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 มหาวิทยาลัยพะเยาไดดํ้าเนินการโครงการ “การพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทํางานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

ของมหาวิทยาลัยพะเยา” ตามกรอบนโยบาย Reinventing University System ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และปณิธานมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพ่ือความเขม้แข็งของชุมชน” ประกอบกับการขับเคล่ือนงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง

กับเป้าหมายสากลเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทียั่ง่ยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) จึงไดกํ้าหนดทิศทางตนเองอยู่
ในกลุ่ม “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที (Area based and Community Engagement)” ด้วยเป้าหมายเพ่ือการต่อยอด

งานพัฒนาเชิงพ้ืนทีที่มี่ฐานการทํางานจากโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ทีไ่ดดํ้าเนินการตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้มหาวิทยาลัย

 ผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมาคณะ/ วิทยาลัย ได้ดําเนินการครอบคลุมในพ้ืนที่ทั้ง 9 อําเภอ ของจังหวัดพะเยา

และพ้ืนทีบ่างสว่นในกรุงเทพมหานคร จํานวนทัง้สิน้ 17 พ้ืนที ่โดย 10 พ้ืนทีไ่ดรั้บการสนับสนุนทุนวิจัยจากหนว่ยบริหารและจัดการทุน

ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) และอีก 7 พ้ืนที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงได้ก่อให้เกิด

1) การสร้าง Learning and innovation platform  2) สร้างนักวิจัยชาวบา้น/ นวัตกรชาวบา้น 3) การถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรม

ที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และ 4) เกิดนวัตกรรมเข้าสู่การทําแผนพัฒนาตําบล/ ท้องถิ่นที่สามารถเช่ือมต่อ

กับแผนพัฒนาจังหวัด โดยผลการดําเนินการดังกล่าวได้ถูกสังเคราะห์และรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพ่ือใช้เป็นส่ือกลาง

ในการเรียนรู้และขยายผลความสําเร็จให้กวา้งขวางยิง่ข้ึน ซ่ึงจะเป็นการยืนยันบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยาในการประยุกตใ์ช้

องคค์วามรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชนกั์บชุมชนและสังคมได้อยา่งต่อเน่ือง ตามปณิธานที่มหาวิทยาลัย

ได้กําหนดไว้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับรายได้ให้กับประชากรฐานราก สร้างชุมชนและสังคมในพ้ืนที่เป้าหมาย

ให้มีขีดความสามารถในการจัดการตนเองอยา่งยั่งยืนได้อยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป

คํานํา

มหาวิทยาลัยพะเยา

มกราคม 2565
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โครงการชุมชนแห่งการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
The community of personalized social welfare with digital innovation
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2 

พัฒนาชุมชนให้มีการบริหารจัดการในลักษณะชุมชนนวัตกรรม

มีการใช้นวัตกรรมในการยกระดับรายไดห้รือคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชน 1 นวัตกรรม

สามารถสร้างนักวิจัยชาวบา้นหรือนวัตกรชาวบา้นจํานวน 40 คน

เกิดรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากเพิม่ข้ึน 10 %

       โครงการฯ ไดส้ร้างพ้ืนทีก่ารเรียนรู้ให้กับสมาชิกและกรรมการ
ของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตําบลเวียง อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา เพ่ือให้เกิดการร่วมสร้างสรรคน์วัตกรรมสําหรับชุมชน
โดยไดจั้ดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ในประเด็นการเขา้ถึงสวัสดิการ
สังคมของคนในชุมชน และกิจกรรมพัฒนาทักษะการบริการให้
คําปรึกษาด้านการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล ควบคูกั่นไปกับ
กิจกรรมพัฒนาทักษะการเป็นนวัตกรด้านสวัสดิการสังคม เช่น
การฝึกใช้แอพพลิเคชัน่ดา้นสวัสดิการสังคม การออกแบบและพัฒนา
function เพิม่เติมของแอพพลิเคชัน่ เป็นตน้

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การทดสอบความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (กอ่น-หลัง)

การสานเสวนาเพ่ือถอดบทเรียน

ทัศนคติเพ่ือการเติบโต (Growth mindset) ของ
ชุมชนพร้อมเรียนรู้และเปิดรับสิง่ใหม่

พ้ืนฐานของทักษะและประสบการณที์ชุ่มชนมีอยูเ่ดิม

เทคนิควิธีการร่วมสร้างสรรคน์วัตกรรมดิจิทัลทีอ่อกแบบบนฐานของ
ผูร่้วมกระบวนการ

การทํางานเป็นทีมของชุมชนและคณะนักวิจัย ผูนํ้าชุมชนทีมี่ความมุง่มัน่และเห็นความสําคัญของนวัตกรรม

ผูช่้วยนักวิจัย

คุณพสิษฐ ์มณีอินทร์

ผูช่้วยนักวิจัย

คุณทิพยเ์กสร สุริยะมณี

หัวหนา้โครงการ

ผศ.ดร.ฉัตรทิพย ์ชัยฉกรรจ์

ผูช่้วยนักวิจัย

คุณทนงศักดิ ์นิราศ

ผูช่้วยนักวิจัย

คุณพงศธร ทรงทอง

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดารารัตน ์คําเป็ง

2

 ชุมชนทีมี่สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบา้นเวียงเป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการแกปั้ญหาด้านสวัสดิการ
สังคมให้กับคนในชุมชน โดยเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มตามนโยบายรัฐบาลในปี พ.ศ. 2541 และจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนใน
ช่ือ “กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต” ในปี พ.ศ. 2547  จากนัน้ กลุ่มได้เรียนรู้เร่ืองสวัสดิการชุมชนและพบวา่ รูปแบบการบริการของ
สถาบันไมจํ่าเป็นต้องจํากัดเพียงการให้บริการด้านการฝาก-ถอน-กูเ้งินเทา่นัน้ แต่ยังรวมไปถึงการดูแลสวัสดิการสังคมในรูปแบบ
ของตัวเงินให้แกส่มาชิกดว้ย และในปี พ.ศ. 2563 ไดร่้วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาพัฒนาวิธีการแกปั้ญหาดา้นสวัสดิการสังคม
ด้วยการนํานวัตกรรมดิจิทัล แอพพลิเคชัน่ "มีสิทฺธิ" (MeSitthi) มาใช้เพ่ือการบริการด้านสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล โดยแบ่ง
นวัตกรรมดิจิทัลเป็น 2 ระบบ โดยระบบแรกคือระบบคํานวณสิทธินัน้ได้รับการพัฒนาสําเร็จแล้วในเบ้ืองต้น และระบบที่สองคือ
ระบบหลังบา้นเพ่ือการจัดการที่ได้รับการพัฒนาข้ึนใหม่
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การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การทดสอบความรู้ ทักษะ และทัศนคติ (กอ่น-หลัง)

การสานเสวนาเพ่ือถอดบทเรียน

ทัศนคติเพ่ือการเติบโต (Growth mindset) ของ
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พ้ืนฐานของทักษะและประสบการณที์ชุ่มชนมีอยูเ่ดิม

เทคนิควิธีการร่วมสร้างสรรคน์วัตกรรมดิจิทัลทีอ่อกแบบบนฐานของ
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การทํางานเป็นทีมของชุมชนและคณะนักวิจัย ผูนํ้าชุมชนทีมี่ความมุง่มัน่และเห็นความสําคัญของนวัตกรรม

ผูช่้วยนักวิจัย

คุณพสิษฐ ์มณีอินทร์

ผูช่้วยนักวิจัย

คุณทิพยเ์กสร สุริยะมณี

หัวหนา้โครงการ

ผศ.ดร.ฉัตรทิพย ์ชัยฉกรรจ์

ผูช่้วยนักวิจัย

คุณทนงศักดิ ์นิราศ

ผูช่้วยนักวิจัย

คุณพงศธร ทรงทอง

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดารารัตน ์คําเป็ง
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คุณสุพรรณี เวียงคํา

ความสามารถของนวัตกร
พัฒนาผลิตภัณฑท์างการเงินทีช่่วยสร้างโอกาส
ในการเขา้ถึงสวัสดิการสังคมทีเ่ป็นตัวเงิน

คุณนวลอนงค ์เย็นใจ

ความสามารถของนวัตกร
ดูแลฐานขอ้มูล เว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่
ให้คําปรึกษาดา้นสวัสดิการสังคมดว้ยแอพพลิเคชัน่

คุณยา้ย วงศก์วา้ง

ความสามารถของนวัตกร
ดูแลฐานขอ้มูล เว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่
ให้คําปรึกษาดา้นสวัสดิการสังคมดว้ยแอพพลิเคชัน่

คุณอําพร เวียงคํา

ความสามารถของนวัตกร
ดูแลฐานขอ้มูล เว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่
ให้คําปรึกษาดา้นสวัสดิการสังคมดว้ยแอพพลิเคชัน่

คุณปราณี หายทุกข์

ความสามารถของนวัตกร
ดูแลฐานขอ้มูล เว็บไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่
ให้คําปรึกษาดา้นสวัสดิการสังคมดว้ยแอพพลิเคชัน่

คุณยอด สติราษฎร์

ความสามารถของนวัตกร
สามารถให้คําปรึกษาดา้นสวัสดิการสังคม
ดว้ยแอพพลิเคชัน่

คุณศรีฟ้า กิจวุติ

ความสามารถของนวัตกร
สามารถให้คําปรึกษาดา้นสวัสดิการสังคม
ดว้ยแอพพลิเคชัน่
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การบริการคําปรึกษาเพ่ือการจัดสวัสดิการเฉพาะบุคคล
ดว้ยแอพพลิเคชัน่ “มีสิทธิ”

ระบบสารสนเทศการจัดการขอ้มูลสมาชิกและการเงิน
ของชุมชนผา่น “มีสิทธิ”

สมุดพกเพ่ือการเรียนรู้ของนวัตกร
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การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง

คา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรรมการสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชนตําบลเวียง 

มูลคา่การเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของกรรมการฯ

มูลคา่การเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิกฯ

15,000 บาท

112,000 บาท

9,600 บาท

ไมมี่คา่ใช้จ่าย

47,600 บาท

5,280 บาท

บทความรวมเลม่ของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

ระบบสารสนเทศการจัดการขอ้มูลสมาชิก
และการเงินของชุมชนผา่นแอพพลิเคชัน่ “มีสิทธิ”

หนังสือ “คูมื่อการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะ
บุคคล โดยชุมชน เพ่ือชุมชน”

ผลงานการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ จํานวน 1 ผลงาน

ชุมชนตระหนักถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของตนเองมากข้ึน

เชิงสังคม
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โครงการพัฒนาแหล่งการผลิตล้ินจ่ีคุณภาพในจังหวัดพะเยาด้วยมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี
Good Agricultural Practices towards safety of high quality lychee production sources

in Phayao province for the sustainable self-reliance of farmers

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

แม่ใจ

ผลผลิตล้ินจ่ีคุณภาพ เกรด AA (premium) ท่ีปลอดภัย
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ตน้ทาง การถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการจัดการฟาร์มในการผลิต
ลิน้จีทั่ง้ระบบ เพ่ือการผลิตลิน้จีป่ลอดภัย และไดคุ้ณภาพเกรด AA

กลางทาง การประยุกตใ์ช้องคค์วามรู้ในการจัดการฟาร์มมาใช้
ในการผลิตลิน้จี่

ปลายทาง การพัฒนา ตอ่ยอด รวมถึงการปรับเปลีย่นระบบ
การผลิตลิน้จีที่ป่ลอดภัย  ลดตน้ทุนการผลิต และเพิม่รายได้
เพ่ือการเพิง่พาตนเองอยา่งยัง่ยืน

       การถ่ายทอดองคค์วามรู้ และเทคโนโลยีการปฏิบัติที่ได้ในการ
จัดการฟาร์มเพ่ือการผลิตลิน้จีคุ่ณภาพ ดว้ยมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรทีดี่ ตัง้แตก่ารจัดการดิน การจัดการธาตุอาหารพืช การจัดการ
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน และการใช้ชีววิธี ตามหลักการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี การจัดการผลผลิตทัง้กอ่นและหลังเก็บเกี่ยว รวมถึง
การตรวจสารเคมีตกคา้งในผลผลิต และตรวจคุณภาพลิน้จี่

การถ่ายทอดเทคโนโลยี และอบรมเชิงปฏิบัติการ

การวิจัยเพ่ือการพัฒนา และตอ่ยอดองคค์วามรู้ รวมถึงบูรณาการ
กับภูมิปัญญาของกลุม่เกษตรกร

การศึกษาดูงาน แลกเปลีย่นเรียนรู้ และเสวนาเพ่ือถอดบทเรียน

ความร่วมมือของชุมชน และกลุม่เกษตกร

ทัศนคติเพ่ือการเติบโต (Growth mindset) ของชุมชน
พร้อมเรียนรู้และเปิดรับสิง่ใหม่
การเขา้ถึง เขา้ใจ และพัฒนา ของนักวิจัยทีมุ่ง่มัน่
ในการปฏิบัติงานและการทํางานเป็นทีม

หัวหนา้โครงการ

ผศ.ดร.วิพรพรรณ ์เน่ืองเม็ก

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.วาสนา พิทักษพ์ล

นักวิจัยร่วม

ดร.บุญร่วม คิดคา้

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ48

ระบบการผลิตลิน้จีที่ป่ลอดภัย และไดผ้ลผลิตลิน้จีคุ่ณภาพ 
เกรด AA (premium) ทีป่ลอดภัย โดย

      กลุ่มเกษตร กลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย
ตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตลิน้จีคุ่ณภาพ (premium) โดยใช้นวัตกรรมการจัดการฟาร์ม
ทัง้การจัดการดิน การจัดการธาตุอาหารพืช การจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสานและการใช้ชีววิธี รวมถึงการจัดการผลผลิต
ทัง้กอ่นและหลังเก็บเกี่ยวตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
และพัฒนาสู่การผลิตลิ้นจี่แบบอินทรีย์ เพ่ือช่วยรักษาสมดุล
ของธรรมชาติ และ เป็นการบริการจัดการธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 9

      กลุ่มเกษตร กลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย
ตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เป็นกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตลิน้จีคุ่ณภาพ (premium) โดยใช้นวัตกรรมการจัดการฟาร์ม
ทัง้การจัดการดิน การจัดการธาตุอาหารพืช การจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสานและการใช้ชีววิธี รวมถึงการจัดการผลผลิต
ทัง้กอ่นและหลังเก็บเกี่ยวตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
และพัฒนาสู่การผลิตลิ้นจี่แบบอินทรีย์ เพ่ือช่วยรักษาสมดุล
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คุณพีรพล พิมพเ์วิน

ความสามารถของนวัตกร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการบัญชี

คุณยอดชาย มะโนใจ

ความสามารถของนวัตกร
การประยุกตแ์ละดัดแปลงการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีกล
ด้วยการประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติทําเป็นกับดักแมลง
ศัตรูลิน้จี่

คุณภูษิต ภาชนนท์

ความสามารถของนวัตกร
การจัดการฟาร์มแบบผสมผสานเพ่ือเพิม่ผลผลิตลิน้จี่

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ410

กับดักแมลงศัตรูพืชโดยการพัฒนาจากหลอดยูวี
และวัสดุทีร่าคาถูก

วัสดุห่อผลลิน้จีร่มไอระเหยสมุนไพร

ผลิตภัณฑชี์วภาพจากราชนิดใหมใ่นการป้องกันโรคพืช ผลผลิตลิน้จีคุ่ณภาพ เกรด AA (premium) ทีป่ลอดภัย

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 11
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บทความรวมเลม่ของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

ส่ือวิดิทัศนก์ารผลิตลิน้จีคุ่ณภาพ

ชุมชนมีความเขม้แข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เชิงสังคม

การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง

รายไดข้องกลุม่วิสาหกิจ

ผลผลิตลิน้จีคุ่ณภาพ เกรด AA
(premium)ทีป่ลอดภัย

465,000 บาท/ปี

3,100 กิโลกรัม
ตอ่ฤดูกาล

1,497,000 บาท/ปี

6,880 กิโลกรัม
ตอ่ฤดูกาล

การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ช่วยลดการใช้สารเคมี
เพิ่มศัตรูธรรมชาติ (แมลงที่เป็นประโยชน์) ก่อให้เกิด
ความสมดุลของสภาพแวดล้อม และพัฒนาสู่การผลิตลิน้จี่
แบบอินทรีย์
การจัดการนาและธาตุอาหารในดิน ช่วยรักษาสมดุลของนา
และลดการใช้นา เป็นการบริการจัดการธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน

เชิงส่ิงแวดล้อม

42 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ412
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โครงการการบริหารจัดการขยะชุมชนตําบลจุนแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางสังคม
Chun Community Waste Management participatory model with scientific innovation and social innovation

คณะวิทยาศาสตร์
เคร่ืองผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์

จุน

4 13



14 

เพ่ือสร้าง Learning and innovation platform สําหรับการ
บริหารจัดการขยะชุมชนตําบลจุนแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางสังคม จํานวน 1 platform

เพ่ือสร้างนักวิจัยชาวบา้น/นวัตกรชาวบา้น 10-50 คน

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพิ่มมูลค่าขยะด้วยนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ตอ่ยอดสูก่ารทําแผนพัฒนาตําบล/ทอ้งถิน่ทีส่ามารถ
เช่ือมตอ่กับแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน 1 เร่ือง

เพ่ือถ่ายทอดและแลกเปลีย่นองคค์วามรู้และนวัตกรรมทีส่อดคลอ้ง
กับบริบทของกลุม่เป้าหมาย อยา่งนอ้ย 1 ครัง้
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ประเมินศักยภาพชุมชนด้วยค่ากลาง คือ ให้ชุมชนประเมินตนเอง และประเมินโดยบุคคลภายนอก และนําค่าผลการประเมิน
ประเด็นตา่ง ๆ มาวิเคราะห์หาจุดร่วม 

ใช้เทคนิค Deep listening (ที่ผา่นการเรียนรู้จากอาจารยบั์ณฑิต อินณวงศ์) เพ่ือฟังเสียงสะท้อนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
กับการบริหารจัดการขยะในชุมชน และกรองขอ้มูลออกมาเป็นความตอ้งการทีแ่ทจ้ริง (Insight need)

พัฒนาตอ่ยอดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เป็นเคร่ืองผลิตปุ๋ยหมักจากขยะชีวภาพและเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพนาหมักชีวภาพ
โดยใช้องคค์วามรู้เชิงบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทางเกษตรศาสตร์

พัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการขยะแบบมีสว่นร่วมและการประเมินความคุม้คา่ของการลงทุนเกีย่วกับการบริหารจัดการขยะ
โดยใช้หลักคิดและหลักปฏิบัติแบบ Social Return on Investment (SROI)

พัฒนาคนดว้ยกระบวนการ 4 ร่วม ไดแ้ก ่“ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแกปั้ญหา ร่วมเสพความสําเร็จ”

    ชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะของชุมชนแบบมีส่วนร่วม ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางสังคม
โดยเริม่ตน้จากการสร้างความร่วมมือกับเทศบาลตําบลจุน การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานร่วมกัน หาแนวทางบริหารจัดการ
ร่วมกัน มุง่เนน้ทีก่ารสร้างความตระหนักรู้ของคนในชุมชน และการหาแนวทางร่วมกันของคนในชุมชน โดยการระดมความคิดเห็น
สร้างกระบวนการมีสว่นร่วม และในทางคูข่นานกับการใช้นวัตกรรมทางสังคมแกปั้ญหาเชิงพ้ืนที ่คณะวิทยาศาสตร์ มีนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ทีจ่ะสามารถยกระดับ/เพิม่มูลคา่ของขยะ นอกจากจะเป็นการแปรรูปขยะให้มีมูลคา่เพิม่แลว้ ยังมีประโยชนโ์ดยทางอ้อม
ตอ่สิง่แวดลอ้ม คือสามารถลดการเผาทีเ่ป็นอีกหน่ึงปัญหาหลักของหมอกควัน
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ตอ่สิง่แวดลอ้ม คือสามารถลดการเผาทีเ่ป็นอีกหน่ึงปัญหาหลักของหมอกควัน

คณะวิทยาศาสตร์
4
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คุณสุภชัย ศูนยก์ลาง

ความสามารถของนวัตกร
สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้
การบริหารจัดการขยะ

คุณอารัญ นอ้ยเอ้ย

ความสามารถของนวัตกร
สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้
การบริหารจัดการขยะ

คุณภัทรจารินทร์ คุณารูป

ความสามารถของนวัตกร
สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ และเขียน
ขอทุนสนับสนุนจากแหลง่ทุนภายนอก

คุณบัณทิยา  ตาแกว้

ความสามารถของนวัตกร
สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ และเขียน
ขอทุนสนับสนุนจากแหลง่ทุนภายนอก

ใช้องคค์วามรู้ทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาเคร่ืองผลิตปุ๋ยหมักและเคร่ืองตรวจคุณภาพนาหมัก

ใช้องคค์วามรู้ทางสังคมในการประเมินศักยภาพชุมชนและจัดทําหลักสูตรการบริหารจัดการขยะแบบมีสว่นร่วมของชุมชน

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

และยังมีนักวิจัยชาวบา้นอีก 50 คน ทีใ่ห้ความสนใจ และให้ความร่วมมือ
ร่วมทัง้ผา่นการอบรมหลักสูตรตา่ง ๆ ทีจั่ดข้ึน

ช่องใสเ่ศษอาหารชิน้เล็ก ช่องใสเ่ศษอาหารชิน้ใหญ่

ช่องใสเ่ศษอาหารชิน้เล็ก

คณะวิทยาศาสตร์416

เคร่ืองผลิตปุ๋ยหมัก

เคร่ืองตรวจคุณภาพนาหมัก

หลักสูตรการบริหารจัดการขยะแบบมีสว่นร่วมของชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์
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บทความรวมเลม่ของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

ผลงานการตีพิมพ ์Radiation Physics and
Chemistry (Q2) จํานวน 1 ผลงาน

 เกิดความร่วมมือร่วมใจ จนไดรั้บรางวัลการบริหาร
จัดการขยะระดับจังหวัด

เชิงสังคม
 ลดการเผา ปิดบอ่ขยะในเขตป่าสงวน ลดมลพิษของแหลง่ตน้นา

เชิงส่ิงแวดล้อม

การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง

ลดคา่ใช้จ่ายของเทศบาล

ของบประมาณสนับสนุนจาก กสศ.

