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จาก....ทองถิ่น 

“ผลิตภัณฑน้ำตาลสดพรอมดื่ม”

สังเคราะหความรูจากผลงานวิจัย

การผลิตไอศกรีมโยเกิรตจากกะทิ
การประเมินผลกระทบของโครงการ

บริการวิชาการสูสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปงบประมาณ  2555 – 2556

...งานวิจัยสูชุมชน

 โครงการบริการวิชาการ : การจัดการขยะชุมชน

 บริเวณลำน้ำเข็ก................................................

...ขาวสารความเคลื่อนไหว
เกร็ดความรู 

โครงการอบรมหลักสูตร

“แนวคิด รูปธรรม  

และเครื่องมือการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่

เนนการมีสวนรวมของชุมชน”

successsuccess

RESEARCH
RESEARCHบอกกลาวเลาเรื่อง...ความสำเร็จการ

เขารวมจัดงานมหกรรมวิจัยสูภูมิภาค ครั้งที่ 

2 (Regional Research  Expo 2014)  

สวนภูมิภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ฉบบันีข้อเริม่ต้นด้วย  คอลมัน์บอกกล่าวเล่าเรือ่ง“ความส�าเรจ็การเข้าร่วมจัดงานมหกรรมวิจยัสูภู่มิภาค  

ครั้งที่  2  (Regional  Research  Expo  2014)  ส่วนภูมิภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

“ผลติภณัฑ์น�า้ตาลสดพร้อมดืม่”  องค์ความรู้จาก  “การผลิตไอศกรมีโยเกร์ิตจากกะทแิละบทสงัเคราะห์เพือ่

การเรยีนรู ้ จากการประเมนิผลกระทบของโครงการบรกิารวชิาการสูส่งัคม  มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม

ปีงบประมาณ  2555 – 2556”  งานวิจัยสู่ชุมชน  “โครงการบริการวิชาการ  :  การจัดการขยะชุมชนบริเวณ

ล�าน�้าเข็ก”  เกร็ดความรู้  “โครงการอบรมหลักสูตร  “แนวคิด  รูปธรรม  และเครื่องมือการท�างานวิจัยเชิง

ปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน”และตามด้วยข่าวสารความเคลื่อนไหว

ที่ปรึกษา

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.คงศักดิ์		ศรีแก้ว

บรรณาธิการ

	 อาจารย์		ดร.ชนิกานต์		คุ้มนก

กองบรรณาธิการ

	 ว่าที่เรืออากาศตรี		ดร.บัญชา		ส�ารวยรื่น

	 อาจารย์		ดร.อนุ		เจริญวงษ์ระยับ

	 อาจารย์	ดร.มลนิภา		ศิลาอาสน์

	 นางสาวปิยวดี		น้อยน�้าใส

คณะผู้จัดท�า

	 นาวสาว		ปิยวดี		น้อยน�้าใส

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	

	 โทรศัพท์	 055-267038

	 โทรสาร	 055-267038

	 E-mail	 :	rdi@live.psru.ac.th

 Website	 :	http://research.psru.ac.th/~rdi/

บทบรรณาธิการ
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วัตถุประสงค์
	 จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา	

เป็นจุลสารราย	4	เดือนต่อฉบับ	จัดท�าขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร

กจิกรรมต่างๆ	ของสถาบนัวจิยัและพัฒนา	

ตลอดจนความรู้จากผลงานวิจัยและงาน

วชิาการสู่ชุมชนของบคุลากรมหาวทิยาลยั

ราชภัฏพิบูลสงคราม	 สถาบันวิจัยและ

พัฒนายินดีเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่

ผลงานวิจัย	 ผลงานวิชาการและเกร็ด

ความรูต่้างๆของชาวพิบลูสงครามทกุท่าน

สารบัญ
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	 ส่วนภมูภิาคมหาวทิยาลยัเชียงใหม่...........................	 4

จากท้องถิ่น
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	 วชิาการสูส่งัคม	มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม 
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	 และเครื่องมือการท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

	 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน”และตามด้วย 

	 ข่าวสารความเคลื่อนไหว................................	 12

ข่าวสารความเคลื่อนไหว 27
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บอกกล่าวเล่าเรื่อง

ความส�าเร็จการเข้าร่วมจัดงาน
มหกรรมวิจัยสู่ภูมิภาค  ครั้งที่  2  
(Regional  Research  Expo  2014)  
ส่วนภูมิภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยส�านกัคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ ได้เตรยีมการจดั

งานการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  (Thailand  Research  

Expo)  ขึน้เป็นประจ�าในทกุๆปี  เพ่ือให้เกดิความพร้อมและสร้าง

ร่วมมอืของเครอืข่ายระบบวจัิยในภาคเหนือสูก่ารใช้ประโยชน์ใน

เวทีระดับภูมิภาค  ส�านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติจึงจัดงาน  

“มหกรรมวจิยัสูภ่มูภิาค  ครัง้ที ่ 2”  (Regional  Research  Expo  

2014)  ประจ�าปี  2557  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  12-14  มีนาคม  2557  โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นเวทแีสดงผลงานวจิยัและกจิกรรมทีม่คีณุภาพ

ในเวทรีะดบัชาตขิองเครอืข่ายระบบวจิยัภาคเหนอื  ซ่ึงประกอบ

ด้วยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรอิสระ  รวมถึงหน่วย

งานสนับสนนุทุวจิยั  ตลอดจนการแสดงผลงานตามภารกจิของ

ส�านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ซึ่งผลงานวิจัยและกิจกรรม

การวิจัยต่างๆ  ได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและผู้

เกี่ยวข้อง  รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายระบบ

วิจัยในภาคเหนือ  และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง  ได้น�าผล

งานวิจัยท่ีมีคุณภาพไปสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากย่ิง

ขึ้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบัน

อุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่างที่มีความโดดเด่นในงานส่ง

เสริมและสบืสานงานตามแนวพระราชด�าร ิ จงึไดร้บัมอบหมาย

จากทีป่ระชมุคณะกรรมการอ�านวยการการเตรยีมจดังานมหกรรม

วิจัยสูภู่มภิาค  ประจ�าปี  2557  ให้จดันทิรรศการผลงานวจิยัและ

การบรรยายพเิศษในหวัข้อเรือ่ง  “การประยกุต์ใช้เศรษฐกจิพอ

เพยีง”  ได้รบัเกียรตจิากท่านผูท้รงคณุวฒุ ิ ดร.สเุมธ  ตนัติเวชกุล  

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ในส่วนการเสวนาวิชาการได้รับ

เกียรติจาก  ศ.ดร.อานนท์  บุณยะรัตเวช,  ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร,  

ดร.วิวัฒน์  ศัลยก�าธร,  และดร.สาคร  สร้อยสังวาลย์  ผู้ด�าเนิน

รายการ  โดยมี  ดร.บัญชา  ส�ารวยรื่น  เป็นผู้ด�าเนินรายการ

แสดงผลงานวิจัยในรูปแบบการจัดนิทรรศการแบบโปสเตอร ์

มีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการ  7  ผลงาน

1. โครงการเผยแพร่สืบสานงานโครงการตามแนว

พระราชด�ารมิหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม  โดย  สถาบันวจิยั

และพัฒนา

2. การศึกษาเนื้อดินปั้นบ้านแสงดาวและเคลือบเพ่ือ

ผลิตเครื่องปั้นดินเผาวัดตาปะขาวหาย  โดย  ผศ.สนิท  ปิ่นสกุล 

3. การประเมนิผลกระทบของโครงการตามแนวพระราชด�าริ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดย  ดร.นิคม  นาคอ้าย

4. การคัดแยกจ�าแนกและการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อ

ใช้ในการย้อมสีคราม  โดย  ดร.สราวุฒิ  สิทธิกุล

5. เกษตรทฤษฎีใหม่สู่วิถีชีวิตที่พอเพียง  โดย  

ผศ.อรพิณ  เสละคร

6. การบรหิารจดัการการขบัเคลือ่นปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพยีงในชดุโครงการวจิยัชุมชนตามแนวพระราชด�ารเิศรษฐกจิพอ

เพยีงและโครงการวจิยัอืน่ของมหาวทิยาลยัราชภัฏพบิลูสงคราม

โดยดร.ถาวร  พงษ์พานิช

7. The  Development  of  Young  Local  Tour  

Guides  on  Tai  Phuan’s  Culture  and  Tourist  

Attractions  in  SisatchanalaiDistrict,  Sukhothai  

Province  โดย  ผศ.ดร.สกล  เกิดผล  งานมหกรรมวิจัยสู่

ภูมิภาค  ครั้งที่  2  (Regional  Research  Expo  2014)  

ส่วนภูมิภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  8  ท่าน  (1. ดร.สาคร  สร้อยสังวาลย์  

(2. ดร.ชนกิานต์  คุม้นก  (3. ดร.มลนภิา  ศลิาอาสน์  (4. ผศ.อรพนิ  เสละคร  

(5. ผศ.ดร.นิคม  นาคอ้าย  (6. ผศ.ดร.สกล  เกดิผล  (7. นางสาวจริาพร  ตัง้ใจ  

(8. นางสาวปิยวดี  น้อยน�้าใส
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จาก…ท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์น�้ำตำลสดพร้อมดื่ม
ผ่านไปอ�าเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก  พบต้นตาลอยู่เป็นจ�านวนมากซึ่งต้นตาลนี้เป็นต้นไม้ประเภทหนึ่งที่ชาวอ�าเภอ

วัดโบสถ์นิยมเพาะปลูกกันมากมาตั้งแต่เดิม  โดยปลูกต้นตาลไว้ในพื้นที่บริเวณหัวไร่ปลายนา  เพื่ออาศัยร่มเงาและบริโภค  อีกทั้ง

ใช้เป็นจุดแสดงอาณาเขตที่ดิน  พื้นที่ที่มีการปลูกต้นตาลกันมากจะอยู่ที่ต�าบลท้อแท้  วัดโบสถ์  และท่างาม  รวมแล้วมีต้นตาลโดย

ประมาณ  12,000  ต้น  ซึ่งส่วนใหญ่ต้นตาลจะมีอายุประมาณ  40 – 70  ปี  ส�าหรับพื้นที่ปลูกใหม่เพิ่มเติมมีบ้างเพียงเล็กน้อย  

ประชาชนในพื้นที่ได้น�าเอาส่วนต่าง  ๆ  ของต้นตาลมาใช้ประโยชน์กันมาก  

ด้วยเหตุที่ต�าบลท้อแท้มีการปลูกต้นตาลมากนี่เอง  เกษตรกรในหมู่ที่  3  หมู่บ้านเหล่าขวัญ  จ�านวน  ประมาณ  60  

ครอบครัว  จึงได้ท�าการผลิตน�้าตาลสดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของครอบครัวรองจากอาชีพหลัก  การท�านา  โดยน�้าตาลสดที่

ผลิตได้มีพ่อค้า  แม่ค้ามารับซื้อถึงบ้าน  น�าไปบรรจุขวดจ�าหน่ายบริเวณข้างทาง  ถนนสายพิษณุโลก-เด่นชัย  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิด

ขึ้นตามมา  ได้แก่  ปัญหาด้านคณุภาพของน�้าตาลสดไมส่ะอาด  ปญัหาเกี่ยวกับสิ่งเจือปนและปญัหาอายุการเก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน

จากปัญหาการผลิตน�้าตาลสดดังกล่าวข้างต้น  ส�านักงานเกษตรอ�าเภอวัดโบสถ์จึงได้น�ามาพิจารณาแก้ไขโดยการส่งเสริม

ให้ด�าเนินการจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนาขึ้น  มีสมาชิกเริ่มจัดตั้ง  23  คน  เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้รับความรู้ด้านการ

แปรรูปถนอมอาหารในรูปแบบต่างๆ  จากตาล  โดยขั้นแรกได้น�าน�้าตาลสดมากรองและต้ม  บรรจุขวดแม่โขงโดยต้องมีการลวก

ขวดในน�้าเดือด  คว�่าให้แห้งบรรจุน�้าตาลสด  น�าไปต้มอีกครั้งประมาณ  30  นาที  ยกลงปิดด้วยฝาพลาสติกสีขาว  ทิ้งไว้ให้เย็น

ปิดฉลากจ�าหน่ายในราคาขวดละ  10  บาท  เก็บได้ประมาณ  1  อาทิตย์  ทั้งนี้เนื่องจากการทดลองท�ากรรมวิธีการนี้  เพราะยัง

ขาดวัสดุอุปกรณ์การผลิตที่ได้มาตรฐาน  ไม่สะดวกในการพกพา  และใช้เป็นของฝากจึงไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค  ตลาดยังไม่

ยอมรับการขนส่งก็ล�าบากแตกง่าย

ดังนั้น  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากน�้าตาลของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนา  

ทางส�านักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกจึงได้เสนอขอโครงการพัฒนาจังหวัด  งบประมาณสนับสนุนส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  จัดซื้อ

วัสดุอุปกรณ์การผลิต  เป็นเตาแก๊สพร้อมถังแก๊ส  ถังนึ่งฆ่าเชื้อโรค  เครื่องอัดฝาจีบมูลค่า  76,800  บาท  มอบให้กลุ่มแม่บ้านน�ามา

ใช้แปรรูปน�้าตาลสด  ส�านักงานเกษตรอ�าเภอวัดโบสถ์  ได้ฝึกอบรมให้ความรู้โดยการน�าขวดโซดาวันเวย์ที่ใช้แล้วน�ามาล้างและฆ่า

