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คำานำา
 มหาวิทยาลัยพะเยาให้ความสำาคัญกับการนำาองค์ความรู้ไปพัฒนาพ้ืนท่ีให้เกิดความย่ังยืน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา 
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” 
ด้วยการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่มีฐานการทำางานจากโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล และยกระดับความสำาเร็จดังกล่าวสู่
โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำาเร็จ
 
 ผลการดำาเนนิงานของ 16 คณะ และ 2 วทิยาลัย ภายใตโ้ครงการ 1 คณะ 1 สญัลกัษณค์วามสำาเรจ็ไดส้ะทอ้นภาพการเปลีย่นแปลง
ในพ้ืนท่ีเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีต่อเน่ืองตามลำาดับ ผลการดำาเนินงาน
ตามโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความเร็จ ของทุกหน่วยงานได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มน้ี เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และการนำาองค์ความรู้ไปขยายผลความสำาเร็จในพื้นที่เป้าหมายอื่นๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ตามปณิธาน 
ของมหาวิทยาลัยพะเยาสืบเนื่องต่อไป

มหาวิทยาลัยพะเยา
กุมภาพันธ์  2563
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คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เศรษฐกิจสีเขียว
ชุมชนหมู่บ้านสันป่าม่วง

อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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University of Phayao

MODEL OF SUCCESS
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 ใหช้มุชนรวมกลุม่ประกอบอาชพี โดยใชค้วามรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชน  และใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
ในชุมชนเป็นหลักเป็นสื่อกลางในการผลิตสินค้า เพ่ือลดการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำามาสร้าง 
เป็นอาชีพและรายได้ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 1. แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 
 2. แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. แนวคิดการพึ่งตนเอง 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 1.  การสำารวจ (survey)
 2. การสัมภาษณ์ (interview)
 3. การสนทนากลุ่ม (focus group)  

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 1.  ทุนทางธรรมชาติ คือ 
  1) ที่ดิน สำาหรับปลูกพืช  
  2) ผักตบชวา ทรัพยากรธรรมชาติสำาหรับผลิต 
 2. ทุนทางกายภาพ คือ สถานที่ตั้งกลุ่ม อุปกรณ์สำาหรับผลิตสินค้า
 3. ทุนทางสังคม คือ กลุ่มเครือข่าย เพื่อนบ้านทั้งในระดับชุมชนและหน่วยงานของรัฐ
 4. ทุนมนุษย์ คือ ความรู้ ความสามารถ ภูมิปัญญาชาวบ้าน

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 1.  นางกันยา หอมยา ผู้ใหญ่บ้านบ้านสันป่าม่วง
 2. นางศศิประภา เชียงแสน หัวหน้ากลุ่มผักปลอดสารพิษ
 3. นางสาวศิริมา อันทรศร กรรมการกลุ่มผักปลอดสารพิษ
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องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

Signature Product ที่ได้
 ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสีเขียวหมู่บ้านสันป่าม่วง

 1 .  กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คือ 1 )  การระ เบิดจากภายใน คือ การเรียนรู้ปัญหาภายในชุมชน  
ความต้องการแก้ปัญหาร่วมกันของชุมชน และการส่งเสริมศักยภาพของตนเอง 2) การพัฒนากลุ่ม ได้แก่ จุดประเด็น  
ก่อต้ัง วางแผน ดำาเนินการ รับผลประโยชน์ และการรักษากลุ่ม 3) การระดมทุน ได้แก่ แบ่งปัน ร่วมหุ้น และขอสนับสนุน 
4) กระบวนการทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลิต บริโภค บริการ กระจาย ออม และลงทุน 5) การเรียนรู้ของชุมชน ได้แก่  
รวมกลุ่ม เผชิญปัญหา ปราชญ์ชาวบ้าน รับการอบรม และแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่าย 6) การสร้างเครือข่ายชุมชน ได้แก่  
ตดิตอ่สือ่สาร ตดัสนิใจร่วมมอื วางแผนร่วมกนั แลกเปล่ียนกิจกรรม ระดมทนุ และขอรบัการสนับสนุน 7) การสง่เสรมิสวสัดกิารชมุชน 
ได้แก่ สวัสดิการทั่วไป สวัสดิการในภาวะฉุกเฉิน และสวัสดิการเพื่อการลงทุน
 2. ภูมิปัญญาที่ ใ ช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 1) ภูมิปัญญาด้านการทำามาหากิน คือ ด้านการเพาะปลูก  
ด้านการเลี้ยงสัตว์ และด้านการหาอาหารจากทรัพยากรธรรมชาติ 2) ความสัมพันธ์ในสังคม คือ กฏระเบียบภายในสังคม 
ความไว้วางใจ การช่วยเหลือกัน และกลุ่มเครือข่ายทางสังคม 3) ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม และเทคโนโลยี คือ ด้านการจักสาน  

และการทกัทอ 4) ภมูปัิญญาด้านศาสนา และความเชือ่ คือ กิจกรรมด้านศาสนา และความเชือ่ และขอ้หา้มไมใ่หป้ฏบิตักิิจกรรมในวนัสำาคัญ
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เชิงเศรษฐกิจ
 1.  ชุมชนมีตลาดเพ่ิมข้ึน โดยคณะรัฐศาสตร์เป็นส่ือกลาง
ในการสร้างตลาดอย่างต่อเน่ือง เช่น ตลาดนัด และตลาดออนไลน์
 2. ชุมชนมีผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน คือ ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 
ผลิตภัณฑ์ซองกาแฟ ไข่ไก่สมุนไพร ผักปลอดสารพิษ
 3. ชุมมชนมีอาชีพเสริมเพ่ิมข้ึน (มีทางเลือกเพ่ิมข้ึน)  
เช่น เล้ียงไก่ไข่ ปลูกผักปลอดสารพิษ
 4. ชุมชนมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์

เชิงสิ่งแวดล้อม
 1.  การใชป้ระโยชนจ์ากของใชห้รอืของเหลือทิง้ มาผลติ
เป็นสินค้าจำาหน่าย ลดปัญหาขยะภายในชุมชน เช่น การนำาซองกาแฟ 
ที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นกระเป๋า 
 2. การลดการใช้สารเคมีในชุมชน โดยเฉพาะในบริเวณ
บ้านเรือนที่ ชุมชนยังคงใช้สำาหรับปลูกพืชสวนครัว ทำาให้ 
มีผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภค และไม่มีสารเคมีตกค้างในที่ดิน

เชิงสังคม
 1.  เกิดกลุ่มทางสังคม เช่น กลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษ 
กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่
 2. ชุมชนได้ร่วมกันทำากิจกรรมอย่างสม่ำาเสมอ ทำาให้
ชุมชนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน และมีความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันมากขึ้น     
 3. การทำางานร่วมกันเป็นกลุ่มของชุมชน ทำาให้สมาชิก
ในชุมชนมีโอกาสได้พูดคุยกัน ลดความตึงเครียด หรือปัญหา 
ซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุได้มากขึ้น   

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 1. ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่เร่ือง กระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนของชุมชน ในจังหวัดพะเยา 
 2. มีแผนการตีพิมพ์เผยแพร่ในเรื่องภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดพะเยา
 3. องคค์วามรูเ้ร่ืองแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิชมุชน
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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คณะทันตแพทยศาสตร์

แม่กาเสริมสร้าง
พลังครอบครัว

อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

1 Faculty 1 Signature5



MODEL OF SUCCESS
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 ศึกษาแบบจำาลองแนวคิดการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการเสริมสร้างพลังครอบครัวและชุมชน เพ่ือสร้างเสริม 
สุขภาพช่องปาก และพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 1. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลตำาบลช้างเผือก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแม่กา 
และภาคประชาชนชุมชนบ้านแม่ต๋ำาบุญโยง หมู่ที่ 5 ตำาบลแม่กา ประสานงานจัดทำาข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ดำาเนินการวิจัย
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม แบบพหุภาคี
 2. พหุภาคีดำาเนินการฝึกอบรมผู้นำาครอบครัว และผู้นำาชุมชนบ้านแม่ต๋ำาบุญโยงให้เป็นทีมงานนวัตกรสังคม  
(Social Innovator) โดยพัฒนาทีมงานโค้ช (Coach) ทีมงานพี่เลี้ยง (Mentor) ครูเอื้อการเรียนรู้ (Facilitator)
 3. ทีมนวัตกรสังคมเสริมสร้างความสามารถ แก่ครอบครัวและชุมชนบ้านแม่ต๋ำาบุญโยง หมู่ที่ 5 ตำาบลแม่กา 
ให้ดำาเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากครอบครัว และชุมชน ด้วยกระบวนการสุนทรียปรัศนี (Appreciative Inquiry) 
โดยอาศัยทุนทางสังคม (Social Capital) และสินทรัพย์ชุมชนเป็นฐาน (Asses Based Community Development : ABCD)
 4. พหุภาคีการวิจัยจัดประกวดนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของครอบครัว 
และชมุชนหมูท่ี ่5 และรายงานความก้าวหนา้ตอ่คณะกรรมการพฒันาคณุภาพสูค่วามสำาเรจ็โครงการ 1 คณะ 1 สญัลกัษณ ์
ความสำาเร็จ (MAI)
 5. พหุภาคี จัดเวทีถอดบทเรียน ประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างพลังอำานาจแก่ชุมชนและสรุปผลการวิจัย

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประสานกับการตั้งคำาถาม
เชิงบวกเพื่อค้นหาสิ่งดี ๆ ในครอบครัวและชุมชน (Appreciative Discovery) เป็นคำาถามที่เสริมสร้างพลังอำานาจแก่ผู้ให้
สัมภาษณ์ (Empowering Questions) ตัวอย่างข้อคำาถาม เช่น “ช่วยเล่าประสบการณ์ที่ดีที่สุด หรือกิจกรรมที่ได้ทำาร่วมกัน
และมีความสุข หรือภาคภูมิใจให้ฟังหน่อย ? ” “ท่านมีอะไรดีที่หัว ? (Head) ท่านมีฝีมือในทางไหนบ้าง ? (Hand)” ท่านมีอะไร
ดีที่ใจ ? (Heart) “หากท่านมีเวทมนต์สามารถเสกสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในอนาคตท่านจะเสกอะไรให้ชุมชนนี้ ” (Vision) 
 2. แบบบันทึกภาคสนาม
 3. การสังเกต (Observation)
 4. การสัมภาษณ์ (Interview)
 5. การศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis)
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 1. พหุภาคีทำางานร่วมกันในบทบาทของหุ้นส่วน (Partners) ท่ีช่วยกันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (True Collaborators) 
อย่างร่วมหัวจมท้าย (Solidarity) ในฐานะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสังคม
 2. นวัตกรสังคม (Social Innovator) ซึ่งหมายถึงผู้นำาครอบครัว และผู้นำาชุมชนบ้านแม่ต๋ำาบุญโยง ที่ได้รับการฝึกอบรม  
มีความสามารถ และมีประสบการณ์ใหม่ในโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในฐานะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงครอบครัวและชุมชน  
แต่เดิมอาศัยพ่ึงพิงผู้นำาหรือหน่วยงานจากภายนอกที่ไปขับเคลื่อนชุมชน ซึ่งได้รับการเสริมสร้างพลังอำานาจ และแสดงบทบาทใน
ภาคประชาสังคมสามารถทำางานเป็นทีม ร่วมกันคิด ร่วมกันทำา ร่วมกันตัดสินใจ และจัดการกับข้อจำากัดท่ีเผชิญอยู่อย่างไม่ย่อท้อ  
และผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้

 1.สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคประชาสังคมในพื้นที่ มีความสามารถแสดงบทบาทผู้นำาการเปลี่ยนแปลงชุมชน 
ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.สามารถเป็นแนวทางการเสริมสร้างพลังชุมชน เพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถ (Capacity Building)  
ในการเป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงสังคม (Social Change Leaders) ให้กับพหุภาคีงานวิจัยในแต่ละครอบครัว และชุมชนท่ีร่วมโครงการวิจัย

 1.เป็นการดำาเนินโครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในแนววัฒนธรรมชุมชน และด้วยการเสริมสร้าง
พลังชุมชน ซี่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการมุ่งสู่ความเป็นชุมชนพึ่งตนเอง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
 2.มีการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ให้สอดคล้องกับบริบทของครอบครัว และชุมชน  
และนำาไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
 3.มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครอบครัว และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. จุดเปลี่ยนของชุมชนที่ใช้จุดแข็งและโอกาสของชุมชน เม่ือชุมชนมีโอกาสค้นพบสิ่งดีงาม และความสามารถที่มีอยู่ภายใน
ตนเอง ครอบครัวและชุมชนของตน มีโอกาสร่วมกันกำาหนดวิสัยทัศน์ของครอบครัว และหมู่บ้านน่ีคือโอกาสของการพัฒนาชุมชน  
โดยใช้จุดแข็งเป็นฐาน (Strength Based Community Development)
 2. ชุมชนสามารถปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์จากท่ีเคยเอาปัญหาเป็นตัวต้ัง มาใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน 
ในเร่ืองทุนทางสังคม การมองโลกเชิงบวก รวมท้ังใช้สินทรัพย์ท่ีชุมชนมีอยู่ได้เต็มท่ี
 3. ชุมชนมีผู้นำาองค์กรท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อาทิ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำาบลแม่กา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 พระสงค์ 
กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสามารถทำางานร่วมกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 4. ชุมชนมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 5. ชุมชนมีการการพัฒนาภาวะผู้นำา
 6. ชมุชนมโีอกาสเปน็เจา้ภาพรว่มกันในเรือ่งการสร้างเสรมิสขุภาพชอ่งปาก ทำาใหก้ารทำางานอยา่งมสีว่นรว่มดว้ยจิตสาธารณะ
เป็นจริงได้

บริบทพื้นที่

องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 ครอบครัวและชุมชนต้นแบบที่ใช้นวัตกรรมสังคม และสินทรัพย์ชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

Signature Product ที่ได้

เชิงเศรษฐกิจ
 กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุ ได้ร่ วมกันผลิต  
น้ำายาบ้วนปากสมุนไพร 2 ตำาหรับ ยาสีฟันสมุนไพรชนิดผง
และชนิดครีม ย่ีห้อ “แม่กาปากหอม” กลุ่ม อสม. ได้ผลิตไม้สีฟัน
ข่อย และไม้สีฟันคนทา นำาไปอบฆ่าเชื้อที่คณะทันตแพทย์แล้วนำา
ออกจำาหน่ายในชุมชนของตนเอง และชุมชนเพื่อนบ้านใกล้เคียง

เชิงสังคม
 1. การสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่อาศัยการค้นพบ
ทุนทางสังคม ซึ่งเป็นระบบคุณค่าทำาให้เกิดการร้อยรัดผู้คน
เข้าด้วยกัน ให้อยู่เป็นครอบครัว เป็นชุมชนเป็นกฏระเบียบ  
มีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีปฏิบัติของชุมชนทำาให้เกิดความ
เป็นพี่น้องเป็นกลุ่มเป็นก้อน ไม่อยู่แบบตัวใครตัวมัน ในขณะ
เดียวกัน ทุนทางสังคมคือคุณธรรมในการรวมตัวกัน อาทิ  
ความไว้ใจกัน ความเอื้ออาทรต่อกัน ความซี่อสัตย์ต่อกัน  
การพึ่งพาอาศัยกัน ท่ีทำาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
ยอ่มเป็นขมุพลงัแหง่สขุภาวะทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีช่มุชนแมต่๋ำาบญุโยง

 2. ได้มีการขยายผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปากไปสู่ชุมชนหมู่บ้านใกล้เคียงคือโรงเรียนผู้สูงอายุบ้าน
ห้วยเคียนหมู่ที่ 2 และบ้านแม่ต๋ำาบุญโยงหมู่ที่ 11 โดยทีมงาน 
นวัตกรสังคมของชุมชนบ้านแม่ต๋ำาบุญโยง หมู่ที่ 5 ได้ไปสาธิต
การใชภ้มูปัิญญาพืน้บ้าน ด้วยพชืผักสวนครวั และสมนุไพรตาม
ละแวกบ้าน ทำาน้ำายาบ้วนปากสมุนไพร ยาสีฟันสมุนไพร และไม้
สีฟันข่อย ไม้สีฟันคนทา สอนการบริหารช่องปากแบบเคนโคบิ  
การตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากอย่างง่ายแก่ผู้สูงอายุ