ขายผลิตภัณฑที์ทํ่าจากขยะ

>200,000 บาท/ปี

0 บาท

0 บาท

100,000 บาท/ปี

497,800 บาท/ปี

8,000 บาท/ปี

คณะวิทยาศาสตร์418
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โครงการการพัฒนาชุมชนไทล้ือ อ.เชียงคํา ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพ่ือคุณภาพชีวิต
และรองรับการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม

The Development of Tai Lue Community, Chiang Kham District, with Cultural Innovation
for quality of life Supports cultural tourism

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

เชียงคํา

ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผา
กระเบ้ืองสําหรับตกแต่งผนังจากลวดลายผ้าทอไทล้ือ

19



20 

นักวิจัยร่วม

หัวหนา้โครงการ

อาจารยป์รียาชนก เกษสุวรรณ

ทีป่รึกษาโครงการวิจัย

รศ.จันทนี  เพชรานนท์

นักวิจัยร่วม

อาจารยป์ณิธาน  ประมูล

นักวิจัยร่วม

อาจารยลิ์ขิต ใจดี

นักวิจัยร่วม

อาจารยว์รินทร์ รวมสําราญ

นักวิจัยร่วม

ผศ.วีรดา บัวบังใบ

นักวิจัยร่วม

อาจารยอ์าริสรา นุกูล

นักวิจัยร่วม

อาจารยรั์ตนะ ตาแปง

นักวิจัยร่วม

อาจารยวิ์ริยะ สวัสดิจี์น

นักวิจัยร่วม

อาจารยธ์นพงษ ์เด็ดแกว้

นักวิจัยร่วม

อาจารยอั์ษฎาวุธ พลอยเขียว

นักวิจัยร่วม

คุณณัฐพล กา๋คํา

ผูช่้วยนักวิจัย  

คุณศิริรัตน ์แสงแกว้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์420
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ชุมชนเห็นความเป็นไปไดใ้นการตอ่ยอดภูมิปัญญาสูน่วัตกรรมทางวัฒนธรรม

มีการใช้นวัตกรรมในการยกระดับรายไดห้รือคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อยา่งนอ้ย 6 นวัตกรรม

สามารถสร้างนักวิจัยชาวบา้นหรือนวัตกรชาวบา้น จํานวน 6 คน

สร้างอัตราการเติบโตของมูลคา่เศรษฐกิจฐานราก และมูลคา่สินคา้ผลิตภัณฑชุ์มชนเพิม่ข้ึนร้อยละ 10 ตอ่ปี

 การยกระดับโมเดลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์สูพั่ฒนาคุณภาพชีวิต ดว้ยองคค์วามรู้ดา้น ศิลปะ การออกแบบ
และสถาปัตยกรรม จาก 5 สาขาวิชา ต่อยอดสู่นวัตกรรม อันมีรากฐานแนวคิดและการดําเนินงานในรูปแบบ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพ่ือ
นวัตกรรมชุมชนสูส่ากล” โดยมุง่หวังให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละกิจกรรมจากนวัตการรมการออกแบบและสร้างสรรคท์างทัศนศิลป์ 6 ชิน้งาน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทัง้การเพิ่มข้ึนของรายได้ ด้วยองคค์วามรู้ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการ
ทอ่งเทีย่วในชุมชน คือ

 ส่ือการเรียนรู้ เกีย่วกับสถาปัตยกรรมไทล้ือ

 ส่ือออนไลนก์ารจัดสวนจากวัฒนธรรมไทล้ือ

 ผลิตภัณฑเ์คร่ืองเคลือบดินเผาจากมรดกภูมิปัญญาไทล้ือ

 ผลิตภัณฑเ์คร่ืองเรือนจากมรดกภูมิปัญญาไทล้ือ

 กิจกรรมสําหรับ นักเรียนในรูปแบบการสืบทอดทา่รําไทล้ือ
 เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา

 กิจกรรมขับล้ือเพ่ือพัฒนากลุม่ผูสู้งอายุ ซ่ึงถือเป็นประชากร
 กลุม่ใหญใ่นชุมชน

นักวิจัยหนา้ใหม ่และระบบพีเ่ลีย้งนักวิจัย ในการให้คําปรึกษาและ
แนะนําการทํางาน

ความพร้อม และความเขา้ใจทางศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชน

ผูป้ระสานงาน ผูนํ้าชุมชนเปิดรับ และให้โอกาสนักวิจัยไดคิ้ดทดลอง
ออกแบบและสร้างสรรคน์วัตกรรม

การดําเนินงานตามช่วงเวลาทีเ่ห็นความเป็นไปไดข้องชิน้งานนวัตกรรม

การเก็บขอ้มูลเชิงพ้ืนทีป่ระวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญาทีสื่บตอ่กันมา วิถีชีวิต นําองคค์วามรู้ดา้นทัศนศิลป์ และการออกแบบเขา้ไปประยุกต์
พัฒนาตอ่ยอด อันเป็นไปตามแนวทางคําถามจากการวิจัย

การเก็บขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ ในกลุม่วัฒนธรรมชาติพันธุไ์ทล้ือในถิน่อ่ืนถึงความคลา้ยคลึง และลักษณะเดน่ และศักยภาพของแตล่ะกลุม่
เพ่ือหาแนวทางการสร้างอัตลักษณ ์

กําหนดกลุม่เป้าหมายทีจ่ะทําการวิจัย แบง่ออกเป็น  3  กลุม่คือ 

      กลุม่เยาวชนในชุมชน พัฒนาดา้นส่ือการเรียนรู้ และกิจกรรมบนพ้ืนฐานประวัติศาสตร์ชาติพันธุ ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

      กลุม่ผูป้ระกอบการในชุมชน ดา้นศิลปหัตถกรรม การทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรม เพ่ือเตรียมการพัฒนาดา้นการออกแบบสร้างสรรค ์

      กลุม่ผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นคนกลุม่ใหญใ่นชุมชน ดา้นกิจกรรมและการสร้างคุณคา่ในตัวบุคคลและคุณภาพชีวิต ผา่นงานทัศนศิลป์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 21
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คุณณัฐพล กา๋คํา

ผูช่้วยนักวิจัย  

คุณศิริรัตน ์แสงแกว้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์420

นักวิจัยร่วม

หัวหนา้โครงการ

อาจารยป์รียาชนก เกษสุวรรณ

ทีป่รึกษาโครงการวิจัย

รศ.จันทนี  เพชรานนท์

นักวิจัยร่วม

อาจารยป์ณิธาน  ประมูล

นักวิจัยร่วม

อาจารยลิ์ขิต ใจดี

นักวิจัยร่วม

อาจารยว์รินทร์ รวมสําราญ

นักวิจัยร่วม

ผศ.วีรดา บัวบังใบ

นักวิจัยร่วม

อาจารยอ์าริสรา นุกูล

นักวิจัยร่วม

อาจารยรั์ตนะ ตาแปง

นักวิจัยร่วม

อาจารยวิ์ริยะ สวัสดิจี์น

นักวิจัยร่วม

อาจารยธ์นพงษ ์เด็ดแกว้

นักวิจัยร่วม

อาจารยอั์ษฎาวุธ พลอยเขียว

นักวิจัยร่วม

คุณณัฐพล กา๋คํา

ผูช่้วยนักวิจัย  

คุณศิริรัตน ์แสงแกว้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์420

นักวิจัยร่วม

หัวหนา้โครงการ

อาจารยป์รียาชนก เกษสุวรรณ

ทีป่รึกษาโครงการวิจัย

รศ.จันทนี  เพชรานนท์

นักวิจัยร่วม

อาจารยป์ณิธาน  ประมูล

นักวิจัยร่วม

อาจารยลิ์ขิต ใจดี

นักวิจัยร่วม

อาจารยว์รินทร์ รวมสําราญ

นักวิจัยร่วม

ผศ.วีรดา บัวบังใบ

นักวิจัยร่วม

อาจารยอ์าริสรา นุกูล

นักวิจัยร่วม

อาจารยรั์ตนะ ตาแปง

นักวิจัยร่วม

อาจารยวิ์ริยะ สวัสดิจี์น

นักวิจัยร่วม

อาจารยธ์นพงษ ์เด็ดแกว้

นักวิจัยร่วม

อาจารยอั์ษฎาวุธ พลอยเขียว

นักวิจัยร่วม

คุณณัฐพล กา๋คํา

ผูช่้วยนักวิจัย  

คุณศิริรัตน ์แสงแกว้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์420

ชุมชนเห็นความเป็นไปไดใ้นการตอ่ยอดภูมิปัญญาสูน่วัตกรรมทางวัฒนธรรม

มีการใช้นวัตกรรมในการยกระดับรายไดห้รือคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อยา่งนอ้ย 6 นวัตกรรม

สามารถสร้างนักวิจัยชาวบา้นหรือนวัตกรชาวบา้น จํานวน 6 คน

สร้างอัตราการเติบโตของมูลคา่เศรษฐกิจฐานราก และมูลคา่สินคา้ผลิตภัณฑชุ์มชนเพิม่ข้ึนร้อยละ 10 ตอ่ปี

 การยกระดับโมเดลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์สูพั่ฒนาคุณภาพชีวิต ดว้ยองคค์วามรู้ดา้น ศิลปะ การออกแบบ
และสถาปัตยกรรม จาก 5 สาขาวิชา ต่อยอดสู่นวัตกรรม อันมีรากฐานแนวคิดและการดําเนินงานในรูปแบบ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพ่ือ
นวัตกรรมชุมชนสูส่ากล” โดยมุง่หวังให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละกิจกรรมจากนวัตการรมการออกแบบและสร้างสรรคท์างทัศนศิลป์ 6 ชิน้งาน
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทัง้การเพิ่มข้ึนของรายได้ ด้วยองคค์วามรู้ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการ
ทอ่งเทีย่วในชุมชน คือ

 ส่ือการเรียนรู้ เกีย่วกับสถาปัตยกรรมไทล้ือ

 ส่ือออนไลนก์ารจัดสวนจากวัฒนธรรมไทล้ือ

 ผลิตภัณฑเ์คร่ืองเคลือบดินเผาจากมรดกภูมิปัญญาไทล้ือ

 ผลิตภัณฑเ์คร่ืองเรือนจากมรดกภูมิปัญญาไทล้ือ

 กิจกรรมสําหรับ นักเรียนในรูปแบบการสืบทอดทา่รําไทล้ือ
 เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา

 กิจกรรมขับล้ือเพ่ือพัฒนากลุม่ผูสู้งอายุ ซ่ึงถือเป็นประชากร
 กลุม่ใหญใ่นชุมชน

นักวิจัยหนา้ใหม ่และระบบพีเ่ลีย้งนักวิจัย ในการให้คําปรึกษาและ
แนะนําการทํางาน

ความพร้อม และความเขา้ใจทางศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชน

ผูป้ระสานงาน ผูนํ้าชุมชนเปิดรับ และให้โอกาสนักวิจัยไดคิ้ดทดลอง
ออกแบบและสร้างสรรคน์วัตกรรม

การดําเนินงานตามช่วงเวลาทีเ่ห็นความเป็นไปไดข้องชิน้งานนวัตกรรม

การเก็บขอ้มูลเชิงพ้ืนทีป่ระวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญาทีสื่บตอ่กันมา วิถีชีวิต นําองคค์วามรู้ดา้นทัศนศิลป์ และการออกแบบเขา้ไปประยุกต์
พัฒนาตอ่ยอด อันเป็นไปตามแนวทางคําถามจากการวิจัย

การเก็บขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ ในกลุม่วัฒนธรรมชาติพันธุไ์ทล้ือในถิน่อ่ืนถึงความคลา้ยคลึง และลักษณะเดน่ และศักยภาพของแตล่ะกลุม่
เพ่ือหาแนวทางการสร้างอัตลักษณ ์

กําหนดกลุม่เป้าหมายทีจ่ะทําการวิจัย แบง่ออกเป็น  3  กลุม่คือ 

      กลุม่เยาวชนในชุมชน พัฒนาดา้นส่ือการเรียนรู้ และกิจกรรมบนพ้ืนฐานประวัติศาสตร์ชาติพันธุ ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

      กลุม่ผูป้ระกอบการในชุมชน ดา้นศิลปหัตถกรรม การทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรม เพ่ือเตรียมการพัฒนาดา้นการออกแบบสร้างสรรค ์

      กลุม่ผูสู้งอายุ ซ่ึงเป็นคนกลุม่ใหญใ่นชุมชน ดา้นกิจกรรมและการสร้างคุณคา่ในตัวบุคคลและคุณภาพชีวิต ผา่นงานทัศนศิลป์
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      ชุมชนทีมี่ทุนทางวัฒนธรรมทีห่ลากหลายของกลุม่ชาติพันธุไ์ทล้ือ การอนุรักษฟ้ื์นฟูอัตลักษณแ์ละภูมิปัญญาเป็นกระแสหน่ึงของ
การสร้างอัตลักษณชุ์มชน เพ่ือการเลีย้งตนเองอยา่งยัง่ยืน  ดา้นชุมชนทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรม จากคุณลักษณะของคนในชุมชน
ทีเ่ปิดรับ และมีความพร้อมในการทํางานเชิงสังคมและวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย และหนว่ยงานภายนอก โดยให้ความสําคัญ
กับการ ศึกษา คน้คว้า จัดเก็บ สืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุไ์ทล้ือ เกิดเป็นการฟ้ืนฟูและการเห็นคุณคา่ทาง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทล้ือจากภายในสู่ภายนอก ส่งผลต่อการให้ความสําคัญกับการอนุรักษณ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม
ในชาติพันธุ์ของประชากรในชุมชน จากเดิม 4  หมูบ่้าน เพิ่มข้ึนเป็น 5  หมูบ่้านวัฒนธรรมไทล้ือ ต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชน
ในระดับผูนํ้าในการขับเคล่ือนกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทล้ือร่วมกับองคก์รทอ้งถิน่ และหนว่ยงานราชการ โดยชุมชนจัดการและ
พ่ึงพาตนเองอยา่งมีระบบ และสร้างกิจกรรมหมุนเวียนใน 5  หมูบ่า้น   เกิดเป็นตราสัญลักษณว์่าคิดถึงพะเยา ต้องคิดถึงชุมชน
ทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมไทล้ือ อําเภอเชียงคํา โดยมีศูนยวั์ฒนธรรมไทล้ือวัดหยว่น เป็นแหลง่เรียนรู้ แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม
และฝึกอาชีพ เป็นศูนยก์ลางเครือขา่ยแหลง่เรียนรู้ทีเ่ช่ือมโยงศูนยก์ารเรียนรู้และวัดประจําหมูบ่า้นในอีก 4  หมูบ่า้นเครือขา่ย 

 

 ความเขม้แข็งจากการความร่วมมือของประชากรในชุมชน เกิดเป็นความยั่งยืนในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทล้ือ
ในรูปแบบการสร้างมูลคา่ทางวัฒนธรรม ดว้ยผลิตภัณฑท์างวัฒนธรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรม และการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญา
แกนั่กทอ่งเที่ยว  ความสําเร็จของชุมชนวัฒนธรรมไทล้ือ อําเภอเชียงคํา เป็นชุมชนที่ได้สร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมจากการ
ทดลองปฏิบัติจากรุ่นสูรุ่่น เม่ือเปรียบเทียบกับกลุม่ไทล้ือในประเทศไทย ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุม่ไทล้ือ อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา คือกลุม่ทีมี่ความเขม้แข็งและสามารถบริหารจัดการวัฒนธรรมของตนเองไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม
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คุณสาโรจน ์ วงศใ์หญ่
ความสามารถของนวัตกร
สามารถให้ความรู้ดา้นพืชพันธุพ้ื์นถิน่ของ ชาวไทล้ือ
ลักษณะการใช้งาน และพ้ืนที่เหมาะสมในการ
เพาะปลูก

คุณหทัยทิพย ์ เช้ือสะอาด
ความสามารถของนวัตกร
สามารถให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์เชิงเปรียบเทียบเช่ือมโยง
อดีต ปัจจุบัน อย่างมีหลักการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทัง้ด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตการทอผา้ และ
การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์

คุณสสินันท ์ สิงห์ ประเสริฐ  

ความสามารถของนวัตกร
มีความสามารถในการดําเนินกิจกรรมทางการแสดงและ
รวมกลุ่มผู้สูงอายุ สร้างแรงบันดาลใจ ผลักดันให้เกิด
ศิลปินขับล้ือรุ่นใหม่และการแสดงทางวัฒนธรรมเพ่ือ
รองรับการทอ่งเทีย่ว

คุณวิชัย  ศรีจันทร์
ความสามารถของนวัตกร
ความสามารถในการขับล้ือ ดว้ยการร้องสด การสร้างเน้ือเร่ือง
ผนวกทํานอง เพ่ือสร้างเน้ือหาการแสดงจากนิทาน คติความเช่ือ
ประวัติศาสตร์พ้ืนบา้น และการแสดงทางวัฒนธรรมเพ่ือรองรับ
การทอ่งเทีย่ว

คุณจรัส สมฤทธิ ์

ความสามารถของนวัตกร
เป็นผูบ้รรยายการดําเนินงานในพ้ืนที่

คุณเมษา สมฤทธิ์

ความสามารถของนวัตกร
แตง่เพลงนวัตกรรมขับล้ือ

คุณประเทือง กองมงคล

ความสามารถของนวัตกร
แตง่เพลงนวัตกรรมขับล้ือ

คุณประเสริฐ กระกัด

ความสามารถของนวัตกร
แตง่เพลงขับล้ือ ผูบ้รรยายประวัติการขับล้ือ 
การสร้างนักดนตรีบรรเลงประกอบการขับล้ือ

คุณสีดา แกว้แสงทอง

ความสามารถของนวัตกร
แตง่เพลงขับล้ือ ผูถ่้ายทอดการขับล้ือ

คุณจันทร์หอม จอมแกว้

ความสามารถของนวัตกร
แตง่เพลงขับล้ือ ผูถ่้ายทอดการขับล้ือ

คุณโยธิน คําแกว้
ความสามารถของนวัตกร
เช่ือมโยงความสําคัญของการขับล้ือจากผูใ้หญ่
สูเ่ยาวชน ผูชํ้านาญเร่ืองประวัติศาสตร์ไทล้ือ
การแตง่กาย

คุณณิชนันท ์ทนดี

ความสามารถของนวัตกร
ผูสื้บทอด ร่วมกระบวนการสร้างสรรคง์าน
ในการสร้างนวัตกรรม

คุณฐานมาศ หอมนาน คุณมานิตย ์ศรีจันทร์

ความสามารถของนวัตกร
ผูสื้บทอด ร่วมกระบวนการสร้างสรรคง์าน
ในการสร้างนวัตกรรม

ความสามารถของนวัตกร
แตง่เพลงขับล้ือ การอ่านขา่ว
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      ชุมชนทีมี่ทุนทางวัฒนธรรมทีห่ลากหลายของกลุม่ชาติพันธุไ์ทล้ือ การอนุรักษฟ้ื์นฟูอัตลักษณแ์ละภูมิปัญญาเป็นกระแสหน่ึงของ
การสร้างอัตลักษณชุ์มชน เพ่ือการเลีย้งตนเองอยา่งยัง่ยืน  ดา้นชุมชนทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรม จากคุณลักษณะของคนในชุมชน
ทีเ่ปิดรับ และมีความพร้อมในการทํางานเชิงสังคมและวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย และหนว่ยงานภายนอก โดยให้ความสําคัญ
กับการ ศึกษา คน้คว้า จัดเก็บ สืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุไ์ทล้ือ เกิดเป็นการฟ้ืนฟูและการเห็นคุณคา่ทาง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทล้ือจากภายในสู่ภายนอก ส่งผลต่อการให้ความสําคัญกับการอนุรักษณ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม
ในชาติพันธุ์ของประชากรในชุมชน จากเดิม 4  หมูบ่้าน เพิ่มข้ึนเป็น 5  หมูบ่้านวัฒนธรรมไทล้ือ ต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชน
ในระดับผูนํ้าในการขับเคล่ือนกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทล้ือร่วมกับองคก์รทอ้งถิน่ และหนว่ยงานราชการ โดยชุมชนจัดการและ
พ่ึงพาตนเองอยา่งมีระบบ และสร้างกิจกรรมหมุนเวียนใน 5  หมูบ่า้น   เกิดเป็นตราสัญลักษณว์่าคิดถึงพะเยา ต้องคิดถึงชุมชน
ทอ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมไทล้ือ อําเภอเชียงคํา โดยมีศูนยวั์ฒนธรรมไทล้ือวัดหยว่น เป็นแหลง่เรียนรู้ แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม
และฝึกอาชีพ เป็นศูนยก์ลางเครือขา่ยแหลง่เรียนรู้ทีเ่ช่ือมโยงศูนยก์ารเรียนรู้และวัดประจําหมูบ่า้นในอีก 4  หมูบ่า้นเครือขา่ย 