เชื้อโรค  บรรจุน�้าตาลสด  ปิดผนึกด้วยฝาจีบ  ผ่านกระบวนการระบบพลาสเจอร์ไรส์  เก็บไว้ได้นานประมาณ  1  ปี  มีการบรรจุ

กล่องกระดาษชนิดหูหิ้วเป็นของฝาก  และได้พัฒนาส่งเสริมรูปแบบสินค้าที่แปรรูปจากตาลชนิดอื่นๆ  เช่น  น�้าตาลโตนด  น�้าตาล

กะทิ  ฯลฯ  ให้มีการบรรจุหีบห่อที่ดี  หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น  จากการพัฒนาดังกล่าว  ท�าให้ได้ผลิตภัณฑ์  สินค้าของกลุ่ม

แม่บ้าน  เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้การด�าเนินกิจกรรมได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานต่างๆ  ดังนี้

ในปี  พ.ศ. 2539  กรมส่งเสริมการเกษตร  อนุมัติโครงการแปรรูปผลผลิตเกษตรเชิงธุรกิจ  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์มูลค่า  

120,000  บาท  และเงินทุนหมุนเวียน  จ�านวน  130,000  บาท  (เป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย  ระยะการยืม  4  ปี  เริ่มส่งเงินคืน  

ปี  2540 – 2543  ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านได้คืนเงินทั้งหมดให้แก่กรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว)

ในปี  พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต  2  ท�าการจัดสร้างโรงเรือน

และเครื่องนึ่งแสนตนเลส  มูลค่า  373,000  บาท

ในปี  พ.ศ. 2541  ได้รับงบประมาณจากสุขาภิบาลวัดโบสถ์  (เทศบาลต�าบลวัดโบสถ์ในปัจจุบัน)  สร้างถังเก็บน�้าฝนแบบ  

ฝ.33  มูลค่า  65,000  บาท
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ในปี  พ.ศ. 2542  ได้รบังบประมาณสนบัสนนุตามแผนยทุธศาสตร์ร่วมเศรษฐกจิชมุชนพึง่ตนเองระดบัจงัหวัด  จากโครงการ

ภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  จ�านวน  2,007,600  บาท  คือ

 1.  ก่อสร้างถนนทางเข้า  ยาว  300  เมตร  จ�านวน  1  แห่ง

 2.  ต่อเติมปรับปรุงอาคารโรงงานผลิตน�้าตาลสด  ขนาดกว้าง  3X10  เมตร

 3.  ก่อสร้างสุขาห้องน�้า  จ�านวน  1  หลัง

 4.  ก่อสร้างอาคารต้มน�้าตาลสด  กว้าง  6X15  เมตร  จ�านวน  2  หลัง  

ในปี  พ.ศ. 2543  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ได้ตรวจโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานและกลุ่มแม่บ้านฯ  ได้ส่งตัว

อย่างผลติภณัฑ์น�า้ตาลสดบรรจุขวดพร้อมด่ืมและน�า้มะขามพร้อมดืม่  ท�าการตรวจวเิคราะห์ทีศ่นูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  เขต  9  

ผลปรากฎว่า  ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง  ไม่พบเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อน  ซึ่งกลุ่มแม่บ้านได้ผลิตน�้าตาลสดพร้อมดื่ม  

ด้วยกรรมวิธีที่ได้มาตรฐานในระบบการฆ่าเชื้อโรคเสตอรริไรส์  จึงได้รับอนุญาตให้ใช้ฉลากอาหารจากส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (อย.)  เรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ทั้ง  2  ผลิตภัณฑ์  เมื่อวันที่  

22  มิถุนายน  2543  ท�าให้ยอดการจ�าหน่ายเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนาที่มีการผลิตขึ้นและจ�าหน่ายในท้องตลาด  ได้แก่

 1.  น�้าตาลสดพร้อมดื่ม

 2.  น�้าผลไม้ในน�้าตาลสดพร้อมดื่ม  เช่น  น�้ากระเจี๊ยบ  น�้ามะขาม  น�้ามะยม  น�้าตะไคร้  น�้าเก็กฮวยน�้าใบเตย  

  ลูกตาลลอยแก้วในน�้าตาลสด  (ตามฤดูกาล)

 3.  น�้าตาลโตนด

 4.  น�้าตาลกะทิ

 5.  น�้าตาลชงกาแฟ
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ผลติภณัฑ์น�า้ตาลสดพร้อมด่ืมได้รบัการวเิคราะห์องค์ประกอบของธาตอุาหารโดยคณะอสุาหกรรมเกษตร  มหาวทิยาลยันเรศวร  

ดังรายงานผลดังนี้

	 ความชื้น	 AOAC	 80.65%

	 โปรตีน	 	 2.39%

	 ไขมัน	 	 0.08%

	 เถ้า	 	 0.17%

	 เยื่อไม้	 	 0.17%

	 คาร์โบไฮเดรต	 Difference		Metthod	 10.54%

ส�าหรับราคาจ�าหน่าย  ขายส่ง  และขายปลีก  ณ  โรงงานผลิตน�้าตาลสดของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขวัญใจพัฒนามีดังนี้

1.  น�้าตาลสดพร้อมดื่มและน�้าผลไม้ราคาขวดละ  12  บาท  ขายปลีกขวดละ  20  บาท  บรรจุกล่อง  6  ขวด  

ราคากล่องละ  85  บาท

2.  น�้าตาลโตนด  ราคาแพ็คละ  30  บาท  

นางประโลม  ทองดอนค�า  ประธานกลุ่มกล่าวถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากการด�าเนินงานของกลุ่มคือเพิ่มรายได้ให้สมาชิก

จากอาชีพหลักคือการท�านา  โดยไม่ต้องออกไปรับจ้างแรงงานนอกสถานที่  แต่มีรายได้ต่อเนื่องสม�่าเสมอ  เพราะมีงานท�าเกือบ

ตลอดทั้งปีนอกจากนั้นสมาชิกยังได้รับเงินปันผลก�าไรสุทธิประจ�าปีทุกปีและมีผลกระทบในเชิงสร้างสรรค์คือสร้างความรักความ

สามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ  ก่อให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูล  อีกทั้งยังท�าให้อ�าเภอวัดโบสถ์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักว่าเป็น

แหล่งทีม่ต้ีนตาลมากทีส่ดุในภาคเหนอืและมผีลติภณัฑ์น�า้ตาลสดทีม่คีณุภาพ  กล่ินหอมรสหวานทีสุ่ด  หากสนใจเทคโนโลยกีารผลติ

น�้าตาลสดหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น�้าตาลสดสามารถติดต่อได้ที่ท�าการกลุ่มเลขที่  124  หมู่  3  ต.ท้อแท้  อ.วัดโบสถ์    จ.พิษณุโลก  

หรือโทร.  087-2115404  ได้ทุกวัน
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โดย  เว็ปไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ.พิษณุโลกhttps://sites.google.com/site/wisdom1305/phlitphanth-natal-sd-phrxm-dum

การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

การพัฒนาการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิ  มีแนวคิดมาจากการที่กะทิเป็นวัตถุดิบที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลานาน  

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการผลิตไอศกรีมจากกะทิจ�าหน่ายเป็นการค้า  และมีนักวิจัยบางท่านศึกษาการผลิตโยเกิร์ตจากกะทิ  แต่

งานวิจัยทางด้านไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิยังไม่ปรากฏ  ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทินับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์

ต่อสุขภาพมาก  เนื่องจากกะทิซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีกรดลอริกเป็นองค์ประกอบในไขมัน  ร่างกายสามารถเปลี่ยนกรดลอริกเป็น

พลังงานได้อย่างรวดเร็วจึงไม่เกิดการสะสมไขมันในร่างกายและหลอดเลือด  ไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิมีคอเลสเตอรอลต�่ากว่า

ไอศกรีมจากน�้านมสด  นอกจากนี้ไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิ  ยังมีจุลินทรีย์โยเกิร์ตซึ่งช่วยท�าลายจุลินทรีย์ก่อโรคในร่างกาย  ช่วย

ย่อยสารอาหารท�าให้ร่างกายสามารถน�าไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและย่อยน�้าตาลแลกโตสในนมให้กลายเป็นกรดและเกิดรสเปรี้ยวใน  

โยเกิร์ต  จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส�าหรับผู้ที่แพ้น�้าตาลแลกโตส

การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิผลิตโดยการน�ากะทิผสมน�้าในอัตราส่วนกะทิต่อน�้า  1:3  เติมนมผงขาดมันเนย  โซเดียม 

เคซีเนต  เนย  น�้าตาลและแคปปา-คาร์ราจีแนนร้อยละ  14  1  2.5  10  และ  0.15  ตามล�าดับ  ใช้จุลินทรีย์โยเกิร์ตร้อยละ  4  

ในการผลิตโยเกิร์ตจากกะทิ  จากนั้นน�าโยเกิร์ตจากกะทิมาปั่นด้วยเครื่องปั่นไอศกรีมได้เป็นไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิที่มีจุลินทรีย์

โยเกิร์ตมากกว่า  107  CFU/g  ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษานาน  6  เดือน  ที่อุณหภูมิ  -18  องศาเซลเซียส

จากผลงานวจิยัดงักล่าวได้รบัความสนใจจากบคุคลหลายกลุม่ก่อให้เกิดการน�าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์หลากหลายรูปแบบ  

ได้แก่  การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ  คือ  International  Food  Research  Journal  การบริการวิชาการ  เรื่อง

การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิ  นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  น�าข้อมูลงานวิจัยไปท�า

แผนธุรกิจ  ผู้ประกอบการมี ความประสงค์ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อน�าไปต่อยอดในเชิงธุรกิจ  นักวิจัยจาก

ส�านกังานกองทนุ สนับสนุนการวิจัยน�าผลงานวิจัยไปต่อยอดท�าโครงการวิจัยศึกษาความเป็น

ไปได้ในการ ลงทุนไอศกรีมโยเกิร์ตกะทิ

สังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัย
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การประเมินผลกระทบของโครงการบริการวิชาการสู่สังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม		ปีงบประมาณ		2555	–	2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิคม  นาคอ้าย

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จากการทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัการประเมินผลกระทบ  ตวับ่งชีผ้ลกระทบ  และตวับ่งชีก้ารประกันคณุภาพท่ีเกีย่วข้อง

กบัผลกระทบเมือ่น�ามาเชือ่มโยงกบั  ผลการวเิคราะห์สารสนเทศจากการบรกิารวชิาการสูส่งัคมในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัผลกระทบทีค่าด

หวงัและเป็นประโยชน์จากการบริการวิชาการสูส่งัคม  ซึง่ได้รบังบประมาณสนบัสนนุผ่านสถาบนัวจัิยและพฒันา  ช่วงปีงบประมาณ  

2555 – 2556  จะสามารถก�าหนดมิติของผลกระทบได้  5  มิติ  11  ตัวบ่งชี้ส�าคัญ  (key  performance  Indicators)  ดังนี้  

มิติผลกระทบทางสังคม  มี  6  ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย  1)  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ของผู้รับบริการใน

การพัฒนา  2)  เครือข่ายความร่วมมือ / เครือข่ายขยายผล  3)  แหล่งเรียนรู้ / ฐานข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์  4)  ประโยชน์

และคุณค่าต่อคนในสถาบัน  หรือต่อผู้ให้บริการวิชาการ  5)  การน�าผลการบริการวิชาการมาปรับปรุงกระบวนการบริการวิชาการ  

6)  การได้รับรางวัล / ได้รับการยกย่องของผู้ให้บริการวิชาการ

มิติผลกระทบทางเศรษฐกิจ  มี  2  ตัวบ่งชี้  ประกอบด้วย  1)  คุณภาพของผลิตภัณฑ์  หรือผลงานของผู้รับบริการวิชาการ  

2)  มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดกับบุคคล  กลุ่มคน  และชุมชน

มิติผลกระทบทางวัฒนธรรม  มี  1  ตัวบ่งช้ี  คือ  

การพัฒนาบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้รับบริการ

มิติผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  มี  1  ตัวบ่งชี้  คือ  สภาพ

แวดล้อมทีด่ขีองชมุชน / หน่วยงาน / พืน้ทีท่ีไ่ด้รบัการบรกิารวิชาการ

มิติผลกระทบทางสุขภาพ  มี  1  ตัวบ่งชี้  คือ  สุขภาพ

ของผู้รับบริการ

นอกจากนั้น  ผู้วิจัยได้ค้นพบธรรมชาติของผลกระทบบาง

ประการที่น่าสนใจ  3  ประเด็น  ประกอบด้วย

1.  ความชัดเจนของผลการด�าเนินงานตามโครงการที่สามารถเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ผลกระทบ  เกิดขึ้นในโครงการ

บริการวิชาการที่มีความต่อเนื่อง  มากกว่าโครงการบริการวิชาการที่ด�าเนินการในระยะสั้น

2.  กลุ่มโครงการตามแนวพระราชด�าริ  สามารถน�าผลการด�าเนินโครงการมาวิเคราะห์เช่ือมโยงได้ครอบคลุมมิติของ

ผลกระทบ  ตัวบ่งชี้ผลกระทบ  และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ  มากกว่า  กลุ่มโครงการบริการวิชาการสู่สังคม  และกลุ่มโครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.  มิติผลกระทบทางสังคม  มีจ�านวนตัวบ่งชี้มากที่สุด  เมื่อเทียบกับมิติอื่นๆ

ผลการศึกษาข้างต้น  น�ามาสู่การสร้างเครื่องมือวัดผลกระทบ  เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการสู่

สังคมกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ทั้งผลกระทบที่คาดหวัง  เป็นประโยชน์  และไม่เป็นประโยชน์  ในพื้นที่จริงต่อไป
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โครงการบริการวิชาการ  “การจัดการขยะชุมชนบริเวณล�าน�้าเข็ก”
ดร.สุขสมาน  สังโยคะ  และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

งานวิจัยสู่ชุมชน

ปัจจุบันปัญหาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะหลาย

แห่งของประเทศไทยก�าลงัเข้าขัน้วกิฤต  ซึง่หนึง่ในนัน้คอืบรเิวณ

แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ  เส้นทางหลวงสายเอเซียหมายเลข  12  

เป็นเส้นทางคมนาคมส�าคัญท่ีเชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทยซึง่รฐับาลวางแผนให้เป็น

หนึ่งในเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  

(East-West  Economic  Corridor)  ที่เชื่อมระหว่างเมือง

เมาะล�าเลิง  ประเทศพม่า  และเมืองดานัง  ประเทศเวียดนาม  

เส้นทางหลวงแผ่นดินนีต้ั้งแต่เขตอ�าเภอวงัทอง  จงัหวดัพษิณโุลก  

จนถึงรอยต่อระหว่างอ�าเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์  จัดว่า

เป็นเส้นทางสีเขียวของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  เนื่องจากถนน

จะวิ่งขนานไปกับล�าน�้าเข็ก  ตลอดสองข้างทางจึงอุดมไปด้วย

ป่าไม้  พืชพรรณนานาชนิด  ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่นิยมการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สนใจแวะเวียนมาท่องเที่ยวและพักผ่อน

ตามสถานที่พักต่าง ๆ   เป็นจ�านวนมาก  ผลพวงการบริโภคของ

ประชาชนในพืน้ทีแ่ละนกัท่องเทีย่วท�าให้แนวโน้มปรมิาณขยะใน

พืน้ทีล่�าน�า้เขก็เพิม่มากขึน้และเกนิขดีความสามารถขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ทีจ่ะก�าจดัให้หมดไปได้หากไม่มกีารจัดการ

ทีด่ ี การแก้ปัญหาสามารถท�าได้หลากหลายวธิกีารหนึง่ในวธิกีาร

นั้นคือการลดปริมาณขยะด้วยการให้ผู้ทิ้งขยะคัดแยกขยะก่อน

ทิ้ง  ขยะส่วนหน่ึงที่คัดแยกจะเป็นขยะมีมูลค่าสามารถน�าไป  

reuse  หรือ  recycle  ได้  ขยะส่วนหนึ่งอาจน�าไปท�าเป็นปุ๋ย

หมักเพื่อใช้ในการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชน

ในพ้ืนท่ีน้ี  จงึคงเหลอืส่วนทีจ่ะทิง้น้อยลงการคดัแยกขยะจ�าเป็น

ต้องให้ประชาชนผูท้ิง้ขยะยอมรบัวธิกีารคดัแยกและยอมปฏิบตัิ

ตาม  นั่นคือการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยก

ขยะก่อนทิ้ง  ซึ่งเป็นแนวทางการด�าเนินการบริการวิชาการท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เข้าไปมีส่วน

ร่วมกบัชมรมรกัษ์น�า้เขก็โดยใช้กลไกทางการศกึษาบรูณาการกบั

การจดัการเรยีนการสอนของสาขาวชิาฯ  ในรายวชิาการควบคมุ

มลพษิสิง่แวดล้อม  และรายวชิาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม  ผลักดนัให้นกัเรยีนและครใูนโรงเรียนบรเิวณล�า

น�า้เขก็เป็นผูม้ส่ีวนร่วมในการคัดแยกขยะภายใต้โครงการธนาคาร

ขยะในโรงเรียน  ด้วยการให้นักเรียนคัดแยกขยะจากบ้านและ

น�าเอาขยะมีมูลค่า  เช่น  กระดาษ  ขวดแก้ว  ขวดพลาสติกมา

ฝากทีธ่นาคารขยะของโรงเรยีนเพือ่รวบรวมขายขยะมมีลูค่าบาง

ประเภทครูก็จะสอนให้น�ามาแปลงใช้ใหม่โดยใช้วิธีการง่าย  ๆ  

โดยมุ่งหวังให้เกิดการขยายผลการคัดแยกขยะไปสู่ชุมชนต่อไป

ซึง่ตลอด  3  ปี  ของการด�าเนนิการโดยใช้งบประมาณสนบัสนนุ

จากภาครฐัและเอกชนหลายหน่วยงาน  อาท ิ ส�านกังานกองทนุ

สนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ  (สสส.)  โครงการปันโอกาสวาด

อนาคต  โดยมูลนิธิเอสซีจี    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

และงบประมาณสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยัราชภฏัพบูิลสงคราม  

ผ่านทางสถาบนัวจิยัและพฒันา  ก่อให้เกดิธนาคารขยะในพืน้ที่

ล�าน�้าเข็กกว่า  10  แห่ง  โดยองค์ความรู้ที่น�าไปถ่ายทอดและ

บริการวิชาการส่วนหนึ่งได้มากจากการบูรณาการจากงานวิจัย

เรื่อง  แผนการบริหารจัดการขยะท่ีเหมาะสมของชุมชนกรณี

ศึกษา  :  เทศบาลต�าบลในเมือง  อ�าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์

และการน�าร่องการจัดการขยะชุมชนกรณีศึกษา  :  เทศบาล

ต�าบลในเมือง  อ�าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์  (ปีที่  2)  ซึ่งเป็น

งานวิจัยที่อาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ได้รับ

การสนบัสนนุจากส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตปิระจ�า

ปี  2553-2555  
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บทเรียนที่ได้จากการเรียนรู้ในการบริการวิชาการ
การจัดการขยะชุมชนบริเวณล�าน�้าเข็ก

ภายหลังการให้บริการวิชาการฯ  โดยบูรณาการกับการ

เรียนการสอนในรายวิชาการควบคุมมลพิษส่ิงแวดล้อม  และ

รายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ส่ง

ผลให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ลงทะเบียน

เรยีนในวชิาดงักล่าวร้อยละ  100  มคีวามรูค้วามเข้าใจด้านการ

จัดการขยะในครัวเรือนเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้การน�านักศึกษาเข้า

มาเป็นกลไกขบัเคล่ือนการท�างานยงัส่งผลให้นกัศกึษาทีเ่รียนฝึก

กระบวนการคิด  วางแผนท�างานร่วมกันเป็นทีม  ลงมือปฏิบัติ  

และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  อีกทั้งยังสร้างจิตสาธารณะให้กับ

นักศึกษากลุ่มดังกล่าว  

ในด้านของการจัดการขยะในพื้นที่  โครงการบริการ

วิชาการดังกล่าวสามารถส่งเสริมให้เกิดธนาคารขยะในพื้นที่ล�า

น�้าเข็กกว่า  10  แห่งการด�าเนินโครงการธนาคารขยะของบาง

โรงเรียนสามารถประสบความส�าเร็จได้ดี  ในขณะที่หลายแห่ง

ไม่ประสบความส�าเร็จ  ซึ่งความส�าเร็จของธนาคารในโรงเรียน

ส่วนใหญ่ที่เกิดข้ึนเกิดจากความใส่ใจของผู้บริหารหรือคุณครูที่

ปรึกษาในแต่ละโรงเรียนเป็นหลัก  รวมถึงความเข็มแข็งและรับ

ผดิชอบของคณะกรรมการด�าเนนิโครงการธนาคารขยะซ่ึงเป็นทมี

นักเรียนที่คัดเลือกตัวแทนมาด�าเนินในแต่ละโรงเรียน  อย่างไร

ก็ตามเสียงสะท้อนจากหน่วยงานในพื้นท่ี  ทั้งภาคประชาชน

และเอกชน  อาทิ  ชมรมรักษ์ล�าน�้าเข็กซึ่งเป็นภาคีร่วมในการ

ท�างาน  ได้สะท้อนภาพรวมของการด�าเนินโครงการว่าช่วยลด

ระดับความรุนแรงของปัญหาเกี่ยวกับจัดการขยะในพื้นที่ล�าน�้า

เข็กได้ในระดับหนึ่ง  โดยพบว่ามีปริมาณขยะในล�าน�้าเข็กลดลง  

และประชาชนในพืน้ทีเ่ริม่ตระหนกัถงึความส�าคญัของการจดัการ

ล�าน�้าและของเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่

-----------------------------------------
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โครงการอบรมหลักสูตร

“แนวคิด  รูปธรรม  และเครื่องมือการท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน”

เกร็ดความรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยหน้าที่ในการเรียนรู้และเสริมสร่างความเข้มแข็งของผู้น�าชุมชน  ผู้น�าศาสนาและ

นักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส�านึกประชาธิปไตย  คุณธรรม  จริยธรรม  และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ

ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี

สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น  รวมถึงการแสวงหาแนวทาง  เพื่อส่งเสริมให้เกิด

การจัดการ  การบ�ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  ศึกษา  วิจัย  ส่ง

เสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพรราชด�าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามส่วนใหญ่มักเป็นงานวิจัยเชิงเดี่ยว  ซึ่งเป็นงานวิจัยพ้ืนฐานและมีงานวิจัย

ประยุกต์ในศาสตร์สาขาของตนเอง  ยังไม่มีงานวิจัยในลักษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการ  หรือผู้

ใช้ประโยชน์ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการท�าวิจัยมากนัก  ในการท�างานระหว่างมหาวิทยาลัย  นักวิจัย  และชุมชนท้องถิ่นให้มี

ประสทิธิภาพนัน้จ�าเป็นต้องอาศัยทักษะในการท�างานร่วมกัน  โดยเฉพาะหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยต้องเปน็แกนกลางหลัก

ในการผลกัดนัความร่วมมือระหว่างนกัวจัิยและชมุชนดงักล่าว  และทกัษะการท�างานในชมุชนท้องถิน่จงึเป็นทกัษะส�าคญัทีบุ่คลากร

นักวิจยัของมหาวิทยาลัยตอ้งไดร้ับการพัฒนาอย่างเรง่ดว่น  ดังนัน้  สถาบนัวจิัยและพัฒนา  โดยความรว่มมอืกบัมูลนิธเิพื่อทอ้งถิ่น  

ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน  จึงร่วมมือกันจัดท�าโครงการอบรมหลักสูตร  “แนวคิด  

รูปธรรม  และเครื่องมือการท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน”  ระยะเวลาการอบรม  3  วัน  ตั้งแต่วันที่  

4 - 6  มีนาคม  2557  ณ  ชุมชนบ้านร่องกล้า  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก  และ  อบต.บ้านยาง  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก  ขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  นักวิจัย  และคณาจารย์ได้เรียนรู้แนวคิดและรูปธรรมของการท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่

เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  และได้มีทักษะ  และเครื่องมือในการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  สามารถตั้งค�าถาม  การออกแบบ

กระบวนการ  และการใช้เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วม  การจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยและตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่  และสอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป  

ผลจากการด�าเนินโครงการอบรมหลักสูตร  “แนวคิด  รูปธรรม  และเครื่องมือการท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมี

ส่วนร่วมของชมุชน”  ในครัง้นี ้ จะท�าให้คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมการอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจ  และทกัษะในการท�างานวจิยัเชงิปฏบิตัิ

อย่างมส่ีวนร่วมกบัชมุชนเพิม่ขึน้  มหาวทิยาลยัมคีวามเข้มแขง็ทางวชิาการ  มกีระบวนการในการพฒันาบคุลากรและนกัศกึษารวม

ทั้งชมุชนทอ้งถิ่นให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลยั  อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนและยกระดับการวิจยัของ

มหาวิทยาลัย  เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น  สังคมและประเทศชาติต่อไป

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน  ศ.ดร.ปิยะวัติ  บุญหลง  ผู้ทรงคุณวุฒิและทีมวิทยากร

จากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อท้องถิ่น  ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้น

การมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกียรติมาเป็นวิทยากร  ให้ความรู้และเสริมทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  ซึ่งเป็นนักวิจัย  บุคลากร  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามรวมถึงคณาจารย์ที่สนใจ  รวมจ�านวนทั้งสิ้นกว่า  50  คน  

จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถเกิดการเรียนรู้และทักษะในการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและน�ามาใช้ในการ

วิจัยเชิงพื้นที่และท้องถิ่น  ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  และผู้เข้าร่วมอบรมเกิดองค์ความรู้จากการอบรมหลักสูตรฯ  ดังนี้
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การศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

หมายถงึ  ช่องทางและวธิกีารทีจ่ะช่วยให้ชมุชนสามารถเห็นคุณค่าของการแลกเปล่ียนความคดิประสบการณ์  การวเิคราะห์  

ภาวะชีวิตของชุมชน  การวางแผน  และด�าเนินการโดยชุมชนเองใน

กระบวนการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  คนนอก  นักวิจัย  นักพัฒนา  หรือนักวิชาการจะมีบทบาทช่วย

แนะวิธีเทคนิคต่าง ๆ  เพื่อให้การวิเคราะห์ชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ไม่เครียดและมีส่วนร่วม

หลักการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

1.  การเรียนรู้จากชาวบ้าน  เรายึดหลักการเรียนรู้จากชาวบ้านโดยตรง  ถือว่าชาวบ้านเป็นครู  โดย  เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพ

ทางกายภาพ  ชีวภาพ  เศรษฐกิจและลังคม

2.  การเรียนรู้อย่างรวดเร็วและก้าวหน้า  ค้นหาความจริงอย่างจริงจัง  โดยค�านึงถึงความยืดหยุ่นของ  วิธีการ  การใช่

โอกาสให้เป็นประโยชน์  การท�าตัวอย่าง  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  การถามซา  การ  ตรวจสอบ  ความถูกต้อง  ทั้งนึ๋ไม่ยึดรูปแบบ

และวิธีการที่ตายตัว  แต่ปรับตัวให้เข้ากับ  กระบวนการเรียนรู้ที่ก�าลังด�าเนินอยู่

3.  การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการเรียนรู้  ที่ยึดสมมติฐานของตัวเองเป็นเกณฑ์

4.  เรามักจะมีสมมติฐานของเราต่อการเรียนรู้หนึ่ง  ๆ  ในหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดการเรียนรู้ที่  ผิดพลาดไต้ตังนั้น

เราจึงควรยึดหลักการฟังให้มาก  พูดแต่น้อย  ไม,รีบร้อนแต่เรียนรู้อย่างชัดเจน  และตามสบาย  ไม,ยึดเอาตัวเองเป็นส�าคัญและ

การสั่งการประการส�าคัญคือหาโอกาสพูดคุยกับ  คนยากจนและสตรีเพื่อเรียนรู้ปัญหาและความจ�าเป็นเร่งด่วนของเขา

5.  การจดัความสมดลุ  เราควรจดัความสมดลุระหว่างค�าใช้จ่ายกบัประโยชน์ทีไ่ต้รบัจากการเรียนรู ้ ข้อมลูทีเ่ป็นจริง  กล่าว

คอืควรรูว่้าเรือ่งใดไม่คุม้ค�าต่อการเรียนรู้  เร่ืองใดไม่ต้องการความแม่นย�า  มากหรอือกีนยัหนึง่เราไม่ท�าอะไรเกนิความจ�าเป็น  หรอื

ประมาณการอย่างถูกต้องดีกว่าท�าอย่าง  แม่นย�าแต่ผิด

6.  การตรวจสอบความถกต้อง  ตรวจสอบความถกต้องโดยใช้สิ่งต่าง  ๆ  ประกอบกันเช่น  วิธีการหาข้อมูล  ประเภทของ

ข้อมูล  ผูวิจัย  สาขาวิชา  เป็นต้น  ซึ่งอาจใช้ถึง  3  อย่าง  เพื่อตรวจสอบความ  ถูกต้อง

7.  ความหลากหลาย  เรายึดหลักการแสวงหาความแตกต่างมากกว่าการใช้ค�าเฉลี่ย  โดยเจาะจงหา  ตัวอย่างที่มีความ

หลากหลายแทนการสุ่มตัวอย่าง

8.  จัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวก  และกระตุ้นให้ชาวบ้านท�าการศึกษาค้นคว้าเอง  วิเคราะห์เอง  และ  เสนอผลการศึกษา

เอง  การกระท�าตังกล่าวเป็นกระบวนการที่ชาวบ้านไต้เรียนรู้เรื่องราวที่

ท�าการศกึษาและมคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของสิง่ทีเ่ขาค้นพบ  เราอาจจะมคีวามจ�าเป็นในระยะ  เริม่แรกของกระบวนการเรยีนรู้  

หลังจากนั้นเราจะถอยไปอยู่ข้างหลังหรือเลี่ยงไปที่อื่น  โดยไม่มี  การสัมภาษณ์หรือขัดจังหวะในขณะที่ชาวบ้านก�าลังด�าเนินการ

ศึกษา  โดยสรุป  อาจกล่าวไต้ว่า  เราจะเปลี่ยนบทบาทจากผวิจัยหรือผู้ค้นหาข้อเท็จจริงเป็นผู้อ�านวยความสะดวก

9.  ความตื่นตัวและความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบข้อบกพร่อง  เราเป็นผู้อ�านวยความสะดวกจะ  ตรวจสอบพฤติกรรม

ของตัวเองตลอดเวลาและมีความพยายามที่จะท�าให้ดีขึ้น  โดยกระกอบด้วย  2  ส่วน  คือ  ประการแรก  น้อมรับวิจารณญาณที่

ดีที่สุดของตนเองหรือผู้ร่วมงาน  มากกว่า  กฎเกณฑ์ตายตัวในคู่มือ

10.  การเรียนรู้จากกันและกัน  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง  ระหว่างชาวบ้านและ

บุคคลภายนอก  นอกจากนี้ควรมีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานในเรื่อง  การอบรม  พื้นที่สนามและประสบการณ์
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ในการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  ผู้ศึกษาสามารถและเก็บรวบรวมข้อมูลตามความต้องการได้หลายประเด็น  การเก็บ

ข้อมูล  บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้ศึกษาเองว่าต้องการศึกษาข้อมูลด้านไหนเพื่อ  จุดประสงค์ของกิจกรรมใด  ในที่นี้จะขอแจกแจง

ประเด็นการศึกษาข้อมูลด้านต่าง  ๆ  ที่สามารถหาได้จากวิธีการนี้แต่พอสังเขป  ดังนี้

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง

- ที่ตั้ง อาณาเขตที่ส�าคัญในชุมชน

ลักษณะทางกายภาพ - สภาพการตั้งบ้านเรือน บริเวณไร่นา นา สวน บ่อนา

-ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ เช่นแหล่งนา ต้นไม้ ฯลฯ

- โครงสร้างอายุประชากร

- ผู้มี/ไม่มีสัญชาติไทย

- จ�านวนครัวเรือน

ประชากร - อัตราการเกิด การตาย ในรอบปีที่ผ่านมา

- ประชากรวัยแรงงาน วัยทารก วัยเรียน

- การย้ายถิ่น

- สตรีวัยเจริญพันธุ์ ฯลฯ

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน

- การจัดการลุ่มน�้า ป่าไม้

- อาชีพ

- การถือครองพื้นที่การเกษตร

เศรษฐกิจ - ฤดูการผลิต, ปฏิทินการเกษตร

- ชนิดของพืชที่ปลูกในแต่ละพื้นที่

- ผลผลิต รายได้

- หนี้สิน

- ชนิดและจานวนของสัตว์เลี้ยง

  ฯลฯ

- ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีในชุมชน

- ความรู้พื้นฐานของประชากร

- ความต้องการทางการศึกษา

การศึกษา  จ�านวนผู้รู้/ไม่รู้หนังสือ

- จ�านวนนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ

- จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนประเภทต่าง ๆ

- ผู้น�าและบทบาทของผู้น�า

- การรวมกลุ่ม การแบ่งกลุ่ม

 ระบบเครือญาติ

- ความเชื่อ ศาสนา

- ภูมิปัญญาของชาวบ้านหรือบุคคลที่มีบทบาทพิเศษ เช่น หมอผี คนทรง

  ช่างฝีมือ ผู้รู้ ผู้อาวุโสในชุมชน ฯลฯ

- จ�านวนผู้ติดยาเสพติดชนิดต่าง ๆ 

- การให้ภูมิคุ้มกันโรค

- การคุมก�าเนิด

คุณภาพชีวิต - แหล่งน�้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

- ครัวเรือนที่มีส้วมถูกสุขลักษณะใช้

- ผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์, ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์

- ความเจ็บป่วยต่าง ๆ และบุคลากรทางการรักษาพยาบาล 
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ขั้นตอน/วิธีการ

วิธีการนี้สามารถใช้อุปกรณ์หลาย ๆ   อย่างในการด�าเนินการศึกษาขึ้นอยู่กับสถานที่และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษาเก็บ

ข้อมูล  ถ้าสถานที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมมาก  ๆ  หรือการคมนาคมไม่สะดวก  การน�าเอาอุปกรณ์เข้าไปจัดกิจกรรมคงเป็นเรื่อง

ยุ่งยากพอสมควร  เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารทางภาษา  อาจเป็นชนกลุ่มน้อยที่ใช้ภาษาคนละภาษากับผู้เก็บข้อมูล  หรือ

ชาวบ้านท่ีขาดทักษะในการเขยีน  เป็นต้น  ดงันัน้การใช้อปุกรณ์จงึจ�าเป็นต้องเลอืกใช้ให้เหมาะสมกบัข้อมลูทีต้่องการ  สถานที ่ และ

กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการศึกษาเก็บข้อมูลนั้น ๆ  ด้วย  อย่างไรก็ตามใคร่ขอเสนอแนะวัสดุที่จ�าเป็นต้องใช้ในกิจกรรมดังต่อไปนี้  

1) วัสดในการเขียน  เช่น  กระดาษโปสเตอร์หรือกระดาษอื่นที่ใช้แทนกันได้  สีเคมี  ปากกา  ดินสอ  

2) วัสดุจากธรรมชาติ  เช่นกิ่งไม้  ใบไม้ก้อนดินก้อนหินขนาดต่าง ๆ  เมล็ดพืชชนิดต่าง  ๆที่มี  อยู่ในท้องถิ่น  เช่น   

 เมล็ดข้าวโพด  เมล็ดถั่ว  ฯลฯ

3) ในกรณีที่ไม่สามารถจะหาวัสดุในข้อ  1  อาจจะใช้ลานดินหรือลานซีเมนต์แทนและใช้ไม้ขีดไฟหรือถ่านเขียนแทน 

 ก็ได้

ขั้นตอนทั่วไปในการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

การท�ากิจกรรมประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1) การก�าหนดประเด็นที่ต้องการจะศึกษา  ผู้ท�าการศึกษาจะต้องก�าหนดประเด็นปัญหาที่  ต้องการจะศึกษาไว้ก่อน 

 การท�ากิจกรรม  เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งค�าถามขณะท�ากิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย

2) ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรม  ในขั้นตอนนี้ต้องมีการสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมายก่อน  โดยวิธีการแนะน�าตัว 

 หรือวิธีการอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม  แล้วจึงเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม

3) เริ่มสนทนาถึงลักษณะการตั้งบ้านเรือน  ชักชวนให้ท�าแผนที่หมู่บ้านอย่างง่าย ๆ  ลงในกระดาษที่เตรียมไว้   

 ต่อจากนั้นผู้เก็บข้อมูลจะป้อนค�าถามตามที่ก�าหนดไวให้กลุ่มเป้าหมาย  ใช้แผนที่และอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เป็นส่ือใน  

 การให้ข้อมูล  เช่น  ถ้าต้องการทราบจ�านวนของผู้ย้ายถิ่นของแต่ละครอบครัวก็ก�าหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมน�าก้อนหิน  1  

 ก้อนแทนคน  1  คนไป  วางไว้ที่แผนที่บ้านที่มีผู้ย้ายถิ่น  ก็จะได้ข้อมูลของผู้ย้ายถิ่นตามที่ต้องการ  หรือถ้าต้องการ  

  ทราบจ�านวนผู้ที่อ่านออกเขียนได้ก็ขอให้ชาวบ้านเอาเมล็ดพืช  1  เมล็ด  หรือใบไม้  1  ใบ  ใส่ไว้แทน  เป็นต้น

4) การจดบันทึกข้อมูล  ข้อมูลที่ได้จากการท�ากิจกรรมควรได้รับการจดบันทึกไว้ทันที  มิฉะนั้น  จะเกิดสูญหาย    

 เพราะในกระบวนการท�ากิจกรรมจะมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลอยู่ตลอดเวลา

5) การตรวจสอบข้อมูล  การตรวจสอบข้อมูลสามารถท�าได้ทันทีในขณะที่ท�ากิจกรรมด�าเนินอยู่  เพราะในกระบวนการ 

 ของวิธีการนี้  ผู้ให้ข้อมูลจะแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลที่เพื่อนในกลุ่มให้อยู่ตลอดเวลา  ในกรณีที่ความคิดเห็นต่อ 

 ข้อมูลของผู้ให้ไม่ตรงกัน  จึงถือว่าการตรวจสอบ  ข้อมูลเป็นการตรวจสอบโดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเอง

6) ประเด็นที่จะศึกษาจะเริ่มจากประเด็นที่เป็นรูปธรรม  เช่น  แผนท่ีท่ีตั้งของแต่ละครัวเรือน  จ�านวนสมาชิก  ฯลฯ   

 แล้วค่อย ๆ  เปลี่ยนเป็นประเด็นที่เป็นนามธรรมขึ้นเรื่อย  ๆ  เช่น  ระบบ  เครือญาติความส้มพันธ์ในชุมชน  เป็นต้น

7) พยายามส่งเสริมให้ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมได้อภิปราย  ถกเถียง  หรือปรับปรุงข้อมูลอยู่เรื่อย ๆ  เพื่อเป็นการ 

 ตรวจสอบข้อมูลวิธีหนึ่งไปด้วย  

8) วิธีการนี้จะได้ผลดียิ่งขึ้น  ถ้ากิจกรรมดังกล่าวสามารถน�าไปสู่การอภิปราย  เพื่อหาแนวทาง  แก้ปัญหา  และลงมือ 

 ท�าจริง ๆ  เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน

9) พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ตัวหนังสือหรือตัวเลขตลอดเวลาที่ใช้เทคนิคน้ี  และถ้าเป็นไปได้  ควรพยายามหลีกเลี่ยง 

 การใช้ปากกาหรือสีเมจิกเพื่อเขียน  แต่พยายามใช้วัสดุที่หาได้ใน  ท้องถิ่น  เช่น  ก้อนหิน  ก้อนกรวด  เมล็ดพืช   

 เป็นด้น
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วิธีการ/		เครื่องมือต่าง		ๆ		ของการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