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 1.  ผลการวจิยัน้ีนำาสูก่ารประยกุตใ์ชแ้บบจำาลองแนวคิด
การเปลีย่นแปลงสงัคม (Social Change Model) รว่มกับ แนวคดิ 
ทฤษฎี และกระบวนการสุนทรียปรัศนี (Appreciative Inquiry) 
  
 2. การวิจัยนี้ใช้กระบวนการ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วมกับชุมชน (Participatory Action Research) ทำาให ้
มีส่วนช่วยทำาให้ผู้นำาชุมชน ได้ขับเคล่ือนชุมชนของตนเองแทน
การพัฒนาชุมชนแบบดั้งเดิมที่มีการขับเคล่ือนจากองค์กร 
หรือหน่วยงานภายนอกชุมชน
 
 3. มีการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการ 
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก วิชาทันตกรรมครอบครัวปฏิบัติการ 
โดยบูรณาการร่วมกับโครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
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คณะพยาบาลศาสตร์

อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยง

ต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม
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MODEL OF SUCCESS
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้มีปัจจัยเส่ียงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม (โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  
ไขมันในเลือดสูง น้ำาหนักเกินและอ้วน) โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสายโซ่วิธีการ-เป้าหมาย โดยชุมชนมีส่วนร่วม  
ในชุมชนบ้านต๋อม อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 ใช้กลยุทธ์การวิจัยปฏิบัติการโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างโปรแกรมการวิจัยเชิงทดลอง (Community-Base 
Participatory Research Contributions to Intervention Research : CBPRR) เพื่อพัฒนาโปรแกรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
เป็นการวิจัยท่ีมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ เพ่ือปิดช่องว่างของการนำาหลักการทางวิทยาศาสตร์ (Sciences) การมีส่วนร่วมของ
ชมุชน (Community engagements) และการมปีฏสิมัพนัธก์บัชมุชน (Social action) มาใช ้โดยนำาหลกัการทางวทิยาศาสตร์
มาพฒันา (Develop) การดำาเนนิการ (Implement) และการเผยแพร่การทดลองทีม่ปีระสทิธภิาพ (Effective Interventions) 
ในการสื่อสารทางกลยุทธ์เอื้อต่อการได้รับประโยชน์ต่อชุมชน และสถาบันการศึกษาในการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน 
(Reciprocal knowledge translation) การบูรณาการทฤษฎีชุมชนเข้ากับการวิจัย (Incorporating community theories 
into the research)
 โดยการบูรณาการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม บูรณาการ
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 สำาหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติงานบ้านร่องไผ่เหนือ  
หมู่ที่ 9 และร่องไผ่ใต้ หมู่ที่ 10 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การวินิจฉัยชุมชน และการวางแผนงานโครงการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชน ในการดูแลผู้มีปัจจัยเส่ียงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม 
บูรณาการบริการวิชาการโครงการพืชผักกับการดูแลสุขภาพในหมู่ท่ี 4 บูรณาการ ทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญา
ในการดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม ทั้ง 18 หมู่บ้าน

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 การวิเคราะห์สายโซ่วิธีการ-เป้าหมาย (Means-end-chain analysis ; MEC) เป็นทฤษฎีทางการตลาดในการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความหมายของผู้บริโภค และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่ีจะนำาไปสู่การตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภค ทฤษฎีน้ีคาดหวังผลท่ีตามมา ท่ีเช่ือมโยง ระหว่างคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และส่ิงท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น ลักษณะส่วนบุคคล วัฒนธรรมสังคม และคุณค่า เป็นห่วงโซ่คุณลักษณะ ผลท่ีตามมา และคุณค่าในการเลือกผลิตภัณฑ์ 
ที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภค  
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 1. การศึกษาสภาพปัญหาของชุมชน ในการบูรณาการรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 สำาหรับ
นิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านต๋อม ทำาให้ทราบสภาพปัญหา  
และความต้องการของชุมชนที่แท้จริง 
 2. ผู้นำาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน และประชาชน ตำาบลบ้านต๋อม อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา  
ให้ความสำาคญัและมสีว่นร่วมในการดำาเนนิโครงการ ทัง้ในการบรูณาการรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน 2 สำาหรบั
นิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 การจัดโครงการพืชผักกับการดูแลสุขภาพ การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ในการดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม  
 3. เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และภาวะสุขภาพในชุมชน
 4. ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านต๋อม เทศบาลตำาบลบ้านต๋อม 
สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองพะเยา สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาในการดำาเนินการโครงการเป็นอย่างดี
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บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
 2. นางวิมลมาศ จันทร์เชื้อ หัวหน้าโครงการ  
 3. ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ ผู้ร่วมโครงการ
 4. นางสาวปราณี  เทียมใจ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร ์
 5. นางสาวนิลวรรณ แสนศรี นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 
 6. นายศุภกิจ บัวลอยลม นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4  
 7. บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านต๋อม อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 8. ผู้นำาชุมชน  อสม.ประชาชนบ้าน ตำาบลบ้านต๋อม อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 9. บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 1. สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาภาคประชาสังคมในพื้นที่ มีความสามารถแสดงบทบาทผู้นำา การเปลี่ยนแปลงชุมชน 
ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. สามารถเป็นแนวทางการเสริมสร้างพลังชุมชนเพ่ือ การเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถ (Capacity Building) ในการเป็นผู้นำา 
การเปลี่ยนแปลงสังคม (Social Change Leaders) ให้กับพหุภาคีงานวิจัยและในแต่ละครอบครัว และชุมชนที่ร่วมโครงการวิจัย

 1.  เปน็การดำาเนนิโครงการพฒันารปูแบบกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพชอ่งปากในแนววฒันธรรมชมุชน และดว้ยการเสรมิสรา้ง
พลังชุมชน ซี่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการมุ่งสู่ความเป็นชุมชนพี่งตนเอง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
 2. มีการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ให้สอดคล้องกับบริบทของครอบครัวและชุมชน และนำาไปประยุกต์ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
 3. มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครอบครัว และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

บริบทพื้นที่

องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

 1.  รูปแบบของการดำาเนินงานโดยมีธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชผัก 
 2. ตำารับอาหารและโปรแกรมสำาหรับดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม

Signature Product ที่ได้
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เชิงสุขภาพ
 จากการบูรณาการรายวชิาปฏบัิติการพยาบาลอนามยั
ชุมชน 2 สำาหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติงาน
บ้านร่องไผ่เหนือ หมู่ที่ 9 และร่องไผ่ใต้ หมู่ที่ 10 ประชาชนที่เข้า
รว่มโครงการมีความรู้ในการออกกำาลังกายอยา่งถูก และตระหนกั
ถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการมีดัชนีมวลกายเกินเพิ่มขึ้น   
 จากการทำานบุำารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการ
ดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึม ทั้ง 18 หมู่บ้าน 
ประชาชนสามารถปรุงอาหาร มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การทำา
อาหารในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามหลักโภชนาการ 
สำาหรับผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึมได้ 
 จากการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้มีปัจจัย
เสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึมได้รับความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเอง และร่วมออกแบบพัฒนาโปรแกรมท่ีเหมาะสม 
กับชุมชนของตนเอง คาดว่าจะส่งผลต่อไปในอนาคต
 

เชิงสังคม   
 จากการบูรณาการรายวชิาปฏบัิติการพยาบาลอนามยั
ชุมชน 2 สำาหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติงาน
บ้านร่องไผ่เหนือ หมู่ท่ี 9 และร่องไผ่ใต้ หมู่ท่ี 10 การบูรณา 
การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในการดูแลผู้มี
ปจัจยัเส่ียงตอ่โรคหัวใจจากเมตาบอลซิมึ ทัง้ 18 หมูบ่า้น การวิจยั
การพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
 จากเมตาบอลิซึม ได้สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง 
ผูน้ำาสขุภาพ ผูน้ำาชมุชน อาสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมูบ้่าน 
และประชาชนในการดำาเนินงานทุกกระบวนการเป็นอย่างดี
 จากการบริการวิชาการโครงการพืชผักกับการดูแล
สุขภาพ ในหมู่ที่ 4 เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มแกนนำาได้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้และได้ทำากิจกรรมร่วมกันในการดูแลพืชผัก  
การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์ุดั้งเดิม พืชผัก สมุนไพร ทำาให้เกิด
การขยายเมลด็พนัธ์ุภายในชมุชน เกดิความภาคภมูใิจ และมกีาร
ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้แก่บุตรหลานของตนเองเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พันธุ์ต่อไป

เชิงเศรษฐกิจ
 จากการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้มีปัจจัย
เสีย่งตอ่โรคหวัใจจากเมตาบอลิซึม การบรูณาการรายวชิาปฏบิตัิ
การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 สำาหรับนิสิตพยาบาลศาสตร์  
ชั้นปีที่ 4  ฝึกปฏิบัติงานบ้านร่องไผ่เหนือ หมู่ที่ 9 และร่องไผ่ใต้ 
หมูท่ี ่10 และการทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม และภมูปิญัญาในการ
ดแูลผูม้ปีจัจยัเสีย่งต่อโรคหวัใจจากเมตาบอลซิมึ  ทัง้ 18 หมูบ่า้น 
ยงัไมส่ามารถเหน็ผลได้ชดัเจนในเชงิเศรษฐกจิ แตจ่ะลดคา่ใชจ้า่ย
ในการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจจากเมตาบอลิซึมได้
 จากการบริการวิชาการโครงการพืชผักกับการดูแล
สุขภาพ ในหมู่ที่ 4 เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ไม่ต้องซื้อ
พืชผัก สมนุไพร ในตลาดมกีารออกแบบผลติภัณฑ ์เพือ่จำาหนา่ย
ในอนาคตทั้งเมล็ดพันธุ์พืช ผัก สมุนไพร ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่มี
อยู่ในชุมชน ปลูกแล้วสามารถปลูกขยายต่อไป มีการออกแบบ
ผลติภณัฑโ์ดยนำาพืชผกัสมนุไพรในชมุชน มาบรรจ ุใหเ้กิดความ
สวยงาม เพื่อจำาหน่ายภายในชุมชนหรือผู้ที่สนใจ โดยพืชผัก 
สมุนไพรส่วนใหญ่จะปลูกภายในบริเวณบ้านของแกนนำา

เชิงสิ่งแวดล้อม
 จากโครงการพืชผักกับการดูแลสุขภาพ ในหมู่ที่ 4  
ในการทำาสวนชุมชน (Community gardens) กลุ่มแกนนำา
จำานวน 35 คน ได้มีการออกแบบการทำาสวนภายในบริเวณบ้าน
ของตนเองในลักษณะที่แตกต่างกัน ภายใต้ข้อจำากัดของพื้นที่   
มกีารประยกุต์ใชไ้มไ้ผ ่ ขวดน้ำา ขวดแก้วเปน็ประยกุตใ์ช้ขยะ และนำา
ทรพัยากรในชมุชนมาใช ้  โดยนำามาตกแตง่ใหเ้กิดความสวยงาน 
รูส้กึรม่รืน่  สบายตา อนันำาไปสูก่ารลดภาวะโลกรอ้นได้ในอนาคต

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 1.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนารูปแบบการทำาสวน
ชุมชนเพ่ือสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ อาหารมั่นคงเกิดขึ้นใน
ชุมชน
 2. พัฒนาโปรแกรมการดูแลผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรค
หัวใจจากเมตาบอลิซึม โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสายโซ่วิธีการ 
เป้าหมาย ในชุมชนบ้านต๋อม อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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คณะศิลปศาสตร์

อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ภูมิภาษาถิ่นพะเยา
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MODEL OF SUCCESS
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 1. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมนิสิต
 2. เพื่อสร้างแผนที่ภาษาถิ่นของจังหวัดพะเยา

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชาภาษากับวัฒนธรรม ภาษาถิ่น คติชนวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย  
และการศึกษาอิสระ

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 1. นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาถิ่น คติชนวิทยา ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลทางภาษา 
    แต่ละอำาเภอในจังหวัดพะเยา
 2. รวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดโดยแยกข้อมูลเป็นอำาเภอ
 3. วิเคราะห์ข้อมูลลงในตารางบันทึกข้อมูล
 4. นำาข้อมูลมาจัดทำาเป็นแผนที่ภาษา

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 1. หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ
 2. ผู้บอกภาษา

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 1. หน่วยทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 2. กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา
 3. ผู้บอกภาษา และผู้เก็บข้อมูล 

บริบทพื้นที่
 พื้นที่ทุกอำาเภอในจังหวัดพะเยา

Signature Product ที่ได้
 แผนที่ภาษาถิ่นจังหวัดพะเยา
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ตัวอย่างภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาษาถิ่นในอำาเภอต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เชิงสังคม   
 ถ่ายทอดองค์ความรู้จากชุมชนเพื่อบูรณาการ  
กับรายวิชาในหลักสูตร

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 1. บรรจุเนื้อหาลงในรายวิชาภาษาถิ่น คติชนวิทยา 
 2. บทความทางวิชาการ หรือนำาเสนอในเวทีวิชาการต่าง ๆ
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ตัวอย่างการนำาเสนอข้อมูลแผนที่ภาษาถิ่น โดยใช้โปรแกรม GIS
ภาพการนำาข้อมูลภาษาถิ่นลงในโปรแกรม GIS
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คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผักตบชวา
แสงอาทิตย์โมเดล
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MODEL OF SUCCESS
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 1. แก้ไขปัญหาขั้นตอนในการอบแห้งผักตบชวาให้กับวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวา
  2. จัดทำาฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเครื่องจักสานผักตบชวาที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการ     
               ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
  3. สร้างมาตรการในการลดต้นทุน และลดของเสียในขั้นตอนการผลิตสินค้าเครื่องจักสานผักตบชวา

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกับโครงการ โปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iTAP) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนการดำาเนินงาน

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 1. เทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก     
 2. หลักการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรของผลิตภัณฑ์

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 1. การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมในการดำาเนินการวิจัย
 2. ความร่วมมือของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องจักสานผักตบชวา อำาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 3. การสนับสนุนการดำาเนินงานจากโครงการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iTAP) 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ นักวิจัย
 4. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องจักรสานผักตบชวา อำาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 6. นักวจิยัโครงการโปรแกรมสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม (iTAP) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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บริบทพื้นที่

 กว๊านพะเยา คือจิตวิญญาณของชุมชนรอบกว๊านพะเยาเป็นแหล่งทำามาหาเลี้ยงชีพ นอกจากการทำาประมง การเกษตร  
และการท่องเที่ยวแล้ว ผักตบชวาที่ไม่มีค่าซึ่งเป็นผลผลิตจากกว๊านพะเยา ยังสามารถนำามาใช้ประโยชน์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่าง ๆ 
มาอย่างช้านาน ด้วยการนำามาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน และประดับบ้าน ทั้งนี้ชุมชนชนต่าง ๆ ได้รวบกลุ่มกันเป็น
วิสาหกิจชุมชนรับจ้างจักสานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ทำาให้มีรายได้เสริมมาจุนเจือค่าใช้จ่ายในครอบครัว ในช่วงฤดูว่างจากการเก็บเก่ียว
ผลผลิตทางการเกษตร
 