 

 ความเขม้แข็งจากการความร่วมมือของประชากรในชุมชน เกิดเป็นความยั่งยืนในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทล้ือ
ในรูปแบบการสร้างมูลคา่ทางวัฒนธรรม ดว้ยผลิตภัณฑท์างวัฒนธรรม กิจกรรมทางวัฒนธรรม และการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญา
แกนั่กทอ่งเที่ยว  ความสําเร็จของชุมชนวัฒนธรรมไทล้ือ อําเภอเชียงคํา เป็นชุมชนที่ได้สร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมจากการ
ทดลองปฏิบัติจากรุ่นสูรุ่่น เม่ือเปรียบเทียบกับกลุม่ไทล้ือในประเทศไทย ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุม่ไทล้ือ อําเภอเชียงคํา
จังหวัดพะเยา คือกลุม่ทีมี่ความเขม้แข็งและสามารถบริหารจัดการวัฒนธรรมของตนเองไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม
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การสรุปรูปแบบวิหารทีนํ่าเสนอเป็นส่ือการเรียนรู้ในชุดโครงการการสร้างส่ือการเรียนรู้เกีย่วกับสถาปัตยกรรมไทล้ือ เพ่ือการนําเทีย่ว
และการเรียนการสอน

การสร้างสรรคส่ื์อการเรียนรู้เกีย่วกับสถาปัตยกรรมไทล้ือ เพ่ือการนําเทีย่ว และการเรียนการสอน

การสร้างสรรคส่ื์อออนไลนก์ารจัดสวนจากวัฒนธรรมไทล้ือ เพ่ือการนําเทีย่ว และการเรียนการสอน และการพัฒนาผลิตภัณฑต์อ่ยอด
เกีย่วกับพืชพ้ืนถิน่

การสร้างสรรคผ์ลิตภัณฑเ์คร่ืองเคลือบดินเผาแสดงลายผา้ไทล้ือ สร้างอัตลักษณ ์จุดจดจํา เพ่ือการตกแตง่ภายนอกอาคาร

การสร้างสรรคผ์ลิตภัณฑเ์คร่ืองเรือนจากมรดกภูมิปัญญาไทล้ือ สร้างผลิตภัณฑใ์หม ่จากผา้ทอไทล้ือ เพ่ือขยายกลุม่ผูบ้ริโภค

กิจกรรมสําหรับนักเรียนในรูปแบบการสืบทอดท่ารําไทล้ือเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ และรองรับการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม

กิจกรรมขับล้ือเพ่ือพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ ซ่ึงถือเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในชุมชน และสร้างศิลปินรุ่นใหม่ และรองรับการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม

องค์ประกอบทางการแสดง ประเภทหุ่นเชิดจากสัตว์มงคล มีที่มาจากลายทอรูปสัตว์บนตุงไทล้ือ ตัวแรกคือ ช้างซ่ึงมีความหมาย
ในทางความเป็นมงคล พลังอํานาจ มีการกล่าวถึงในเน้ือร้องขับล้ือ และเร่ืองเล่าท้องถิ่น จากการออกแบบสร้างสรรค์ แบบและ
ลวดลายโดยกลุม่เยาวชน

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้
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 ชุมชนเห็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใ์นรูปแบบใหมเ่พ่ือการทอ่งเทีย่วทีแ่ตกตา่งจากเดิม แตอ่ยูบ่นพ้ืนฐานภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม 

เชิงสังคม

กิจกรรมการอบรมทางศิลปะการแสดงขับล้ือร่วมสมัยเพ่ือลด
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง ณ วัดพระธาตุสบแวน
ตําบลหย่วน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

ตน้แบบกระเบ้ืองเคร่ืองเคลีอบดินเผาทีม่าจากลวดลาย
ทอกผา้ (ขวา) สถานทีติ่ดตัง้สร้างจุด Check Point
ในชุมชน

การออกแบบตน้แบบเฟอร์นิเจอร์ผา้ไทล้ือ (เกา้อีส้ตูล) 3 แบบ ส่ือการเรียนรู้ พืชสวนครัวในเรือนไทล้ือ
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การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง

รายไดต้อ่ครัวเรือนซ่ึงเป็นประโยชน์
ทางอ้อมทีม่าจากส่ือการเรียนรู้สง่เสริม
ดา้นการทอ่งเทีย่วในชุมชน

รายไดใ้ห้กับศิลปินขับล้ือ

รายไดจ้ากผลิตภัณฑผ์า้ทอไทล้ือ
ตอ่ครัวเรือน แปรรูปเป็นเคร่ืองเรือน

30,000 บาท ตอ่ปี

5,000 บาท ตอ่ครัง้

10,000 บาท ตอ่ปี

33,000 บาท ตอ่ปี

6,000 บาท ตอ่ครัง้

12,000 บาท ตอ่ปี

การจ้างงาน คนละไมถึ่ง
100 บาท

คนละ 100 บาท
เป็นอยา่งตา

การจดทรัพยท์างปัญญา 6 ชิน้งาน                     บทความทางวิชาการ 6 ชิน้งาน 

นวัตกรรมจากการออกแบบพัฒนาวัฒนธรรมภูมิปัญญา 6 แนวทาง            เลม่ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

เกิดผลงานทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ ์3 ชิน้ผลงาน        ผลงานผลงานการตีพิมพ ์Turkish Journal (Q4)
 และประเภทสิทธิบัตร 11 ชิน้           จํานวน 2 ผลงาน  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์426
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โครงการการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโบราณสถานเวียงลอ
สู่ชุมชนนวัตกรรมด้านการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ประวัติศาสตร์

Development of the model for empowering Wieng Lor Ancient Site Community as a Smart Community
in Eco-Historical Tourism

จุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
แพลตฟอร์มดิจิทัลคลังความรู้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากภูมิปัญญาคนโบราณ
หรือภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชนเวียงลอ

27
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สร้าง Learning and innovation platform ดา้น ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ชุมชน และตน้ทุน
ผลิตภัณฑจ์ากอาชีพในชุมชน ทีเ่ป็นตน้ทุนในการพัฒนาสูก่ารทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศนป์ระวัติศาสตร์

สร้างนักวิจัยชาวบา้น/นวัตกรชาวบา้น ดา้นการบริหารจัดการการทอ่งเทีย่ว

ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมทีส่อดคลอ้งกับบริบทของกลุม่เป้าหมาย ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศนป์ระวัติศาสตร์

พัฒนานวัตกรรมเขา้สูก่ารจัดทําแผนพัฒนาระดับชุมชน/ตําบล ทีส่ามารถเช่ือมตอ่กับแผนพัฒนาจังหวัด

หัวหนา้โครงการ

ผศ.ดร.ธนาทิพย ์ จันทร์คง

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.ปรีดา  ไชยมหาวัน

นักวิจัยร่วม

อาจารยณั์ฐวุฒิ  สมยาโรน

นักวิจัยร่วม

ดร.ธนกานต ์ สวนกัน

นักวิจัยร่วม

ดร.บรรเทิง  ยานะ

นักวิจัยร่วม

อาจารยอ์าริสรา นุกูล

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐส์ถาพร

นักวิจัยร่วม

อาจารยสุ์ธี เมฆบุญสง่ลาภ

นักวิจัยร่วม

อาจารยจ์ารุวรรณ โปษยานนท์

นักวิจัยร่วม

อาจารยวิ์ทวัส สัจจาพงศ์

นักวิจัยร่วม

อาจารยว์รินทร์ รวมสําราญ

นักวิจัยร่วม

อาจารยอ์ธิคม บุญซ่ือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์428
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ประชุมคณะผูวิ้จัย วางแผนงาน และประสานงานผูที้่เกี่ยวขอ้ง

หารือร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับฟังและแลก
เปลีย่นความคิดเห็นร่วมกัน

ศึกษาและวิเคราะห์ภูมิปัญญาเชิงวิศวกรรม ต้นทุนชุมชนและ
ศักยภาพชุมชน/สํารวจแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน

พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลความรู้ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ประวัติศาสตร์โบราณสถานเวียงลอ

พัฒนาแผนบูรณาการ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
การใช้คลังความรู้ และการใช้พ้ืนทีใ่นชุมชนเป็นพ้ืนทีก่ารเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน

การอบรมเชิงปฎิบัติการให้กับแกนนํา

ใช้การ “ระเบิดจากขา้งใน” ตามหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสริมสร้างความเขม้แข็งให้คนในชุมชน ใช้กระบวนการพูดคุยเพ่ือ
ให้ชุมชนไดค้น้หาตน้ทุนของตนเอง ชุมชนเป็นผูกํ้าหนดเป้าหมาย
ของชุมชน ประเมินศักยภาพของตนเอง และชุมชนเป็นผูร้ะบุความ
ช่วยเหลือทีต่อ้งการจากหนว่ยงานภายนอกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของชุมชน

การสร้างทีมทํางานชุมชนดว้ยคนตา่งวัย  ชักชวนคนรุ่นใหมใ่นชุมชน
ให้เป็นกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพ่ือเช่ือมโยงความรู้
ทักษะของโลกปัจจุบัน เขา้กับองคค์วามรู้ภูมิปัญญาของผูสู้งวัย
ในชุมชน 

มุง่เนน้พัฒนาโมเดล “ศูนยก์ารเรียนรู้” เพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้ภายใน
ชุมชน ให้ผู้คนชุมชนมีบทบาทเป็น “วิทยากรชุมชน” ถ่ายทอด
ความรู้แก่คนอ่ืนๆ และขยายผลสู่ชุมชนอ่ืน โดยมีนักวิจัยและ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนา
องค์ความรู้ในเชิงวิชาการแล้วถ่ายทอดให้กับวิทยากรชุมชน

       กระบวนการชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของผูที้มี่ความรู้หรือความสนใจในเร่ือง
เดียวกัน มาร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ในเร่ืองดังกลา่ว เพ่ือให้เกิด
เป็นองคค์วามรู้ของเร่ืองนัน้ และนําไปทดลองใช้งาน ประยุกต์
ปรับใช้ และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาสุนทรียสนทนา (Dialogue) เพ่ือให้เกิดการ
พูดคุยที่สร้างสรรค์ทางความคิด และพัฒนาทักษะการตั้ง
คําถาม การนําเสนอความคิด การฟังและการไตร่ตรองความคิด
อยา่งลุ่มลึก

เคร่ืองมือ 7 ชิน้ในการเรียนรู้ชุมชน เป็นเคร่ืองมือสําคัญ
ในการทําความเขา้ใจชุมชน ประกอบดว้ย

การฟังอยา่งละเอียด (Deep Listening)
การไตร่ตรองความคิด (Reflection)
การนําเสนอความคิด (Advocacy)

หลักการสุนทรียสนทนาในงานวิจัยประกอบดว้ย
3 ขัน้ตอนคือ

เเผนทีเ่ดินดิน
ผังเครือญาติ
โครงสร้างองคก์รชุมชน
ระบบสุขภาพชุมชน

ระบบสุขภาพชุมชน
ประวัติศาสตร์ชุมชน
ประวัติชีวิต
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30 

 ชุมชนลอมีการทบทวนต้นทุน และมีแนวทางในการพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในหลากหลายด้าน   ได้แก่
ศูนย์การเรียนรู้โบราณสถานเวียงลอ ศูนย์การเรียนรู้การก่อสร้าง

ด้วยภูมิปัญญาโบราณ และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนาซ่ึงเป็น

ศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจากความมุ่งมั่นของชุมชนให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้แก่ประชาชนภายในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือการวิจัย

และทดลองด้านการเกษตร

คุณตา ไขท่า

ความสามารถของนวัตกร
การเลา่เร่ืองการถ่ายทอดความรู้การจักสาน

การบริหารจัดการกลุม่ พัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้
โรงเรียนชาวนาเพ่ือเป็นพ้ืนทีวิ่จัยและทดลอง
การเกษตร

คุณเขียน อินรัง

ความสามารถของนวัตกร
พัฒนาผลิตภัณฑจั์กสานในรูปแบบใหม่

คุณสุเวช ไขท่า

ความสามารถของนวัตกร

คุณชนมนิ์ภา ไขท่า

ความสามารถของนวัตกร
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือทําส่ือโฆษณาประชาสัมพันธอ์อนไลน์
และการพัฒนาผลิตภัณฑ/์บริการในชุมชนทีทั่นสมัย

คุณมนัส เวียงลอ

ความสามารถของนวัตกร
พัฒนาปูนโบราณสู่ผลิตภัณฑ์งานป้ันร่วมพัฒนา
ศูนยเ์รียนรู้การกอ่สร้างดว้ยภูมิปัญญาโบราณ

คุณรัชกานต ์ไขท่า

ความสามารถของนวัตกร
การเลา่เร่ืองทีน่า่สนใจ และการออกแบบการทอ่งเทีย่ว
ทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์430

แพลตฟอร์มดิจิทัลความรู้ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ประวัติศาสตร์โบราณสถานเวียงลอ

การถ่ายทอดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมชุมชน การคน้หา
เป้าหมายที่แท้จริงของชุมชน การค้นหาต้นทุนที่มีในชุมชน
การทบทวนการทํางานของชุมชน และการวางแผนพัฒนา
ชุมชนอยา่งยัง่ยืน

การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑใ์หมใ่นชุมชน เช่น อาหารพ้ืนถิน่
ผลิตภัณฑจั์กสานและผลิตภัณฑที์เ่ป็นผลพลอยไดจ้ากองคค์วามรู้
โบราณคดี

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนชาวน

คุณศรายุทธ อินราง

ความสามารถของนวัตกร

คุณสีวัน รัศมี

ความสามารถของนวัตกร
เช่ือมโยงต้นทุนต่างๆเพ่ือนํามาจัดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบ

คุณสุกฤตยา มาลาวัลย ์

ความสามารถของนวัตกร
นักกระบวนกรชุมชน ตั้งคําถามและพูดคุยเพ่ือหา
ข้อมูลต้นทุนโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา

นวัตกรรมกระบวนการเสริมศักยภาพชุมชน
ใช้กระบวนการตั้งคําถามเพ่ือชวนให้แกนนําชุมชนทบทวน
การดําเนินงานทีผ่า่นมา และภาพเป้าหมายทีแ่กนนํามองเห็น
ร่วมกัน ทบทวนปัญหาและอุปสรรคทีทํ่าให้ไมส่ามารถขับเคล่ือน
การทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งทีค่าดหวัง 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการขับเคล่ือนชุมชน 

สร้างความเช่ือมัน่ในศักยภาพของชุมชน และสร้างความมัน่ใจ
ให้กับแกนนําชุมชนเวียงลอวา่ ชุมชนเองก็สามารถขับเคล่ือน
ไดด้ว้ยตนเอง

ขับเคล่ือนการเปลีย่นแปลงดว้ยคนรุ่นใหมใ่นชุมชนขับเคล่ือน
ให้ทันกับกระแสของโลกปัจจุบัน
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แพลตฟอร์มดิจิทัลความรู้ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ประวัติศาสตร์โบราณสถานเวียงลอ

การถ่ายทอดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมชุมชน การคน้หา
เป้าหมายที่แท้จริงของชุมชน การค้นหาต้นทุนที่มีในชุมชน
การทบทวนการทํางานของชุมชน และการวางแผนพัฒนา
ชุมชนอยา่งยัง่ยืน

การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑใ์หมใ่นชุมชน เช่น อาหารพ้ืนถิน่
ผลิตภัณฑจั์กสานและผลิตภัณฑที์เ่ป็นผลพลอยไดจ้ากองคค์วามรู้
โบราณคดี

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนชาวน

คุณศรายุทธ อินราง

ความสามารถของนวัตกร

คุณสีวัน รัศมี

ความสามารถของนวัตกร
เช่ือมโยงต้นทุนต่างๆเพ่ือนํามาจัดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบ

คุณสุกฤตยา มาลาวัลย ์

ความสามารถของนวัตกร
นักกระบวนกรชุมชน ตั้งคําถามและพูดคุยเพ่ือหา
ข้อมูลต้นทุนโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา

นวัตกรรมกระบวนการเสริมศักยภาพชุมชน
ใช้กระบวนการตั้งคําถามเพ่ือชวนให้แกนนําชุมชนทบทวน
การดําเนินงานทีผ่า่นมา และภาพเป้าหมายทีแ่กนนํามองเห็น
ร่วมกัน ทบทวนปัญหาและอุปสรรคทีทํ่าให้ไมส่ามารถขับเคล่ือน
การทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งทีค่าดหวัง 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการขับเคล่ือนชุมชน 

สร้างความเช่ือมัน่ในศักยภาพของชุมชน และสร้างความมัน่ใจ
ให้กับแกนนําชุมชนเวียงลอวา่ ชุมชนเองก็สามารถขับเคล่ือน
ไดด้ว้ยตนเอง

ขับเคล่ือนการเปลีย่นแปลงดว้ยคนรุ่นใหมใ่นชุมชนขับเคล่ือน
ให้ทันกับกระแสของโลกปัจจุบัน
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 ชุมชนลอมีการทบทวนต้นทุน และมีแนวทางในการพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในหลากหลายด้าน   ได้แก่
ศูนย์การเรียนรู้โบราณสถานเวียงลอ ศูนย์การเรียนรู้การก่อสร้าง

ด้วยภูมิปัญญาโบราณ และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนาซ่ึงเป็น

ศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจากความมุ่งมั่นของชุมชนให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้แก่ประชาชนภายในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือการวิจัย

และทดลองด้านการเกษตร

คุณตา ไขท่า

ความสามารถของนวัตกร
การเลา่เร่ืองการถ่ายทอดความรู้การจักสาน

การบริหารจัดการกลุม่ พัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้
โรงเรียนชาวนาเพ่ือเป็นพ้ืนทีวิ่จัยและทดลอง
การเกษตร

คุณเขียน อินรัง

ความสามารถของนวัตกร
พัฒนาผลิตภัณฑจั์กสานในรูปแบบใหม่

คุณสุเวช ไขท่า

ความสามารถของนวัตกร

คุณชนมนิ์ภา ไขท่า

ความสามารถของนวัตกร
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือทําส่ือโฆษณาประชาสัมพันธอ์อนไลน์
และการพัฒนาผลิตภัณฑ/์บริการในชุมชนทีทั่นสมัย

คุณมนัส เวียงลอ

ความสามารถของนวัตกร
พัฒนาปูนโบราณสู่ผลิตภัณฑ์งานป้ันร่วมพัฒนา
ศูนยเ์รียนรู้การกอ่สร้างดว้ยภูมิปัญญาโบราณ

คุณรัชกานต ์ไขท่า

ความสามารถของนวัตกร
การเลา่เร่ืองทีน่า่สนใจ และการออกแบบการทอ่งเทีย่ว
ทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่ว
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แพลตฟอร์มดิจิทัลความรู้ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ประวัติศาสตร์โบราณสถานเวียงลอ

การถ่ายทอดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมชุมชน การคน้หา
เป้าหมายที่แท้จริงของชุมชน การค้นหาต้นทุนที่มีในชุมชน
การทบทวนการทํางานของชุมชน และการวางแผนพัฒนา
ชุมชนอยา่งยัง่ยืน

การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑใ์หมใ่นชุมชน เช่น อาหารพ้ืนถิน่
ผลิตภัณฑจั์กสานและผลิตภัณฑที์เ่ป็นผลพลอยไดจ้ากองคค์วามรู้
โบราณคดี

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนชาวน

คุณศรายุทธ อินราง

ความสามารถของนวัตกร

คุณสีวัน รัศมี

ความสามารถของนวัตกร
เช่ือมโยงต้นทุนต่างๆเพ่ือนํามาจัดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบ

คุณสุกฤตยา มาลาวัลย ์

ความสามารถของนวัตกร
นักกระบวนกรชุมชน ตั้งคําถามและพูดคุยเพ่ือหา
ข้อมูลต้นทุนโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา

นวัตกรรมกระบวนการเสริมศักยภาพชุมชน
ใช้กระบวนการตั้งคําถามเพ่ือชวนให้แกนนําชุมชนทบทวน
การดําเนินงานทีผ่า่นมา และภาพเป้าหมายทีแ่กนนํามองเห็น
ร่วมกัน ทบทวนปัญหาและอุปสรรคทีทํ่าให้ไมส่ามารถขับเคล่ือน
การทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งทีค่าดหวัง 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการขับเคล่ือนชุมชน 

สร้างความเช่ือมัน่ในศักยภาพของชุมชน และสร้างความมัน่ใจ
ให้กับแกนนําชุมชนเวียงลอวา่ ชุมชนเองก็สามารถขับเคล่ือน
ไดด้ว้ยตนเอง

ขับเคล่ือนการเปลีย่นแปลงดว้ยคนรุ่นใหมใ่นชุมชนขับเคล่ือน
ให้ทันกับกระแสของโลกปัจจุบัน
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แพลตฟอร์มดิจิทัลความรู้ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ประวัติศาสตร์โบราณสถานเวียงลอ

การถ่ายทอดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมชุมชน การคน้หา
เป้าหมายที่แท้จริงของชุมชน การค้นหาต้นทุนที่มีในชุมชน
การทบทวนการทํางานของชุมชน และการวางแผนพัฒนา
ชุมชนอยา่งยัง่ยืน