1.  เครื่องมือ/  วิธีการทั่วไป

 1.1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ

 1.2 การสังเกตโดยตรง  /  มีส่วนร่วม  (ขณะศึกษา,  ร่วมกิจกรรม)

 1.3 การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  เช่น  การสนทนากลุ่ม  สัมภาษณ์กลุ่ม  สัมภาษณ์ผูให้ข้อมูลส�าคัญ  รายบุคคล

2.  เครื่องมือ/  วิธีการศึกษาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเฉพาะ

2.1		การท�าแผนที่แบบต่างๆ

2.1.1		ภาพตัดขวาง

ภาพตัดขวางเป็นเคร่ืองมีอที่ใช้ในการแลกเปล่ียนพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  โดยเฉพาะรูปแบบการใช้ที่ดินใน

แต่ละระดับความสงูของพืน้ที ่ ซึง่สามารถท�าข้อมลูย้อนหลงัด้วยภาพตดัขวางหลายอนัเปรยีบเทยีบกนั  ให้เหน็ถงึความเปลีย่นแปลง

ของรูปแบบการใช้ที่ดิน  และการใช้ประโยชน์  จากป่าของชุมชน

วิธีการในการท�าภาพตัดขวาง

 1) ทีมงานควรมีความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่ของชุมชน  และชุมชนใกล้เคียง  โดย  การหาข้อมูลทุติยภูมิ

  ที่ตั้งของชุมชนมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน  ร่วมกับการสอบถามพูดคุย

 2) การเลือกจุดตัดขวาง  พิจารณาจากรูปแบบของลุ่มน�้า  จากยอดเขาสู่ล�าห้วย  ควรเลือก  บริเวณหรือจุดที่ 

  ผ่านชุมชน  ที่มีความกว้างมากที่สุด  เพื่อจะได้จัดท�าข้อมูลการใช้ที่ดิน  ให้ครบถ้วนมากที่สุด

 3) เริ่มท�าภาพตัดขวางจากจุดที่ต�่าที่สุดคือล�าห้วย  ต่อด้วยที่ราบริมล�าห้วย  ที่ดอน  ที่ราบ  เชิงเขา  ไหล่เขา  และ 

  สันเขา

 4) ลงข้อมูลการใช้ที่ดินเป็นรูปภาพ  เช่น  ที่นา  ชุมชน  ไร่ข้าว  ไร่งา  ไร่ข้าวโพด  สวนมะม่วง  พื้นที่ป่า

 5) แลกเปลี่ยนพูดคุยท�าข้อมูล  ที่ได้จากภาพตัดขวาง  ปรับภาพจากข้อมูลที่ได้ให้สมบูรณ์  ขึ้น

2.1.2		แผนที่รอบในและรอบนอก

แผนท่ีรอบใน  และแผนทีร่อบนอก  เป็นแผนทีพ่ืน้ฐาน  ทีง่่ายแก่การจดัท�าร่วมกบัชมุชน  เป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการสร้าง

ความคุ้ยเคยกับคนในชุมชน  เพราะในกระบวนการจัดท�านั้น  จะต้องพูดคุยสื่อสารกับคนในชุมชนเป็นหลัก  ผ่านการเดินดูสถาน

ที่ต่าง  ๆ  ร่วมกัน  จึงสามารถเข้าถึงบ้านที่เราสนใจไต้  นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน  เพราะจะเป็นผู้ลงมือ

ท�าแผนที่ด้วยตนเอง  โดยมี  "เรา"  เป็นกองเชียร์  คอยตั้งค�าถาม  คอยแนะน�าการท�าแผนที่  และที่ส�าคัญคือข้อมูลต่าง  ๆ  ที่จะ

น�ามาท�าแผนที่นั้น  ชุมชนจะรู้มากกว่าเรา  (หรือชุมชนเท่านั้นที่รู้เราไม่รู้เลย)  ชุมชนจะรู้สึกว่าเขาก็มีความรู้เหมือนกัน  คนนอก

อย่างเราช่างไม่รู้อะไรเลย  ท�าให้เกิดความมั่นใจในการน�าเสนอเรื่องราวอื่น ๆ  ของตน

ประเด็นข้อมูลที่จะน�ามาลงในแผนที่  จะเป็นเรื่องอะไรบ้าง  ก็แล้วแต่เราจะก�าหนด  ในแผนที่รอบในส่วนใหญ่จะเป็น  ที่

ตั้งบ้านเรือน  วัด  โบสถ์  โรงเรียน  สถานีอนามัย  ประปาของหมู่บ้าน  สุสาน  สถานที่ประกอบพิธีกรรม  เป็นต้น  แผนที่รอบ

นอก  จะเป็น  แม่น�้า  ล�าธาร  ป่าไม้การปลูกพืช  พื้นที่เลี้ยงสัตว์เขตอนุรักษ์พันธุปลา  ป่าสมุนไพร  เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคย  และความมั่นใจกับคนในชุมชน  

2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายกลุ่มในชุมชน  ทุกฐานะ  อาชีพ  เพศ  วัย  เนื่องจากต้องน�าเสนอข้อมูล 

 ที่หลากหลาย  และลงมือท�าแผนที่ด้วยตนเอง

3) เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นรูปธรรมทั้งภายในชุมชน  บริเวณรอบนอกชุมชน  เป็นฐานในการพูดคุยหาข้อมูลในเชิงลึกต่อไป

4) เพื่อใช้เป็นสื่อในการศึกษาเผยแพร่อย่างกระชับและครอบคลุม  จนเห็นภาพรวมของ  ชุมชนได้
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ประเด็นข้อมูลที่ใช้ประกอบในการท�าแผนที่รอบใน

1) ที่ตั้งของครัวเรือน  (ทุกครัวเรือนในชุมชน)

2) บ้านของบุคคลส�าคัญในหมู่บ้าน  (บ้านผู้น�า  ผู้รู้ด้านต่างๆ  หัวหน้ากลุ่ม  ฯลฯ)

3) ที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน  เช่น  ถนน  ประปาหมู่บ้าน  สะพาน  ฯลฯ

4) พื้นที่ทางสังคม  เช่น  ลานวัฒนธรรม  ป่าช้า  ที่ท่าพิธีกรรมต่างๆ  เป็นด้น

ประเด็นข้อมูลที่ใช้ประกอบในการท�าแผนที่รอบนอก

1) ขอบเขตของหมู่บ้าน  

2) ขอบเขตทรัพยากร  ดิน  นา  ป่า  สัตว์ป่า  สมุนไพร

3) ขอบเขตการจัดการทรัพยากรของชุมชน  (การใช้ที่ดินปลูกพืช  เลี้ยวสัตว์ฯลฯ)

4) ที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน

5) ที่อยู่อาศัยของชุมชนโดยรวมของชุมชน

วิธีการในการท�าแผนที่รอบใน

 1) ทีมงานควรมีความร้เบื้องต้นเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่ของชุมชน  และรปร่างของที่ตั้งหมู่บ้าน

  โดยการหาข้อมูลทุติยภูมิที่ตั้งของชุมชนมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน  ร่วมกับการสอบถามพูดคุย

 2) ออกแบบขอบเขตของแผนที่รอบใน  ให้มีขนาดพอเหมาะกับกระดาษที่ใช้ท�าแผนที่

 3) สอบถามถงึข้อมลูจดุส�าคญัของพืน้ที ่ โดยเฉพาะจดุทีเ่ป็นกึง่กลางบ้านเพือ่เริม่ท�าแผนทีจ่ากจดุนีโ้ดยการชกัชวน 

  ให้ชาวบ้านเริ่มลงรายละเอียดจากจุดส�าคัญของชุมชน  เช่น  ถนน  ล�าเหมือง  วัด  โรงเรียน  บ้านผู้!หญ่  บ้าน 

  ผู้น�าธรรมชาติ  บ้านผู้รู้  แล้วจึงเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต้านต่างๆ  ตามต้องการ  เช่น   

  สมาชิกกล่มออมทรัพย์  กลุ่มผู้ใช้น�้า  ฯลฯ

 4) แลกเปลี่ยนพูดคุยจากการท�าข้อมูลแผนที่รอบใน  เพิ่มเติมรายละเอียดจากข้อมูลที่ไต้ให้  สมบูรณ์ขึ้น

วิธีการในการท�าแผนที่รอบนอก

 1) ทีมงานควรมีความร้เบื้องต้นเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่ของชุมชน  และชุมชนใกล้เคียง  โดยการหาข้อมูลทุติยภูม ิ

  ที่ตั้งของชุมชนมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน  ร่วมกับการสอบถามพูดคุย

 2) ออกแบบขอบเขตของแผนที่รอบนอก  ให้มีขนาดพอเหมาะกับกระดาษที่ใช้ท�าแผนที่

 3) สอบถามถงึข้อมลูจดุส�าคญัของพืน้ที ่ เพือ่ชกัชวนให้ชาวบ้านเริม่ลงรายละเอยีดจาก  จดุส�าคญัของพืน้ทีช่มุชนก่อน 

  เช่น  ล�าห้วย  ถนน  พื้นที่ป่า  ที่ตั้งชุมชน  แล้วจึงไปลง  รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน  เช่น  แปลงนา  ไร ่

  งา  สวนผัก  ฯลฯ

 4) ลงข้อมูลการใช้ที่ดินเป็นรูปภาพ  เช่น  ที่นา  ชุมชน  ไร่ข้าว  ไร่งา  ไร่ข้าวโพด  สวนมะม่วง  พื้นที่ป่า  ใน 

  รายละเอียด

 5) แลกเปลี่ยนพูดคุยจากการท�าข้อมูลแผนที่รอบนอก  เพิ่มเติมรายละเอียดจากข้อมูลที่ไต้ให้  สมบูรณ์ขึ้น

2.2		การสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์

2.2.1  วิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง  (Stake  Holder  Analysis)เป็นเครื่องมือที่ท�าให้ทราบถึง  ผู้เกี่ยวข้องกับงานนี้มีขอบเขต

และสัมพันธ์กับใครบ้าง  เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายหลัก-  รอง  และกลุ่มพันธมิตรที่ต้องประสานงาน  ทรัพยากร

บุคคลที่จะมาสนับสนุนโครงการ  เช่น  มีใคร  เกี่ยวข้องกับโครงการบ้าง  มีบทบาทต่อโครงการอย่างไร  มีใครสนับสนุนบ้าง  เพื่อ

มาช่วยกันคิด  และ  ช่วยกันท�างาน  อีกทั้งยังท�าให้ทราบว่าท�างานกับใคร  (กลุ่มเป้าหมายคือใคร)  ใครเป็นคนด�าเนิน  โครงการ

ต่อ  (ทราบความยั่งยืน/ต่อเนื่องของโครงการ)  
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วิธีการด�าเนินการ

 1) แบ่งผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มย่อย  ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์จากโครงการของตนเองว่ามีใครบ้างจะ  

  เป็นผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ  โดยการใช้สัญลักษณ์สีแทนกลุ่มต่างๆ  ดังนี้

 2) การวิเคราะห์กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง  ก�าหนดสัญลักษณ์สี  แทนกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง  เช่น

  สแีดง  หมายถงึ  ผูท้ีเ่ข้ามาร่วม / ใครท่ีเราเน้น (กลุม่เป้าหมายหลกั, เป้าหมายรอง)  สดี�า  หมายถึง  ผูท่ี้ร่วมสนบัสนนุ 

 กิจกรรม / งานโครงการ / พันธมิตร / แนวร่วม  สีเขียว  หมายถึง  ผู้ที่จะช่วยด�าเนินงานต่อไปในกรณีที่โครงการ 

 สิ้นสุดในแต่ละกลุ่มหลังทั้ง  3  กลุ่ม  มีกลุ่มย่อยๆ  อะไรบ้าง  หรือสามารถที่จะระบุเป็นตัวบุคคลให้ชัดเจนไปเลย 

 ก็ได้ในบางกรณีที่บุคคลนั้นมีผลส�าคัญต่อการด�าเนินงานมาก

  การวิเคราะห์ความส�าคัญ  ใช้ขนาดของวงกลม  ก�าหนด  วงกลมขนาดใหญ่แทน  ความส�าคัญมาก  วงกลมที่ 

 เล็กลงแทนความส�าคัญที่กัดลงมาตามล�าตับ

  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์  ใช้  ระยะห่าง  แทนความใกล้ชิดโครงการ  แสดง  ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาก   

 หรือห่างออกไป  ระตับของการเข้ามามีส่วนร่วม

 3) ระดมความเห็นจากผู้เข้าร่วม  ว่าในการท�างานเรื่องนั้นๆ  มีผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะใด  (สีต่างๆ)  มีความส�าคัญ 

  มากน้อยเพียงใด  (ขนาดของวงกลม)  มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรื่อง  นั้นๆ  อย่างไร(ระยะห่างใกล้-ไกล)  

  ผู้เกี่ยวข้องนี้เป็นส่วนส�าคัญในการจัดวางบทบาทของผู้เกี่ยวข้องที่ชัดเจนขึ้น  และเครื่องมือนี้เหมาะ  ส�าหรับ 

 การท�างานในรูปแบบของ  "เครือข่าย"  เพราะมีผู้เกี่ยวข้องมากหลายระดับและคนมาจากหลายพื้นที่จึงต้องท�าความ 

 ชัดเจนในเรื่องนี้ร่วมกันก่อน

2.2.2 แผนผังเครือญาติ  เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยให้ชุมชนได้ถ่ายทอดข้อมูลความสัมพันธ์  เพื่อประโยชน์ต่อการสร้าง 