 ด้ าน เทค โน โลยี แล ะ ข้ันตอนในการผลิตซึ่ ง ไ ด้ รั บการถ่ ายทอดจาก รุ่นสู่ รุ่ น  ยั ง เป็น เทค โน โลยีที่ ยั งจำ า เป็น 
จะต้องได้รับการปรับปรุง และพัฒนาอีกเป็นอย่างยิ่ง จากการสำารวจและปรึกษาหารือร่วมกันกลับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พบว่า กระบวนการผลิตเครื่องจักสานผักตบชวายังมีปัญหา และอุปสรรคอีกมากมายหลายประเด็นที่จะต้องได้รับ 
การแก้ไข และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และทันสมัยกว่า เช่นกระบวนการอบแห้งผักตบชวาสด และผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน  
ซ่ึงปัจจุบันยังใช้แสงแดดซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยสภาพลมฟ้าอากาศเป็นหลัก ในวันท่ีไม่มีแสงแดด หรือฝนตกจะไม่สามารถผลิตสินค้า
ได้ทันตามออร์เดอร์ ปัญหาข้ันตอนการป้องกันเชื้อราที่ยังใช้ซุ่มไก่ปิดล้อมด้วยพลาสติกอย่างง่ายเป็นเครื่องอบกัมมะถัน ซึ่งเป็นก๊าซ
พิษอันตรายร้ายแรงอย่างยิ่งต่อสุภาพ เพราะไอกัมมะถัน เมื่อสัมผัสความชื้นในบรรยากาศจะเปลี่ยนเป็นสภาพกรด สำาหรับในข้ัน
ตอนการรีดเส้นผักตบชวานั้นปัจจุบันยังใช้เครื่องบดปลาหมึกแห้งแบบใช้แรงงานคนเป็นหลัก ซ่ึงทำาให้ได้เส้นผักตบชวาท่ีมีความหนา
ไม่สม่ำาเสมอ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนยังได้แสดงความต้องการ
การสนับสนุนในเร่ืองของการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบใหม่ ๆ ท่ีทันสมัย และการเพิ่มหรือขายโอกาสทางการค้าไปสู่ระดับสากล  
เช่น ระบบการค้าอิเล็คทรอนิกส์ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 
 คณาจ า รย์ คณะพ ลั งง าน แล ะสิ่ ง แ วด ล้ อม  มหา วิ ทย าลั ยพ ะ เ ย า  จึ ง ไ ด้ นำ า ค ว ามรู้ แ ล ะค ว าม เ ช่ี ย ว ช าญ 
เข้ามาแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้วยการนำาองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไปถ่ายทอด และขยายผลให้กับวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตเคร่ืองจักสานจากผักตบชวา จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต เพิ่มโอกาสทางการค้า ลดต้นทุน 
และผลของเสียจากการผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

เทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก
 โ ร ง อ บ แ ห้ ง พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ แ บ บ เ รื อ น ก ร ะ จ ก มี ลั ก ษ ณ ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง เ ค รื่ อ ง อ บ แ ห้ ง เ ป็ น ทั้ ง
ตัวรับแสงอาทิตย์ และห้องอบแห้งผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในเครื่องเดียวกัน ผลิตภัณฑ์จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง 
โดยมีพื้นที่ทำาหน้าท่ีเป็นตัวดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์โดยรูปทรงของเครื่องอบแห้งจะมีรูปร่างเป็นแบบ Green House  
ส่วนภายในห้องอบแห้งได้ออกแบบให้สามารถอบผลิตภัณฑ์ได้ปริมาณมาก โดยมีประตูอยู่ ด้านหน้าเพ่ือให้สามารถนำา
ผลิตภัณฑ์ เข้ าและออกจากเครื่ องอบแห้ง ได้สะดวก สำาหรับพื้นจะปู ด้วยแผ่นพลาสติก และ เทคอนกรีต เสริม เหล็ก 
ด้านบนใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตท่ีเป็นฉนวนโปร่งแสงคลุมเพื่อลดการสูญเสียความร้อน ในส่วนด้านหน้าได้ทำาการออกแบบ
ให้มี พัดลมระบายอากาศเพื่อทำาหน้าที่ ร ะบายความชื้นออกจากเครื่ องช่วยลดปัญหาที่อาจจะ เกิด ข้ึนเนื่ องจากไอน้ำ า 
ที่เกาะอยู่ภายในเครื่องและช่วยลดความชื้นในอากาศของห้องอบแห้งทำาให้ใช้ระยะเวลาในการอบแห้งสั้นลง 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์
 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ใช้หลักการประเมินผลกระทบท่ีมีต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิต (Life cycle assessment : LCA) ต้ังแต่การได้มาซ่ึงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้งาน  
และการกำาจดัเศษซากผลิตภณัฑ์หลังการใช้งาน ซ่ึงนกัวิชาการ ผูป้ระกอบการ และผูท้ีส่นใจ สามารถนำาไปใชเ้ปน็แนวทางในการประเมนิ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าตลอดวัฏจักรชีวิตให้มีการลดการ
ใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง อันเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป
 
 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของ
ผลติภณัฑ ์ตัง้แตก่ารไดม้าซึง่วตัถดุบิ การขนสง่ การประกอบชิน้สว่น การใชง้าน และการจดัการซากผลติภณัฑห์ลงัใชง้าน โดยคำานวณ
ออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
 
 ฉลากคาร์ บอนฟุตพ ร้ิน ท์  หมายถึ ง  เครื่ อ งหมายหรื อสัญลั กษณ์บ่ งบอกถึ งปริ ม าณก๊ าซ เ รื อนกร ะจก 
ที่ ป ล่ อ ย อ อ ก ม า จ า ก ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า ใ น รู ป ค า ร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ เ ที ย บ เ ท่ า  ซ่ึ ง ถื อ เ ป็ น ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ทำ า
ข้อตกลงทางการค้ากับประเทศคู่ค้า รวมถึงผู้บริ โภคทั่วไปจะได้ใช้ ข้อมูลจากฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในการพิจารณา
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริ โภคจะสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
โดยการ เลื อกผลิ ตภัณฑ์ ท่ี มี ก า รป ล่อยก๊ า ซ เ รื อนกร ะจกน้ อยกว่ า  ทำ า ใ ห้ เ กิ ดกล ไกทางการตลาดที่ จ ะกร ะตุ้ น ใ ห้  
ผู้ประกอบการมีการพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยลดปริมาณของเสียจากการผลิต  
ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนลดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งน้ี นอกจากจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของผลิตภัณฑ์ OTOP แล้ว ยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ OTOP  
มีการเตรียมพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจ และข้อกีดกันทางการค้าจากตลาดโลก เพื่อแสดงให้เห็นถึง 
การมีส่วนร่วมของประเทศไทยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 โรงอบแห้งผลิตภัณฑ์ผักตบชวาพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก และผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานผักตบชวา  
ผ่านการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนกับองค์การบริหารจัดการ

Signature Product ที่ได้

1 Faculty 1 Signature

เชิงเศรษฐกิจ
 วิสาหกิจชุมชนสามารถเพิ่มศักภาพในการผลิต และจำาหน่ายสินค้าเครื่องจักสานได้ยิ่งขั้น เนื่องจากในฤดูฝนหรือในวันที่
มีฝนตก จะมีอุปสรรคในการดำาเนินงาน ดังนั้นตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหา ข้อจำากัดดังกล่าวได้ วิสาหกิจ 
บางแห่งมีการจำาหน่ายสินค้าให้กับชาวต่างประเทศ การได้รับฉลากคาร์บอนจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และเพิ่มโอกาส
ทางการค้าให้แก่วิสาหกิจชุมชนได้

เชิงสิ่งแวดล้อม
 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับกลุ่มแปรรูปผักตบชวาบริเวณพ้ืนที่รอบกว๊านพะเยาสามารถลดปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล และการนำาเข้าพลังงานดังกล่าว

21



University of Phayao

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ด้วยเทคโนโลยี 
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ จังหวัดพะเยา
 2. ผลงานการตพีมิพเ์ผยแพรก่ารประเมนิคารบ์อนฟตุพริน้ทข์องผลติภัณฑ ์เคร่ืองจกัสานจากผกัตบชวาของวสิาหกิจชุมชน
กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ ในประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 9
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

โมเดลทางการเกษตร
สำาหรับเป็นแหล่งโปรตีนอย่างยั่งยืน
ของชุมชนแม่ใจ จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2

1 Faculty 1 Signature23



MODEL OF SUCCESS
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 การพัฒนาองค์ความรู้ และแกนนำาเกษตรกรที่สามารถผลิตกุ้งฝอย และสัตว์น้ำาเศรษฐกิจอ่ืน ๆ รวมไปถึง 
มสีว่นชว่ยในการเพิม่จำานวนสตัว์น้ำาเศรษฐกจิในธรรมชาตใิหเ้พิม่ขึน้ ซึง่เดมิเกษตรกรยงัตอ้งไปหามาจากธรรมชาต ิดงันัน้  
ถ้าโครงการสำาเร็จได้ และมีการขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่น ๆ จะทำาให้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำา และอาหารปลอดภัยท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพะเยาได้

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
โมเดลบันได 7 ขั้น เพื่อดำาเนินการ ดังนี้ คือ
 1. ประชุมคณะทำางาน
 2. ประสานผู้นำาชุมชน
 3. คิดโจทย์กับคนในพื้นที่
 4. มีกระบวนการวิจัย
 5. ใส่ใจประเด็นที่ศึกษา 
 6. พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 7. สรุปโมเดลเพื่อขยายผลไปพื้นที่อื่น ๆ 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 1. การจัดการองค์ความรู้หลักที่ใช้ในโครงการนี้ คือการพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อใช้หมักวัสดุการเกษตร เช่น 
ปลายข้าว และมันสำาปะหลัง เป็นอาหารสัตว์ โดยวิธีนี้จะมีการนำามาพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้สามารถทำาได้ง่ายและต้นทุน
ไม่สูงเพื่อให้เกษตรกรทั่วไปสามารถนำาไปใช้ต่อยอดได้ง่าย
 2. การพฒันา และสง่ตอ่องคค์วามรูโ้ครงการมกีารวจิยัรว่มกบัการถา่ยทอดองค์ความรูท้ีร่่วมดำาเนนิงานไปพร้อม
กบัเกษตรกรในพืน้ที ่เชน่ การวเิคราะห์ความเปน็ไปได้ของการดำาเนินงาน การสรรหาและใชอ้งค์ความรูเ้พ่ือวจิยัแกไ้ขปญัหา  
และการสร้างกลไกการขับเคลื่อนโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อให้ร่วมกันเรียนรู้ และดำาเนินกิจกรรมการเกษตรตามความสนใจ
จากการปฏิบัติจริง และสามารถกระจายความรู้ที่ได้รับต่อสมาชิกในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีต้นน้ำาอิง จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตสัตว์น้ำาของเกษตรกรในพื้นที่ 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาวิถีชีวิตของเกษตรกร จากแต่เดิมที่ต้องออกไปหาสัตว์น้ำาในหนองเหล็งทรายมาขาย ทำาให้เกษตรกร
สามารถผลิตกุ้งฝอยเชิงเศรษฐกิจได้จะทำาให้สร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืน  

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ชุมชนสันกำาแพง ตำาบลบ้านเหล่า อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
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 การพัฒนาอาหารสำาเร็จรูปสำาหรับการเล้ียงสัตว์ เชิงพาณิชย์ เช่น การใช้ เปลือกข้าวโพดหมักเป็นอาหารสัตว์  
และการหาวัสดุทดแทนการใช้ปลาป่น เช่น เศษหอยเชอร์รี่หมัก และข้าวหมักเลือดสัตว์ร่วมกับวัสดุการเกษตรอื่น ท่ีหา
ได้ในท้องถิ่น พบว่าสามารถใช้ข้าวหมักเลือดได้กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ และทำาให้อาหารมีโภชนะ โดยเฉพาะโปรตีนรวมเฉลี่ย  
30 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนเฉล่ีย 11.64 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาถูกกว่าสูตรกรมประมง ราคาเฉลี่ย 19.61 บาทต่อกิโลกรัม  
และอาหารสำาเร็จรูปโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต ์ราคาเฉลี่ย 30.00 บาทต่อกิโลกรัม

 รูปแบบการพัฒนาอาหารสัตว์น้ำาต้นทุนต่ำาเพื่อการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์  

บริบทพื้นที่

องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

Signature Product ที่ได้

 กลุ่มเกษตรกรบ้านสันกำาแพง หมู่ท่ี 8 ตำาบลบ้านเหล่า อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซ่ึงมีผู้นำาชุมชน คือนายเกษม สวณา ให้ข้อมูล 
ดังนี้ คือจำานวนครัวเรือน 70 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 261 คน อาชีพหลักเกษตรกรรม ประมง ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป โดย
มีพ้ืนที่ทำาการเกษตร 1,990 ไร่ และมีแหล่งน้ำาสำาคัญ คือ หนองเล็งทราย ซึ่งจากข้อมูลพบว่าในอดีตเกษตรกร หากุ้งฝอยได้เฉลี่ย  
3 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นเงินกว่า 750 บาทต่อกิโลกรัม แต่ ณ ปัจจุบันจำานวนกุ้งฝอยที่หาได้มีปริมาณเฉลี่ย 0.5 กิโลกรัมต่อวัน  
ดังนั้นที่ประชุมคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ร่วมกันเพ่ือหาแนวทางในการผลิตกุ้งฝอย โดยมีสาขาประมงเป็น 

แกนนำา และสาขาอื่น ๆ ร่วมโครงการ
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เชิงเศรษฐกิจ
 การลดต้นทุนทางด้านอาหารสัตว์ในการผลิต สัตว์น้ำา 
เพ่ือบริโภค และจำาหน่าย อาทิ เช่น กุ้งฝอย ปลาน้ำาจืด และอ่ืน ๆ

เชิงสังคม
 เกษตรกรสามารถผลิตสัตว์ น้ำ า  โดยใช้วิธีทาง
วิทยาศาสตร์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงจะเป็นการ
พัฒนาวิถีชีวิตจากแบบเดิมท่ีต้องไปหาสัตว์น้ำาจากหนองเล็งทราย 
เพยีงอยา่งเดยีวสูโ่มเดลทางการเกษตรสำาหรบัเปน็แหลง่โปรตีน
ของชุมชนแม่ใจอย่างยั่งยืน

หนองเล็งทราย ตำาบลบ้านเหล่า อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งน้ำาจืดขนาดใหญ่ 
ที่มีพืชน้ำา และสัตว์น้ำาอุดมสมบูรณ์ อุปกรณ์ดักกุ้งฝอย และนายเกษม สวนา แกนนำาเกษตรกร

เชิงสิ่งแวดล้อม
 การจัดการทรัพยากรน้ำา และนวัตกรรมเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 Thana, S., Anorach, T., Sorachakula, C. and Danmek, 
K. 2019. Nutritional composition of maize husk silage 
generated from solid state fermentation by Trichoderma 
viride UP01. Pakistan Journal of Botany 51(6):2255-2260. 
วารสารใน Scopus และ Web of Science (ในฐานข้อมูล SCIE) 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทาง
วิชาการ สำาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
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คณะสหเวชศาสตร์

อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แม่ใจ โมเดล
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เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย 
ติดเตียง โดยคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach 
 เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยการจัดทำาประชาพิจารณ์เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา 
และความต้องการของชุมชน รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แบบองค์รวม

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools  
 การลงพ้ืนท่ีเพื่อสำารวจปัญหาและบริบทของชุมชน การทำาประชาพิจารณ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงแก่ชุมชน และจัดทำาคู่มือการฟ้ืนฟูสุขภาพ  
เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยในแต่ละกลุ่ม

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 1.  ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และคนในชุมชน 
 2. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 2. นางรัตนาภรณ์ อินต๊ะมูล ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแม่สุก อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 3. นางดวงเรศ คำาวัง พยาบาลวิชาชีพ ชำานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลแม่สุก อำาเภอแม่ใจ  
     จังหวัดพะเยา
 4. นายอัฒฑชัย เอื้อหยิ่งศักดิ์ ปลัดอำาเภอประจำาตำาบลแม่สุก อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
 5. นางดุจดาว แก้วมี ผู้อำานวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำาบลแม่สุก  
     อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 6. ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (caregiver : CG) ศูนย์ฮอมฮักตำาบลแม่สุก อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 7. นางสมจิตร ทุ่งพรวน ประธานคณะกรรมการ โฮงเฮียนผู้สูงอายุเทศบาลตำาบลแม่ใจ อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 8. นายหวน ลิ้มกาง  กลุ่มผู้สูงอายุ อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 9. คณาจารย์และนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