การทดลองพัฒนาผลิตภัณฑใ์หมใ่นชุมชน เช่น อาหารพ้ืนถิน่
ผลิตภัณฑจั์กสานและผลิตภัณฑที์เ่ป็นผลพลอยไดจ้ากองคค์วามรู้
โบราณคดี

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนชาวน

คุณศรายุทธ อินราง

ความสามารถของนวัตกร

คุณสีวัน รัศมี

ความสามารถของนวัตกร
เช่ือมโยงต้นทุนต่างๆเพ่ือนํามาจัดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
อยา่งเป็นระบบ

คุณสุกฤตยา มาลาวัลย ์

ความสามารถของนวัตกร
นักกระบวนกรชุมชน ตั้งคําถามและพูดคุยเพ่ือหา
ข้อมูลต้นทุนโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนา

นวัตกรรมกระบวนการเสริมศักยภาพชุมชน
ใช้กระบวนการตั้งคําถามเพ่ือชวนให้แกนนําชุมชนทบทวน
การดําเนินงานทีผ่า่นมา และภาพเป้าหมายทีแ่กนนํามองเห็น
ร่วมกัน ทบทวนปัญหาและอุปสรรคทีทํ่าให้ไมส่ามารถขับเคล่ือน
การทอ่งเทีย่วไดอ้ยา่งทีค่าดหวัง 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในการขับเคล่ือนชุมชน 

สร้างความเช่ือมัน่ในศักยภาพของชุมชน และสร้างความมัน่ใจ
ให้กับแกนนําชุมชนเวียงลอวา่ ชุมชนเองก็สามารถขับเคล่ือน
ไดด้ว้ยตนเอง

ขับเคล่ือนการเปลีย่นแปลงดว้ยคนรุ่นใหมใ่นชุมชนขับเคล่ือน
ให้ทันกับกระแสของโลกปัจจุบัน
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บทความรวมเลม่ของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

ผลงานการตีพิมพ ์Proceedings พะเยาวิจัย ครัง้ที ่11 จํานวน 2 ผลงาน

 ชุมชนมีการทบทวนตน้ทุนทีสํ่าคัญของชุมชน
และมองเห็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ในหลากหลายดา้น

เชิงสังคม

การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง

รายไดข้องกลุม่รถชาเลง้

รายไดข้องศูนยข์อ้มูลโบราณสถานเวียงลอ

รายไดข้องกลุม่จักสาน

25,000 บาท/ปี

7,000 บาท/ปี

2,700 บาท/ปี

กลุม่โฮมสเตย์ 20,000 บาท/ปี

ขา้วแคบเวียงลอ 4,000 บาท/ปี

125,000 บาท/ปี

48,000 บาท/ปี

3,700 บาท/ปี

42,000 บาท/ปี

5,000 บาท/ปี
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โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เก่ียวเนื่องในพ้ืนท่ี ตําบลหนองหล่ม อําเภอดอกคําใต้ ด้วยแนวคิด BCG Model

Tourism and Related product Development
in Nong Lom Sub-District, Dok Khamtai District. Phayao province with BCG Model Concept

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดอกคําใต้

เส้นทางการท่องเท่ียวชุมชน/ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว

แกงหยวกไก�

ท�อฟฟ��โบราณ

ขนมหน�าไหม�

ขนมหน�าไหม�

หมูร�า

เรไรดินดง

@บ�านหนองหล�ม

จ��นนุ�ม
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หัวหนา้โครงการ

ดร.วารัชต ์มัธยมบุรุษ

ผูร่้วมวิจัย

ดร.สาธิต เช้ืออยูน่าน

ผูร่้วมวิจัย

อาจารยณั์ฐวุฒิ สมยาโรน

ผูร่้วมวิจัย

ดร.ณปภา สุวรรณรงค์

ผูร่้วมวิจัย

ดร.นิรมล พรมนิล

ผูร่้วมวิจัย

ดร.ฑาริกา พลโลก

ผูร่้วมวิจัย

ดร.อภิญญาภรณ ์โสภา

ผูร่้วมวิจัย

อาจารยจิ์ตติมา สกุลเจียมใจ

ผูร่้วมวิจัย

ดร.ธีรุตม ์หม่ืนวงษเ์ทพ
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เป็นชุมชนทีมี่การบริหารจัดการในลักษณะชุมชนนวัตกรรม

มีการใช้นวัตกรรมในการยกระดับรายไดห้รือคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อยา่งนอ้ย 4 นวัตกรรม ไดแ้ก ่เสน้ทางทอ่งเทีย่ว
จํานวน 1 เสน้ทาง และ สินคา้ทีร่ะลึกจากชุมชน จํานวน 3 ชิน้

สามารถสร้างนักวิจัยชาวบา้นหรือนวัตกรชาวบา้น จํานวน 20 คน

สร้างอัตราการเติบโตของมูลคา่เศรษฐกิจฐานราก และมูลคา่สินคา้ผลิตภัณฑชุ์มชนเพิม่ข้ึนร้อยละ 10 ตอ่ปี

เกิดรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ทราบขอ้มูลพ้ืนฐานและศักยภาพชุมชนเพ่ือวางแผนการพัฒนา
ให้ตรงตามศักยภาพและความตอ้งการ

การทํางานร่วมกันเป็นทีมระหว่างคณะผู้วิจัยและชุมชน ที่มี
ความเช่ือมัน่ เช่ือใจ และพร้อมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนไดพ้ร้อมกัน

ผูนํ้าชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาชุมชน และให้การ
สง่เสริมสนับสนุน

องคค์วามรู้ และวิธีการดําเนินงานทีมี่ประสิทธิภาพ

วิธีการการดําเนินงานแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดังนี้

ลงพ้ืนที่สํารวจและศึกษาบริบท วิเคราะห์ ประเมินผลทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทางด้าน
สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การรวมกลุ่มทางสังคม
กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งต้นทุน
ทางสังคม ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วและผลิตภัณฑที์เ่กีย่วเน่ือง 

พัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างนวัตกรชุมชม เกี่ยวกับพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วและผลิตภัณฑที์เ่กีย่วเน่ือง โดยใช้เทคนิคการพัฒนา
แบบมีสว่นร่วม อาศัยแนวคิดการพัฒนาบุคลากร และแนวคิด BCG

ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมเส้นทาง
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเน่ือง เพ่ือตอบโจทยใ์นการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่

ประเมินผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอ้ม
ทีม่าจากการพัฒนาการทอ่งเทีย่วและผลิตภัณฑที์เ่กีย่วเน่ือง

 ในการดําเนินโครงการฯ คณะผูวิ้จัยมีกระบวนการในการ
สร้างนวัตกรชุมชน โดยไดอ้อกแบบกิจกรรมทีเ่นน้กระบวนการคิด
ตั้งคําถาม และลงมือทํา บนพ้ืนฐานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ให้การดําเนินงานและพัฒนาพ้ืนที่ที่เกิดจากความต้องการ และ
ความคิดของคนในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้
อยา่งยั่งยืน ตลอดจนได้เก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
กอ่นการดําเนินโครงการเพ่ือให้ทราบถึงพ้ืนฐานของชุมชน และ
ไดมี้การประเมินผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ภายหลัง
การดําเนินงานเพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลัง
จากทีมี่การดําเนินโครงการฯ
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เป็นชุมชนทีมี่การบริหารจัดการในลักษณะชุมชนนวัตกรรม

มีการใช้นวัตกรรมในการยกระดับรายไดห้รือคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อยา่งนอ้ย 4 นวัตกรรม ไดแ้ก ่เสน้ทางทอ่งเทีย่ว
จํานวน 1 เสน้ทาง และ สินคา้ทีร่ะลึกจากชุมชน จํานวน 3 ชิน้

สามารถสร้างนักวิจัยชาวบา้นหรือนวัตกรชาวบา้น จํานวน 20 คน

สร้างอัตราการเติบโตของมูลคา่เศรษฐกิจฐานราก และมูลคา่สินคา้ผลิตภัณฑชุ์มชนเพิม่ข้ึนร้อยละ 10 ตอ่ปี

เกิดรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ทราบขอ้มูลพ้ืนฐานและศักยภาพชุมชนเพ่ือวางแผนการพัฒนา
ให้ตรงตามศักยภาพและความตอ้งการ

การทํางานร่วมกันเป็นทีมระหว่างคณะผู้วิจัยและชุมชน ที่มี
ความเช่ือมัน่ เช่ือใจ และพร้อมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนไดพ้ร้อมกัน

ผูนํ้าชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาชุมชน และให้การ
สง่เสริมสนับสนุน

องคค์วามรู้ และวิธีการดําเนินงานทีมี่ประสิทธิภาพ

วิธีการการดําเนินงานแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดังนี้

ลงพ้ืนที่สํารวจและศึกษาบริบท วิเคราะห์ ประเมินผลทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทางด้าน
สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การรวมกลุ่มทางสังคม
กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งต้นทุน
ทางสังคม ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วและผลิตภัณฑที์เ่กีย่วเน่ือง 

พัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างนวัตกรชุมชม เกี่ยวกับพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วและผลิตภัณฑที์เ่กีย่วเน่ือง โดยใช้เทคนิคการพัฒนา
แบบมีสว่นร่วม อาศัยแนวคิดการพัฒนาบุคลากร และแนวคิด BCG

ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมเส้นทาง
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเน่ือง เพ่ือตอบโจทยใ์นการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่

ประเมินผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอ้ม
ทีม่าจากการพัฒนาการทอ่งเทีย่วและผลิตภัณฑที์เ่กีย่วเน่ือง

 ในการดําเนินโครงการฯ คณะผูวิ้จัยมีกระบวนการในการ
สร้างนวัตกรชุมชน โดยไดอ้อกแบบกิจกรรมทีเ่นน้กระบวนการคิด
ตั้งคําถาม และลงมือทํา บนพ้ืนฐานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ให้การดําเนินงานและพัฒนาพ้ืนที่ที่เกิดจากความต้องการ และ
ความคิดของคนในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้
อยา่งยั่งยืน ตลอดจนได้เก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
กอ่นการดําเนินโครงการเพ่ือให้ทราบถึงพ้ืนฐานของชุมชน และ
ไดมี้การประเมินผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ภายหลัง
การดําเนินงานเพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลัง
จากทีมี่การดําเนินโครงการฯ
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เป็นชุมชนทีมี่การบริหารจัดการในลักษณะชุมชนนวัตกรรม

มีการใช้นวัตกรรมในการยกระดับรายไดห้รือคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อยา่งนอ้ย 4 นวัตกรรม ไดแ้ก ่เสน้ทางทอ่งเทีย่ว
จํานวน 1 เสน้ทาง และ สินคา้ทีร่ะลึกจากชุมชน จํานวน 3 ชิน้

สามารถสร้างนักวิจัยชาวบา้นหรือนวัตกรชาวบา้น จํานวน 20 คน

สร้างอัตราการเติบโตของมูลคา่เศรษฐกิจฐานราก และมูลคา่สินคา้ผลิตภัณฑชุ์มชนเพิม่ข้ึนร้อยละ 10 ตอ่ปี

เกิดรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

ทราบขอ้มูลพ้ืนฐานและศักยภาพชุมชนเพ่ือวางแผนการพัฒนา
ให้ตรงตามศักยภาพและความตอ้งการ

การทํางานร่วมกันเป็นทีมระหว่างคณะผู้วิจัยและชุมชน ที่มี
ความเช่ือมัน่ เช่ือใจ และพร้อมเรียนรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนไดพ้ร้อมกัน

ผูนํ้าชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาชุมชน และให้การ
สง่เสริมสนับสนุน

องคค์วามรู้ และวิธีการดําเนินงานทีมี่ประสิทธิภาพ

วิธีการการดําเนินงานแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดังนี้

ลงพ้ืนที่สํารวจและศึกษาบริบท วิเคราะห์ ประเมินผลทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ทางด้าน
สังคม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การรวมกลุ่มทางสังคม
กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งต้นทุน
ทางสังคม ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วและผลิตภัณฑที์เ่กีย่วเน่ือง 

พัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างนวัตกรชุมชม เกี่ยวกับพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วและผลิตภัณฑที์เ่กีย่วเน่ือง โดยใช้เทคนิคการพัฒนา
แบบมีสว่นร่วม อาศัยแนวคิดการพัฒนาบุคลากร และแนวคิด BCG

ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมชุมชน นวัตกรรมเส้นทาง
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเน่ือง เพ่ือตอบโจทยใ์นการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่

ประเมินผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอ้ม
ทีม่าจากการพัฒนาการทอ่งเทีย่วและผลิตภัณฑที์เ่กีย่วเน่ือง

 ในการดําเนินโครงการฯ คณะผูวิ้จัยมีกระบวนการในการ
สร้างนวัตกรชุมชน โดยไดอ้อกแบบกิจกรรมทีเ่นน้กระบวนการคิด
ตั้งคําถาม และลงมือทํา บนพ้ืนฐานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ให้การดําเนินงานและพัฒนาพ้ืนที่ที่เกิดจากความต้องการ และ
ความคิดของคนในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้
อยา่งยั่งยืน ตลอดจนได้เก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
กอ่นการดําเนินโครงการเพ่ือให้ทราบถึงพ้ืนฐานของชุมชน และ
ไดมี้การประเมินผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ และสังคม ภายหลัง
การดําเนินงานเพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลัง
จากทีมี่การดําเนินโครงการฯ
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 ชุมชนตําบลหนองหล่ม โดยพ้ืนฐานเป็นชุมชนที่ทําการเกษตร ปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว โดยชุมชน

มีประชากรเป็นทัง้กลุม่คนหนุม่สาว กลุม่ผูสู้งอายุ และกลุม่เยาวชน เป็นชุมชนทีมี่แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ และมีสถานที่

ทีเ่ป็นศูนยร์วมของคนในชุมชน คือ ดงหอ และยังเป็นศูนยเ์รียนรู้ของทางเทศบาลตําบลหนองหลม่ อีกทัง้ยังเป็นแหลง่ตน้นา

จุดหน่ึงของชุมชน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ได้ดําเนินโครงการ 1 ชุมชนนวัตกรรม โดยเป็นการต่อยอดจาก

โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณค์วามสําเร็จที่คณะฯ ได้ดําเนินโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มาโดยตลอด สง่ผลทําให้คณะฯ ไดเ้ห็นปัญหาอยา่งหน่ึงร่วมกับคนในชุมชน ในประเด็นรายไดข้องคนในชุมชน ดังนัน้ จึงไดมี้

การพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมผลิตภัณฑ์
การขายสินคา้เกษตร ซ่ึงส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่ม และมีรายได้เพิ่มข้ึน โดยการทํางานของคณะฯ เป็นลักษณะของพี่เลี้ยง

ให้ชุมชนเกิดการมีสว่นร่วมในการดําเนินการ การคิด การปันผลประโยชนใ์นชุมชน ซ่ึงนัน้หมายถึงชุมชนไดเ้กิดนวัตกรชุมชน

ที่มาสร้างสรรคน์วัตกรรมชุมชนได้
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การทําอาหารพ้ืนถิน่ การจัดสํารับอาหาร
เพ่ือรองรับนักทอ่งเทีย่ว

คุณอุษณีย ์ไชยสกุล
ความสามารถของนวัตกร
ดา้นการทอ่งเทีย่วโดยสามารถให้ขอ้มูลเกีย่วกับ
ชุมชน แนะนําแหลง่ทอ่งเทีย่ว และเป็นผูนํ้าเทีย่ว
ภายในชุมชนได ้

คุณทัศนีย ์เล็กดารา

ความสามารถของนวัตกร

การทําอาหารพ้ืนถิน่ การจัดสํารับอาหาร
เพ่ือรองรับนักทอ่งเทีย่ว

คุณบัวผัน คลอ่งแคลว่

ความสามารถของนวัตกร

คุณเมีย๊ะ  การเร็ว

ความสามารถของนวัตกร
การทําอาหารพ้ืนถิน่ การจัดสํารับอาหาร
เพ่ือรองรับนักทอ่งเทีย่ว

การทําอาหารพ้ืนถิน่ การจัดสํารับ
อาหารเพ่ือรองรับนักทอ่งเทีย่ว

คุณมลทิลา  เผา่กันฑะ

ความสามารถของนวัตกร

คุณวรกลม  มิง่ขวัญ

ความสามารถของนวัตกร
ทําเตาดินเผา เพ่ือทําอาหารพ้ืนถิน่

คุณกรรณิกา  อัมพุธ

ความสามารถของนวัตกร
การตลาดออนไลน์

คุณเหล็ก  หอมสมบัติ

ความสามารถของนวัตกร
การบริหารจัดการกลุม่อาชีพขา้วอินทรีย์
และสามารถทําการขายผลิตภัณฑผ์า่นส่ืออนไลนไ์ด้

คุณอารีรัตน ์ เรือนสอน

ความสามารถของนวัตกร
ถ่ายทอดความรู้เร่ืองขา้วฮางงอก

คุณอลิศรา  เลิศคํา

ความสามารถของนวัตกร
ถ่ายทอดความรู้เร่ืองขา้วไรทเ์บอร์รี่
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 ชุมชนตําบลหนองหล่ม โดยพ้ืนฐานเป็นชุมชนที่ทําการเกษตร ปลูกข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว โดยชุมชน

มีประชากรเป็นทัง้กลุม่คนหนุม่สาว กลุม่ผูสู้งอายุ และกลุม่เยาวชน เป็นชุมชนทีมี่แหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ และมีสถานที่

ทีเ่ป็นศูนยร์วมของคนในชุมชน คือ ดงหอ และยังเป็นศูนยเ์รียนรู้ของทางเทศบาลตําบลหนองหลม่ อีกทัง้ยังเป็นแหลง่ตน้นา

จุดหน่ึงของชุมชน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ได้ดําเนินโครงการ 1 ชุมชนนวัตกรรม โดยเป็นการต่อยอดจาก

โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณค์วามสําเร็จที่คณะฯ ได้ดําเนินโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

มาโดยตลอด สง่ผลทําให้คณะฯ ไดเ้ห็นปัญหาอยา่งหน่ึงร่วมกับคนในชุมชน ในประเด็นรายไดข้องคนในชุมชน ดังนัน้ จึงไดมี้

การพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมผลิตภัณฑ์
การขายสินคา้เกษตร ซ่ึงส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่ม และมีรายได้เพิ่มข้ึน โดยการทํางานของคณะฯ เป็นลักษณะของพี่เลี้ยง

ให้ชุมชนเกิดการมีสว่นร่วมในการดําเนินการ การคิด การปันผลประโยชนใ์นชุมชน ซ่ึงนัน้หมายถึงชุมชนไดเ้กิดนวัตกรชุมชน

ที่มาสร้างสรรคน์วัตกรรมชุมชนได้
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การทําอาหารพ้ืนถิน่ การจัดสํารับอาหาร
เพ่ือรองรับนักทอ่งเทีย่ว

คุณอุษณีย ์ไชยสกุล
ความสามารถของนวัตกร
ดา้นการทอ่งเทีย่วโดยสามารถให้ขอ้มูลเกีย่วกับ
ชุมชน แนะนําแหลง่ทอ่งเทีย่ว และเป็นผูนํ้าเทีย่ว
ภายในชุมชนได ้

คุณทัศนีย ์เล็กดารา

ความสามารถของนวัตกร

การทําอาหารพ้ืนถิน่ การจัดสํารับอาหาร
เพ่ือรองรับนักทอ่งเทีย่ว

คุณบัวผัน คลอ่งแคลว่

ความสามารถของนวัตกร

คุณเมีย๊ะ  การเร็ว

ความสามารถของนวัตกร
การทําอาหารพ้ืนถิน่ การจัดสํารับอาหาร
เพ่ือรองรับนักทอ่งเทีย่ว

การทําอาหารพ้ืนถิน่ การจัดสํารับ
อาหารเพ่ือรองรับนักทอ่งเทีย่ว

คุณมลทิลา  เผา่กันฑะ

ความสามารถของนวัตกร

คุณวรกลม  มิง่ขวัญ

ความสามารถของนวัตกร
ทําเตาดินเผา เพ่ือทําอาหารพ้ืนถิน่

คุณกรรณิกา  อัมพุธ

ความสามารถของนวัตกร
การตลาดออนไลน์

คุณเหล็ก  หอมสมบัติ

ความสามารถของนวัตกร
การบริหารจัดการกลุม่อาชีพขา้วอินทรีย์
และสามารถทําการขายผลิตภัณฑผ์า่นส่ืออนไลนไ์ด้

คุณอารีรัตน ์ เรือนสอน

ความสามารถของนวัตกร
ถ่ายทอดความรู้เร่ืองขา้วฮางงอก

คุณอลิศรา  เลิศคํา

ความสามารถของนวัตกร
ถ่ายทอดความรู้เร่ืองขา้วไรทเ์บอร์รี่
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การทําอาหารพ้ืนถิน่ การจัดสํารับอาหาร
เพ่ือรองรับนักทอ่งเทีย่ว

คุณอุษณีย ์ไชยสกุล
ความสามารถของนวัตกร
ดา้นการทอ่งเทีย่วโดยสามารถให้ขอ้มูลเกีย่วกับ
ชุมชน แนะนําแหลง่ทอ่งเทีย่ว และเป็นผูนํ้าเทีย่ว
ภายในชุมชนได ้