 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน

วิธีการในการท�าแผนผังเครือญาติ

 1) ทมีงานควรมีความรูเ้บือ้งด้นเกีย่วกบัประชากรในชมุชนว่ามตีระกลูส�าคญักีต่ระกูล  และแต่ละตระกลู  มสีมาชกิ 

  ในตระกลูมากน้อยเพยีงใด  โดยหาข้อมลูทุตยิภมูท่ีิตัง้ของ  ชุมชนมาเป็นข้อมลูพืน้ฐาน  ร่วมกับการสอบถามพูดคุย

 2) เลือกตระกูลที่มีสมาชิกมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับตระกูลอื่นมาเป็นจุดเริ่มต้นในการท�าข้อมูลผังเครือญาติ

 3) ใช้สัญลักษณ์แทนเพศหญิง(สามเหลี่ยม)  และชาย(วงกลม)  เครื่องหมายแทน  ความสัมพันธ์  เช่น  +  

  คือ  แต่งงานกัน  ล�าดับบน  คือ  พ่อแม่  ล�าดับล่าง  คือ  ลูก  และ  หากเสียชีวิตแล้วให้ขีดเส้นพาดไว้

 4) แลกเปลี่ยนพูดคุยจากการท�าข้อมูลแผนผังเครือญาติ  เพิ่มเติมรายละเอียดจากข้อมูล  ที่ได้ให้สมบูรณ์ขึ้น

2.2.3  แผนผังองค์กรชุมชน  เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการระดมข้อมูลกล่มองค์กรต่างๆ  ที่มี

 อยู ่ในชุมชน  และเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกล่มต่างๆ  ที่มีกันและกัน 

 และความสัมพันธ์ที่มีผลต่อศักยภาพของชุมชน  

วิธีการท�าแผนผังองค์กรชุมชน

 ทีมงานควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มของชุมชน  ว่ามีกลุ่มส�าคัญกี่กลุ่ม  และแต่ละกลุ่ม  มีสมาชิกในกลุ่มมาก

น้อยเพยีงใดโดยหาขอ้มลูทุตยิภมูิทีต่ัง้ของชมุชนมาเป็นข้อมลูพืน้ฐานร่วมกบัการสอบถามพดูคยุเลือกตวัแทนกลุ่มเป้าหมายระดบั

ตัวแทนกลุ่มที่มีความหลากหลายมีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการท�าข้อมูลผังองค์กรชุมชนแลกเปล่ียนพูดคุยจากการท�าข้อมูล

แผนผังองค์กรชุมชน  เพิ่มเติมรายละเอียดจากข้อมูลที่ไดให้สมบูรณ์ขึ้น
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2.3		เส้นทางประวัติศาสตร์ชุมชน		(Time		Line)

เป็นเครื่องมือในการชักชวนแลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวความเป็นมาของชุมชน  โดยย้อนกลับไปให้ไต้มากที่สุดเพื่อส�ารวจดู

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนในทุกๆ  ด้าน  และสามารถให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทบทวนความเป็นมาของเรื่องราวต่างๆ  ใน

ชุมชน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม  และทบทวนประสบการณ์การ  ปรับตัวของชุมชนแต่ละ

ยุคสมัย  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนแล้ว  ยังช่วยให้สามารถ  ท�าความเข้าใจกับที่มาที่ไปของปรากฏการณ์

ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นชุมชน  การเข้าใจมิติทางประวัติศาสตร์จะท�า  ให้ทั้งชาวบ้านและผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้  มองเห็นว่า  อะไรเป็นสาระ

ส�าคัญที่ควรใส่ใจ  อะไรเป็นทุนของชุมชน  ที่สามารถน�ามาใช้ในปัจจุบัน  อะไรเป็นสิ่งที่ไม่อาจแก้ไขได้

การแบ่งยุคสมัยอาจจะพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของประเทศ  หรือประวัติศาสตร์ของชุมชน  หรือเรื่องราวที่ชุมชนให้

ความส�าคญั  ซึง่อาจไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องเป็นเหตกุารณ์เดยีวกนักบัประวตัศิาสตร์ของชาติ  การทีต้่องใช้เส้นทางประวตัศิาสตร์ชุมชน

ในการพูดคุยเพราะเป็นการก�ากับประเด็นของการ  พูดคุยให้อยู่ในประเด็นนั้น ๆ

ค�าถามส�าคัญในการศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ของชุมชน  ประกอบด้วย  3  ส่วนคือ  1)  อะไรคือ  เหตการณ์ส�าคัญที่

เกิดขึ้น  2)  เหตการณ์นั้นๆ  ได้ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างไร  3)  ชุมชนมีการปรับตัวอย่างไร

วิธีการท�าเส้นทางประวัติศาสตร์

 1) ลากเส้นสมมุติ  กลางกระดาน  หรือกระดาษ

 2) สอบถามถงึเหตุการณ์ส�าคัญทีเ่กดิข้ึนในชุมชนในแต่ละช่วงเวลาจากผูเ้ข้าร่วม  แล้วมผีู ้ บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ   

  ตามล�าดับเวลาบนเส้นสมมติ

 3) สอบถามรายละเอียดตามล�าดับว่า  แต่ละเหตุการณ์  ส่งผลกระทบต่อแต่ละคนอย่างไรส่งผลกระทบต่อชุมชน 

  อย่างไร  และแต่ละคนมีการปรับตัวอย่างไรในช่วงเวลานั้นๆ  หรือ  ชุมชนมีการปรับตัวอย่างไรในช่วงเวลานั้นๆ   

  และบันทึกข้อมูลไว้ตามช่วงเวลาในข้อ  2)

 4) สรุปพัฒนาการของชุมชนในช่วงเวลาต่างๆ  ร่วมกัน  ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลง  และศักยภาพในการปรับตัว 

  ของชุมชน  หากมีเวลาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อ  กันในแต่ละช่วงเวลา

หากเป็นไปได้ในการศึกษาเส้นทางประวัติศาสตร์ของชุมชน  นอกจากการพูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่  ในชุมชนแล้วอาจศึกษา

ข้อมูลได้จากสมุดบันทึก  หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ  ที่มีอยู่ในชุมชน  รวมทั้งการสร้างโอกาสให้มีเด็กเยาวชนได้ร่วมเรียนร้จาก

ผู้เฒ่าผู้แก่ไปพร้อมๆ  กันด้วย

หมายเหต ุ :  ข้อควรระวัง

เน้นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  โดยไม่ใช้เครื่องมือเส้นทางประวัติศาสตร์ก�ากับการพูดคุย  ท�าให้ชาวบ้านไม่เห็นเรื่อง

ราวที่ต่อเนื่อง  ไม่เกิดการล�าดับความคิด  ไม่เกิดการทบทวนตนเอง

2.4		การท�าตารางจัดล�าดับ  (matrix  ranking)  หรือให้คะแนน  (scoring)  เป็นเครื่องมือที่  จะช่วยล�าดับความส�าคัญ

จากประเด็นที่ได้จากระดมสมองและต้องการหาประเด็นหรือสิ่งที่กลุ่มเป้าหมาย  ให้ความส�าคัญหรือเร่งด่วน  เพื่อสะท้อนความ

เห็นโดยรวมของกลุ่มเป้าหมายว่าให้ความส�าคัญกับเรื่อง  หรือประเด็นใดเป็นพิเศษ

วิธีการท�าตารางจัดล�าดับหรือให้คะแนน

 1) ตัดสินใจเลือกว่าจะจัดล�าดับหรือให้คะแนนเรื่องอะไร  เช่น  ต้นไม้  ต้นไม้ที่เป็นอาหาร  ไม้ดอก  ไม้ประดับ   

  ประเภทเชื้อเพลิง  ผลไม้

 2) ค้นหาผู้ให้ข้อมูลหลัก  คนเดียวหรือมากกว่า  ที่มีความรู้ในเรื่องนี้และมีความเต็มใจที่จะ  พูดคุยอภิปราย

 3) พูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และร่วมกันตัดสินใจว่าจะจัดล�าดับหรือให้คะแนนของสิ่งใด

 4) ส�าหรับแต่ละรายการ  ถามว่าของสิ่งนั้นดีอย่างไร  อะไรอีก  แล้วมีอะไรอีกและของนั้นเลว  อย่างไร    

  อะไรอีก  และอะไรอีก
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 5) เขียนเกณฑ์เหล่านั้นให้ครบถ้วนโดยพยายามเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นด้านลบให้เป็นด้านบวก

 6) ขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมจัดล�าดับหรือให้คะแนนแต่ละรายการ  โดยก�าหนดให้  1=ดีที่สุด  2=ดีรอง  ลงไป    

  หรือให้คะแนนแต่ละรายการจากคะแนนเต็ม  10  หรือ  5  หรือ  3

 7) ถามค�าถามอื่น  ๆ  เพิ่มเติม  เช่นเกณฑ์ข้อใดส�าคัญที่สุด

  - ถ้าจ�าเป็นต้องเลือกเพียงข้อเดียว  คุณจะเลือกข้อใด

  - คุณมีแต่ละรายการเป็นจ�านวนเท่าไร  และต้องการจะมีเท่าไร

หมายเหต ุ :  ข้อควรระวัง

- อย่าใช้เกณฑ์ของตัวคุณเอง  นอกจากจะแยกจากเกณฑ์ของผู้ร่วมกิจกรรมอย่าง  ชัดเจน

- อย่าบรรยายให้การอบรม  แต่จงฟังและเรียนรู้  

ค�าแนะน�า

- พยายามซักถามเจาะลึกถึงเกณฑ์อื่น  ๆ

- ติดตามเพิ่มเติมในประเด็นที่สนใจ

- ลองพยายามท�ากิจกรรมนี้กับคนกลุ่มอื่น

- คิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ  ในการท�ากิจกรรมและปล่อยให้ผู้ร่วมกิจกรรมคิดค้นหาวิธีของพวกเขาเอง

2.5		ท�าปฏิทินแบบต่างๆ

ปฏิทินอาหารจากป่า  ปฏิทินอาหารจากน�้า  ปฏิทินผักพื้นบ้าน  ปฏิทินการเพาะปลูก  ปฏิทินประเพณีวัฒนธรรม  ฯลฯ

ปฏิทินแบบต่างๆ  ใช้เป็นเครื่องมือระดมข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตหรือวางแผนการ  ท่างานในช่วงเวลา  เช่น  การผลิต  พืช

อาหารจากป่า  พืชอาหารจากน�้า  ประเพณีในชุมชน

วิธีการ

 1) ทีมงานน�าข้อมูลการสอบถามพูดคุย  จากภาพตัดขวาง  แผนที่รอบนอก  แผนที่องค์กร  ชุมชน  แผนที่รอบ 

  ใน  หรือโอ่งชีวิต  มาออกแบบตารางปฏิทินหรือวงกลมปฏิทินให้มี  รายละเอียดในการเติมข้อมูล

 2) เลือกตัวแทนกลุ่มเป้าหมายระตับตัวแทนกลุ่ม  ที่มีความหลากหลาย  มีแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ร่วมกัน  ใน  

  การท�าข้อมลปฏิทินแบบต่าง  ๆ

 3) แลกเปลี่ยนพูดคุยจากการท�าข้อมูล  เพิ่มเติมรายละเอียดจากข้อมูลที่ได้ให้สมบูรณ์ขึ้น

2.6		โอ่งชีวิต

โอ่งชีวิตเป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมในการท�าข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา  ของรายได้  และรายจ่ายของชุมชน  

วิธีการ

 1) เลือกตัวแทนกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย  มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการท�าข้อมูลโอ่งชีวิต  โดย

  • เตรียมสื่อ  ภาพโอ่งบนกระดาษบรู๊ฟ

  • ระดมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม  เรื่อง  รายได้-รายจ่าย  โดยแบ่งเป็น  รายได้ภาค  การเกษตร  และรายได้นอก 

   ภาคการเกษตร,  รายจ่ายนอกภาคเกษตร  และ  รายจ่ายในภาคการเกษตร

  • น�าข้อมูลที่ได้มาน�าเสนอในสื่อที่เตรียมไว้  โดยแบ่งเป็น  4  ส่วน  คือ  ส่วนบน  ประกอบด้วยรายได้ภาค 

   การเกษตร  และรายได้นอกภาคการเกษตรที่ไหลเข้าปากโอ่ง)  โดยใช้ขนาดของเส้นแทนความมาก-น้อย 

   ของรายได้ที่ไหลเข้า  ส่วนด้านล่างคือ  รูรั่วที่เป็นรายจ่ายนอกภาคเกษตร  และรายจ่ายในภาคการเกษตร 

   โดยให้ขนาดของรูรั่วแทนความมาก-น้อยของรายจ่ายที่ไหลออกจากโอ่ง
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2) แลกเปลี่ยนพูดคุยจากการท�าข้อมูล  เพิ่มเติมรายละเอียดจากข้อมูลที่ไดให้สมบูรณ์ขึ้น  ร่วมกันจัดล�าดับรายได้-ราย 

 จ่ายโดยการให้สมาชิกในกลุ่มติดสติ๊กเกอร์(ใช้สติ๊กเกอร์  2  สี  คนละ  2  ชิ้น)

3) น�าข้อมูลที่ได้มาน�าเสนอในตารางโดยเรียงล�าดับจากมาก-น้อย  เพื่อเป็นฐานข้อมูล  ระดมแนวทางแก้ไข

หมายเหต ุ หากเป็นไปได้ทีมงานควรเตรียมข้อมูลทุติยภูมิด้านเศรษฐกิจของชุมชน  เป็นแนวค�าถามชวนคุย