Signature Product ที่ได้

บริบทพื้นที่

 คู่มือการฟื้นฟูสุขภาพ 3 สุข (นอนสุข: นั่งสุข: เดินสุข) ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ สำาหรับผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุ (caregiver: CG) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ญาติ และผู้สนใจทั่วไป 

 อำาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีจำานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงเป็นจำานวนมากที่ต้องการการรักษา ฟื้นฟู รวมทั้ง
การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค อย่างไรก็ตามบุคคลกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงสถานพยาบาล เน่ืองจากอยู่ห่างไกลจาก 
โรงพยาบาล ปัญหาทางเศรษฐกิจ ญาติไม่มีเวลา เป็นต้น คณะสหเวชศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือ
ข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง โดยพัฒนาศักยภาพแกนนำาสุขภาพในชุมชน 
ให้สามารถดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังบูรณาการ 
ดา้นวชิาการ กบัภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ในการพฒันาอปุกรณอ์อกกำาลงักายทีท่ำาจากวสัดใุนทอ้งถิน่ ทำาใหไ้ดอ้ปุกรณใ์นการออกกำาลังกาย 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

 การจัดท่าทางท่ีเหมาะสมในผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือความสุขสบายและป้องกันภาวะแทรกซ้อน การออกกำาลังกาย เพ่ือการบำาบัดรักษา 

การใช้เครื่องช่วยเดิน และการใช้แบบประเมินผู้ป่วย
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เชิงเศรษฐกิจ
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึนนำาไปสู่การลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ นอกจากน้ีอุปกรณ์ใน
การออกกำาลังกายท่ีทำาจากวัสดุในท้องถ่ินยังส่งเสริมให้เกิดราย  
ได้แก่ชุมชน

เชิงสิ่งแวดล้อม
 การนำาวัสดุ เหลือใช้จากท้องถ่ินมาประดิษฐ์ เป็น
อุปกรณ์ออกกำาลังกาย ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน และรักษา 
สิ่งแวดล้อม 

เชิงสังคม
 ชมุชนมสีว่นรว่มในการดูแลสขุภาพ และเกิดการประสาน
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แบบองค์รวมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยติดเตียงแก่ชุมชน และจัดทำาคู่มือการฟื้นฟูสุขภาพ 
3 สุข (นอนสุข: นั่งสุข: เดินสุข) โดยคู่มือนี้ ได้แบ่งกลุ่มผู้ป่วย
ออกเปน็ 3 กลุม่ตามระดับความสามารถในการเคลือ่นไหวสงูสดุ 
ไดแ้ก่ กลุม่ที ่1 ผู้ปว่ยตดิเตียงทีไ่มส่ามารถลกุนัง่ และยืนได้ (นอน) 
กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่สามารถนั่งได้แต่ไม่สามารถยืน และเดินได้ 
(นั่ง) และกลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่สามารถยืน และเดินได้ 
(เดิน) และจัดทำาโปรแกรมการฟ้ืนฟูเบื้องต้นสำาหรับผู้ป่วยแต่ละ
กลุ่ม ได้แก่  นอนสุข นั่งสุข และยืนสุข  สำาหรับผู้ป่วยกลุ่มที่ 1, 2  
และ 3 ตามลำาดับ โดยเน้นการฟ้ืนฟูสภาพและป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนที่พบบ่อยในแต่ละกลุ่มเป็นสำาคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ CG  
อาสาสมคัรสาธารณสขุ ญาต ิตลอดจนผู้สนใจ สามารถทำาการ
ฟ้ืนฟูสขุภาพได้อยา่งเหมาะสม กับสภาวะของผูป้ว่ยในแตล่ะกลุม่ 
เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนรวม 
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

อำาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
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เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 เพื่อยกระดับความสามารถในการนำาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา และการบริหารจัดการ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 การวางแผนแบบใช้ลักษณะของพื้นที่เป็นตัวขับเคลื่อน (Area based approach) ร่วมกับภาคเครือข่ายทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการทาง ภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนรวม (Participatory GIS: PGIS)  
ผ่านแผนที่และแบบจำาลอง ร่วมกันระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหา และนำาไปสู่การวางแผนจัดการพื้นที่
อย่างเป็นรูปธรรม 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 การเข้าสำารวจแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศ GPS ภาพข้อมูลดาวเทียม แอพพลิเคช่ัน 
ในการจัดเก็บข้อมูล

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 ความร่วมมือเกิดจากความต้องการของชุมชน และองค์ความรู้ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยมาประสานกัน  
และการเขา้ทำากจิกรรมอยา่งต่อเนือ่งของคณาจารยแ์ละนสิิต ทำาใหเ้กิดความรูส้กึเหมอืนญาตพิีน่อ้ง รว่มแลกเปลีย่น วิเคราะห์
ปญัหา และหาแนวทางในการจดัการรว่มกนั โดยมชีมุชนเปน็ตวัหลกัในการขบัเคลือ่นและมหาวทิยาลยัในฐานะผูใ้หค้ำาแนะนำา
และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนา (Coaching)

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
 2. ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 4. คณะกรรมการและชาวบ้านชุมชนบ้านร่องปอ
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Signature Product ที่ได้

บริบทพื้นที่

 พ้ืนท่ีต้นแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ได้ รับมอบหมายพันธกิจ ใ ห้มีหน้ าที่ความรับผิดชอบในอำ า เภอ 
ภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้ เข้ า ร่วมรับฟังปัญหาในการประชุมโครงการบำาบัดทุกข์บำารุงสุขของอำา เภอภูกามยาว   
โดยในพื้น ท่ี ชุมชนบ้ าน ร่องปอมี ปัญหาทางด้ านการขาดแคลนน้ำ า  และมีสภาพภูมิประ เทศขนาบข้ างด้ วยภู เขาทั้ ง 
สองด้าน ด้านบนเป็นอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรกรรม และจากการเข้าพื้นที่พบว่าชุมชนบ้านร่องปอมีพื้นที่ป่าในเขตชุมชนที่
ดำาเนินการขอเข้าทำาประโยชน์ในรูปแบบ “ป่าชุมชน” ทางคณะทำางานได้ลงสำารวจและใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัด
ทำาฐานข้อมูลชุมชน เช่นการผลิตส่ือท้ังในรูปแบบแผนท่ีกระดาษ แผนท่ีดิจิตอล แบบจำาลองภูมิประเทศ ส่ือแอนิเมชันท่ีแสดงประวัติความเป็น
มาของชุมชน แผนท่ีแสดงทรพัยากรปา่ไม ้และผลติจากปา่ไม ้ทีต้ั่งบา้นเรอืน ฐานขอ้มลูชมุชน และทีส่ำาคญัไดร้ว่มกบัชมุชนทำาฝายมชีีวิต 
คอืเพิม่ความชุม่ชืน้ใหก้บัป่าชุมชน เกบ็ข้อมูลเพือ่สร้างตัวชีว้ดัจากเครือ่งมอืพ้ืนฐาน ในการดำาเนินงานในป ีพ.ศ.2562 จงึแบ่งสว่นงาน 
ออกเป็น 2 สว่นหลกัดว้ยกนั คือสว่นแรกติดตามการเปลีย่นแปลงของฝายทีท่ำาการสรา้งและเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณทัง้จากปา่ไม ้ตะกอน 
และน้ำาอยา่งต่อเนือ่ง และทำาเปน็พืน้ท่ีวิจัยแกน่สิติท้ังในสว่นของรายวชิา และโครงงานวจิยัเพ่ือพัฒนาเปน็ตวัชิน้งานในการสำาเร็จการศึกษา 
เป็นพ้ืนท่ี GIS Camp ส่วนท่ีสอง นำาเอาการจัดทำาฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีกลไกในการดำาเนินงานไปแล้วในชุมชนบ้านร่องปอใต้ หมู่ท่ี 14 ตำาบลดงเจน  
อำาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ไปขยายผลในพื้นที่ชุมชนบ้านร่องปอเหนือ หมู่ที่ 7 ตำาบลดงเจน อำาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาต่อไป   
 ทัง้นีต้อ้งการตกผลกึทางความคดิในกระบวนการทำางานเพ่ือออกแบบ และพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศแบบมสีว่นรวม  
เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย โดยให้นิสิตได้เ ข้ามามีโอกาสในการปฏิบัติการจริง 
ในพื้นที่จริงร่วมกับชุมชนทั้งในสองส่วน และร่วมกับโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำานุบำารุงศิลปวัตนธรรม เพื่อขยายผลจาก
ป่าชุมชนไปตอ่ยอดทางการใชป้ระโยชนเ์สรมิจากการมปีา่ไมใ้นพืน้ที ่ใหเ้หน็คณุคา่ทีส่ำาคัญของการมอียูร่่วมกนัแบบพึง่พาอาศัยกันของ

คนกับป่าไม้ เพื่อความยั่งยืนสืบต่อไป

 องคค์วามรู้ทีใ่ชใ้นพืน้ทีป่ระกอบดว้ยการบรูณาการ เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ ได้แกร่ะบบนำารอ่งตำาแหน่งด้วยดาวเทยีม (GNSS) 
การรบัรูร้ะยะไกล (Remote Sensing) ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(Geographic Information System) และการสำารวจภาคพืน้ (Surveying) 
ใช้ทำาการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางทางกายภาพ (น้ำา ตะกอน และต้นไม้) และการจัดทำาฐานข้อมูล โดยใช้รายวิชานำามาเป็นห้องเรียน
ธรรมชาติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน และมหาวิทยาลัย โดยนิสิตได้นำาความรู้มาใช้ในพื้นที่จริงก่อให้เกิดการเรียนรู้ และ

ปรับใช้ก่อนไปสู่การทำางานจริง ทั้งในเรื่องวิชาการและการปฏิสัมพันธ์กับชุมชน และเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เชิงเศรษฐกิจ
 ผนืปา่มสีภาพปา่ทีอ่ดุมสมบรูณเ์พิม่มากขึน้ กลายเปน็
แหลง่อาหารทีส่ำาคัญของชมุชน ทัง้ในเรือ่งของเหด็ ผัก และสตัว์
ป่าในพ้ืนท่ี (อ่ึง) ทำาให้ลดรายจ่ายในการซ้ืออาหารมาบริโภคประจำาวัน 
ลดตะกอน และน้ำามีความใสสะอาดมากขึ้น ทำาให้ลดค่าใช้จ่ายใน
การขุดลอกตะกอน และแหล่งน้ำาสามารถเก็บกับน้ำาได้มากขึ้น

เชิงสิ่งแวดล้อม
 ในช่วง 2 ปีที่ผ่าน ไม่พบว่ามีไฟป่าในพื้นที่ทั้งจากการ
บอกเล่าของคนในชุมชน และการตรวจหาจากระบบจุดไฟป่า  
(Hot spot) ขององค์การนาซ่า (FIRMS) 

เชิงสังคม
 เกิดความรักใคร่สามัคคีระหว่างคนในชุมชนจาก
กิจกรรมที่ได้ทำาร่วมกัน ทั้งการสำารวจข้อมูลในชุมชน และการ
เดินป่าสำารวจความหลากหลาย ขณะที่นิสิต และคณาจารย์เกิด
ความคุ้นเคยและสนิทสนม มีการชักชวนเข้าร่วมกิจกรรมทาง
สังคม ประเพณีต่าง ๆ ของชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 รังสรรค์ เกตุอ๊อต และ ณัฐวุฒิ ทาแกง. 2562.  
การประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินในป่าเต็งรัง
ด้วยเทคนิคการรับรู้ระยะไกล บริเวณป่าชุมชนบ้านร่องปอ 
อำาเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11. 
23-24 พฤษภาคม 2562. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
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คณะแพทยศาสตร์

อำาเภอปง จังหวัดพะเยา

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านสุขภาพระยะไกล
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เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศทางการแพทย์และสุขภาพ บนระบบปฏิบัติการเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึง ลดข้อจำากัดทางสังคมในการเข้าถึงหน่วยงานบริการด้านสุขภาพด้วยการสื่อสารทางไกล  
เกิดความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับหน่วยงานบริการสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 ใช้กระบวนการสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านระบบปฏิบัติการเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการข่าวสาร 
สาระความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานบริการสุขภาพและประชาชน

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารทางการแพทย์และสุขภาพ บนระบบปฏิบัติการเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 การเขา้ถงึชมุชน เพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค ์และเปา้หมายของโครงการ การทำาความเขา้ใจในปญัหา และความตอ้งการ
ดา้นการสือ่สารสขุภาพ รวมทัง้ความพร้อมในการรว่มพฒันาระบบการส่ือสารทางไกลดา้นสขุภาพของประชาชนในชุมชน

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทรดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์
 2. ผู้อำานวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลขุนควร ตำาบลขุนควร อำาเภอปง จังหวัดพะเยา 
 3. นายกเทศมนตรีเทศบาลแม่กา ตำาบลแม่กา อำาเภอเมือง จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
 4. คณะผู้วิจัย รวมถึงผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่

MODEL OF SUCCESS
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องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

Signature Product ที่ได้

บริบทพื้นที่

 ระบบบริการสุขภาพด้วยการสื่อสารทางไกล ระบบปฏิบัติการเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส ์

 พื้นที่ตำาบลขุนควร ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม เชิงเขา อุดมไปด้วยป่าไม้ และพืชพันธุ์ต่าง ๆ มีจำานวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน 
จำานวนครัวเรือนประมาณ 2,450 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 9,000 กว่าคน ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ การทำานาข้าว ทำาสวน ทำาไร่ 
รับราชการ และทำางานบริษัท มีสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลขุนควร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำาบลสบขาม
 เทศบาลตำาบลแม่กา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา และเชิงเขา ป่าไม้ เป็นแหล่งกำาเนิดลำาน้ำาหลายสายไหลผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ 
ไปทางทิศเหนือลงสู่กว๊านพะเยา และยังมีบางพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มและท่ีราบเชิงเขา ตำาบลแม่กา เป็นพ้ืนท่ีเกษตรประมาณ 24,637 ไร่  
เป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ตามเนินเขา และเป็นพ้ืนท่ีอยู่อาศัย และอ่ืน ๆ อีกประมาณ 8,450 ไร่ มีจำานวนหมู่บ้านท้ังหมด  18  หมู่บ้าน 
ประชากรจัดตั้งบ้านเรือนอยู่สองฟากถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) จำานวน 13 หมู่บ้าน ต้ังอยู่ตามถนนส่วนแยกจากเขต
ถนนพหลโยธิน จำานวน 4 หมู่บ้าน และต้ังอยู่สองฟากถนนสายพะเยา – วังเหนือ 1 หมู่บ้าน มีจำานวนครัวเรือนประมาณ 4,666 ครัวเรือน   
มีประชากรประมาณ  20,000 คน
 ในป ี2562 คณะแพทยศาสตร์ ไดเ้ร่ิมพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศการสือ่สารทางการแพทยแ์ละสขุภาพบนระบบปฏบัิติ

การเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารความรู้เรื่องสุขภาพ

 การสำารวจ และวเิคราะห ์เพือ่ระบปุญัหาสขุภาพ และการเข้าถงึแหลง่ขอ้มลูสารสนเทศ ดา้นสขุภาพ และการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยี
การสือ่สารทีป่ระชาชนสามารถมแีละใชไ้ด ้เพือ่นำามาเปน็ปจัจยัสนันสนุนและทรพัยากรทีช่มุชนมอียูม่าพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
การสื่อสารทางการแพทย์และสุขภาพบนระบบปฏิบัติการเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เชิงเศรษฐกิจ
 การส่ือสารทางไกลเป็นการเอาชนะข้อจำากัดในการ 
เข้าถึงข่าวสารสุขภาพ มีการให้คำาปรึกษาสุขภาพให้กับประชาชนได้ 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีห่างไกล ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง รวมท้ัง
เวลา และรายจ่ายของครัวเรือน ตลอดจนไม่เสียเวลาทำางาน

เชิงสังคม
 เกิดเครือข่ายทางสังคมที่มีการสื่อสารด้านสุขภาพ 
ที่ถูกต้องและสร้างพลังในชุมชน