คุณทัศนีย ์เล็กดารา

ความสามารถของนวัตกร

การทําอาหารพ้ืนถิน่ การจัดสํารับอาหาร
เพ่ือรองรับนักทอ่งเทีย่ว

คุณบัวผัน คลอ่งแคลว่

ความสามารถของนวัตกร

คุณเมีย๊ะ  การเร็ว

ความสามารถของนวัตกร
การทําอาหารพ้ืนถิน่ การจัดสํารับอาหาร
เพ่ือรองรับนักทอ่งเทีย่ว

การทําอาหารพ้ืนถิน่ การจัดสํารับ
อาหารเพ่ือรองรับนักทอ่งเทีย่ว

คุณมลทิลา  เผา่กันฑะ

ความสามารถของนวัตกร

คุณวรกลม  มิง่ขวัญ

ความสามารถของนวัตกร
ทําเตาดินเผา เพ่ือทําอาหารพ้ืนถิน่

คุณกรรณิกา  อัมพุธ

ความสามารถของนวัตกร
การตลาดออนไลน์

คุณเหล็ก  หอมสมบัติ

ความสามารถของนวัตกร
การบริหารจัดการกลุม่อาชีพขา้วอินทรีย์
และสามารถทําการขายผลิตภัณฑผ์า่นส่ืออนไลนไ์ด้

คุณอารีรัตน ์ เรือนสอน

ความสามารถของนวัตกร
ถ่ายทอดความรู้เร่ืองขา้วฮางงอก

คุณอลิศรา  เลิศคํา

ความสามารถของนวัตกร
ถ่ายทอดความรู้เร่ืองขา้วไรทเ์บอร์รี่

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 37



38 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เป็นนวัตกรชุมชน โดยใช้แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที์ม่าจากฐานทางวัฒนธรรมทอ้งถิน่ทีเ่ขา้ถึง
ลักษณะของชุมชน และพัฒนาไปตามศักยภาพของชุมชนเป็นฐาน 

การพัฒนาเสน้ทางการทอ่งเทีย่วชุมชน เพ่ือสร้างเสน้ทางการทอ่งเทีย่วบนฐานของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สิง่แวดลอ้ม ของชุมชน
และการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยืน รวมทัง้จัดทําเป็นฐานขอ้มูลในพ้ืนทีเ่พ่ือเสริมศักยภาพในมิติอ่ืนๆ ในอนาคต   

การพัฒนาสินคา้ทอ่งเทีย่วผา่นวัฒนธรรมของชุมชน และความตอ้งการของตลาด โดยใช้พ้ืนฐานของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เป็น
เคร่ืองมือในการขับเคล่ือน   

การวิเคราะห์และประเมินชุมชนจากขอ้มูลพ้ืนฐานทัง้เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดลอ้ม 

เพ่ือนํามาศึกษาผลกระทบในมิติทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอ้มเพ่ือเสริมแรงในการทําให้อยูใ่นสังคม

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

ถ่ายทอดความรู้เร่ืองขา้วหอมมะลิ

คุณจันทร์เรือง  เผา่กันฑะ

ความสามารถของนวัตกร

คุณกันดา  การเร็ว

ความสามารถของนวัตกร
ถ่ายทอดความรู้เร่ืองขา้วฮางงอก
และขา้วไรทเ์บอร์รี่

คุณแสงระวี  อัมพุธ

ความสามารถของนวัตกร
การยอ้มสีผา้ฝ้ายจากวัสดุธรรมชาติ
และการพัฒนาลวดลายผา้ทอ

คุณหนําแกว้  ปิงยศ

ความสามารถของนวัตกร
การยอ้มสีผา้ฝ้ายจากวัสดุธรรมชาติ
และการพัฒนาลวดลายผา้ทอ
 

คุณถนอม  ทองคํา

ความสามารถของนวัตกร
การยอ้มสีผา้ฝ้ายจากวัสดุธรรมชาติ
และการพัฒนาลวดลายผา้ทอ

คุณมี  เรือนศร

ความสามารถของนวัตกร
การยอ้มสีผา้ฝ้ายจากวัสดุธรรมชาติ 

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์438

พัฒนาเสน้ทางทอ่งเทีย่วตําบลหนองหลม่ ในรูปแบบของเกมส ์“หนองหลม่ Game Map”

พัฒนาผลิตภัณฑชุ์มชน หรือสินคา้ทีร่ะลึกของชุมชน 

พัฒนาทักษะการขายออนไลน ์เพ่ือเพิม่ช่องทางการขายของผลิตภัณฑข์า้วหอมมะลิหนองหลม่

ผลิตภัณฑจ์ากกลุม่นวัตกรรมอาหารเพ่ือการทอ่งเทีย่วหนองหลม่ผลิตภัณฑผ์า้ทอบา้นหนองหลม่

แกงหยวกไก�

เรไรดินดง

วัดศร�ล�อม
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พัฒนาเสน้ทางทอ่งเทีย่วตําบลหนองหลม่ ในรูปแบบของเกมส ์“หนองหลม่ Game Map”

พัฒนาผลิตภัณฑชุ์มชน หรือสินคา้ทีร่ะลึกของชุมชน 

พัฒนาทักษะการขายออนไลน ์เพ่ือเพิม่ช่องทางการขายของผลิตภัณฑข์า้วหอมมะลิหนองหลม่

ผลิตภัณฑจ์ากกลุม่นวัตกรรมอาหารเพ่ือการทอ่งเทีย่วหนองหลม่ผลิตภัณฑผ์า้ทอบา้นหนองหลม่

แกงหยวกไก�

เรไรดินดง

วัดศร�ล�อม
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บทความรวมเลม่ของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

บทความวิจัย ในเร่ืองการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลงานการตีพิมพ ์Journal of Tianjin University (Q2=1, Q3=1) จํานวน 2 ผลงาน

การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง

รายไดจ้าการทอ่งเทีย่ว (อาหารเพ่ือการทอ่งเทีย่ว) 
ทางกลุม่ฯ ไดนํ้าอาหารทีพั่ฒนาข้ึนไปออกงาน
ตามทีต่า่งๆ

รายไดจ้ากผลิตภัณฑท์างการเกษตร
(ขา้วหอมมะลิ การขายออนไลน)์

รายไดจ้ากผลิตภัณฑ ์สินคา้ทีร่ะลึก (ผา้ทอมือ)

-

-

3,000 บาท

20,000 บาท
(รายไดก้อ่นหักตน้ทุนการดําเนินงาน)

70,000 บาท 
(รายไดร้วมทัง้การขายผา่น แพลตฟอร์มออนไลน์

ยังไมไ่ดหั้กตน้ทุนการดําเนินงาน)

4,000 บาท

 ผลการดําเนินกิจกรรมของคณะฯ สง่ผลให้เกิดการเปลีย่น
ทางสังคม คือ 1 ชุมชน จากการที่ทุกคนในพ้ืนที่การเกษตรได้รวม
กลุ่มกัน ในช่วงการขายขา้วและวันสําคัญทางศาสนาปัจจุบันชุมชน
ไดมี้การร่วมกลุม่ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิม่ข้ึน และใน
การรวมกลุม่ไดมี้การฟ้ืนภูมิปัญญาชุมชน ไดแ้ก ่อาหารของทอ้งถิน่
จํานวน 4 ผลิตภัณฑ ์ไดแ้ก ่หมูร้า จิน้นุม่ (เน้ือนุม่) นาพริกเรไรดินดง
(นาพริกจิง้โกร่ง) และขนมหนา้ไหม ้ซ่ึงเกือบจะสูญหายไปและเหลือ
เพียงผูสู้งอายุเทา่นัน้ทีท่ราบสูตร และการทําอีกผลิตภัณฑคื์อ ผา้ทอมือ
ทีชุ่มชนกําลังคิดประดิษฐล์วดลายของชุมชนข้ึนมาโดยมาจากฐานทาง
วัฒนธรรมของตนเองสุดทา้ยคือ กลุม่ขา้วหอมมะลิ พบวา่มีการรวม
กลุ่มเพิ่มข้ึนและได้มีการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาขา้วหอมมะลิให้ได้ GI
และ มาตรฐานอินทรีย์

เชิงสังคม
 จากการดําเนินงานของคณะฯ พบวา่มีการจัดการสิง่แวดลอ้ม
ดีข้ึน โดยแยกออกเป็น 3 กลุม่ คือ 

   กลุม่การท่องเที่ยว การดําเนินกิจกรรม นอกจากเกิดนวัตกรรม
   อาหารแลว้ ชุมชนยังพิจารณาถึง สิง่แวดลอ้มภายในชุมชน จะเห็น
   ไดว้่าหลายบ้านได้มีการจัดการเร่ืองสิ่งแวดล้อม จัดการขยะ 

   กลุ่มผา้ทอมือ เม่ือกลุ่มทอผา้ได้เขา้ใจกระบวนการต่างๆ ในการ
   ยอ้มผา้ พบวา่ ไดมี้การนําสีธรรมชาติ มายอ้มผา้แทนสีเคมี ทําให้
   เกิดสีสันใหม่ๆ  และไมทํ่าลายสิง่แวดลอ้ม

   กลุ่มข้าวหอมมะลิ กลุ่มได้พิจารณาเกี่ยวกับการเข้ามาตรฐาน
   อินทรีย ์ดังนัน้ทางกลุม่จึงมีการงดใช้สารเคมีสง่ผลตอ่สิง่แวดลอ้ม
   ไดดี้ข้ึน และทีสํ่าคัญในกลุม่เป็นเกษตรนาแปลงใหญอี่กดว้ย

เชิงส่ิงแวดล้อม
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โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้
The Development of School Operation Model with the King's Philosophy for Sustainability

ดอกคําใต้

วิทยาลัยการศึกษา
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามแนวทางศาสตร์พระราชา
คือ สมุนไพรไทย (ฟา้ทะลายโจร)
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     การดําเนินการของโครงการฯ ไดนํ้ากรอบแนวคิดการดําเนินงานของสถานศึกษาโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
(Professional Learning Community: PLC) ให้เกิดข้ึนแล้วนําไปสู่การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในหลักการทรงงาน
23 ประการ โดยทําการวิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลผา่นการมีสว่นร่วมจากชุมชนจนทําให้เกิดรูปแบบการดําเนินงานของชุมชน
โรงเรียน ด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักการทรงงาน 4 ประการ ได้แก่  ระเบิดจากข้างในการมีส่วนร่วมภูมิสังคม  และ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการนํารูปแบบไปใช้จนเกิดเป็นกิจกรรม ไดแ้กส่วนสมุนไพรพอเพียงศูนยก์ารเรียนรู้
สมุนไพรหมอเมือง การทําสบูส่มุนไพรฟ้าทะลายโจร การทําชาชงสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นตน้

เป้าหมายเชิงปริมาณ

 โรงเรียนงําเมืองวิทยาคมไดรู้ปแบบการดําเนินงานของโรงเรียน
 เกีย่วกับการนําศาสตร์พระราชาเพ่ือนํามาประยุกตใ์ช้และพัฒนา
 โรงเรียน

 ชุมชนมีแหลง่เรียนรู้สมุนไพรในชุมชนซ่ึงร่วมกันระหวา่ง ชุมชน
 โรงเรียน วัด (บวร) 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 บุคลากรในโรงเรียนงําเมืองมีความรู้ ความเขา้ใจการนํา
 ศาสตร์พระราชาสูก่ารปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรม

 ชุมชนตําบลห้วยลานมีภูมิคุม้กันด้านความพอเพียง การพ่ึงพา
 อาศัยกันระหวา่ง โรงเรียน ชุมชน วัด 

 ชุมชนมีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดว้ยความพอเพียง ลดคา่
 ใช้จ่ายจากการมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิภูมิคุม้กันใน
 ตัวทีดี่ โดยอาศัยศาสตร์พระราชาดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยการศึกษา

หัวหนา้โครงการ

ดร.วัชระ จตุพร

ผูร่้วมวิจัย

ผศ.ดร.สุนทร คลา้ยอา

ผูร่้วมวิจัย

ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส

ผูร่้วมวิจัย

ดร.นรินธน ์นนทมาลย์

ผูร่้วมวิจัย

คุณวิทวัส ธิวัย
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 ชุมชน (โรงเรียนงําเมืองวิทยาคม) สามารถใช้องค์ความรู้และทรัพยากรที่มีอยูใ่นท้องถิ่น คือ สมุนไพรไทย มาประยุกต์ใช้
เป็นผลิตภัณฑ์ และสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ลดการสิ้นเปลืองด้านเศรษฐกิจ สามารถสร้างนวัตกรชุมชน
คือ ปราชญช์าวบา้น ครู นักเรียน เป็นต้น

การมีสว่นร่วมของชุมชนในการตระหนักถึงความสําคัญของ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่

ความพร้อมดา้นทรัพยากรชุมชนทัง้สถานที ่และความรู้ของ
บุคลากรของชุมชน

กรอบแนวคิดของโครงการสอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ชุมชนทําให้การทํางานราบร่ืนและประสบผลสําเร็จ

ฟา้ทะลายโจร

วิทยาลัยการศึกษา

ระเบิดจากขา้งใน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ์และแบบ
สังเกต การมีส่วนร่วม เพ่ือสํารวจความต้องการจําเป็นของ
ชุมชนและความอยากในการพัฒนาสิง่ทีชุ่มชนมีอยู่
ภูมิสังคม ศึกษากรอบแนวคิดการวิจัย ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของพ้ืนทีเ่พ่ือหาขอ้มูลสิง่ทีชุ่มชนมีอยู ่เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถิน่
ปราชญชุ์มชน เป็นตน้

การมีส่วนร่วม ทุกฝ่ายทัง้ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ปราชญ์
ชุมชน เขา้มามีสว่นร่วมในการดําเนินการตามแนวทางศาสตร์
พระราชา

เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินโครงการโดยคํานึงถึงสิง่ทีมี่อยูใ่น
ชุมชนและสามารถนํามาประยุกตใ์ช้เพ่ือลดความสิน้เปลือง
เน้นฟ้ืนฟูของดีของชุมชน เช่น สมุนไพร ภูมิปัญญาจาก
ปราชญช์าวบา้น
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     การดําเนินการของโครงการฯ ไดนํ้ากรอบแนวคิดการดําเนินงานของสถานศึกษาโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
(Professional Learning Community: PLC) ให้เกิดข้ึนแล้วนําไปสู่การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในหลักการทรงงาน
23 ประการ โดยทําการวิเคราะห์และรวบรวมขอ้มูลผา่นการมีสว่นร่วมจากชุมชนจนทําให้เกิดรูปแบบการดําเนินงานของชุมชน
โรงเรียน ด้วยศาสตร์พระราชาตามหลักการทรงงาน 4 ประการ ได้แก่  ระเบิดจากข้างในการมีส่วนร่วมภูมิสังคม  และ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการนํารูปแบบไปใช้จนเกิดเป็นกิจกรรม ไดแ้กส่วนสมุนไพรพอเพียงศูนยก์ารเรียนรู้
สมุนไพรหมอเมือง การทําสบูส่มุนไพรฟ้าทะลายโจร การทําชาชงสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นตน้

เป้าหมายเชิงปริมาณ

 โรงเรียนงําเมืองวิทยาคมไดรู้ปแบบการดําเนินงานของโรงเรียน
 เกีย่วกับการนําศาสตร์พระราชาเพ่ือนํามาประยุกตใ์ช้และพัฒนา
 โรงเรียน

 ชุมชนมีแหลง่เรียนรู้สมุนไพรในชุมชนซ่ึงร่วมกันระหวา่ง ชุมชน
 โรงเรียน วัด (บวร) 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 บุคลากรในโรงเรียนงําเมืองมีความรู้ ความเขา้ใจการนํา
 ศาสตร์พระราชาสูก่ารปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรม

 ชุมชนตําบลห้วยลานมีภูมิคุม้กันด้านความพอเพียง การพ่ึงพา
 อาศัยกันระหวา่ง โรงเรียน ชุมชน วัด 

 ชุมชนมีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดว้ยความพอเพียง ลดคา่
 ใช้จ่ายจากการมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิภูมิคุม้กันใน
 ตัวทีดี่ โดยอาศัยศาสตร์พระราชาดา้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยการศึกษา

หัวหนา้โครงการ

ดร.วัชระ จตุพร

ผูร่้วมวิจัย

ผศ.ดร.สุนทร คลา้ยอา

ผูร่้วมวิจัย

ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส

ผูร่้วมวิจัย

ดร.นรินธน ์นนทมาลย์

ผูร่้วมวิจัย

คุณวิทวัส ธิวัย
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 ชุมชน (โรงเรียนงําเมืองวิทยาคม) สามารถใช้องค์ความรู้และทรัพยากรที่มีอยูใ่นท้องถิ่น คือ สมุนไพรไทย มาประยุกต์ใช้
เป็นผลิตภัณฑ์ และสร้างแหล่งเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ลดการสิ้นเปลืองด้านเศรษฐกิจ สามารถสร้างนวัตกรชุมชน
คือ ปราชญช์าวบา้น ครู นักเรียน เป็นต้น

การมีสว่นร่วมของชุมชนในการตระหนักถึงความสําคัญของ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่

ความพร้อมดา้นทรัพยากรชุมชนทัง้สถานที ่และความรู้ของ
บุคลากรของชุมชน

กรอบแนวคิดของโครงการสอดคลอ้งกับความตอ้งการของ
ชุมชนทําให้การทํางานราบร่ืนและประสบผลสําเร็จ

ฟา้ทะลายโจร

วิทยาลัยการศึกษา

ระเบิดจากขา้งใน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ์และแบบ
สังเกต การมีส่วนร่วม เพ่ือสํารวจความต้องการจําเป็นของ
ชุมชนและความอยากในการพัฒนาสิง่ทีชุ่มชนมีอยู่
ภูมิสังคม ศึกษากรอบแนวคิดการวิจัย ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของพ้ืนทีเ่พ่ือหาขอ้มูลสิง่ทีชุ่มชนมีอยู ่เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถิน่
ปราชญชุ์มชน เป็นตน้

การมีส่วนร่วม ทุกฝ่ายทัง้ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ปราชญ์
ชุมชน เขา้มามีสว่นร่วมในการดําเนินการตามแนวทางศาสตร์
พระราชา

เศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินโครงการโดยคํานึงถึงสิง่ทีมี่อยูใ่น
ชุมชนและสามารถนํามาประยุกตใ์ช้เพ่ือลดความสิน้เปลือง
เน้นฟ้ืนฟูของดีของชุมชน เช่น สมุนไพร ภูมิปัญญาจาก
ปราชญช์าวบา้น
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คุณบุญญรัตน ์เจนใจ

ความสามารถของนวัตกร
มีองค์ความรู้เร่ืองพืชสมุนไพรไทยและ
ภาษาลา้นนาสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้
ให้ชุมชนได้

คุณทวีชัย สมควร

ความสามารถของนวัตกร
มีองคค์วามรู้เร่ืองเกษตรกรรมพอเพียงและ
การใช้ทรัพยากรในชุมชน

คุณเอมอร กาศสกุล 

ความสามารถของนวัตกร
ให้คําปรึกษาดา้นวิชาการและแหลง่เรียนรู้

ศาสตร์พระราชา 4 ประการ ไดแ้ก ่ระเบิดจากขา้งใน ภูมิสังคม
การมีสว่นร่วม และเศรษฐกิจพอเพียง

ภูมิปัญญาทอ้งถิน่เกีย่วกับสมุนไพรไทย

ภูมิปัญญาทอ้งถิน่เกีย่วกับภาษาลา้นนา

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

วิทยาลัยการศึกษา444

ผลิตภัณฑส์มุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร

สวนสมุนไพรพอเพียง

ศูนยเ์รียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่

วิทยาลัยการศึกษา 45
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คุณบุญญรัตน ์เจนใจ
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ให้คําปรึกษาดา้นวิชาการและแหลง่เรียนรู้

ศาสตร์พระราชา 4 ประการ ไดแ้ก ่ระเบิดจากขา้งใน ภูมิสังคม
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ภูมิปัญญาทอ้งถิน่เกีย่วกับภาษาลา้นนา
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ผลิตภัณฑส์มุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร

สวนสมุนไพรพอเพียง

ศูนยเ์รียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่
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ผลิตภัณฑส์มุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร

สวนสมุนไพรพอเพียง

ศูนยเ์รียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิน่
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บทความรวมเล่มของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

ชุมชนมีส่วนร่วมทั้งบ้าน วัด โรงเรียน (บวร)

เชิงสังคม
           การใช้ทรัพยากรทีมี่อยูใ่นทอ้งถิน่ให้เกิดประโยชนแ์ละ
การรู้จักสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากปราชญ์
ชาวบ้าน

เชิงส่ิงแวดล้อม

การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง

มูลคา่ดา้นองคค์วามรู้ทีเ่พิม่ข้ึน
จากการร่วมโครงการ

ลดตน้ทุนการจัดซ้ือพืชสมุนไพร

ลดตน้ทุนการซ้ือสบูส่มุนไพร

ร้อยละ 50

ตน้ละ
5-10 บาท

กอ้นละ
10 - 20 บาท

ร้อยละ 80

ไมมี่คา่ใช้จ่าย
(ปลูกขยายพันธเ์อง)

กอ้นละ
8-15 บาท

วิทยาลัยการศึกษา46
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถ่ิน
Development of Local Herbal Products

คณะสหเวชศาสตร์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากชุมชน

แม่ใจ
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เพ่ือสร้างนวัตกรรมชุมชนในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้และลดคา่ใช้จ่าย
ดา้นสุขภาพของคนในชุมชน