2.7		การเดินส�ารวจ  (transect  walks)  เป็นเครื่องมือในการส�ารวจทรัพยากรของชุมชนจาก  พื้นที่จริง  สามารถสร้าง

การมีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้  ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากรุ่นหนึ่ง  สู่คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี  

วิธีการ

 1) ค้นหาคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถและความเต็มใจที่จะเดินและช่วยเหลือ

 2) พูดคุยอภิปรายกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ  ที่ต้องการศึกษาส�ารวจ  เช่น  ดินต้นไม้  พืชผล  ฯลฯ  และ 

  ก�าหนดเส้นทางเดินอย่างคร่าวๆ  (การท�าแผนที่อย่างมีส่วน  ร่วมสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้)

 3) มอบหมายงานในทีมงาน

 4) เดินส�ารวจ  โดยพยายามให้ครอบคลุมสภาพที่แตกต่างกันหลายสภาพ

 5) สังเกต  ซักถาม  ฟัง  (อย่าบรรยายให้การอบรม)

 6) ถามถึงปัญหาและโอกาสต่างๆ  อภิปราย

 7) สังเกตถึงความแตกต่าง  การเปลี่ยนแปลง  บริเวณ  (Zone)  ต่างๆ

หมายเหต ุ :  ข้อควรระวัง

- อย่าเร่งรัด

- อย่าบรรยายให้การอบรม  

ค�าแนะน�า

- ให้ความสนใจในกิจกรรม

- สงสัยใฝ่รู้

- คิดค้นหาวิธีใหม่  ๆ  ในการท�ากิจกรรม  และปล่อยให้ผู้ร่วมกิจกรรมคิดค้นหาวิธีของพวกเขาเอง

กระบวนการจัดเวทีในชุมชน		ภายใน		1		วัน		(เช้า-บ่าย)

 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของเวทีและ  แนะน�าตัว

 2. แบ่งกลุ่มย่อย  เพื่อทบทวนสถานการณ์ของชุมชนในด้านต่างๆ  หรือตามประเด็นการท�างาน

  -  รู้จักระบบการผลิตภายในชุมชน  เช่น  การเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์

  -  รู้จักระบบทรัพยากรของชุมชน  เช่น  ฐานทรัพยากร  ดิน  น�้า  ป่า

  -  ชุมชนรู้จักตนเอง  เช่น  ประวัติศาสตร์ชุมชน  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้น�า-กลุ่มองค์กร    

     ภายในชุมชน  การบริโภคของชุมชน  ความสัมพันธ์ภายในชุมชน  ความสัมพันธ์กับภายนอกชุมชน

 3. สรุปภาพรวมและเติมเต็มข้อมูลจากกลุ่มย่อย

 4. ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสังเคราะห์ข้อมูล  เพื่อก�าหนดเป็นแผนความต้องการ
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แนวทางการวิเคราะห์ในกลุ่มย่อย		

ระบบการผลิต

 เพือ่ทราบสถานการณ์การผลติในชมุชน  ซ่ึงจะน�าไปสู่การสนบัสนุนด้านการผลติพชืและสตัว์ของ  ชุมชนได้อย่างถูกจดุ  

เนื้อหาในการวิเคราะห์

 • แนวคิด  และรปแบบในการผลิต  เช่น  เกษตรพันธะสัญญา,  เกษตรเพื่อการบริโภค,  เกษตรอินทรีย์,    

  เกษตรผสมผสาน  ฯลฯ

 • เป้าหมายในการผลิต  เช่น  เพื่อบริโภค  เพื่อขาย

 • ประเภท  ชนิด  พืช  สัตว์ที่ผลิตภายในชุมชน

 • การใช้ปัจจัยการผลิต  เช่น  เมล็ดพันธุ์  ปุ๋ย  ยา  แหล่งน�้า  แรงงาน

 • การจัดการผลผลิต  เช่น  ท�าพันธุ์  บริโภค  แบ่งปัน  ขาย

 • กลุ่มอาชีพ  ผู้รู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตพืชและสัตว์

 • การสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการผลิตพืชและสัตว์

 • ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผลิต

เครื่องมือที่ใช้

 • การศึกษาเอกสารมือสองที่เกี่ยวข้อง  เช่น  สถิติการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ของชุมชน  ความ  เหมาะสมของ 

  การปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์โดยดูจากข้อมูลสภาพพื้นที่  สภาพดิน  สภาพนา,  การจัดการผลผลิต,  ปัญหา-ศักยภาพ 

  ของชุมชน

 • การสังเกตการณ์

 • การสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย,  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

 • แบบสอบถาม

 • การระดมความคิด  โดยการใช้แผนที่รอบใน-รอบใน  การใช้บัตรค�า  ปฏิทินการผลิต  

ตัวอย่างแนวค�าถาม

 • มีการปลูกพืชอะไรบ้าง  ระบบการปลูกพืชเป็นอย่างไร  (ท�าไร่  ท�านา  ท�าสวน  ฯลฯ)

 • พืชแต่ละชนิดใช้พื้นที่เท่าไร  ครัวเรือนที่ปลูกพืชแต่ละ,ชนิด

 • ชนิดของพันธุ์พืช  และการจัดการพันธุ์พืช

 • ใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง  ปัจจัยการผลิตมาจากไหน

 • รูปแบบการจัดการผลผลิตเป็นอย่างไร  เช่น  รายครัวเรือน,  รวมกลุ่ม  

 • ปริมาณพืชที่ปลูกเพียงพอต่อการบริโภคหรือไม่,  รายได้จากการขายเป็นอย่างไร,ต้นทุนการผลิตเป็นอย่างไร

 • มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนหรือไม่อย่างไร

 • มีผู้รู้  ภูมิปัญญาในการปลูกพืชหรือไม่  อย่างไร  เช่น  ความรู้เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธ์  ความรู้เรื่อง  

  การขยายพันธ์การดูแลรักษา  ฯลฯ

 • ปัญหาที่พบในการเพาะปลูกเป็นอย่างไร  มีความพยายามแก้ปัญหาอย่างไร

ส�าหรับ  การเลี้ยงสัตว์ก็ใช้ค�าถามในแนวเดียวกัน  ทั้งนี้อาจต้องพิจารณาถึงบริบทชุมชนเป็นหลัก  เช่น  ชาติพันธ์  สภาพ

ที่ตั้งของชุมชน  วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน

บทบาทของวิทยากรประจ�ากลุ่ม  สรุปข้อมูลที่ส�าคัญ  ทั้งด้านสภาพปัญหา  และศักยภาพของชุมชนที่สามารถน�ามาพัฒนา

ระบบการผลิต  โดยควรเน้นระบบการผลิตที่ใช้ศักยภาพของชุมชนเป็นหลัก
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ระบบทรัพยากร

เพื่อทราบสถานการณ์ด้านดิน  น�้า  ป่า  ของชุมชน  ทั้งต้านการมีอยู่  การจัดการ  และผลกระทบ  ซึ่ง  จะน�าไปสู่การ

จัดการอย่างรู้คุณค่าโดยชุมชน

เนื้อหาในการวิเคราะห์

 • สภาพดินและพื้นที่ท�ากินเป็นอย่างไร  เช่น  ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน  การจัดการโดยชุมชน  สภาพปัญหา 

  และการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

 • สภาพน�้าและการจัดการเป็นอย่างไร  เช่น  แหล่งน�้าในชุมชน  การใช้ประโยชน์  การดูแลโดย  ชุมชน    

  สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

 • สภาพป่าและการจัดการเป็นอย่างไร  เช่น  ประเภทของป่า  การใช้ประโยชน์  และการจัดการโดย  ชุมชน   

  สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา

 • แหล่งอาหารในธรรมชาติ

 • ผู้รู้หรือกลุ่มจัดการ  ภูมิปัญญาในการจัดการดินน�้าป่า

 • หน่วยงานที่สนับสนุน

 • การเปลี่ยนแปลง  (เชิงปริมาณ/คุณค่า)  และผลกระทบที่เกิดขึ้น

เครื่องมือที่ใช้

 • การศึกษาเอกสารมือสองที่เกี่ยวข้อง  เช่น  แผนที่แสดงสภาพของพื้นที่,  ความสูง-ชัน,  ความอุดมสมบูรณ์   

  การจัดการของชุมชน,  ปัญหา-ศักยภาพของชุมชน

 • การสังเกตการณ์,  การส�ารวจ  (ถ้ามีเวลา)

 • การสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย,  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

 • การระดมความคิด  โดยการใช้แผนที่รอบนอก  ปฏิทินอาหารจากป่า  (พืช  สัตว์  สมุนไพร)

ตัวอย่างแนวค�าถาม

 • สภาพดิน/พื้นที่ท�ากินของชุมชนมีลักษณะเป็นอย่างไร  มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละที่อย่างไร

 • ระยะเวลาในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

 • แหล่งน�้าส�าคัญของชุมชนมีกี่แห่ง  และมีการใช้ประโยชน์จากแต่ละที่อย่างไร

 • วิธีการน�าน�้าจากแหล่งน�้ามาใช้ประโยชน์ท�าอย่างไร  มีการจัดการร่วมกันของชุมชนอย่างไร

 • ปริมาณน�้าเพียงพอต่อการใช้หรือไม่  อย่างไร

 • สภาพของป่าของชุมชนเป็นอย่างไร  มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 • รูปแบบการจัดการป่าของชุมชนเป็นอย่างไร

 • มีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างไรบ้าง

 • ปัญหาหรือผลกระทบจากการใช้ที่ดิน  น�้าจากแหล่งน�้า  หรือป่าอย่างไร  และมีการแก้ปัญหา  อย่างไร

 • ชุมชนมีความเชื่อ  ภูมิปัญญา  พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน  แหล่งน�้า  ป่า  หรือไม่อย่างไร

 • ในรอบปีมีการหาอาหาร-ยาจากธรรมชาติ  (พืช  สัตว์บก  สัตว์น�้า  สัตว์ปีก  สัตว์เลื้อยคลาน  สมุนไพร)   

  อย่างไรบ้าง

 • สถานการณ์ของอาหารที่หาได้จากธรรมชาติเป็นอย่างไรบ้าง

 • ชุมชนมีเป้าหมายและวิธีการในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุนชนอย่างไรบ้าง

หมายเหต ุ   ในการตั้งถามควรค�านึงถึงบริบทของชุมชนเป็นหลัก  ว่าเป็นชาติพันธุ์ที่ตั้งของชุมชนมีป่า  หรือตั้งอยู่ใกล้เมือง
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ชุมชนรู้จักตนเอง

เพื่อทราบวิถีชีวิต  ระบบเศรษฐกิจของชุมชน  ศักยภาพ  ทุนเดิมในการจัดการชุมชน  และน�าไปสู่  การรับรู้และเข้าใจ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน

เนื้อหาที่วิเคราะห์

ประวัติศาสตร์ชุมชน  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้น�า-กลุ่มองค์กรภายในชุมชน  การบริโภค  ของชุมชน  ความสัมพันธ์

ภายในชุมชน  ความสัมพันธ์กับภายนอกชุมชน  สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง  ที่เกิดขึ้นชุมชน  ปัญหาและการแก้ไขปัญหา  

เครื่องมือที่ใช้

 • การศึกษาเอกสารมือสองที่เกี่ยวข้องเช่นข้อมูลประชากรชาติพันธุ์ศาสนาการศึกษาการปกครอง  แผนชุมชน 

  ข้อมูลร้านค้าในชุมชน  ข้อมูลรายได้รายจ่าย  ต้นทุนการผลิตด้านต่างๆ

 • การสังเกตการณ์การส�ารวจ(ถ้ามีเวลา)

 • การสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย,การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

 • การระดมความคิดโดยการใช้แผนที่รอบในปฏิทินประเพณีวัฒนธรรมผังองค์กรชุมชนผังเครือญาติ  ท�าเนียบ 

  ผู้รู้  โอ่งชีวิต

ตัวอย่างแนวค�าถาม

 • ชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาในด้านใดบ้างประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญานั้นๆจัด  เพื่ออะไร    

  จัดเมื่อใด  มีใครเกี่ยวข้องบ้าง

 • ประเพณี  วัฒนธรรมภูมิปัญญาในเรื่องนั้นๆ  มีสถานภาพอย่างไร  (คงอยู่  สูญหาย  ก�าลังรื้อฟื้น)  ผู้รู้ในแต่ละ 

  ด้านคือใคร

 • ชุมชนมีวิธีการสืบทอดประเพณี  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาอย่างไรบ้าง

 • ชุมชนมีกลุ่มองค์กรอะไรบ้าง  แต่ละกลุ่มด�าเนินกิจการด้านใด  มีสมาชิกเป็นใคร  มีโครงสร้างการท�างาน 

  อย่างไร  มีการบริหารจัดการอย่างไร  มีเงินทุน  หรือแหล่งสนับสนุนจากที่ใดบ้าง

 • ชุมชนมีระบบการบริโภคอย่างไร  เช่น  อะไรต้องซื้อ  อะไรที่สามารถจัดหาได้เอง

 • ชุมชนมีรายไต้  รายจ่ายในเรื่องใดบ้าง  รายได้  รายจ่ายในเรื่องใดสูงสุด  เพราะอะไร

 • ชุมชนจะสามารถลดรายจ่าย  หรือเพิ่มรายได้ในส่วนใด  ด้วยวิธีการใด

 • หากต้องการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายต้องการการสนับสนุนอะไร  อย่างไร

การท�ากิจกรรมในกลุ่มย่อย  มีความส�าคัญมากเพราะจะท�าให้บุคคลภายนอกเห็นศักยภาพของ  ชุมชน  ได้รู้ว่าใครรู้ใน