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 มแีผนการตพิีมพเ์ผยแพรก่ารพฒันาระบบสารสนเทศ
ด้านสุขภาพระยะไกล
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คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา

MIS FOR
SUSTAINABLE
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MODEL OF SUCCESS
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 MIS for Sustainable Model ขับเคลื่อนผ่านการดำาเนินโครงการ “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม  
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ : การศึกษาการดำาเนินโครงการบริษัทขยะจำาลองแบบมีส่วนร่วม ของตำาบล
หนองหล่ม อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา” โดยศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด บริษัทขยะจำาลอง  
และพฒันารปูแบบทีพ่งึประสงค์ของการดำาเนินการบรษิทัขยะจำาลองแบบมสีว่นรว่มของตำาบลหนองหลม่ อำาเภอดอกคำาใต้ 
จงัหวดัพะเยา เพ่ือให้ชมุชนรูจ้กัคดัแยกขยะ และนำาขยะมูลฝอยมาขายกับบรษัิทจำาลองหนองหลม่ เพ่ือลดขยะ และสรา้งราย
ได้ให้กับครัวเรือน

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 กระบวนการจัดตั้งบริษัทขยะจำาลองบ้านหนองหล่ม ได้ดำาเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการบรษิทัขยะจำาลอง ฯ เปน็กลไกในการขบัเคลือ่นการดำาเนินงาน ซึง่คณะกรรมการดังกลา่ว เปน็ตวัแทนชาวบา้น
ในพื้นที่ตำาบลหนองหล่ม และผู้นำาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ รวมถึงได้รับการประสานงาน และสนับสนุน
จากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำาบลหนองหล่ม โดยได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตาม
โครงสร้างองค์กร ดังนี้
 1.  ประธาน มีหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมดูแล การดำาเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของ
บรษิทัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์นโยบายของบรษิทั พิจารณาแผนการลงทนุ มอีำานาจในการทำานติกิรรมผกูพนับริษทั  
ตามขอบเขตที่กำาหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท และการดำาเนินงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
 2. รองประธาน มีหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานทั่วไป 
ของบริษัท และมีอำานาจในลงนามแทนประธานในกรณีที่ประธานไม่อยู่ และการดำาเนินงานต่าง ๆ  ที่ได้รับมอบหมายตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการ
 3. เลขานุการ มีหน้าท่ีจัดทำาและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม  
และรายงานประจำาปีของบริษัท จัดทำาหนังสือนัดประชุม และการดำาเนินงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการ
 4.  เหรัญญิก มีหน้าที่รับเงิน และการเบิกจ่ายเงิน จัดทำาบัญชี และคุมรายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบความ ถูกต้อง
ของเอกสารทุกประเภทเกี่ยวกับการเงิน
 5. งานทะเบียน มีหน้าที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสมาชิก รับสมัครสมาชิก และตรวจหลักฐานต่าง ๆ
 6. ประชาสมัพันธ ์มหีนา้ทีผ่ลติสือ่ประชาสมัพนัธ ์รวบรวม และเผยแพรข่า่วสารทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั เปน็ศนูยก์ลาง
การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของบริษัท และประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ
 7. คณะกรรมการ มีหนา้ทีด่แูลจัดการซือ้-ขายขยะ และประสานงานระหวา่งบรษิทักับคูค่า้ เตรียมความพรอ้มดแูล
รักษาบริษัทและบริเวณซ้ือ–ขายขยะ ดูแลและตรวจสอบสต็อคขยะท่ีทำาการซ้ือขาย รวมถึงดำาเนินงานต่าง ๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
 ทั้งนี้ การดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ มีคณะนักวิจัยทำาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการดำาเนินงาน ร่วมประชุมวางแผน และติดตามผลการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 ในการดำาเนินงานการศึกษาการดำาเนินโครงการบริษัทขยะจำาลองแบบมีส่วนร่วม ของตำาบลหนองหล่ม อำาเภอดอกคำาใต้ 
จังหวัดพะเยา ได้เชื่อมโยงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการวิจัยในลักษณะของการ Sharing Knowledge ทั้งนักวิจัย และชุมชน 
ที่ทำาให้เกิดกระบวนการทำางานในมิติเชิงพัฒนาพื้นที่ด้วยวิชาการ เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยใช้แนวคิดของ Cohen 
and Uphoff (1980) เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1.  การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
 2. การมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ และดำาเนินกิจกรรม 
 3. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลและรับผลประโยชน์ 
 โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรม การประชุมกลุ่มย่อย 
การพูดคุย ภาพถ่าย เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งบริษัทขยะจำาลองที่พึงประสงค์ ตลอดจน และ
การสัมภาษณ์แกนนำาการจัดการขยะในชุมชนหนองหล่ม และชาวบ้านในตำาบลหนองหล่มที่ใช้บริการบริษัทขยะจำาลอง
เกี่ยวกับผลกระทบของการจัดตั้งบริษัทขยะจำาลองใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ
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บริบทพื้นที่
 ตำาบลหนองหล่ม อำาเภอดอกคำาใต้ มีสภาพพื้นท่ีเป็นที่ราบเชิงเขา มีแหล่งน้ำาที่เอื้อต่อการทำาการเกษตร ประชากรส่วนใหญ ่
มีรายได้หลักจากการทำานา รองลงมาคือการทำาไร่ ทำาสวน เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับราชการ นอกจากนั้นตำาบลหนองหล่ม ยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย และมีกิจกรรมภายในชุมชนที่หลากหลาย 
 
 จึงได้รับการผลักดันให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว  โดยการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการส่งเสริม
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวแล้ว การรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้เรียบร้อย และสะอาดตา ยังถือเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่จะทำาให้
บ้านหนองหล่ม เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจอย่างยั่งยืน
 
 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ได้ดำาเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในเรื่องการวิจัย แบบชุมชน 
มีส่วนร่วมเพ่ือสร้างกระบวนการบริหารจัดการขยะ บ้านสันจกปก ตำาบลดอกคำาใต้ อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ. 2559  
ในการดำาเนินโครงการ พบว่า ครัวเรือนลดพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดขยะ และให้ความสำาคัญต่อการแยกขยะเพื่อการพาณิชย์มากขึ้น  
(วีระพงษ์ กิติวงค์ และคณะ, 2560) อย่างไรก็ตามชุมชนอื่น ๆ ในอำาเภอดอกคำาใต้ ยังมีความรู้และจัดการขยะเพื่อการพาณิชย์อยู่ใน
ระดับปานกลาง และยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยก และจัดการขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า (อริยา เผ่าเครื่อง และคณะ, 2561)
 
 ในปี พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ได้สำารวจปัญหา และความต้องการของชุมชนอื่นใน 
อำาเภอดอกคำาใต้ ในการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน พบว่าตำาบลหนองหล่มเป็นอีกหนึ่งตำาบลที่มีการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะ  
และมีความต้องการในการจัดต้ังองค์กรเพื่อรับซ้ือขยะภายในชุมชน ดังน้ัน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จึงได้ 
จัดทำาโครงการ “การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ : การศึกษาการดำาเนินโครงการ
บริษัทขยะจำาลองแบบมีส่วนร่วมของตำาบลหนองหล่ม อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา” โดยนำาศาสตร์หลักของคณะวิทยาการจัดการ 
และสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ การจัดการธุรกิจ การตลาด การเงิน และการบัญชี การประชาสัมพันธ์ และการท่องเที่ยว รวมถึงแนวคิด 
หลักการจัดการแบบมีส่วนร่วม และแนวคิด Green Enterprise มาช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยได้ทำาการศึกษาถึงกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดต้ังบริษัทขยะจำาลองแบบมีส่วนร่วมของตำาบลหนองหล่ม อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อให้ได้รูปแบบ 
ที่พึงประสงค์ของการดำาเนินการบริษัทขยะจำาลองแบบมีส่วนร่วมของตำาบลหนองหล่ม อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา ต่อไป

 ปัจจัยท่ีส่งผลให้โครงการบริษัทขยะจำาลองแบบมีส่วนร่วมของตำาบลหนองหล่ม อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา ประสบผลสำาเร็จ
จากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยชุมชนตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหา และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการดำาเนิน
โครงการ ประกอบกับความตั้งใจจริงของคณะทำางาน ที่ร่วมกับแกนนำาชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีระบบ และมีการประชุม
ระดมความคิดเห็น วางแผนการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้ จุดหมายท่ีสำาคัญของการจัดตั้งบริษัทขยะจำาลองแบบมีส่วนร่วมของ
ตำาบลหนองหล่ม อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา ไม่ใช่รายได้จากการซ้ือ-ขายขยะ แต่เป็นปริมาณขยะในชุมชนลดลง ชุมชนมีความเข้าใจถึง

ลักษณะของขยะท่ีสามารถสร้างมูลค่า และนำากลับมาใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งทำาให้เกิดการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย

 1.  นางทัศนีย์  เล็ดดารา ประธานคณะกรรมการบริษัทขยะจำาลองบ้านหนองหล่ม
 2. นายสันติ  ชมภูกาวิน รองประธานคณะกรรมการบริษัทขยะจำาลองบ้านหนองหล่ม
 3. นางอุษณีย์  ไชยสกุล รองประธานคณะกรรมการบริษัทขยะจำาลองบ้านหนองหล่ม

 4. นายจีระชัย  อัมพุธ กำานันตำาบลหนองหล่ม

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
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องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

Signature Product ที่ได้
 รูปแบบของการดำาเนินการบริษัทขยะจำาลองแบบมีส่วนร่วมของตำาบลหนองหล่ม อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา

 ในการศึกษาการดำาเนินโครงการบริษัทขยะจำาลองแบบมีส่วนร่วมของตำาบลหนองหล่ม อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา  
ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานร่วมกับชุมชน และแนวคิด Green Enterprise  
อันนำามาซึ่งกรอบการดำาเนินงาน

 นอกจากนั้น ยังได้ศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบของโซ่อุปทานธุรกิจบริการคัดแยกขยะ เพื่อรีไซเคิลตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำา ได้แก่  
ผู้นำาขยะรีไซเคิลรายย่อยมาจำาหน่ายให้กับบริษัทรับซ้ือของเก่า ตลอดจนถึงธุรกิจปลายน้ำา ได้แก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ีทำาการ
รีไซเคิลขยะประเภทต่าง ๆ อีกท้ังยังได้ศึกษารูปแบบและขั้นตอนการจัดต้ังธุรกิจ เพ่ือนำามาปรับใช้ในการดำาเนินงานให้ตรงตามบริบท
ของชุมชน ต่อไป
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เชิงเศรษฐกิจ
 จากการเปดิให้บรกิารของบรษิทัขยะจำาลอง ไดส้รา้งราย
ได้เพ่ิมข้ึนให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมีการจ่ายเงินปันผล
ปีละ 2 ครั้ง และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ที่คัดแยกขยะ
ในครัวเรือน และนำามาขายให้กับบริษัทขยะจำาลองอีกด้วย 

เชิงสิ่งแวดล้อม
 ชาวบ้านตำาบลหนองหล่ม ได้รับความรู้ในการคัดแยกขยะ 
และตระหนกัถงึความสำาคญัของการจัดการขยะในชมุชนใหค้วาม
ร่วมมือในการคัดแยกขยะมากยิ่งขึ้น ปริมาณขยะในชุมชนลดลง 
โดยขยะเปียกจำาพวก เศษอาหาร สามารถนำาไปหมักเป็นปุ๋ย 
สำาหรับบำารุงดิน ทำาให้ชุมชนดูสะอาดตา และเป็นระเบียบมากขึ้น 

เชิงสังคม
 บริษัทขยะจำาลองได้กำาหนดเปิดให้บริการรับซื้อของ
เก่าและขยะ ในวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน พบว่าคนในชุมชน 
ใหค้วามสนใจเขา้ร่วมกจิกรรม โดยนำาขยะมาขายให้กบับริษทัขยะ
จำาลองเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชน โดยชุมชนให้ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการลด
การเกดิขยะ คดัแยกขยะก่อนนำามาขาย รวมทัง้ยงัพบว่าเยาวชน
ในชุมชนให้ความสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมซื้อ-ขายขยะ ทำาให้เกิด
จิตสำานึก และปลูกฝังให้เยาวชนมองเห็นประโยชน์และคุณค่า 
ของขยะ มีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เกิดการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ และมีวินัยในการออม
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ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 บทความวิจัยเรื่อง “การจัดตั้งบริษัทขยะจำาลองแบบมีส่วนร่วมของตำาบลหนองหล่ม อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา” 
 ในประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา

สุขภาวะดี 
ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์
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เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 2. เพื่อปรับสูตรอาหารพื้นบ้านให้มีคุณค่าทางโภชนาการและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน
 3. บูรณาการการพัฒนานิสิต ผ่านการบูรณาการ การเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และส่งเสริม 
               ศิลปะวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 รู้ความเชี่ยวชาญตน เรียนรู้บริบทพื้นที่ และความต้องการของชุมชน มีเครือข่ายด้านสังคมที่เข้มแข็ง บูรณาการ
ศาสตร์ที่เชี่ยวชาญสู่สร้างสุขภาวะที่ดี

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 ความรู้ทางโภชนาการพื้นฐาน โภชนาการประยุกต์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
สร้างเป็นบทเรียนให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เพิ่มเติม สร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองนำาความรู้สร้างสุขภาวะที่ดีของตนเอง 
และครอบครัว

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 ความต้ังใจท่ีมุ่งม่ัน เข้าคลุกคลีกับชุมชน ความถี่ในการให้ความรู้เป็นประจำาต่อเน่ือง ทำาให้ได้รับการยอมรับ 
จากชุมชน และมีเครือข่ายที่มีความต้องการชัดเจน เข็มแข็ง

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 1. นายพิเชษฐ์ ศักดิ์สูง นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดอกคำาใต้
 2. นายสุรสิทธิ์ ป้อมภา ผู้อำานวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำาบลดอกคำาใต้
 3. นางสาวศิริพร ศักดิ์สูง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำาบลดอกคำาใต้
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บริบทพื้นที่
 โรงเรียนผู้สูงอายุตำาบลดอกคำาใต้เป็นโรงเรียนที่รวบรวมผู้สูงอายุทั้งตำาบลมาเรียนทุก ๆ วันอังคาร โดยมีหน่วยงานที่รับผิด
ชอบคือองค์การบริหารส่วนตำาบลดอกคำาใต้ ด้วยการจัดการที่ดีทำาให้โรงเรียนผู้สูงอายุ แหล่งนี้สามารถดำาเนินการมาได้มากกว่า 3 ปี 
และมจีำานวนผู้สูงอายุมาเรียนเป็นประจำาประมาณ 60-80 คน ในทุก ๆ สัปดาห์ ด้วยแรงขับเคล่ือนของบุคคลากรในองค์การบริหารส่วน
ตำาบลดอกคำาใต้ และกลุ่มผู้สูงอายุท่ีสนใจในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทำาให้การทำางานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำาบล
ดอกคำาใต้ โรงเรียนผู้สูงอายุ และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นไปด้วยความราบรื่นและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย 

ที่ทำาให้การทำางานร่วมกันประสบความสำาเร็จ

องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่
 ตำารับอาหารพื้นบ้าน ได้แก่ ข้าวต้มตองเตย อาหารท้องถิ่น ที่ปรับสูตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
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เชิงเศรษฐกิจ
 การจัดกิจกรรมกาดหม้ัวฮิมตางร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำาบลดอกคำาใต้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้สูงอายุ  
และบุคคลทั่วไปในพ้ืนที่ตำาบลดอกคำาใต้ทำาให้เกิดการกระตุ้น 
ทางเศรษฐกจิในชว่งเวลานัน้ส่วนการกระตุน้เศรษฐกจิในระยะยาว 
จะเกิดขึ้นภายหลังการพัฒนาตำารับอาหารพื้นบ้านสำาเร็จ

เชิงสิ่งแวดล้อม
 การเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุมีการแนะนำาให้
ใสห่นา้กากอนามยัในชว่งทีม่ฝีุน่ละอองขนาดเล็ก PM2.5 แนะนำา
เกี่ยวกับการรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชนทำาให้เกิดความเข้าใจ 
และใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น

เชิงสังคม
 สร้างหลักสูตรผู้สูงอายุสุขภาพดี การจัดการเรียน
การสอนโดยการให้ความรู้ด้านโภชนาการเบื้องต้นแบบต่อเน่ือง
กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อครอบครัว ส่งผล
ให้เกิดการสื่อสาร และเพ่ิมความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว  
และสงัคมรอบข้างมากข้ึนได้เชญิชวนใหผู้ส้งูอายุมาร่วมกจิกรรม
ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นด้วย

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นการเน้นให้ความรู้ 
ทางวชิาการรว่มกับการจดักิจกรรมเพราะผู้สงูอาย ุเปน็กลุม่คน
ที่มีสมาธิในการฟังการบรรยายลดลง ดังนั้นการฟังบรรยาย
รว่มกบัการจดักจิกรรมจงึเปน็การใหค้วามรูอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

Signature Product ที่ได้
 ตำารับอาหารพ้ืนบ้าน ได้แก่ ข้าวต้มตองเตย อาหารท้องถ่ิน ท่ีปรับสูตรให้มีคุณค่าทางโภชนาการและสร้างมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
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วิทยาลัยการศึกษา

อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา

งำาเมืองโมเดล
ศาสตร์พระราชา
เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
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เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 1. เพื่อศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 2. เพื่อศึกษาการดำาเนินงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานของสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 ใช้กลยุทธ์พระราชทานการดำาเนินการตามศาสตร์พระราชา คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 วิธีการวิจัย ใช้วิธีการแบบผสมผสาน (Mix Metods Research) ทั้งกระบวนการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยมีเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม และเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 1. การมีส่วนร่วม
 2. ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 1. ผู้บริหารและครูโรงเรียน งำาเมืองวิทยาคม
 2. หมอเมือง ปราชญ์ชาวบ้าน
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 การวิจัยบูรณาการครั้งนี้ เป็นการวิจัยบูรณาการทั้งด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม  
ของวิทยาลัยการศึกษา โดยคณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ในการบูรณาการการวิจัย คือโรงเรียนงำาเมืองวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน
ตำาบลห้วยลาน อำาเภอดอกคำาใต้ จังหวัดพะเยา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการเรียน
การสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย
 
 สถานที่ตั้งได้รับอนุญาตใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร ในตำาบลห้วยลาน  
และตำาบลป่าซาง ปัจจุบันที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนจำานวน 37 ไร่ 3 งาน ปัจจุบันผู้บริหารโรงเรียน คือนายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ 
 
 พื้นที่ของโรงเรียนงำาเมืองอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา 20 กิโลเมตร และห่างจากมหาวิทยาลัยพะเยาประมาณ 30 กิโลเมตร 
รอบบริเวณโรงเรียนมีชุมชนท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประกอบธุรกิจช่างไม้อาชีพ และบริบทพ้ืนท่ีของโรงเรียนงำาเมือง
ถอืเป็นศนูยก์ลางในการศกึษาของบุตรหลานในหลายตำาบล โดยเฉพาะตำาบลหว้ยลาน ปา่ซาง เปน็ตน้ และมแีหลง่เรยีนรูท้างภมูปิญัญา
ท้องถิ่น เช่น สมุนไพร ผลผลิตการทำาไม้กวาด ไม้เก่า มีหมอเมืองที่ทำาหน้าที่ใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ด้วยชื่อของโรงเรียนที่แสดงถึง
ความสำาคญัของจังหวดัพะเยา คอื “งำาเมอืงวทิยาคม” และพ้ืนทีส่ว่นใหญส่ามารถดำาเนินการให้สอดคล้องตามแนวทางศาสตรพ์ระราชา
ดว้ยปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง และวธิกีารอ่ืน ๆ  ทีจ่ะทำาใหเ้กดิความยัง่ยนืแกโ่รงเรยีนและชมุชนรอบขา้ง คณะผูว้จิยัจงึเล็งเหน็ความสำาคญั
ในการสร้างความร่วมมือเพื่อผลักดันการดำาเนินการของโรงเรียนให้กลายเป็นโรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางของชุมชน
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน ให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และพอเพียงอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
ตามพระราชดำารขิองพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพติร รัชกาลที ่9 ของปวงชนชาวไทย
 
 แตโ่รงเรียนงำาเมืองวทิยาคมยงัไมส่ามารถบรูณาการหลกัสตูรทอ้งถิน่ท่ีมกีารเชือ่มโยงสิง่ทีม่อียูใ่นโรงเรยีนและสิง่ท่ีมปีระโยชน์
อย่างมากรอบบริเวณโรงเรียน คือ ในชุมชน เข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ และยังไม่สามารถหาวิธีดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมของ
การนำาศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาและชุมชน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้เข้ามาสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดัน 
การบริการวิชาการสู่ชนชน ด้วยโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในหัวข้อ “รูปแบบการดำาเนินการของสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา 

เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน”

องค์ความรู้ที่ใช้ แบ่งออกได้ดังนี้
 1. ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วย 
  - ปรัชญาเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
  - หลักการทรงงาน 23 ประการ ในการวิจัยนี้ใช้หลักการทรงงาน 4 ประการ 
   1) ระเบิดจากข้างใน 2) ภูมิสังคม 3) การมีส่วนร่วม 4) เศรษฐกิจพอเพียง
  - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 2. หลักการดำาเนินการของสถานศึกษาเพื่อเข้าใจหลักการศาสตร์พระราชา 

  - กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

บริบทพื้นที่

องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่
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 รูปแบบการดำาเนินงานของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา สู่ความยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

เชิงเศรษฐกิจ
 โรงเรียนปลูกฝัง สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้แก่นักเรียน 
เพ่ือให้อยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือยลดค่าใช้จ่าย ใช้ส่ิงท่ีมีอยู่ใน
ชุมชน เช่น สมุนไพร พืชผัก แทนการซ้ือ

เชิงสิ่งแวดล้อม
 มีการรักษาสิง่แวดลอ้มโดยการอนรุกัษ ์และใชป้ระโยชน์
จากธรรมชาติ คือ การปลูกสมุนไพร

เชิงสังคม
 โรงเรียนและชุมชน เข้าใจ มีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์ 
ในการดำาเนินการตามศาสตร์พระราชาด้วยการสร้างแหล่งเรียนรู้ 
การทำาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อใช้ในสถานศึกษา

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น 
 มีแผนการตีพิมพ์เผยแพร่ รูปแบบการดำาเนินงาน 
ของสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสู่  
ความยั่งยืน โรงเรียนงำาเมืองวิทยาคม

Signature Product ที่ได้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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คณะนิติศาสตร์

อำาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

กฎหมาย
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
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MODEL OF SUCCESS
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 แนวคิดเร่ืองการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี (Area Based Approach) เป็นทิศทางหลักของการพัฒนาประเทศ รวมถึงเป็น
นโยบายและยทุธศาสตร์ทีส่ำาคัญ โดยเป้าหมายคอืการกระจายความเจรญิและมัง่คัง่จากส่วนกลางสูร่ะดบัพืน้ที ่สถาบนัการ
ศกึษาถอืเปน็สว่นหน่ึงของการพฒันาประเทศซ่ึงมหาวทิยาลัยต่าง ๆ  ในพ้ืนทีม่ขีดีความสามารถในการสรา้งขอ้มลูความรู ้ 
และนวัตกรรมที่จะส่งต่อไปสู่การพัฒนาพื้นที่ได้ ซึ่งจากการที่รัฐบาลปรับบทบาทให้สถาบันการศึกษาเป็นโครงสร้างหลัก
ในการพัฒนาประเทศนั้นมหาวิทยาลัยพะเยาก็เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนาให้เจริญ
ขึ้นอย่างยั่งยืนได้ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาก็ได้กำาหนดปณิธานของมหาวิทยาลัยว่า “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” 
คณะนิติศาสตร์มองเห็นว่าการลงไปสำารวจปัญหาทางกฎหมายของชุมชนเชียงม่วนจะทำาให้รับรู้ความต้องการของชุมชน
อย่างแท้จริง และนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาพื้นที่อำาเภอเชียงม่วนอย่างยั่งยืน และเกิดการ
ขยายผลการถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยไปสู่การพัฒนาพื้นที่ ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาความต้องการของพื้นที่

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 วางแผนการ และดำาเนนิการสำารวจขอ้มลูปญัหาทางกฎหมายจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืได ้ได้แก ่เจา้หนา้ท่ีหนว่ยงาน
ภาครฐั ศูนยด์ำารงธรรมของอำาเภอเชยีงมว่น องคก์ารบรหิารทอ้งถิน่ในพืน้ที ่กำานนั ผูใ้หญบ่า้น และผูน้ำาชมุชน โดยรวบรวม
ปัญหาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่าง ๆ นำามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแล้วนำามาเช่ือมโยงเป็นความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ  
ที่ใช้ภาษาทั่วไปที่ประชาชนเข้าใจง่าย และสร้างแผ่นโปสเตอร์ซ่ึงเป็นแผนที่ชุมชนที่มีสีสันสดใสน่าอ่าน และนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศการสร้างคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาใช้ให้เกิดความสะดวก ทันสมัยในการเข้าถึงข้อมูลประเด็นทางกฎหมาย 
ที่สำาคัญ รวมถึงการบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหากฎหมายที่สำารวจได้

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 การวิจัยเชิงสำารวจปัญหาทางกฎหมายของพื้นที่อำาเภอเชียงม่วนนำาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทราบถึงสภาพปัญหา 
ของพื้นที่แล้วนำามาสู่การสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น และนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเข้าใจ เข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นเพื่อนำาไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้
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 อำาเภอเชียงม่วน เป็นอำาเภอหนึ่งของจังหวัดพะเยา เป็นอำาเภอที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ มีขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุอันเป็นร่องรอยแห่ง
ความเจริญในอดีตสืบทอดต่อเน่ืองกันมา ท้ังน้ีต้ังแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 8 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ได้จัดโครงการลงพื้นที่อำาเภอเชียงม่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่มากมายอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ภายใต้โครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการบำาบัดทุกข์บำารุงสุขแบบเอบีซี ในพื้นที่ตำาบลบ้านมาง อำาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โครงการให้คำาปรึกษา
และเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน โครงการช่วยคนไทยให้มีสัญชาติไทย โครงการหมอความประจำา โครงการพัฒนาแนวทาง
การขจัดปัญหาสถานะบุคคลและสืบค้นวัฒนธรรมพื้นเมือง โครงการวิจัยเรื่องสถานการณ์ปัญหาทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชนตำาบลบ้านมาง อำาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โครงการวิจัยแนวทางจัดตั้งคลินิก
กฎหมายโดยทนายความอาสาสมัคร ปีพ.ศ.2558 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนเพื่อเกิดประโยชน์ 
ในการจัดการปัญหาหน้ีสินของประชาชนตำาบลบ้านมาง อำาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โครงการวิจัย การถ่ายทอดความรู้ 
ทางกฎหมายเพื่อให้ความคุ้มครอง “ตุง” ของชาวไทล้ือในเขตพ้ืนที่อำาเภอเชียงม่วน โครงการวิจัย ดอกซ้อ ขนมแห่งภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมไทลื้อ ผ่านมุมมองสตรีนิยมเชิงนิเวศ เป็นต้น 
 ในการลงพื้นที่เพื่อดำาเนินการในโครงการต่าง ๆ ของคณะนิติศาสตร์เป็นการลงพ้ืนท่ีบนพ้ืนฐานของการตั้งโจทย์ปัญหา 
การวิจัยจากข้อมูลพื้นฐานของอำาเภอเชียงม่วน ดังน้ันโครงการบูรณาการการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล ประจำาปีงบประมาณ 2562  
คณะนิติศาสตร์ เห็นว่าการพัฒนางานวิจัยให้สามารถสร้างผลงานท่ีตอบสนองการแก้ไขปัญหาและสอดคล้องกับความต้องการท่ีแท้จริง
ของพ้ืนที่ จึงจำาเป็นต้องลงพื้นที่สำารวจสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อรับรู้ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง จะนำาไปสู่
การแก้ไขปัญหาท่ีตรงจุด และเป็นรูปธรรมเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีอำาเภอเชียงม่วนอย่างย่ังยืน และเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีเป็นไปอย่างสัมฤทธ์ิผล

จากงานวิจัยที่มีต่อชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้นด้วย

บริบทพื้นที่

 การสำารวจขอ้มูลปัญหาทางกฎหมายในพืน้ทีท่ำาใหไ้ด้ทราบถงึสภาพปญัหาทีแ่ทจ้รงิ และแก้ไขปญัหาได้ตรงจดุ ซึง่คณะนติิศาสตร์
ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากการสะท้อนปัญหาในพื้นที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กร หน่วยงาน กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยทุกภาคส่วนได้ตระหนักเห็นความสำาคัญของปัญหา และพร้อมให้ความร่วมมือในการช่วยกันพัฒนา 

แก้ไขปัญหาของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ หัวหน้าโครงการ
 3. รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ผู้ร่วมวิจัย
 4. นายศฤงคาร กันทะวงศ์ ปลัดศูนย์ดำารงธรรมอำาเภอเชียงม่วน
 5. นายณัฐวุฒิ ยามเย็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลสระ 
 6. กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนอำาเภอเชียงม่วน

 7. นิสิตคณะนิติศาสตร์

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
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 องค์ความรู้ด้านกฎหมายหนี้ กฎหมายทวงถามหนี้ กฎหมายขายฝาก กฎหมายการจัดทำาโฮมสเตย์ กฎหมายเกี่ยวการทำา
พนิยักรรม กฎหมายมรดก พระราชบญัญตัริถยนต ์กฎหมายค้ำาประกัน กฎหมายเรือ่งการหม่ินประมาท กฎหมายเก่ียวกับการคุม้ครอง

ผู้สูงอายุ

 การพัฒนารูปแบบการนำาเสนอเพื่อให้ชุมชนอำาเภอเชียงม่วนเข้าถึงกฎหมาย 

องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

Signature Product ที่ได้

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เชิงสังคม
 การนำาองค์ความรู้ทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับปัญหา 
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมาออกแบบเช่ือมโยงกับภาพแผนท่ี อำาเภอ
เชียงม่วนในรูปแบบโปสเตอร์ พร้อมกับนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สร้างคิวอาร์โค้ด (QR Code) เก่ียวกับข้อมูลประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายต่าง ๆ  มาใช้เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจ เข้าถึงความรู้กฎหมาย
อย่างสะดวก ทันสมัยและง่ายข้ึน ท้ังน้ีได้รับความร่วมมือจากกำานัน 
ผู้ใหญ่บ้านในอำาเภอเชียงม่วนท้ัง 3 ตำาบล คือ ตำาบลสระ ตำาบล 
บ้านมาง ตำาบลเชียงม่วน นำาโปสเตอร์ท่ีออกแบบเช่ือมโยงกับแผนท่ี
ของอำาเภอเชียงม่วนดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ตามหอประชุม
หมู่บ้านทุกแห่งในอำาเภอเชียงม่วน ทำาให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้เข้าใจ  
เข้าถึงกฎหมายได้สะดวก และง่ายข้ึน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
และสามารถติดต่อประสานงานกับคณะนิติศาสตร์ได้ต่อเน่ือง  
อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความเข้มแข็งให้เกิด
ข้ึนในชุมชนได้อย่างย่ังยืน และพ่ึงพาตนเองได้ 

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 มีผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติ โดยมีการเผย
แพร่ข้อมูลอันสะท้อนถึงสัญลักษณ์แห่งความสำาเร็จของ  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

University of Phayao 56



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

ความยั่งยืนทางศิลปวัฒนธรรม กรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
หมู่บ้านวัฒนธรรมอำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย 
และหลวงพระบางเมืองมรดกโลก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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MODEL OF SUCCESS
เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 การบูรณาการศาสตร์ด้านการสร้างสรรค์ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม บนฐานองค์ความฐานวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาเพื่อยกระดับโมเดลสู่โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ MOU ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย และเพื่อการบริหารจัดการโครงการวิจัยในรูปแบบการรวมศาสตร์
โดยทุกสาขาวิชามีส่วนร่วม