เพ่ือสร้างนวัตกรชาวบา้นในการถ่ายทอดความรู้การดูแลสุขภาพ
ดว้ยสมุนไพร

 บูรณาการด้านวิชาการกับภูมิปัญญาและทรัพยากรใน
ท้องถิ่นโดยการนําสมุนไพรในท้องถิ่นมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
การรักษาเบ้ืองต้น ทําให้คนในชุมชนสามารถดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น
ไดด้ว้ยตนเองนํามาซ่ึงการลดคา่ใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อีกทัง้
ยังสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในเชิงพาณิชย ์ซ่ึงจะเป็นการ
สร้างรายไดใ้ห้แกชุ่มชนอีกทางหน่ึง

 การอบรมเชิงปฎิบัติการถ่ายทอดความรู้การทําผลิตจาก
สมุนไพร ได้แก่ นามันไพล สบู่นาผ้ึง ยาดมสมุนไพร และการจัด
กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้การใช้สมุนไพรระหวา่งวิทยากรผูเ้ชีย่วชาญ
จากมหาวิทยาลัยพะเยา และปราชญช์าวบา้น

การร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการทํางาน ได้แก่
คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแมสุ่ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแมสุ่ก
และคนในชุมชน

คนในชุมชนเห็นถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพโดย
ชุมชนมีสว่นร่วม

ความพร้อมของทรัพยากรในชุมชน ไดแ้ก ่ทรัพยากรบุคคล
คือปราชญช์าวบา้นทีมี่ความรู้ดา้นสมุนไพร และทรัพยากร
ดา้นพืชสมุนไพร และการเลีย้งผ้ึง เป็นตน้

หัวหนา้โครงการ

ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์

ทีป่รึกษาโครงการ

ผศ.ดร.ทนพ. ยุทธนา หมัน่ดี

ผูร่้วมวิจัย

อ.ดร.กภ.สุดารัตน ์สังฆะมณี

ผูร่้วมวิจัย

อ.กภ.อรุณรัตน ์ศรีทะวงษ์

คณะสหเวชศาสตร์48

 ประชาชนในชุมชนสามารถสร้างผลิตภัณฑส์มุนไพรเพ่ือการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ได ้ โดยการใช้ทรัพยากรในชุมชนและมีการ

บูรณาการความรู้ด้านวิชาการกับภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

คุณอุดร  ตาเบา้

ความสามารถของนวัตกร
วิทยากรถ่ายทอดการดูแลสุขภาพ
ดว้ยสมุนไพร

คณะสหเวชศาสตร์ 49
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คูมื่อการทําผลิตภัณฑส์มุนไพร

 ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ และเกิดการ
ประสานความร่วมมือของภาคีเครือขา่ยในการดูแลสุขภาพ
โดยใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรในทอ้งถิน่

เชิงสังคม

 สง่เสริมการนําทรัพยาการดา้นพืชสมุนไพรในชุมชน
มาทําให้เกิดประโยชนใ์นการดูแลสุขภาพ

เชิงส่ิงแวดล้อม

องคค์วามรู้เร่ืองสรรพคุณและการใช้สมุนไพรในการรักษา

องคค์วามรู้เร่ืองการสร้างผลิตภัณฑจ์ากสมุนไพรในการรักษาเบ้ืองตน้

บทความรวมเล่มของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

นามันไพลแมสุ่ก
สรรพคุณ ฉีดพน่พร้อมทัง้นวดเบาๆบริเวณทีป่วดเม่ือย
แกอ้าหารปวดเม่ือยเคล็ดขัดยอก

สรรพคุณ ใช้สูดดมบรรเทาอาการคัดจมูกวิงเวียนศีรษะ
ยาดมสมุนไพรชุมชนแมสุ่ก

สบูส่มุนไพรนาผ้ึงแมสุ่ก

สรรพคุณ ช่วยทําความสะอาดสิง่สกปรกพร้อมบํารุง
ผิวพรรณให้เรียบเนียน

คณะสหเวชศาสตร์50
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ชุมชนต้นแบบอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาคน และพัฒนาพ้ืนท่ีแบบมีส่วนร่วม

เมืองพะเยา

โครงการ การพัฒนาคนสู่ชุมชนอัจฉริยะ
Smart People - Smart Community
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 การดําเนินการโครงการครัง้นี้ คณะผูดํ้าเนินการมีความต้องการที่จะพัฒนารูปแบบและกระบวนการวางแผนพัฒนาและ
แกไ้ขปัญหาชุมชนแบบบูรณาการทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ชุมชน/หมูบ่า้น เทศบาลตําบลแมก่า อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือจัดทําแผนชุมชนเชิงคุณภาพจากชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือ
ชุมชน ผา่นการสังเคราะห์คุณค่าขอ้มูลทรัพยากรชุมชน ครอบคลุมมิติทางการกอ่สร้าง (Construction Perspective) มิติทาง
สังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Perspective) และมิติทางสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiency Perspective)
บนพ้ืนฐานความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีทรัพยากรชุมชน ภูมิปัญญา การพ่ึงตนเอง และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยขอ้มูลทรัพยากรชุมชนทีทํ่าการสํารวจและรวบรวมจะถูกจัดเก็บและจัดการในรูปแบบฐานขอ้มูลทีมี่ความถูกตอ้ง นา่เช่ือถือ และ
อยูใ่นมาตรฐานขอ้มูลเดียวกันอยา่งเป็นระบบ โดยสามารถเรียกดูและสืบคน้ขอ้มูลผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ทีเ่ป็นประโยชนใ์นการตัดสินใจ
วางแผนพัฒนาและแกไ้ขปัญหา บูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที ่โดยการสร้างระบบฐานขอ้มูลออกมาในรูปแบบของ
ภาพแผนทีที่แ่สดงให้เห็นการกระจายขอ้มูลทรัพยากรและสิง่แวดลอ้มของชุมชนในภาพรวม ทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การจัดทําโครงการ
และกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาหรือแกไ้ขปัญหาดา้นตา่ง ๆ ในเชิงพ้ืนทีข่องชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นรูปธรรมตอ่ไป

       กระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนในชุมชนเพ่ือการวางแผน
และพัฒนาชุมชน (Participatory planning) โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ การแลกเปลีย่นเรียนรู้
กระบวนการทํางาน รับรู้ เขา้ใจถึงต้นทุนทรัพยากรของชุมชนและ
เขา้ใจจุดเดน่และขอ้จํากัดของชุมชน ผา่นการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
การใช้งานระบบทีเ่ป็นมิตรกับผูใ้ช้งาน (User-friendly)

 ชุมชนตน้แบบอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาคน และพัฒนาพ้ืนทีแ่บบมีสว่นร่วมทีป่ระชาชนในชุมชนสามารถพ่ึงพิงตนเอง ประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเขา้มามีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาและแกไ้ขปัญหาชุมชนของตนในทุกระดับ
และทุกขัน้ตอน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
มีสว่นร่วม (Digital Transformation)

การสร้างความร่วมรู้สึก (Empathy) ของคนในชุมชน

หัวหนา้โครงการ

ดร.สวรินทร์ ฤกษอ์ยูสุ่ข

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแกว้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร52

 การดําเนินการโครงการครัง้นี้ คณะผูดํ้าเนินการมีความต้องการที่จะพัฒนารูปแบบและกระบวนการวางแผนพัฒนาและ
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 ชุมชนในตําบลแมก่ามีนวัตกรที่สามารถใช้งานระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนที่จากข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยํา และสะท้อนปัญหาของชุมชนได้อยา่งชัดเจน

ระบบฐานขอ้มูลชุมชนเพ่ือการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสว่นร่วม
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ชุมชน ผา่นการสังเคราะห์คุณค่าขอ้มูลทรัพยากรชุมชน ครอบคลุมมิติทางการกอ่สร้าง (Construction Perspective) มิติทาง
สังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Perspective) และมิติทางสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiency Perspective)
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อยูใ่นมาตรฐานขอ้มูลเดียวกันอยา่งเป็นระบบ โดยสามารถเรียกดูและสืบคน้ขอ้มูลผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ทีเ่ป็นประโยชนใ์นการตัดสินใจ
วางแผนพัฒนาและแกไ้ขปัญหา บูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที ่โดยการสร้างระบบฐานขอ้มูลออกมาในรูปแบบของ
ภาพแผนทีที่แ่สดงให้เห็นการกระจายขอ้มูลทรัพยากรและสิง่แวดลอ้มของชุมชนในภาพรวม ทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การจัดทําโครงการ
และกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาหรือแกไ้ขปัญหาดา้นตา่ง ๆ ในเชิงพ้ืนทีข่องชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นรูปธรรมตอ่ไป

       กระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนในชุมชนเพ่ือการวางแผน
และพัฒนาชุมชน (Participatory planning) โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ การแลกเปลีย่นเรียนรู้
กระบวนการทํางาน รับรู้ เขา้ใจถึงต้นทุนทรัพยากรของชุมชนและ
เขา้ใจจุดเดน่และขอ้จํากัดของชุมชน ผา่นการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
การใช้งานระบบทีเ่ป็นมิตรกับผูใ้ช้งาน (User-friendly)

 ชุมชนตน้แบบอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาคน และพัฒนาพ้ืนทีแ่บบมีสว่นร่วมทีป่ระชาชนในชุมชนสามารถพ่ึงพิงตนเอง ประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเขา้มามีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาและแกไ้ขปัญหาชุมชนของตนในทุกระดับ
และทุกขัน้ตอน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
มีสว่นร่วม (Digital Transformation)

การสร้างความร่วมรู้สึก (Empathy) ของคนในชุมชน

หัวหนา้โครงการ

ดร.สวรินทร์ ฤกษอ์ยูสุ่ข

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแกว้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร52

 การดําเนินการโครงการครัง้นี้ คณะผูดํ้าเนินการมีความต้องการที่จะพัฒนารูปแบบและกระบวนการวางแผนพัฒนาและ
แกไ้ขปัญหาชุมชนแบบบูรณาการทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ชุมชน/หมูบ่า้น เทศบาลตําบลแมก่า อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือจัดทําแผนชุมชนเชิงคุณภาพจากชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือ
ชุมชน ผา่นการสังเคราะห์คุณค่าขอ้มูลทรัพยากรชุมชน ครอบคลุมมิติทางการกอ่สร้าง (Construction Perspective) มิติทาง
สังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Perspective) และมิติทางสิ่งแวดล้อม (Eco-efficiency Perspective)
บนพ้ืนฐานความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีทรัพยากรชุมชน ภูมิปัญญา การพ่ึงตนเอง และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยขอ้มูลทรัพยากรชุมชนทีทํ่าการสํารวจและรวบรวมจะถูกจัดเก็บและจัดการในรูปแบบฐานขอ้มูลทีมี่ความถูกตอ้ง นา่เช่ือถือ และ
อยูใ่นมาตรฐานขอ้มูลเดียวกันอยา่งเป็นระบบ โดยสามารถเรียกดูและสืบคน้ขอ้มูลผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ทีเ่ป็นประโยชนใ์นการตัดสินใจ
วางแผนพัฒนาและแกไ้ขปัญหา บูรณาการร่วมกับการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที ่โดยการสร้างระบบฐานขอ้มูลออกมาในรูปแบบของ
ภาพแผนทีที่แ่สดงให้เห็นการกระจายขอ้มูลทรัพยากรและสิง่แวดลอ้มของชุมชนในภาพรวม ทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่การจัดทําโครงการ
และกิจกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาหรือแกไ้ขปัญหาดา้นตา่ง ๆ ในเชิงพ้ืนทีข่องชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมและเป็นรูปธรรมตอ่ไป

       กระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนในชุมชนเพ่ือการวางแผน
และพัฒนาชุมชน (Participatory planning) โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ การแลกเปลีย่นเรียนรู้
กระบวนการทํางาน รับรู้ เขา้ใจถึงต้นทุนทรัพยากรของชุมชนและ
เขา้ใจจุดเดน่และขอ้จํากัดของชุมชน ผา่นการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
การใช้งานระบบทีเ่ป็นมิตรกับผูใ้ช้งาน (User-friendly)

 ชุมชนตน้แบบอัจฉริยะเพ่ือการพัฒนาคน และพัฒนาพ้ืนทีแ่บบมีสว่นร่วมทีป่ระชาชนในชุมชนสามารถพ่ึงพิงตนเอง ประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเขา้มามีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดทําแผนเพ่ือพัฒนาและแกไ้ขปัญหาชุมชนของตนในทุกระดับ
และทุกขัน้ตอน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา
มีสว่นร่วม (Digital Transformation)

การสร้างความร่วมรู้สึก (Empathy) ของคนในชุมชน

หัวหนา้โครงการ

ดร.สวรินทร์ ฤกษอ์ยูสุ่ข

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแกว้
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 ชุมชนในตําบลแมก่ามีนวัตกรที่สามารถใช้งานระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนที่จากข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยํา และสะท้อนปัญหาของชุมชนได้อยา่งชัดเจน

ระบบฐานขอ้มูลชุมชนเพ่ือการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสว่นร่วม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 53

 ชุมชนในตําบลแมก่ามีนวัตกรที่สามารถใช้งานระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนที่จากข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยํา และสะท้อนปัญหาของชุมชนได้อยา่งชัดเจน

ระบบฐานขอ้มูลชุมชนเพ่ือการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาชุมชนแบบมีสว่นร่วม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 53
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บทความรวมเล่มของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

 ชุมชนมีการบูรณาการและเช่ือมโยงการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาเชิงพ้ืนทีแ่บบบูรณาการ โดยใช้ขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือในการจัด
ทําแผนพัฒนาและแกไ้ขปัญหาชุมชน/หมูบ่้าน ครอบคลุมทุกมิติทัง้
มิติทางการกอ่สร้าง (Construction Perspective) มิติทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (Social and Economic Perspective) และมิติทาง
สิง่แวดลอ้ม (Eco-efficiency Perspective) บนพ้ืนฐานความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยีทรัพยากรชุมชนภูมิปัญญาการพ่ึงตนเอง และ
กระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชน

เชิงสังคม

คุณศักดิป์รีชา คํามี 

ความสามารถของนวัตกร
ผูช่้วยผูใ้หญบ่า้น หมู ่11 ความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารผูดู้แลระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรชุมชน

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้นวัตกรชุมชน

การสํารวจขอ้มูลทรัพยากรชุมชนและการพัฒนาระบบ
ฐานขอ้มูลชุมชน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่นร่วม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร54
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โครงการการพัฒนาอําเภอเชียงม่วนให้เป็นชุมชนนวัตกรรมเร่ืองการจัดการหนี้สินอย่างย่ังยืน สร้าง  รายได้
พ่ึงพาตนเองได้ด้วยศักยภาพของผู้นําชุมชน ผู้สูงอายุและทุนวัฒนธรรม

The development of Chiang Muan District to be an innovative community 
on sustainable debt management creates income community on sustainable debt management creates income

that can be self-reliant with the potential of senior community leaders and cultural capita

คณะนิติศาสตร์
ชุมชนต้นแบบเร่ืองการจัดการหน้ีสินโดยผู้นําชุมชนเบ้ืองต้น
ชุมชนต้นแบบเร่ืองการไกล่เกล่ียข้อพิพาทเบ้ืองต้นโดยผู้สูงอายุ

เชียงม่วน
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     โครงการนีเ้กิดข้ึนจากการตอ่ยอดโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์
แห่งความสําเร็จคณะนิติศาสตร์ปีงบประมาณ 2562 ซ่ึงเกิดจาก
ความต้องการของชุมชน ดังนัน้จึงเกิดความมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ความต้องการลดปัญหาการจัดการหนีสิ้นและสามารถลดขอ้พิพาท
เบ้ืองตน้ได ้โดยการนํานวัตกรรมของการจัดการเรียนการสอนแบบ
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็น “การนําวิชาการสูชุ่มชน”
โดยไดรั้บผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 5 คะแนน
เต็ม ทําให้ชุมชนไดทํ้ากิจกรรมการเรียนรู้อยา่งสนุก และไดรั้บความรู้
ทีเ่ป็นประโยชนจ์ากการอบรมและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันไดร้วมถึง
การสร้างนวัตกรรมคูมื่องา่ย ๆ เก็บไวกั้บชุมชนเพ่ือความยัง่ยืนอีกดว้ย
นอกจากนั้นยังนําเอาผ้าทอไทล้ือมาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ให้
ทันสมัยตามความตอ้งการของตลาดและประชาสัมพันธต์อ่ไป

เป็นชุมชนทีมี่การบริหารจัดการในลักษณะชุมชนนวัตกรรมมีความรู้
ใหมส่ร้างเครือขา่ยชุมชนการจัดการหนี้สินและการไกล่เกลี่ย
ขอ้พิพาท

มีการใช้นวัตกรรมในการยกระดับรายไดอ้ยา่งนอ้ย 1 โครงการและ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเร่ืองจัดการหนีสิ้นและการลดขอ้พิพาท
อยา่งนอ้ย 2 นวัตกรรม 

สามารถสร้างนวัตกรชาวบา้น จํานวน 30 คน

สร้างอัตราการเติบโตของมูลคา่เศรษฐกิจฐานราก และมูลคา่สินคา้
ผลิตภัณฑชุ์มชนและการทอ่งเทีย่วเพิม่ข้ึนร้อยละ 10 ตอ่ปี

คุณภาพชีวิตของชุมชนได้รับการพัฒนาเร่ืองปัญหาหนี้สินลด
ขอ้พิพาทในชุมชน

การมีสว่นร่วมของผูนํ้าชุมชนและผูสู้งอายุของตําบลสระ

การเรียนการสอนทีนํ่าวิชาการสูชุ่มชนดว้ยการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning)

การมีสว่นร่วมของชุมชน 

หัวหนา้โครงการ

ผศ.กาญจนุรัตน ์ไมรินทร์

ผูร่้วมวิจัย

รศ.กันยกั์ญญา ใจการวงคส์กุล

ผูร่้วมวิจัย

ผศ.สุวิทย ์ปัญญาวงศ์

ผูร่้วมวิจัย

อาจารยอุ์ดมศักดิ ์จิรกาลกุลเกษม

ผูร่้วมวิจัย

อาจารยปิ์ยอร เปลีย่นผดุง

คณะนิติศาสตร์56

 “นวัตกรรมชุมชนท่าฟ้าใต้ ตําบลสระ อําเภอเชียงม่วน

สามารถพ่ึงพาตนเองได้เร่ืองจัดการหนี้สินและสามารถไกล่เกลี่ย

ขอ้พิพาทเบ้ืองตน้ไดโ้ดยผูนํ้าชุมชนและผูสู้งอายุ และมีความตระหนัก

ถึงทุนวัฒนธรรมของชุมชน

ขอ้มูลพ้ืนฐานของพ้ืนทีตํ่าบลสระอําเภอเชียงมว่น

เอกสาร หนังสือ ตํารา คําพิพากษาเว็บไซตต์า่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกับหลักกฎหมายทีใ่ช้ในการทําเอกสารประกอบการ
ให้ความรู้ 

บทสัมภาษณบุ์คคลทีเ่กีย่วขอ้งใกลชิ้ดกับชุมชนและผูที้ป่ฏิบัติงานเกีย่วกับกฎหมายของ ตําบลสระ อําเภอเชียงมว่น
จังหวัดพะเยา

นวัตกรรมดา้นการเรียนการสอนทีนํ่าวิชาการสูชุ่มชนดว้ยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ผู้นําชุมชนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพ่ือนําความรู้ใช้ในการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทและจัดการหนี้สินของชุมชนเพ่ือเป็น
ตน้แบบให้ชุมชนอ่ืน

แผนทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว และผลิตภัณฑสิ์นคา้ทุนวัฒนธรรมทีส่ง่เสริม
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 “นวัตกรรมชุมชนท่าฟ้าใต้ ตําบลสระ อําเภอเชียงม่วน

สามารถพ่ึงพาตนเองได้เร่ืองจัดการหนี้สินและสามารถไกล่เกลี่ย

ขอ้พิพาทเบ้ืองตน้ไดโ้ดยผูนํ้าชุมชนและผูสู้งอายุ และมีความตระหนัก

ถึงทุนวัฒนธรรมของชุมชน

ขอ้มูลพ้ืนฐานของพ้ืนทีตํ่าบลสระอําเภอเชียงมว่น

เอกสาร หนังสือ ตํารา คําพิพากษาเว็บไซตต์า่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกับหลักกฎหมายทีใ่ช้ในการทําเอกสารประกอบการ
ให้ความรู้ 

บทสัมภาษณบุ์คคลทีเ่กีย่วขอ้งใกลชิ้ดกับชุมชนและผูที้ป่ฏิบัติงานเกีย่วกับกฎหมายของ ตําบลสระ อําเภอเชียงมว่น
จังหวัดพะเยา

นวัตกรรมดา้นการเรียนการสอนทีนํ่าวิชาการสูชุ่มชนดว้ยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ผู้นําชุมชนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพ่ือนําความรู้ใช้ในการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาทและจัดการหนี้สินของชุมชนเพ่ือเป็น
ตน้แบบให้ชุมชนอ่ืน

แผนทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่ว และผลิตภัณฑสิ์นคา้ทุนวัฒนธรรมทีส่ง่เสริม
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คุณณัฐวุฒิ ยามเย็น

ความสามารถของนวัตกร
สามารถคิดกระบวนการไกลเ่กลีย่
ขอ้พิพาทในชุมชนตําบลสระ

คุณจําลอง กันทะ

ความสามารถของนวัตกร
สามารถให้คําปรึกษาจัดการหนีเ้บ้ืองตน้ได้

คุณสวย บุญทา

ความสามารถของนวัตกร
สามารถให้คําปรึกษาจัดการหนีเ้บ้ืองตน้ได้

คุณทองสุข ทองคํา

ความสามารถของนวัตกร
ความสามารถของนวัตกร เขียนพินัยกรรม
แบบเขียนเองได้ และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เบ้ืองต้นตามกระบวนการที่ถูกต้องตาม
กฎหมายได้