เรื่องใด  มากน้อยเพียงใด  เห็นผู้ที่จะสานงานต่อ  และหากกระบวนการดีก็จะเป็นการสร้างสัมพันธ์กับชุมชนได้ระดับหนึ่ง  อีก

ทั้งชุมชนได้มีโอกาสทบทวนข้อมูล  ความรู้ของชุมชนร่วมกัน  ท�าให้ตระหนักถึงปัญหา  และมองเห็นศักยภาพทุนเดิมในเรื่องที่ได้

ร่วมกนัให้ข้อมลู  ตรวจสอบและวเิคราะห์  ซ่ึงจะเป็นฐานส�าคญัท่ีจะท�าให้เกดิการก�าหนดแผนกจิกรรมท่ีสอดคล้องกบัสภาพปัญหา  

และบริบทของพื้นที่

บทบาทของวิทยากรควรเน้นเรื่องดีๆ  ที่มีในชุมชน  เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของความรู้  ของชุมชน  และความ

ส�าคัญของการพึ่งพาตนเอง  การจัดการชุมชนบนฐานการมีส่วนร่วมของสมาชิก

เรียบเรียงโดย นางสาวปิยวดี   น้อยน�้าใส

เก็บตกบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  กาชาดพิษณุโลก  ปี  2557
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โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือท้องถิ่นได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมการวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  วันท่ี  4 - 6  

มีนาคม  2557  ณ  ชุมชนบ้านร่องกล้า  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลกและ  อบต.บ้านยาง  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก  เพื่อเน้นแนวทาง

ในการด�าเนินงานการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไปดังนี้

การสังเคราะห์ข้อมูลภาพรวมสู่การจัดท�าแผนชุมชน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมฯ

 1. ความเข้าใจต่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

  - ท�าให้รู้จักว่าในมหาวิทยาลัยราชภัฎมีงานวิจัยลักษณะนี้ด้วย

  - ได้รู้จักงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

 2. เครื่องมือการท�างาน

  - ได้เรียนรู้เครื่องมือในการท�าวิจัยแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนในแวดวงวิชาการหรือ 

   การปฏิบัติงานที่ผ่านมา

  - ได้เรียนรู้กระบวนการท�างานกับชุมชน

  - ได้เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน

  - ได้เรียนรู้หลักการการใช้เครื่องมือในการพัฒนา  หาโจทย์  และการหาข้อมูลในการท�าวิจัยโดยต้องค�านึง 

   ถึงบริบทของชุมชนนั้นๆ

 3. ประสบการณ์

  - ได้ประสบการณ์ในการท�างานกับชุมชน

  - ได้ประสบการณ์ท�างานกับอาจารย์ท่านอื่นๆ

  - ท�าให้ได้ได้เข้าใจสภาพบริบทชุมชนที่แท้จริง

 4. การแลกเปลี่ยน

  - ได้เพื่อนใหม่  เกิดสัมพันธภาพที่ดีภายในองค์กร

  - ได้เห็นศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรม

  - ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถจากการท�างานกลุ่ม

 5. อื่นๆ

  - ได้เรียนรู้การจัดกระบวนการอบรมของทีมวิทยากร

  - ได้เรียนรู้ว่าชุมชนมีศักยภาพในตนเอง คนนอกต้องเปิดโอกาสหรือหาช่องทางการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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   กับชุมชนให้ได้

  - ได้โจทย์วิจัย/งานบริการวิชาการ ในการลงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 

  - ได้แรงบันดาลใจในการท�างานเพื่อรับใช้ชุมชน

  - ได้ทบทวนความรู้เดิมของตนเอง

  - ได้ฝึกการเป็นผู้น�า

  - บางพื้นที่อาจยังไม่มีความชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

 1. อยากให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง

 2. ควรมีเอกสารประกอบการอบรม

 3. ควรมีการถอดบทเรียนชุมชนที่ประสบผลส�าเร็จอย่างละเอียด โดยเฉพาะวิธีการตั้งแต่ขั้นตอนแรก

  จนถึงสุดท้าย และการน�าเสนอออกมาในรูปแบบของงานวิจัย

 4. ทีมวิทยากร 

  - ควรให้ความชัดเจนต่อการใช้เครื่องมือ หรือเพิ่มกรณีศึกษาว่าเครื่องมือแต่ละแบบเหมาะกับงานอะไร

  - หากต้องการความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วม วิทยากรไม่ควรใช้ค�าพูดชี้น�าหรือโน้มเอียงตามวิทยากร

  - ควรจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้าร่วมซึ่งมาจากต่างคณะ หรือสอดแทรกในช่วงการศึกษาดู 

   งานในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

  - ในการแบ่งกลุ่ม ควรให้คละกัน ไม่ควรให้ผู้เข้าร่วมที่มาจากคณะเดียวกันอยู่ด้วยกัน

  - อย่าเกรงใจที่จะ Comment อยากให้วิทยากร Reflect ตรงไปตรงมา

 5. การบริหารจัดการ

  - ควรก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้เข้าร่วมอยู่จนครบทุกกระบวนการ

  - ควรเลือกสถานที่อบรม ที่ผู้เข้าร่วมไม่สามารถกลับบ้านได้ เพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในจนจบกระบวนการ

  - การเดินทางยากล�าบาก 

 6. ระยะเวลา

  - ในแต่ละกิจกรรม ควรจัดให้มีเวลาเหมาะสมส�าหรับกระบวนการคิด(บางกิจกรรมนานเกินไป บางกิจกรรม 

   มีความซ�้าซ้อน)

  - ควรเลือกจัดการอบรมในช่วงเวลาที่อาจารย์สะดวก (ช่วงที่จัดเป็นช่วงที่มีการสอบ อาจารย์หลายท่าน 

   ต้องคุมสอบ)
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เก็บตกบรรยากาศงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช		กาชาดพิษณุโลก		ปี		2557

ผ่านพ้นไปด้วยดีส�าหรับการจัดนิทรรศการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  กาชาดพิษณุโลก  ประจ�าปี  2557  โดยในปีนี้ธีมของการจัด

นิทรรศการจะเน้นในเรื่องของโครงการพระราชด�าริ  อาทิ  นิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้น,  โครงการป้องกันการเสื่อมโทรมและการพังทลายของหน้าดิน

โดยการปลูกหญ้าแฝก,  โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว,  โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก,  โครงการผลิตแก๊สชีวภาพภาคครัวเรือน,  โครงการผลิตน�้ามันไบโอ

ดีเซล  เป็นต้น  รวมถึงการสาธิตกิจกรรมของแต่โครงการฯ  เช่น  การสาธิตการท�าถังแก๊สชีวภาพ,  การสาธิตการท�าน�้ามันไบโอดีเซล,  การสาธิตการอบพันธ์ไม้

แห้ง,  การสาธิตการท�าดอกไม้จากผ้าใยบัว,การสาธิตการจักสารจากผิตภัณฑ์หญ้าแฝก  เป็นต้น  ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนาต้องขอขอบคุณทุกๆ  คณะ/หน่วย

งานภายในมหาวิทยาลัยฯ  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้  

สวจ.น�าทีมนักวิจัยเข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา  ครั้งที่  2  (HERP  Congress  ll)

เมื่อวันที่  22 – 24  มค.  ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  น�าโดย  ดร.สาคร  สร้อยสังวาล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร,  ดร.ชนิกานต์  คุ้ม

นก  ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัฯ  พร้อมด้วยนักวจัิยและผูบ้รหิารสถาบนัวจิยัฯได้เข้าร่วมน�าเสนอผลงานวจิยัในการประชมุใหญ่โครงการส่งเสรมิการวจิยัในอดุมศกึษา  

ครั้งที่  2  (HERP  Congress  ll)  ณ  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น  กรุงเทพฯ  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ  ได้น�าเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้ง  3  ท่าน  

ประกอบด้วย  ดร.พิสิษฐ์  พูลประเสริฐ : เรื่อง  การศึกษาทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของแมลงปั่นใยฯ,  ดร.พรดรัล  จุลกัลป์ : เรื่อง  การใช้ประโยชน์ของถั่ว

เหลืองหมักจากภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ,  ดร.ชุติมา  เลิศลักษมี : เรื่อง  การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท�าแป้งแห้วนาฯ  ในครั้งนี้ด้วย

สวจ.ระดมความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐเพื่อส�ารวจความต้องการในการก�าหนดแนวทางพัฒนาและบริการ

วชิาการ…..เมือ่วนัที ่ 11  ก.พ.  57  ทีผ่่าน  ดร.ชนกิารต์  คุม้นก  ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา    ได้กล่าวรายงานถงึวตัถปุระสงค์ของการจดัโครงการสมัมนาฯ  

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก  ดร.สาคร  สร้อยสังวาล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  เป็นประธาน  ส�าหรับโครงการสัมมนาดังกล่าว  ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้

ด�าเนินการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่พิษณุโลก-สุโขทัยและโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าร่วมแสดงความ

คิดเห็นสะท้อนถึงปัญหาที่แท้จริงรวมทั้งส�ารวจความต้องการของแหล่งชุมชนต่างๆ  เพื่อสามารถใช้ศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ  แก้ไขปัญหาได้อย่าง

ตรงจุดและเป็นการบูรณาการและให้บริการวิชาการอย่างครบวงจรและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย  นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก  ผศ.สุพจน์  พฤกษะวัน  

รองประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  มาเป็นวิทยากร  บรรยายเรื่อง  “ความต้องการของผู้รับบริการเป็นอย่างไร”

สวจ.ลงพื้นที่  ร.ร.ตชด.บ้านลาดเรือ  เพื่อจัดกิจกรรม  “Science    Camp”  ประจ�าปีการศึกษา  2556....เมื่อวันที่  22  ก.พ.  57  ที่ผ่านมา  น�า

โดย  ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ  รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยฯ  ฝ่ายบริการวิชาการ  พร้อมด้วย  ผศ.ชญานิษฐ์  ศศิวิมล,  ดร.กาญจนา  ธนนพคุณ,  คุณจิตรา  มีค�า  

และน้องๆ  นักศึกษาจาก  มรพส.  ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  ทั้ง  4  โรงเรียน  ประกอบด้วย  ร.ร.ตชด.บ้านลาด

เรือ,บ้านรักไทย,บา้นนชุเทียนและอาทรอทุศิ  โดยกจิกรรม  Science  Camp  มกีจิกรรมฐานการเรยีนรูท้ั้งหมด  6  ฐาน  ประกอบด้วย  ฐานที่  1  กงัหนัไฟฟ้าสถติ,  

ฐานที่  2  ร่มชูชีพหรรษา,  ฐานที่  3  ขวดหรรษาเป่าลูกโปร่ง,  ฐานที่  4  เครื่องร่อนมหัศจรรย์,  ฐานที่  5  หอคอยหลากสี  และฐานที่  6  ทอร์นาโดในขวด  

ซึ่งกิจกรรมทั้ง  6  ฐานนี้ก็จะมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ  คอยให้ความรู้กับน้อง ๆ  นักเรียน  ตชด.  ทั้ง  4  โรงเรียนประจ�าแต่ละฐานการเรียนรู้  บรรยากาศ

เป็นไปอย่างสนุกสนาน  ก็ถือได้ว่าเป็นการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการและยังเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ  อีกด้วย

 นอกจากนี้  ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ  รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยฯ  ฝ่ายบริการวิชาการ  ยังได้น�าทีมคณาจารย์ไปศึกษาดูงานที่สวนพฤกษศาสตร์

และเยี่ยมชมโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก  

สวจ.เข้าร่วมประชุมกับ  สวทช.ภาคเหนือ  ที่  จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่  28  กพ.  57  ที่ผ่านมา  ดร.มลนิภาศิลาอาสน์    รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยฯ  ได้น�านักวิจัยจาก  มรพส.  เข้าร่วมประชุม 

“ช่วยกันคิด  ร่วมกันท�า  น�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น”  ซึ่งจัดโดย  สวทช.ภาคเหนือ  ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติ  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  

จ.เชียงใหม่  โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมด้านการมอบรางวัล,  กิจกรรมด้านการเสวนา  และกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการ  พร้อมกับมีการบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อ  “บทบาทของ  สวทช.  ในการเชื่อมโยงกับพันธมิตร  น�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาและสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น”  โดย  ดร.ณรงค์  

ศิริเลิศวรกุล  รองผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    

ข่าวสารความเคลื่อนไหว
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จาก....ทองถิ่น 

“ผลิตภัณฑน้ำตาลสดพรอมดื่ม”

สังเคราะหความรูจากผลงานวิจัย

การผลิตไอศกรีมโยเกิรตจากกะทิ
การประเมินผลกระทบของโครงการ

บริการวิชาการสูสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ปงบประมาณ  2555 – 2556

...งานวิจัยสูชุมชน

 โครงการบริการวิชาการ : การจัดการขยะชุมชน

 บริเวณลำน้ำเข็ก................................................

...ขาวสารความเคลื่อนไหว
เกร็ดความรู 

โครงการอบรมหลักสูตร

“แนวคิด รูปธรรม  

และเครื่องมือการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่

เนนการมีสวนรวมของชุมชน”

successsuccess

RESEARCH
RESEARCHบอกกลาวเลาเรื่อง...ความสำเร็จการ

เขารวมจัดงานมหกรรมวิจัยสูภูมิภาค ครั้งที่ 

2 (Regional Research  Expo 2014)  

สวนภูมิภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม