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 การบูรณาการศาสตร์ และการสร้างกลุ่มวิจัย โดยบริหารงานให้ 5 สาขาวิชามีส่วนร่วมในการพัฒนาหัวข้อ 
ในการวิจัย โดยมีพื้นที่ทางวัฒนธรรม คือ ชุมชนไทล้ือ อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา ประเทศไทย และชุมชนไทล้ือใน 
แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาวเป็นตัวกำาหนดขอบเขตการศึกษา  ทั้งน้ีคาดหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
จนนำาไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่าง นักวิจัย และนิสิตจากสองพื้นที่    
        ความร่วมมือจาก 3 ส่วนงาน คือ (1) การวิจัย คือ การพัฒนาโจทย์วิจัยในรูปแบบการบูรณาการศาสตร์และพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาการ (2) บริการวิชาการ คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานวิชาการของอาจารย์ทั้ง 2 
ประเทศ ด้านกรณีศึกษาและกระบวนการทำางานวิจัยในประเด็นชาติพันธุ์ไทล้ือ และการจัดการวัฒนธรรม (3) ทำานุบำารุง 
ศลิปวฒันธรรม คอื การพฒันาศกัยภาพนสิติ โดยเกิดเวทแีลกเปล่ียนเรยีนรูจ้ากนิสติ 2 ประเทศ  โดยการดำาเนนิโครงการ
ร่วมกันทัง้ 3 สว่นงาน ในรปูแบบการศกึษาขอ้มลู การเลือกพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูและจดักจิกรรม ทีเ่ริม่ตน้จากพืน้ทีอ่ำาเภอเชยีงคำา 
เทียบเคียงกับพื้นที่แขวงหลวงพระบาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว แล้วจึงนำาผล 
การวิเคราะห์และสรุปแนวทางต่อชุมชนในอำาเภอเชียงคำาเป็นขั้นตอนสุดท้าย

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 การศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ การลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลในชุมชนท้ังในไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดี และกรณีศึกษาที่ดีด้านการวิจัย บริการวิชาการ ทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการบูรณาการกับการเรียนการสอน แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานและแผนงาน
พัฒนาโครงการวิจัยในปีต่อไป
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 นับแต่อดีตจันถึงปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ทำางานวิจัย บริการวิชาการ และทำานุบำารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของคณะ คือพื้นที่ อ.เชียงคำา จ.พะเยา อย่างต่อเนื่องและพบเห็น
ความสำาเร็จที่เกิดจากการต่อยอดเกิดความยั่งยืนในชุมชน โดยเฉพาะชุมชน “ไทลื้อ” อันจะเห็นได้จาก 2 รางวัลการันตี แสดงให้เห็น
ความพร้อมของชุมชนวฒันธรรมไทลือ้ท่ีจะพฒันาตนเองสู่การยกระดบัโมเดล โดยการศึกษาเปรยีบเทยีบกบัการจดัการเมอืงมรดกโลก  

หลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อหาแนวทางการทำางานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่ระดับสากล

บริบทพื้นที่

 เครือข่ายท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน และชุมชนวัฒนธรรมไทลื้อ อ.เชียงคำา จ.พะเยา ประเทศไทย 
 เครือข่ายสถาบันการศึกษาการสนับสนุน และการให้ความสำาคัญของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง 
สปป.ลาว และผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 1.  ผูบ้ริหารโครงการวจิยั ทีส่ามารถบรหิารจดัการ การรวมกลุม่วจิยัและบูรณาการหวัข้อวิจยัจากศาสตรท์ีมี่ความแตกตา่งกนั 
ให้สามารถดำาเนินการงานวิจัยในรูปแบบชุดโครงการได้สำาเร็จ 
 2. นกัวจิยัทีพ่รอ้มปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมปจัจบุนั และพรอ้มจะเปดิรบัการทำางานรว่มกบัผูอ้ืน่ และโจทย์เชงิพืน้ที่
 3. ดร.สมมณี ปทุมชัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 4. ดร.ชัยพร วงศ์วิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 องค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์ การสร้างสรรค์ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ถูกนำาไปใช้ในการวิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงาน 
จากข้อมลูศลิปวฒันธรรมในชมุชนไทลือ้ อ.เชยีงคำา จ.พะเยา ประเทศไทย และ ชมุชนไทลือ้ เมืองน้ำาบาก แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

 การพฒันาคณะดว้ยงานดา้นศิลปวัฒนธรรม และการขบัเคลือ่นองคค์วามรูสู้ก่ารทำางานในระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

Signature Product ที่ได้

เชิงเศรษฐกิจ
 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน  
อันแสดงถึงอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีอย่างสร้างสรรค์

เชิงสิ่งแวดล้อม
 มุมมองด้านการพัฒนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทลื้อ ให้คงอยู่ในภาวะการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม

เชิงสังคม
 การนำาแนวทางปฏิบัติที่ดีจากกรณีศึกษามาปรับปรุง 
หรือขยายผลด้านการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อชุมชน และการสร้าง
กลุ่มผู้ผลิต คือ สล่า หรือพ่อครูในท้องถ่ินได้ต่อยอดองค์ความรู้ 
ร่วมกับนักวิชาการ

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 การนำาแนวทางปฏิบัติที่ดีจากกรณีศึกษามาปรับปรุง 
หรือขยายผลด้านการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อชุมชน การพัฒนา
กลุม่นกัวจิยัหนา้ใหม ่การพฒันาโจทยว์จิยับนความหลากหลาย
ของศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชา และการกระตุ้นให้เกิดการผลิต 
ผลงานวิชาการ อย่างน้อย 3 บทความในชุดโครงการ
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คณะเภสัชศาสตร์

อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

เภสัชอาสาพาชุมชนยั่งยืน
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เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
  ชุมชนมีสุภาพที่ดี และสามารถพึงพาตนเองได้จากการมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพรในชุมชน

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 1. การหารือกับผู้นำาชุมชน สำารวจความต้องการของชุมชน                                                                                      
 2. การให้ความรู้ความปลอดภัยด้านยา สมุนไพร เครื่องสำาอาง                                                                                                            
 3. การสอน และสาธิตการทำาผลิตภัณฑ ์

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 การสาธิตและสอนการสกัดน้ำามันไพล ยาหม่องไพล การสาธิตการทำา Hand cream จากข้าวไรซ์เบอร่ี กาตรวจติดตาม 
ผู้เลิกบุหรี่ในชุมชน การใช้ยาอย่างปลอดภัยในชุมชน (ยาสามัญประจำาบ้าน และการใช้ยาสมเหตุสมผล) และการบรรยาย
ให้ความรู้ เรื่อง สมุนไพรที่ใช้ในระบบสาธารณสุขมูลฐาน อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา สมุนไพร และเครื่องสำาอาง 
เป็นต้น 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 1. ความร่วมมือของชุมชน
 2. ทรัพยากรด้านวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 กลุ่มผู้สูงอายุ และ อาสาสมัครสาธารณสุข ตำาบลเชียงบาน

บริบทพื้นที่
  พื้นท่ีดำาเนินการวิจัย คือ ตำาบลเชียงบาน  อำาเภอเชียงคำา  จังหวัดพะเยา เน้ือที่ทั้งหมดของตำาบลเชียงบาน 
ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 18,722 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 13,039 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ 
สว่นใหญเ่ปน็ท่ีราบลุม่ เปน็สงัคมเมอืงกึง่ชนบท และมแีหลง่น้ำาธรรมชาติทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่ลำาน้ำาแวน ลำาน้ำาเหมอืงแดง และหว้ย
ผาฮาว จำานวนหมู่บ้านในตำาบลเชียงบาน  มีหมู่บ้านเต็มพื้นที่ จำานวน 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านปางวัว หมู่ที่ 2 บ้าน
ทุ่งมอก หมู่ที่ 3 บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 4 บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 5 บ้านแวนวัฒนา หมู่ที่ 6 บ้านแพด หมู่ที่ 7 บ้านเชียงคาน  
หมูท่ี ่8 บา้นสบแวน หมูท่ี ่9 บ้านแพทยบุ์ญเรอืง หมูท่ี ่10 บา้นเชยีงบาน และหมูท่ี ่11 บา้นฝัง่แวน สถานบรกิารสาธารณสขุ
ชุมชนท่ีดูแลทั้ง 11 หมู่บ้าน คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) เชียงบาน จากการสำารวจปัญหาจาก 
การใชย้า พบวา่ คนในชมุชนยงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการใชย้าไม่มากนกั รวมถงึความรูด้า้นสมนุไพร และการนำาผลผลิต
จากธรรมชาติมาผลิตเครื่องสำาอาง เป็นต้น

MODEL OF SUCCESS
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  องค์ความรู้ทีใ่ชจ้ะมกีารบรูณาการทัง้ดา้นบรบิาลเภสชักรรม วทิยาศาสตรเ์ภสชักรรม สมนุไพรและวิทยาศาสตรเ์คร่ืองสำาอาง  

 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางจากข้าวไรซ์เบอรี่  น้ำามันไพล  ยาหม่องไพล

องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

Signature Product ที่ได้
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เชิงเศรษฐกิจ
 ชุมชนมีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เคร่ืองสำาอางจากข้าวไรซ์เบอร่ี น้ำามันไพล หรือยาหม่องไพล 

เชิงสิ่งแวดล้อม
 สิ่งแวดล้อมในชุมชนด้านสุขภาพ : ชุมชนแวดล้อม 
ไปด้วยคนสุขภาพดี และความเจ็บป่วยลดลง

เชิงสังคม
 ชุมชนมีสุขภาวะที่ ดีขึ้น จากการที่มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการใช้ยา สมุนไพร และเครื่องสำาอางที่ถูกต้อง  
และสมเหตุผล 

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
  มีแผนการตีพิมพ์เผยแพร่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
จากสมุนไพรในชุมชน 
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คณะวิทยาศาสตร์

ทุ่งมอกโมเดล
อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

1 Faculty 1 Signature65



เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
“เทคนิคการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ”

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 การร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องระหว่างชุมชนและนักวิจัย เพื่อพัฒนาเทคนิคการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ
เพื่อลดการตกสี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
 การศึกษาคุณสมบัติการเป็นสีย้อมของพืชท้องถ่ินในห้องปฏิบัติการ โดยอาจารย์และนิสิตช้ันปีม่ี 4 สาขาวิชาเคมี 
(รายวิชาการศึกษาอิสระ และเคมีเฮเทอโรไซคลิก)

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 1. โจทย์วิจัยที่ชัดเจน ตรงกับความต้องการของชุมชน
 2. การประยุกต์ใช้ศาสตร์/องค์ความรู้ได้เหมาะสม
 3. กระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้สู่การต่อยอด

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 1. รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำาปาทอง นักวิจัย
 3. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
 4. กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก ตำาบลเชียงบาน อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา
 5. ผู้นำาชุมชนบ้านทุ่งมอก ตำาบลเชียงบาน อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา

ผ้าทอ”ลายต่ำาก้าว”เป็นส่วนหนึ่งของชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยพะเยา
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องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

Signature Product ที่ได้

บริบทพื้นที่

 ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ

 1. การศึกษาอิทธิพลของไคโตซาน และโปรตีนจากถั่วเหลืองเพื่อปรับปรุงการดูดซับสีย้อมบนด้ายฝ้ายที่ย้อมด้วยพืชสกุลติ้ว
 2. การศึกษาสมบัติการเป็นสีย้อมของผลคนทาสด ผลปิ้งขาว ใบสตาร์แอปเปิ้ล เปลือกต้นมะม่วง และแก่นไม้ฝาง เป็นต้น

 3. การปลูกฝ้ายสีธรรมชาติ (สีน้ำาตาล) ด้วยน้ำาหมักชีวภาพ

 กลุ่มทอผ้าไทล้ือบ้านทุ่งมอก ตำาบลเชียงบาน อำาเภอเชียงคำา จังหวัดพะเยา เป็นกลุ่มชาวไทล้ือท่ีประกอบอาชีพทอผ้า และส่วนใหญ่ 
ยังคงย้อมผ้าด้วยสีสังเคราะห์ทำาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ย้อม และก่อให้เกิดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม ต่อมาในปี 2553 นำาโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำาปาทอง สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำาองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนา
เทคนคิการยอ้มสดีา้ยฝ้ายดว้ยสยีอ้มธรรมชาต”ิ เขา้ไปแก้ปญัหาของกลุม่ ภายใตโ้ครงการ “ทุง่มอกโมเดล” ซึง่เปน็สว่นหน่ึงในโครงการ 
1 คณะ 1 โมเดล ด้วยความมุ่งหวังที่จะนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ควบคุม และค้นหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการย้อมสีด้าย
ฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากพืชบางชนิดที่หาได้ในท้องถิ่น โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค และวิธีการที่ถูกต้องระหว่างสมาชิก 
กลุ่มทอผ้าไทลื้อ และกลุ่มนักวิจัย รวมไปถึงนิสิต ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ถึงเทคนิค วิธีการ ในการคัดสรรพืชเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการย้อม และได้ทราบสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดในท้องถิ่น รวมทั้งได้ทดลองย้อม
ด้ายฝ้ายด้วยตัวเอง นอกจากช่วยแก้ปัญหาในเร่ืองการทำาซ้ำาแล้วไม่ได้เฉดสีเดิม ปัญหาความคงทนของสีต่อการซัก และต่อแสงแล้ว  
ยังเป็นการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มทอผ้า เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อการแข่งขันในอนาคต
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

เชิงสิ่งแวดล้อม
 เกิดการลดการใช้สารเคมีของกลุ่มทอผ้าตั้งแต่
กระบวนการทำาความสะอาดด้ายฝ้าย ตลอดจนการย้อมด้าย
ฝา้ยดว้ยสยีอ้มธรรมชาติจากพชืทอ้งถ่ิน ลดการปล่อยสารเคมี
อันตรายที่เกิดจากกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายลงสู่สิ่งแวดล้อม

เชิงสังคม
 เกิดการสบืทอดวฒันธรรมของท้องถิน่ ก่อใหเ้กดิความ
ร่วมมือกันของคนหลายวัยภายในชุมชน เกิดเครือข่ายของกลุ่ม
ย้อมผ้า และทอผ้าสีธรรมชาติ เป็นหมู่บ้านต้นแบบของชุมชน
ไทลื้อ จังหวัดพะเยา ในการนำาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
มตีราสญัลกัษณ ์และบรรจภุณัฑ ์ทีม่คีวามเปน็อตัลกัษณม์ากขึน้ 
เกิดศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอไทลื้อ บ้านทุ่งมอก

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 1. รางวัลระดับดีมาก การนำาเสนอผลงานวิ จัย 
แบบโปสเตอร์ สาขาเคมี และส่ิงแวดล้อม ในการประชุมวิชาการ  
ระดับชาต ิ“วทิยาศาสตรว์จิยั” ครัง้ที ่11 วนัที ่23-24 พฤศจกิายน 
2562 ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาสมบัติการเป็นสีย้อมจาก 
ผลคนทาในจังหวัดพะเยา”
 2. เอกสารประกอบผลงานวิชาการรับใช้สังคม  
สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา  
หัวข้อ โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
2555 – 2559 “หมู่บ้านทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งมอก” 
 3. ผลงานวิชาการรับใช้สังคม.2561.กัลยา จำาปาทอง. 
ทุ่งมอกโมเดล. ประมวลบทความวิชาการเพ่ือสังคม. พิมพ์คร้ังท่ี 1. 
กรงุเทพฯ: พนัธกจิสมัพนัธ์ มหาวทิยาลยักบัสงัคม. 2559; 142 
– 145. Jumpatong K. Thung Mok model. Socially – Engaged 
Scholarship. 1st ed. Bangkok: Engagement Thailand (EnT). 
2016; 152 - 156.
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

อำาเภอจุน จังหวัดพะเยา

การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
สะเต็มศึกษาร่วมกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
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เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
  พัฒนาต้นแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาจากฐานความรู้โบราณสถานและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เวียงลอ เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของต้นทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นของต้นเองให้กับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์  
และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 1. การพัฒนาการเรียนรู้สเต็มศึกษา (STEAM: Science-Technology-Engineering-Art-Math Education)  
โดยใช้พื้นที่และเรื่องราวของโบราณสถานเวียงลอเป็นฐาน 
 2. การทำางานร่วมกันระหว่างคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม ในบทบาทของ 
ผู้ทำาวิจัย ค้นหาองค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากโบราณสถานและวัฒนธรรมท้องถ่ิน และถอดความรู้เป็นบทเรียน 
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ครูนำาไปใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
  กระบวนการลงพื้นที่สำารวจ เรียนรู้ และเก็บข้อมูลแบบบูรณาการหลายภาคส่วน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน
มัคคุเทศก์ชุมชนและประชาชนในชุมชน นักโบราณคดี คุณครูและนักเรียนโรงเรียนพญาลอวิทยาคม คณาจารย์ และนิสิต 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันองค์ความรู้ และความคิดเห็นที่หลากหลาย

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 1. กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และข้อมูลโบราณสถานร่วมกันหลายภาคส่วน
 2. การจัดเวิร์คช็อปเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนในพื้นที่จริงของโบราณสถานเวียงลอ
 3. พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการเก็บข้อมูลโบราณสถาน 

     และโบราณวัตถุในเชิงวิศวกรรม

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 1. นายมนัส เวียงลอ ผู้ใหญ่บ้านเวียงลอ ตำาบลลอ อำาเภอจุน
 2. นายณัฐกานต์ ไข่ทา ประธานศูนย์ข้อมูลโบราณสถานเวียงลอ
 3. คุณวิรรณ แสงจันทร์ นักโบราณคดีอิสระ
 4. ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง ผู้วิจัย   
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน ผู้ร่วมวิจัย
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว ผู้ร่วมวิจัย  
 7. คณะผู้วิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
 8. คณะครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม
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 เวียงโบราณเวียงลอ ตำาบลลอ อำาเภอจุน จังหวัดพะเยา เป็นเวียงโบราณพื้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร  
มีโบราณสถานปรากฏอยู่ เป็นจำานวนมากท่ามกลางพ้ืนที่การเกษตรของประชาชน มีความงดงามท้ังในด้านโบราณคดี
และมีธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึงโบราณวัตถุ บันทึกโบราณ เช่น ใบลาน และกระดาษสา ซึ่งบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์
ความรุ่งเ รืองของเวียงลอในอดีตได้ เ ป็นอย่างดี หลักฐานโบราณคดีที่น่าสนใจประการหนึ่ง คือ แนวคันดินก้ันลำาน้ำา  
ซึ่ งตามหลักฐานทางประ วั ติศาสตร์พบว่า ใน เขตล้ านนามีการพบคันดินกั้นลำ าน้ำ า  เช่นนี้ ที่ เ วี ยงลอเพียงแห่ง เดียว  
จึงเชื่อว่าเวียงลอมีภูมิปัญญาในการออกแบบชลประทานขนาดใหญ่การเกษตรในเขตเวียง และยังใช้ป้องกันน้ำาท่วมในฤดูน้ำาหลาก 
จากแม่น้ำาอิง 
 จากองค์ความรู้ที่สำารวจพบจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทำาให้เวียงลอมีความโดดเด่น และน่าสนใจในด้านภูมิปัญญา 
เชิงวิศวกรรม การศึกษาแนวคิดและกระบวนการเชิงวิศวกรรมในยุคโบราณ จึงเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าและสามารถเชื่อมโยงเข้ากับ 
การเรยีนรูด้า้นสเตม็ศกึษา (STEAM Education) เพือ่บรูณาการวทิยาศาสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์ศลิปศาสตร ์เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์
เข้ากับกรณีศึกษาด้านโบราณคดีได้เป็นอย่างดี
 ชุมชนโบราณสถานเวียงลอ มีความเข้มแข็งและมุ่งมั่นในการดูแล และพัฒนาศูนย์ข้อมูลเวียงลอ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  
และแหลง่เรยีนรู้ โดยมีมัคคุเทศกช์มุชนเปน็ผูน้ำาเท่ียว และใหค้วามรูเ้ชงิประวตัศิาสตรแ์ละประสบการณข์องตนในครัง้ยงัเด็ก ซึง่เปน็เสนห่์
ของการทอ่งเทีย่วเวียงลอ ชมุชนนีจ้งึมศีกัยภาพ และมตีน้ทนุด้านวฒันธรรมในการพัฒนาไปสูส่ถานทีท่อ่งเทีย่วเชงินิเวศน์ประวตัศิาสตร์

และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาของคนในยุคโบราณในเชิงวิศวกรรมได้เป็นอย่างดี

 ใช้กร ะบวนการพัฒนาองค์ความรู้ ด้ วยงานวิ จัย  งานบริการวิชาการ และงานทำ า นุบำ ารุ งศิลปวัฒนธรรม 
โดยนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกผลงานจะต้องถอดบทเรียนให้เป็นบทเรียนที่สามารถถ่ายทอดสู่ผู้เรียนได้ หรือเป็นองค์ความรู ้
ที่รวบรวมไว้ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลของวัฒนธรรมและโบราณสถานเวียงลอในเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ให ้

ผู้สอนสามารถนำาไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน   

บริบทพื้นที่

องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่

 ต้นแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น   

Signature Product ที่ได้
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เชิงเศรษฐกิจ
 ชุมชนไดรู้้จกัขอ้มลูของเมอืงโบราณในชมุชนในมติอิืน่ๆ 
นอกเหนือจากข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ซ่ึงจะเป็นต้นทุนทาง
วัฒนธรรมที่จะนำาไปต่อยอดสู่การท่องเที่ยวได้ในอนาคต

เชิงสังคม   
 ชุมชน นักเรียน และครู ในพื้นท่ีเวียงลอที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมกล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ในเชิงสะเต็มศึกษา ช่วยให้เช่ือมโยงความรู้เข้ากับชีวิตประจำาวันได้ 
และทำาให้มองเห็นคุณค่าของต้นทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 1. ข้อมูลภาพถ่ายสามมิติของโบราณสถานเวียงลอ
จำานวน 7 พ้ืนที ่เพ่ือนำาไปใชใ้นการเรยีนสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 
รายวิชาการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Analysis) 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
 2. โครงงานย่อย “โคมผัด การศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ่านมุมมองทางวิศวกรรมเครื่องกล” ภายใต้การ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม 2  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
 3. ต้นแบบการจัดการเรียนการสอน STEAM สำาหรับ
ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย โดยคณะครูโรงเรียนพญาลอ
วิทยาคม จากกิจกรรมเวิร์คช็อป “สะเต็มศึกษา ในภูมิปัญญา
คนโบราณ” 

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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วิทยาลัยการจัดการ

กรุงเทพมหานคร

บางกอกน้อยโมเดล
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เป้าหมายของโครงการ : Ultimate Goal
 ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ข้ันพ้ืนฐานในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ผลิตส่ือ โซเชียลมีเดีย 
เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน

กลยุทธ์ที่ใช้ : Strategic Approach
 บูรณาการองค์ความรู้ด้านการใช้ (ICT) ขั้นพื้นฐานจากการวิจัย ร่วมกับการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านการผลิต
สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อการประชาสัมพันธ์วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม ตามความต้องการของชุมชน 
เขตบางกอกน้อย 

วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ : Methods/Tools
   ใช้การวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก และการสัมภาษณ์ผู้นำาองค์กร ผู้นำาชุมชน ตัวแทนชุมชนและผู้เชี่ยวชาญด้าน (ICT) ร่วมกับการใช้โมเดล 
การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสมรรถนะการใช้ (ICT) ที่เสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อสังเคราะห์และนำามาเป็น
ข้อมูลการกำาหนดกรอบ/แนวทางในการจัดทำาแบบสอบถามและนำาผลจากการวิเคราะห์มาใช้จัดทำาเนื้อหาในการอบรม 
เชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อโซเชียลมีเดียจากโทรศัพท์เคลื่อนที่และด้านการเรียนรู้แบบโครงการตามความต้องการ
ของชุมชน จึงนับเป็นการบูรณาการการวิจัยกับการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้น
การร่วมสร้างปัญญาเพื่อความเข้มแข็งด้าน (ICT) ให้แก่ชุมชน 

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ : Key Success Factors
 1. ผู้นำาองค์กร ผู้นำาชุมชน วัด โรงเรียนและชุมชนเห็นความสำาคัญและความจำาเป็นให้ชุมชนก้าวทัน (ICT)  
และสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาทักษะการเรียนรู้ (ICT) ขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีในการผลิต
ส่ือโซเชียลมีเดีย
 2. ผู้นำาชุมชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง และยินดีมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จุดดีและจุดเด่นของ 
การท่องเที่ยวชุมชน

บุคคลแห่งความสำาเร็จ : Key Success Persons
 1.  คณะนักวิจัยและนิสิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร
 2. ผู้บริหารของสำานักงานเขตบางกอกน้อย ผู้นำาองค์กร และผู้นำาชุมชนเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
           3. ชาวบ้านชุมชนเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

MODEL OF SUCCESS
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 การบูรณาการการวจิยั 1 คณะ 1 สัญลกัษณแ์หง่ความสำาเรจ็เร่ืองน้ีจัดขึน้เพ่ือเชือ่มโยง/บรูณาการกับงานวจิยัด้านการสง่เสรมิ
การท่องเที่ยวของเขตบางกอกน้อย ซึ่งวิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร ได้เคยดำาเนินการมาก่อน
 ผลการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้นำาชุมชน และชุมชน ในเบื้องต้นพบว่า ความรู้ และทักษะการใช้ (ICT) ของชุมชนมี 2 กลุ่ม คือ 
กลุม่ทีส่ามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในขัน้พ้ืนฐานและตอ้งการพัฒนาการใชแ้ละทกัษะใหม้ากข้ึน และกลุม่ทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะในการใชโ้ทรศพัท์
เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ในขั้นปานกลาง - ดี โดยทั้งสองกลุ่มเห็นด้วยกับการพัฒนาทักษะด้าน (ICT) เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 
      ดังนั้น คณะวิจัยและผู้ เ ช่ียวชาญด้าน ( ICT) จึง เห็นควรให้การวิจัยเรื่องนี้ เน้นด้านการพัฒนา/เสริมความรู้  
และทักษะในการใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่เป็นสำาคัญ โดยการนำาองค์ความรู้ (ICT) ที่ได้จากการวิจัยไปบูรณาการกับการบริการวิชาการ 
แก่สังคมและการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานด้วยการไปอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม (ICT) ขั้นพื้นฐานใน
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สร้างสื่อโซเชียลมีเดีย ร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนเขตบางกอกน้อย
          การให้ความสำาคัญและส่งเสริมให้ชุมชนก้าวทัน (ICT) ของสำานักงานเขตบางกอกน้อยและองค์กรต่าง ๆ เช่น ศูนย์ฝึกอาชีพ
บางกอกน้อย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนตรอกข้าวเม่า วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม และโรงงานขัน
ลงหิน เป็นต้น ได้ทำาให้ชุมชนเขตบางกอกน้อย สามารถผลิตสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเขตรวม 9 สื่อ  
คือ สร้างสรรค์สื่อจากโทรศัพท์เคลื่อนที่บันทึกภาพ บันทึกวิดีโอและบันทึกเสียงสัมภาษณ์  รวม 5 สื่อ และสร้างสรรค์สื่อจากโทรศัพท์
เคลื่อนที่ผสมผสานกับการใช้อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ รวม 4 สื่อ
 กล่าวได้ว่า โครงการน้ีเป็นการจุดประกายการให้ความสำาคัญและความต้องการเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพในการใช้ความ
รู้และทักษะ (ICT) ข้ันพ้ืนฐานด้านการใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่ของชุมชนเขตบางกอกน้อยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อการสื่อสาร การมีส่วนร่วม  
การคิดวิพากษ์ การแก้ปัญหาและการรู้เท่าทันเทคโนโลยีซึ่งล้วนจะเป็นประโยชน์ท้ังต่อการดำาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการร่วม

ทำาประโยชน์แก่สังคม

 1. ในการพัฒนาสมรรถนะการใช้ (ICT) ขั้นพื้นฐาน ควรเน้นความสำาคัญ “ด้านทัศนคติ” มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรู้ 
และด้านทักษะการเรียนรู้
  2. สมรรถนะการใช้ (ICT) ขั้นพื้นฐาน ที่เสริมสร้าง/ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ในระดับสูง ซึ่งชุมชนต้องการพัฒนามากที่สุด 
คือ ความสามารถในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการบันทึกภาพ วีดิโอ บันทึกเสียง รับ - ส่ง ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง รวมทั้ง การติดตาม 
รับ - ส่งข่าวสารผ่านทางเฟสบุ๊ก ไลน์ และ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
 3. ทักษะการเรียนรู้ท่ีเห็นว่า สำาคัญมากท่ีสุด คือ การส่ือสารและการมีส่วนร่วมการคิดเชิงวิพากษ์ และแก้ปัญหา และการรู้เท่าทัน

เทคโนโลยี

 สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน : ผลการเรียนรู้จากการเสริมทักษะการใช้ (ICT) ขั้นพื้นฐาน    

บริบทพื้นที่

องค์ความรู้ที่ใช้/ผลวิจัยงานที่ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ี่

Signature Product ที่ได้
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เชิงเศรษฐกิจ
 การนำาผลการวิจัย (ICT) ไปบูรณาการกับการบริการ
วิชาการแก่สังคมและการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ได้ช่วยให้ชุมชนได้เพ่ิมศักยภาพการใช้โทรศัพท์
เคล่ือนท่ีในการส่ือสาร และได้แนวทางในการผลิตส่ือโซเชียลมีเดีย
ประเภทต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจออนไลน์ และการมีส่วนร่วม
สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ท้องถ่ินด้านการท่องเท่ียวของชุมชน

เชิงสิ่งแวดล้อม
 จากการมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อสร้างสรรค์แหล่ง 
ทอ่งเทีย่วเขตบางกอกน้อย ท่ีสะท้อนความงดงามของทรพัยากร
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทำาให้ชุมชนเห็นช่องทางการเข้าถึง
ข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว และเกิดความพร้อมที่จะร่วมอนุรักษ์ 
สบืสาน และปกป้อง ศลิปวัฒนธรรม ภมูปิญัญาท้องถ่ินดา้นตา่ง ๆ    
ในลักษณะที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของตนผ่านช่องทาง 
ด้าน (ICT) ของเขตบางกอกน้อย 

 

เชิงสังคม
 1.  ชุมชนเห็นความสำาคัญ และความจำาเป็นในการเรียน
รู้ตลอดชีวิต รวมทั้ง การยกระดับความสามารถ ของตนในการ
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือให้ก้าวทันโลก 
ในยุคดิจิทัล                                                                                                                                     
          2. ชุมชนมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
และการส่ือสาร เพ่ือการสนับสนุนความคิด การสื่อสาร  
และการค้นคว้าความรู้ ใหม่ เพิ่มข้ึน รวมทั้งสามารถผลิต 
สื่อโซเชียลมีเดียเข้าร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชน                                                                                                                 
  3. ชุมชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
และสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นตน 
ด้วยการใช้ (ICT) ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีตนได้ใช้ในชีวิตประจำาวัน
และการประกอบอาชีพ

ผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้น
 1.  บทความวิจัยเผยแพร่ตีพิมพ์ เรื่อง การพัฒนาการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเสริมทักษะการเรียนรู้ของชุมชน  
เพ่ือประชาสมัพันธส์ถานทีท่่องเทีย่วโดยชมุชนเขตบางกอกนอ้ย 
กรุงเทพมหานคร
 2. มีการนำาเสนอผลงานสร้างสรรค์สื่อโซเชียลมีเดีย
ของชมุชนเพ่ือรว่มประชาสมัพันธ์การทอ่งเทีย่วเขตบางกอกน้อย 
ที่ เว็บไซต์ของสำานักงานเขตบางกอกน้อย ศูนย์ฝึกอาชีพ
บางกอกน้อย และโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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