คุณพินิจ งามเจริญ

ความสามารถของนวัตกร
สามารถเขียนพินัยกรรมแบบเขียนเองได้
และไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทเบ้ืองตน้ตามกระบวนการ
ทีถู่กตอ้งตามกฎหมายได้

     การจัดการอบรมแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ความรู้ดา้นกฎหมายหนี ้มรดก การไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท การออก

แบบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์และส่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เพ่ือ

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้
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คูมื่อเร่ือง “พินัยกรรม” 

คูมื่อเร่ือง “การจัดการหนีสิ้นเบ้ืองตน้” 

ศูนยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพาทชุมชนตําบลสระ

คูมื่อการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทภาคประชาชน
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คุณณัฐวุฒิ ยามเย็น

ความสามารถของนวัตกร
สามารถคิดกระบวนการไกลเ่กลีย่
ขอ้พิพาทในชุมชนตําบลสระ

คุณจําลอง กันทะ

ความสามารถของนวัตกร
สามารถให้คําปรึกษาจัดการหนีเ้บ้ืองตน้ได้

คุณสวย บุญทา

ความสามารถของนวัตกร
สามารถให้คําปรึกษาจัดการหนีเ้บ้ืองตน้ได้

คุณทองสุข ทองคํา

ความสามารถของนวัตกร
ความสามารถของนวัตกร เขียนพินัยกรรม
แบบเขียนเองได้ และไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เบ้ืองต้นตามกระบวนการที่ถูกต้องตาม
กฎหมายได้

คุณพินิจ งามเจริญ

ความสามารถของนวัตกร
สามารถเขียนพินัยกรรมแบบเขียนเองได้
และไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทเบ้ืองตน้ตามกระบวนการ
ทีถู่กตอ้งตามกฎหมายได้

     การจัดการอบรมแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ความรู้ดา้นกฎหมายหนี ้มรดก การไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท การออก

แบบห่อบรรจุผลิตภัณฑ์และส่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เพ่ือ

ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้
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คูมื่อเร่ือง “พินัยกรรม” 

คูมื่อเร่ือง “การจัดการหนีสิ้นเบ้ืองตน้” 

ศูนยไ์กลเ่กลีย่ขอ้พิพาทชุมชนตําบลสระ

คูมื่อการไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาทภาคประชาชน

คณะนิติศาสตร์ 59



60 

บทความรวมเลม่ของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม           บทความวิจัยตีพิมพว์ารสารวิชาการระดับชาติ 1 เร่ือง

มีแผนการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ จํานวน 1 ผลงาน

 ประชาชนมีความรู้และสามารถนําความรู้ไปใช้

ประโยชนไ์ดใ้นเร่ืองการจัดการหนีสิ้นและไกลเ่กลีย่ขอ้พิพาท

เบ้ืองตน้ได้

เชิงสังคม
      ประชาชนตระหนักคุณค่าของทุนวัฒนธรรมด้าน

สิ่งแวดล้อมและร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพ่ือการสร้างรายได้
ในส่วนของผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวต่อไป

เชิงส่ิงแวดล้อม

การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง

ลดรายจ่ายตอ่ครัวเรือนสําหรับการจ้าง
ทําพินัยกรรมแบบธรรมดา

ลดรายจ่ายการเดินทางเพ่ือจัดการหนีสิ้น
หรือขอ้พิพาทตอ่ครัวเรือนสําหรับคดีความ
ตา่ง ๆ

ประมาณ
5,000 - 10,000 บาท

ตอ้งเดินทางไปสถานีตํารวจ
เพ่ือแจ้งความหรือบันทึกประจําวัน

ไมมี่คา่ใช้จ่าย

ลดคา่เดินทางไปสถานีตํารวจ
เปลีย่นเป็นเดินทางไปไกลเ่กลีย่

ในหมูบ่า้นแทน
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โครงการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป
Packaging Development of Processed Banana’s

คณะศิลปศาสตร์
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของชุมชน
ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชน

แม่ใจ

261



62 

เพ่ือสร้าง Learning and Innovation Platform ดา้นการพัฒนา
บรรจุภัณฑก์ลว้ยแปรรูป

เพ่ือสร้างนักวิจัยชาวบ้านและนวัตกรชาวบ้าน จํานวน 20 คน
ให้สามารถเป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและชํานาญในอาชีพ
ของตนเองจนเกิดเป็นการสร้าง Best Practice ของกลุม่คนนัน้ๆ

เพ่ือสร้างนวัตกรรมชุมชน ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยัง
ชุมชนอ่ืน ๆ ได้
เพ่ือทําให้เศรษฐกิจเพิม่ข้ึนอยา่งนอ้ยร้อยละ 10

เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่สามารถเช่ือมโยงไปยังกลุ่มกล้วยแปรรูป
ในชุมชนอ่ืนในรูปแบบโครงการตอ่เน่ือง

นวัตกรชาวบ้านที่เกิดข้ึนตามความเชี่ยวชาญและถ่ายทอด
ความรู้โดยคณะนักวิจัย และเป็นนวัตกรที่สามารถต่อยอด
องคค์วามรู้ไปสูก่ารพัฒนาชุมชนทียั่ง่ยืนไดด้ว้ยตนเอง

นวัตกรรมใหมที่พั่ฒนาข้ึนให้สอดคล้องกับบริบทเป้าหมาย
การพัฒนาเชิงพ้ืนที ่ ซ่ึงนําไปสูก่ารเช่ือมโยงเขา้กับแผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ตําบลเจริญราษฎร์ อําเภอแมใ่จ จังหวัดพะเยา 

บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ทัง้เจ้าของผลิตภัณฑแ์ละผูบ้ริโภค

ความร่วมมือระหวา่งคณะนักวิจัย หนว่ยงานทอ้งถิน่ ผูนํ้าชุมชน
และสมาชิกในชุมชนทุกช่วงวัย

การบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับภูมิปัญญาหรือ
องคค์วามรู้เดิมของชุมชน

 คณะศิลปศาสตร์ใช้องคค์วามรู้ทางด้านภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเป็นองค์ความรู้หลักในการที่จะพัฒนา
บรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูปให้กับชุมชนบ้านห้วยเจริญราษฏร์
ตําบลเจริญราษฏร์อําเภอแมใ่จ จังหวัดพะเยา เพ่ือสง่เสริมรายได้
และเพิม่มูลคา่ผลิตภัณฑ ์รวมถึงการขยายกลุม่ผูใ้ช้ทีเ่ป็นชาวตา่ง
ประเทศซ่ึงมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) และหนว่ย
บริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.)
ทีจ่ะสามารถสร้างให้ชุมชนดังกลา่วเป็น Smart Community ดังนี้

 วิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
 เพิม่คุณคา่/มูลคา่ให้กับผลิตภัณฑก์ลว้ยแปรรูป

 สร้าง Learning and Innovation Platform ดา้นการ
 พัฒนาบรรจุภัณฑก์ลว้ยแปรรูป 

 สร้างนักวิจัยชาวบา้นและนวัตกรชาวบา้น ดา้นการพัฒนา
 บรรจุภัณฑ ์จํานวน 20 คน

 ถ่ายทอดความรู้ดา้นการตลาดและนวัตกรรมทีส่อดคลอ้ง
 กับบริบทของกลุม่กลว้ยแปรรูป

 พัฒนานวัตกรรมที่สามารถเช่ือมโยงไปยังกลุ่มกล้วย
 แปรรูปในชุมชนอ่ืนในรูปแบบโครงการตอ่เน่ือง

หัวหนา้โครงการ

ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ

นักวิจัยร่วม

ดร.วัชรินทร์ แกน่จันทร์

นักวิจัยร่วม

ดร.ศุลีพร คําชมภู

นักวิจัยร่วม

คุณเฉลิมพันธ ์แกว้กันทะ

ผูช่้วยนักวิจัย

คุณสถาพร เทพอุดม

คณะศิลปศาสตร์62

        ดําเนินโครงการโดยใช้การวิจัยแบบ Mixed Methods โดยแบ่งเป็นการดําเนินการใน 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่
ดา้น Physical Component และดา้น Governance aspect ซ่ึงขอ้มูลทีใ่ช้ในการวิจัยประกอบไปดว้ย ขอ้มูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่
การพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑใ์หม ่การสร้างนวัตกรชาวบา้น รวมถึงองคค์วามรู้ใหมที่เ่กิดข้ึนจากนวัตกร คือ นวัตกรรมทีม่า
จากความรู้ (Knowledge) + ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) + คุณคา่ (Value) และด้าน Governance aspect ได้แก่
นโยบายและกลไกการบริหารจัดการผา่นยุทธศาสตร์การดําเนินงานคณะศิลปศาสตร์ กระบวนการมีสว่นร่วมของภาคีเครือขา่ย
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจในพ้ืนทีด่้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action Research: PAR)
เพ่ือเพิม่ช่องทางการตลาด การขายสินคา้ การสร้างเศรษฐกิจในชุมชนเพิม่ข้ึนร้อยละ 10 โดยเช่ือมโยงกันระหวา่งพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมในชุมชน (Culture) การสั่งสมความรู้ของชุมชน (Wisdom) และการสร้างเทคโนโลยีสมัยใหม/่นวัตกรรมใหม่
(New Technology and innovation) เช่น Website เส้นทางการขนส่งสินคา้ออนไลน ์(Transportation) เพ่ือยกระดับ
ของชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยแบง่ออกเป็น 3 ชุด ไดแ้ก่
 แบบประเมินศักยภาพชุมชน เพ่ือตอบวัตถุประสงคข์องการเป็นชุมชนนวัตกรรม

 แบบประเมินการเป็นนวัตกร โดยแบบประเมินสร้างด้วยนักวิจัย ซ่ึงได้ทําการศึกษาบริบท และความเป็นไปได้
 กอ่นนํามาสร้างเป็นแบบประเมิน เพ่ือตอบวัตถุประสงคข์องการสร้างนวัตกรชาวบา้นได ้20 คน 

 แบบประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social return on investment) เพ่ือวัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ประกอบดว้ยการดําเนินงานตัง้แตปั่จจัยนําเขา้ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์และผลกระทบ ในการตอบวัตถุประสงค์

 ชุมชนตําบลเจริญราษฎร์มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน
จากการยกระดับผลิตภัณฑจ์ากชุมชนโดยใช้บรรจุภัณฑที์ไ่ดรั้บการพัฒนา
เพ่ือเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์เดิม และสมาชิกในชุมชนมีความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจผา่นช่องทางออนไลนไ์ด้ด้วยตนเอง จากการนําองคค์วามรู้ที่
ไดรั้บการถ่ายทอดจากผูเ้ชีย่วชาญ และช่องทางการตลาดใหม ่ๆ ทีพั่ฒนาข้ึน
เพ่ือให้ชุมชนไดมี้ศูนยก์ลางในการนําเสนอผลิตภัณฑอั์นเป็นความภาคภูมิใจ
ของชุมชน โดยสมาชิกของชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง
และยกระดับคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งยัง่ยืน
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        ดําเนินโครงการโดยใช้การวิจัยแบบ Mixed Methods โดยแบ่งเป็นการดําเนินการใน 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่
ดา้น Physical Component และดา้น Governance aspect ซ่ึงขอ้มูลทีใ่ช้ในการวิจัยประกอบไปดว้ย ขอ้มูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่
การพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑใ์หม ่การสร้างนวัตกรชาวบา้น รวมถึงองคค์วามรู้ใหมที่เ่กิดข้ึนจากนวัตกร คือ นวัตกรรมทีม่า
จากความรู้ (Knowledge) + ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) + คุณคา่ (Value) และด้าน Governance aspect ได้แก่
นโยบายและกลไกการบริหารจัดการผา่นยุทธศาสตร์การดําเนินงานคณะศิลปศาสตร์ กระบวนการมีสว่นร่วมของภาคีเครือขา่ย
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจในพ้ืนทีด่้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action Research: PAR)
เพ่ือเพิม่ช่องทางการตลาด การขายสินคา้ การสร้างเศรษฐกิจในชุมชนเพิม่ข้ึนร้อยละ 10 โดยเช่ือมโยงกันระหวา่งพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมในชุมชน (Culture) การสั่งสมความรู้ของชุมชน (Wisdom) และการสร้างเทคโนโลยีสมัยใหม/่นวัตกรรมใหม่
(New Technology and innovation) เช่น Website เส้นทางการขนส่งสินคา้ออนไลน ์(Transportation) เพ่ือยกระดับ
ของชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยแบง่ออกเป็น 3 ชุด ไดแ้ก่
 แบบประเมินศักยภาพชุมชน เพ่ือตอบวัตถุประสงคข์องการเป็นชุมชนนวัตกรรม

 แบบประเมินการเป็นนวัตกร โดยแบบประเมินสร้างด้วยนักวิจัย ซ่ึงได้ทําการศึกษาบริบท และความเป็นไปได้
 กอ่นนํามาสร้างเป็นแบบประเมิน เพ่ือตอบวัตถุประสงคข์องการสร้างนวัตกรชาวบา้นได ้20 คน 

 แบบประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social return on investment) เพ่ือวัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ประกอบดว้ยการดําเนินงานตัง้แตปั่จจัยนําเขา้ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์และผลกระทบ ในการตอบวัตถุประสงค์

 ชุมชนตําบลเจริญราษฎร์มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน
จากการยกระดับผลิตภัณฑจ์ากชุมชนโดยใช้บรรจุภัณฑที์ไ่ดรั้บการพัฒนา
เพ่ือเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์เดิม และสมาชิกในชุมชนมีความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจผา่นช่องทางออนไลนไ์ด้ด้วยตนเอง จากการนําองคค์วามรู้ที่
ไดรั้บการถ่ายทอดจากผูเ้ชีย่วชาญ และช่องทางการตลาดใหม ่ๆ ทีพั่ฒนาข้ึน
เพ่ือให้ชุมชนไดมี้ศูนยก์ลางในการนําเสนอผลิตภัณฑอั์นเป็นความภาคภูมิใจ
ของชุมชน โดยสมาชิกของชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง
และยกระดับคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งยัง่ยืน
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        ดําเนินโครงการโดยใช้การวิจัยแบบ Mixed Methods โดยแบ่งเป็นการดําเนินการใน 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่
ดา้น Physical Component และดา้น Governance aspect ซ่ึงขอ้มูลทีใ่ช้ในการวิจัยประกอบไปดว้ย ขอ้มูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่
การพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑใ์หม ่การสร้างนวัตกรชาวบา้น รวมถึงองคค์วามรู้ใหมที่เ่กิดข้ึนจากนวัตกร คือ นวัตกรรมทีม่า
จากความรู้ (Knowledge) + ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) + คุณคา่ (Value) และด้าน Governance aspect ได้แก่
นโยบายและกลไกการบริหารจัดการผา่นยุทธศาสตร์การดําเนินงานคณะศิลปศาสตร์ กระบวนการมีสว่นร่วมของภาคีเครือขา่ย
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจในพ้ืนทีด่้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action Research: PAR)
เพ่ือเพิม่ช่องทางการตลาด การขายสินคา้ การสร้างเศรษฐกิจในชุมชนเพิม่ข้ึนร้อยละ 10 โดยเช่ือมโยงกันระหวา่งพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมในชุมชน (Culture) การสั่งสมความรู้ของชุมชน (Wisdom) และการสร้างเทคโนโลยีสมัยใหม/่นวัตกรรมใหม่
(New Technology and innovation) เช่น Website เส้นทางการขนส่งสินคา้ออนไลน ์(Transportation) เพ่ือยกระดับ
ของชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยแบง่ออกเป็น 3 ชุด ไดแ้ก่
 แบบประเมินศักยภาพชุมชน เพ่ือตอบวัตถุประสงคข์องการเป็นชุมชนนวัตกรรม

 แบบประเมินการเป็นนวัตกร โดยแบบประเมินสร้างด้วยนักวิจัย ซ่ึงได้ทําการศึกษาบริบท และความเป็นไปได้
 กอ่นนํามาสร้างเป็นแบบประเมิน เพ่ือตอบวัตถุประสงคข์องการสร้างนวัตกรชาวบา้นได ้20 คน 

 แบบประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social return on investment) เพ่ือวัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ประกอบดว้ยการดําเนินงานตัง้แตปั่จจัยนําเขา้ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์และผลกระทบ ในการตอบวัตถุประสงค์

 ชุมชนตําบลเจริญราษฎร์มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน
จากการยกระดับผลิตภัณฑจ์ากชุมชนโดยใช้บรรจุภัณฑที์ไ่ดรั้บการพัฒนา
เพ่ือเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์เดิม และสมาชิกในชุมชนมีความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจผา่นช่องทางออนไลนไ์ด้ด้วยตนเอง จากการนําองคค์วามรู้ที่
ไดรั้บการถ่ายทอดจากผูเ้ชีย่วชาญ และช่องทางการตลาดใหม ่ๆ ทีพั่ฒนาข้ึน
เพ่ือให้ชุมชนไดมี้ศูนยก์ลางในการนําเสนอผลิตภัณฑอั์นเป็นความภาคภูมิใจ
ของชุมชน โดยสมาชิกของชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง
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        ดําเนินโครงการโดยใช้การวิจัยแบบ Mixed Methods โดยแบ่งเป็นการดําเนินการใน 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่
ดา้น Physical Component และดา้น Governance aspect ซ่ึงขอ้มูลทีใ่ช้ในการวิจัยประกอบไปดว้ย ขอ้มูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่
การพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑใ์หม ่การสร้างนวัตกรชาวบา้น รวมถึงองคค์วามรู้ใหมที่เ่กิดข้ึนจากนวัตกร คือ นวัตกรรมทีม่า
จากความรู้ (Knowledge) + ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) + คุณคา่ (Value) และด้าน Governance aspect ได้แก่
นโยบายและกลไกการบริหารจัดการผา่นยุทธศาสตร์การดําเนินงานคณะศิลปศาสตร์ กระบวนการมีสว่นร่วมของภาคีเครือขา่ย
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจในพ้ืนทีด่้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action Research: PAR)
เพ่ือเพิม่ช่องทางการตลาด การขายสินคา้ การสร้างเศรษฐกิจในชุมชนเพิม่ข้ึนร้อยละ 10 โดยเช่ือมโยงกันระหวา่งพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรมในชุมชน (Culture) การสั่งสมความรู้ของชุมชน (Wisdom) และการสร้างเทคโนโลยีสมัยใหม/่นวัตกรรมใหม่
(New Technology and innovation) เช่น Website เส้นทางการขนส่งสินคา้ออนไลน ์(Transportation) เพ่ือยกระดับ
ของชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยแบง่ออกเป็น 3 ชุด ไดแ้ก่
 แบบประเมินศักยภาพชุมชน เพ่ือตอบวัตถุประสงคข์องการเป็นชุมชนนวัตกรรม

 แบบประเมินการเป็นนวัตกร โดยแบบประเมินสร้างด้วยนักวิจัย ซ่ึงได้ทําการศึกษาบริบท และความเป็นไปได้
 กอ่นนํามาสร้างเป็นแบบประเมิน เพ่ือตอบวัตถุประสงคข์องการสร้างนวัตกรชาวบา้นได ้20 คน 

 แบบประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social return on investment) เพ่ือวัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ประกอบดว้ยการดําเนินงานตัง้แตปั่จจัยนําเขา้ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ์และผลกระทบ ในการตอบวัตถุประสงค์

 ชุมชนตําบลเจริญราษฎร์มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึน
จากการยกระดับผลิตภัณฑจ์ากชุมชนโดยใช้บรรจุภัณฑที์ไ่ดรั้บการพัฒนา
เพ่ือเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์เดิม และสมาชิกในชุมชนมีความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจผา่นช่องทางออนไลนไ์ด้ด้วยตนเอง จากการนําองคค์วามรู้ที่
ไดรั้บการถ่ายทอดจากผูเ้ชีย่วชาญ และช่องทางการตลาดใหม ่ๆ ทีพั่ฒนาข้ึน
เพ่ือให้ชุมชนไดมี้ศูนยก์ลางในการนําเสนอผลิตภัณฑอั์นเป็นความภาคภูมิใจ
ของชุมชน โดยสมาชิกของชุมชนสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง
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คุณรวีวรรณ ธนะเพทย์

ความสามารถของนวัตกร
แปรรูปกลว้ย

แปรรูปผลไมอ้บแห้ง

คุณธีรภัทร ธนะเพทย์

ความสามารถของนวัตกร
ขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์

คุณภัทรจารินทร์ คุณารูป

ความสามารถของนวัตกร

คุณหอม ใจมิภักดิ์

ความสามารถของนวัตกร
ทํานาปู

เทคนิคดา้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เทคนิคการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการขายสินคา้ออนไลน์
องคค์วามรู้เกีย่วกับการสร้างนวัตกร

องคค์วามรู้ดา้นการคํานวณตน้ทุนการผลิตแบบงา่ย

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

คณะศิลปศาสตร์64

บรรจุภัณฑรู์ปแบบใหม่

การถ่ายทอดเทคนิคการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในการขายสินคา้ออนไลน์

การถ่ายทอดความรู้ในการคํานวณตน้ทุน
การผลิตแบบงา่ย
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คุณรวีวรรณ ธนะเพทย์

ความสามารถของนวัตกร
แปรรูปกลว้ย

แปรรูปผลไมอ้บแห้ง

คุณธีรภัทร ธนะเพทย์

ความสามารถของนวัตกร
ขายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์

คุณภัทรจารินทร์ คุณารูป

ความสามารถของนวัตกร

คุณหอม ใจมิภักดิ์

ความสามารถของนวัตกร
ทํานาปู

เทคนิคดา้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์
เทคนิคการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการขายสินคา้ออนไลน์
องคค์วามรู้เกีย่วกับการสร้างนวัตกร

องคค์วามรู้ดา้นการคํานวณตน้ทุนการผลิตแบบงา่ย

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

คณะศิลปศาสตร์64

บรรจุภัณฑรู์ปแบบใหม่

การถ่ายทอดเทคนิคการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในการขายสินคา้ออนไลน์

การถ่ายทอดความรู้ในการคํานวณตน้ทุน
การผลิตแบบงา่ย
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บทความรวมเลม่ของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

บทความวิจัยเร่ือง แนวทางการประเมินศักยภาพของชุมชน
เพ่ือสร้างชุมชนนวัตกรรมอยา่งยัง่ยืน

ผลงานการตีพิมพ ์Proceedings พะเยาวิจัย ครัง้ที ่11
จํานวน 1 ผลงาน

 ชุมชนไดใ้ช้บรรจุภัณฑรู์ปแบบใหมเ่พ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์
ของชุมชนและมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจได้ด้วย
ตนเอง โดยใช้นวัตกรรมที่ร่วมกันสร้างข้ึนโดยคณะนักวิจัยและ
ชุมชน

เชิงสังคม

การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง
อัตราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน

หรือต้นทุนลดลง
คิดเป็นร้อยละ

ตน้ทุนคา่อบรมให้ความรู้การใช้ภาษาไทย
ในการประชาสัมพันธสิ์นคา้ทอ้งถิน่ออนไลน ์

ตน้ทุนคา่อบรมให้ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษ
ในการประชาสัมพันธสิ์นคา้ทอ้งถิน่ออนไลน์

ตน้ทุนคา่อบรมให้ความรู้ในหลักสูตร
การคํานวณตน้ทุนอยา่งงา่ย 

205,000 บาท 80,000 บาท
ตน้ทุนลดลง

ร้อยละ 60.98

ตน้ทุนลดลง
ร้อยละ 51.93104,000 บาท 50,000 บาท

* หมายเหตุ

ขอ้ 1.1 – 1.2 หลักสูตร “เทคนิคการขายของออนไลน”์ หลักสูตรละ 7,900 บาทตอ่คน

ขอ้ 1.3 หลักสูตร “การอบรมการคํานวณตน้ทุนอยา่งงา่ย” หลักสูตรละ 4,000 บาทตอ่คน
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โครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้
Research and Development of Elderly Health Promotion Innovation through the Music and Learning by Doing

ดอกคําใต้

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพลงส่งเสริมสุขภาพโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ข้าวแคปโบราณพอดีคํา

67



68 

เป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการในลักษณะชุมชนนวัตกรรมด้าน
การสง่เสริมสุขภาพกลุม่ผูสู้งอายุ

มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการยกระดับรายไดห้รือ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อยา่งนอ้ย 1 นวัตกรรม

สามารถสร้างนวัตกรชาวบา้น จํานวน 30 คน

สร้างอัตราการเติบโตของมูลคา่เศรษฐกิจฐานราก และมูลคา่สินคา้
ผลิตภัณฑชุ์มชนเพิม่ข้ึน ร้อยละ 10 ตอ่ปี

เกิดรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

 ในการขับเคล่ือนชุมชนนวัตกรรมได้สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรหลักในระดับตําบล 4 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอกคําใต ้โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตําบลดอกคําใต ้ตัวแทน
อสม.และโรงเรียนผูสู้งอายุตําบลดอกคําใต้ (ดอนไชยพุทธศาสตร์)
ในโครงการเนน้การฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพกับนวัตกร
ชาวบา้น (อสม.) ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้กับคนในชุมชน และพัฒนา
แบบชุมชนมีสว่นร่วมในออกแบบการจัดการเรียนการสอน (Course)
ให้กับผูสู้งอายุในโรงเรียน และรูปแบบของกิจกรรมทีผ่า่นการเรียนรู้
แบบลงมือกระทํา (Learning by doing)

จัดกิจกรรมสง่เสริมสุขภาพทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ
ด้านโภชนาการ และด้านสังคม เนน้ให้นวัตกรชาวบา้น หนว่ยงาน
ในชุมชนเขา้มามีบทบาทในการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมตา่งๆ

การทดสอบความรู้ (กอ่น-หลัง) ทํากิจกรรม

จัดทําส่ือบทเพลงสง่เสริมสุขภาพ

ทําตน้แบบผลิตภัณฑส์ง่เสริมสุขภาพ

ทําคูมื่อสง่เสริมสุขภาพผูสู้งอายุ

หัวหนา้โครงการ

รศ.ดร.อัจฉราภรณ ์ดวงใจ

ผูร่้วมวิจัย

รศ.ดร.สุรศักดิ ์เสาแกว้

ผูร่้วมวิจัย

ผศ.ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง

ผูร่้วมวิจัย

ดร.อัจฉราภรณ ์อ่อนตะวงศ์

ผูร่้วมวิจัย

อาจารยวิ์ทวัส สัจจาพงศ์

ผูร่้วมวิจัย

อาจารยก์มลวรรณ จงสมชัย

ผูร่้วมวิจัย

อาจารยน์ริศรา พันธุรัตน์

ผูร่้วมวิจัย

คุณนาฎลัดดา ธุระเสร็จ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์68

 ชุมชนนวัตกรรมที่เกิดข้ึน เป็น “ชุมชนนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ” หนว่ยงานในพ้ืนที่ทัง้ในส่วนขององคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลดอกคําใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอกคําใต้ ตัวแทน อสม. ผู้สูงอายุในโรงเรียนผูุ้สูงอายุตําบลดอกคําใต้
ช่วยขับเคล่ือนกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการสง่เสริม ให้ความรู้ คําแนะนํา ดา้นสุขภาพให้กับผูสู้งอายุ และช่วยผลักดันให้เกิดการ
นําเอาสินคา้ชุมชนหรือภูมิปัญญาชาวบา้นมาพัฒนาเป็นสินคา้นวัตกรรมสง่เสริมสุขภาพ เพ่ือยกระดับรายไดแ้ละสุขภาพให้กับคนในชุมชน
โดยมีเคร่ืองมือทีใ่ช้ช่วยในการขับเคล่ือนคือบทเพลงสง่เสริมสุขภาพทีผู่สู้งอายุ และนวัตกรชาวบา้นไดช่้วยกันคิดคําสําคัญของเน้ือเพลง
นอกจากนีค้นในชุมชนยังมีสว่นร่วมในการช่วยสง่เสริมสุขภาพผูสู้งอายุ ผา่นการประกวดทา่เตน้ประกอบเพลงสง่เสริมสุขภาพ 

 โดยนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงอายุ ทําให้คนในชุมชน
ได้เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพร่วมกันเพ่ือที่จะดูแลตนเองและคนใน
ครอบครัวได้อยา่งยัง่ยืน ลดคา่ใช้จ่ายและจํานวนครัง้ในการรักษา
พยาบาล

ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่ทํางานร่วมกันในชุมชน 4 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลดอกคําใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอกคําใต้ ตัวแทน อสม.และโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลดอกคําใต้ (ดอนไชยพุทธศาสตร์) 

ทักษะและประสบการณ์ของคนในชุมชนที่มีอยู่เดิมมาร่วมพัฒนาให้เป็นสินค้านวัตกรรม

ผู้นําชุมชนมีความเขม้แข็ง มุ่งมั่นและเห็นความสําคัญของนวัตกรรม

ความร่วมมือของผู้สูงอายุในชุมชน

 อีกทัง้ชุมชนมีรายไดเ้พิม่ข้ึนจากสินคา้ชุมชนหรือภูมิปัญญา
ชาวบา้นมาพัฒนาเป็นสินคา้นวัตกรรมสง่เสริมสุขภาพ
(ขา้วแคปขา้วกาและตาแหลว)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 69
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เป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการในลักษณะชุมชนนวัตกรรมด้าน
การสง่เสริมสุขภาพกลุม่ผูสู้งอายุ

มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการยกระดับรายไดห้รือ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน อยา่งนอ้ย 1 นวัตกรรม

สามารถสร้างนวัตกรชาวบา้น จํานวน 30 คน

สร้างอัตราการเติบโตของมูลคา่เศรษฐกิจฐานราก และมูลคา่สินคา้
ผลิตภัณฑชุ์มชนเพิม่ข้ึน ร้อยละ 10 ตอ่ปี

เกิดรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

 ในการขับเคล่ือนชุมชนนวัตกรรมได้สร้างความร่วมมือกับ
องค์กรหลักในระดับตําบล 4 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอกคําใต ้โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพตําบลดอกคําใต ้ตัวแทน
อสม.และโรงเรียนผูสู้งอายุตําบลดอกคําใต้ (ดอนไชยพุทธศาสตร์)
ในโครงการเนน้การฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขภาพกับนวัตกร
ชาวบา้น (อสม.) ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้กับคนในชุมชน และพัฒนา
แบบชุมชนมีสว่นร่วมในออกแบบการจัดการเรียนการสอน (Course)
ให้กับผูสู้งอายุในโรงเรียน และรูปแบบของกิจกรรมทีผ่า่นการเรียนรู้
แบบลงมือกระทํา (Learning by doing)

จัดกิจกรรมสง่เสริมสุขภาพทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ
ด้านโภชนาการ และด้านสังคม เนน้ให้นวัตกรชาวบา้น หนว่ยงาน
ในชุมชนเขา้มามีบทบาทในการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมตา่งๆ

การทดสอบความรู้ (กอ่น-หลัง) ทํากิจกรรม

จัดทําส่ือบทเพลงสง่เสริมสุขภาพ

ทําตน้แบบผลิตภัณฑส์ง่เสริมสุขภาพ

ทําคูมื่อสง่เสริมสุขภาพผูสู้งอายุ

หัวหนา้โครงการ

รศ.ดร.อัจฉราภรณ ์ดวงใจ

ผูร่้วมวิจัย

รศ.ดร.สุรศักดิ ์เสาแกว้

ผูร่้วมวิจัย

ผศ.ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง

ผูร่้วมวิจัย

ดร.อัจฉราภรณ ์อ่อนตะวงศ์

ผูร่้วมวิจัย

อาจารยวิ์ทวัส สัจจาพงศ์

ผูร่้วมวิจัย

อาจารยก์มลวรรณ จงสมชัย

ผูร่้วมวิจัย

อาจารยน์ริศรา พันธุรัตน์

ผูร่้วมวิจัย

คุณนาฎลัดดา ธุระเสร็จ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์68

 ชุมชนนวัตกรรมที่เกิดข้ึน เป็น “ชุมชนนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ” หนว่ยงานในพ้ืนที่ทัง้ในส่วนขององคก์ารบริหาร
ส่วนตําบลดอกคําใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอกคําใต้ ตัวแทน อสม. ผู้สูงอายุในโรงเรียนผูุ้สูงอายุตําบลดอกคําใต้
ช่วยขับเคล่ือนกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการสง่เสริม ให้ความรู้ คําแนะนํา ดา้นสุขภาพให้กับผูสู้งอายุ และช่วยผลักดันให้เกิดการ
นําเอาสินคา้ชุมชนหรือภูมิปัญญาชาวบา้นมาพัฒนาเป็นสินคา้นวัตกรรมสง่เสริมสุขภาพ เพ่ือยกระดับรายไดแ้ละสุขภาพให้กับคนในชุมชน
โดยมีเคร่ืองมือทีใ่ช้ช่วยในการขับเคล่ือนคือบทเพลงสง่เสริมสุขภาพทีผู่สู้งอายุ และนวัตกรชาวบา้นไดช่้วยกันคิดคําสําคัญของเน้ือเพลง
นอกจากนีค้นในชุมชนยังมีสว่นร่วมในการช่วยสง่เสริมสุขภาพผูสู้งอายุ ผา่นการประกวดทา่เตน้ประกอบเพลงสง่เสริมสุขภาพ 

 โดยนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพสูงอายุ ทําให้คนในชุมชน
ได้เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพร่วมกันเพ่ือที่จะดูแลตนเองและคนใน
ครอบครัวได้อยา่งยัง่ยืน ลดคา่ใช้จ่ายและจํานวนครัง้ในการรักษา
พยาบาล

ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่ทํางานร่วมกันในชุมชน 4 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลดอกคําใต้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดอกคําใต้ ตัวแทน อสม.และโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลดอกคําใต้ (ดอนไชยพุทธศาสตร์) 

ทักษะและประสบการณ์ของคนในชุมชนที่มีอยู่เดิมมาร่วมพัฒนาให้เป็นสินค้านวัตกรรม

ผู้นําชุมชนมีความเขม้แข็ง มุ่งมั่นและเห็นความสําคัญของนวัตกรรม

ความร่วมมือของผู้สูงอายุในชุมชน

 อีกทัง้ชุมชนมีรายไดเ้พิม่ข้ึนจากสินคา้ชุมชนหรือภูมิปัญญา
ชาวบา้นมาพัฒนาเป็นสินคา้นวัตกรรมสง่เสริมสุขภาพ
(ขา้วแคปขา้วกาและตาแหลว)
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ความสามารถของนวัตกร
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ให้ความรู้
เร่ืองศาสนาประเพณี พิธีกรรมตา่งๆ

คุณสุรสิทธิ ์ป้อมภา
ความสามารถของนวัตกร
การอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรมผา่นส่ือสังคมออนไลน์
ผูถ่้ายทอดเร่ืองราวในชุมชนตําบลดอกคําใต้ และ
ผลักดันให้มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่

คุณธัญลักษณ ์สมโน

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ประสานงาน
ให้ขอ้มูลขา่วสารกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
จัดกิจกรรมในโรงเรียนผูสู้งอายุ

คุณอนงค ์ศรีธิโอวาท
ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรมและบทเพลงผา่น
การอบรมการประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผูสู้งอายุ
และออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ แตง่เพลง
ร้องเพลง นําออกแบบทา่ทางประกอบเพลง

คุณแสงดาว บุญยัง

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผู้สูงอายุและ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณพรพิมล จํารัส

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผูสู้งอายุ และ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณเพ็นสา ไชยมงคล
ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผู้สูงอายุและ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณสริตา ศาลา
ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผูสู้งอายุ และ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณถาวร ไชยสาร
ความสามารถของนวัตกร
การส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรม ผ่านการ
อบรมการประเมินสุขภาพเบ้ืองตน้ในผูสู้งอายุ
และออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณสมพร กันทะเงิน
ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผูสู้งอายุ และ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณกาญจนา เรือนกูล
ความสามารถของนวัตกร
การส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรม ผ่านการ
อบรมการประเมินสุขภาพเบ้ืองตน้ในผูสู้งอายุ
และออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณกันยา ภาระจํา
ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผูสู้งอายุ และ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณมยุรี สรงสุวรรณ คุณอนงค ์มาลา
ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองตน้ในผูสู้งอายุ และ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผูสู้งอายุ และ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ
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นวัตกรรม “ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
(Course) ให้กับผูสู้งอายุในโรงเรียน”

นวัตกรรม “เพลงสง่เสริมสุขภาพโดยให้ชุมชนมีสว่นร่วม”

นวัตกรรม “ขา้วแคปโบราณพอดีคํา” นวัตกรรม “สินคา้ชุมชน ตา๋แหลว”

คุณสมพร ขวัญตน

ความสามารถของนวัตกร
การอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรมผา่นการทําผลิตภัณฑ ์
จักสานจากไมไ้ผ ่(ตา๋แหลว) ถนัดในการจักสาน

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรมออกกําลังกาย
ให้ความรู้และแนะนําเร่ืองสุขภาพในชุมชน

คุณประเสริฐ ไชยยะ

คุณอัจฉรา พรหมเสน

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรมและบทเพลง
เป็นผูนํ้าในกลุม่ผูสู้งอายุ แตง่เพลงร้องเพลง

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

องคค์วามรู้เกีย่วกับสุขภาพผูสู้งอายุ    นวัตกรรมสง่เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพผูสู้งอายุ

การเรียนรู้ผา่นเสียงเพลง     การเรียนรู้แบบ Learning by doing
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นวัตกรรม “ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
(Course) ให้กับผูสู้งอายุในโรงเรียน”

นวัตกรรม “เพลงสง่เสริมสุขภาพโดยให้ชุมชนมีสว่นร่วม”

นวัตกรรม “ขา้วแคปโบราณพอดีคํา” นวัตกรรม “สินคา้ชุมชน ตา๋แหลว”

คุณสมพร ขวัญตน

ความสามารถของนวัตกร
การอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรมผา่นการทําผลิตภัณฑ ์
จักสานจากไมไ้ผ ่(ตา๋แหลว) ถนัดในการจักสาน

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรมออกกําลังกาย
ให้ความรู้และแนะนําเร่ืองสุขภาพในชุมชน

คุณประเสริฐ ไชยยะ

คุณอัจฉรา พรหมเสน

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรมและบทเพลง
เป็นผูนํ้าในกลุม่ผูสู้งอายุ แตง่เพลงร้องเพลง

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

องคค์วามรู้เกีย่วกับสุขภาพผูสู้งอายุ    นวัตกรรมสง่เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพผูสู้งอายุ

การเรียนรู้ผา่นเสียงเพลง     การเรียนรู้แบบ Learning by doing
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ความสามารถของนวัตกร
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ให้ความรู้
เร่ืองศาสนาประเพณี พิธีกรรมตา่งๆ

คุณสุรสิทธิ ์ป้อมภา
ความสามารถของนวัตกร
การอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรมผา่นส่ือสังคมออนไลน์
ผูถ่้ายทอดเร่ืองราวในชุมชนตําบลดอกคําใต้ และ
ผลักดันให้มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่

คุณธัญลักษณ ์สมโน

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ประสานงาน
ให้ขอ้มูลขา่วสารกับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
จัดกิจกรรมในโรงเรียนผูสู้งอายุ

คุณอนงค ์ศรีธิโอวาท
ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรมและบทเพลงผา่น
การอบรมการประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผูสู้งอายุ
และออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ แตง่เพลง
ร้องเพลง นําออกแบบทา่ทางประกอบเพลง

คุณแสงดาว บุญยัง

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผู้สูงอายุและ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณพรพิมล จํารัส

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผูสู้งอายุ และ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณเพ็นสา ไชยมงคล
ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผู้สูงอายุและ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณสริตา ศาลา
ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผูสู้งอายุ และ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณถาวร ไชยสาร
ความสามารถของนวัตกร
การส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรม ผ่านการ
อบรมการประเมินสุขภาพเบ้ืองตน้ในผูสู้งอายุ
และออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณสมพร กันทะเงิน
ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผูสู้งอายุ และ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณกาญจนา เรือนกูล
ความสามารถของนวัตกร
การส่งเสริมสุขภาพผ่านกิจกรรม ผ่านการ
อบรมการประเมินสุขภาพเบ้ืองตน้ในผูสู้งอายุ
และออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณกันยา ภาระจํา
ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผูสู้งอายุ และ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คุณมยุรี สรงสุวรรณ คุณอนงค ์มาลา
ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองตน้ในผูสู้งอายุ และ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรม ผา่นการอบรม
การประเมินสุขภาพเบ้ืองต้นในผูสู้งอายุ และ
ออกแบบกิจกรรมทีเ่หมาะกับผูสู้งอายุ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์70

นวัตกรรม “ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
(Course) ให้กับผูสู้งอายุในโรงเรียน”

นวัตกรรม “เพลงสง่เสริมสุขภาพโดยให้ชุมชนมีสว่นร่วม”

นวัตกรรม “ขา้วแคปโบราณพอดีคํา” นวัตกรรม “สินคา้ชุมชน ตา๋แหลว”

คุณสมพร ขวัญตน

ความสามารถของนวัตกร
การอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรมผา่นการทําผลิตภัณฑ ์
จักสานจากไมไ้ผ ่(ตา๋แหลว) ถนัดในการจักสาน

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรมออกกําลังกาย
ให้ความรู้และแนะนําเร่ืองสุขภาพในชุมชน

คุณประเสริฐ ไชยยะ

คุณอัจฉรา พรหมเสน

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรมและบทเพลง
เป็นผูนํ้าในกลุม่ผูสู้งอายุ แตง่เพลงร้องเพลง

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

องคค์วามรู้เกีย่วกับสุขภาพผูสู้งอายุ    นวัตกรรมสง่เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพผูสู้งอายุ

การเรียนรู้ผา่นเสียงเพลง     การเรียนรู้แบบ Learning by doing
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นวัตกรรม “ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
(Course) ให้กับผูสู้งอายุในโรงเรียน”

นวัตกรรม “เพลงสง่เสริมสุขภาพโดยให้ชุมชนมีสว่นร่วม”

นวัตกรรม “ขา้วแคปโบราณพอดีคํา” นวัตกรรม “สินคา้ชุมชน ตา๋แหลว”

คุณสมพร ขวัญตน

ความสามารถของนวัตกร
การอนุรักษศิ์ลปวัฒนธรรมผา่นการทําผลิตภัณฑ ์
จักสานจากไมไ้ผ ่(ตา๋แหลว) ถนัดในการจักสาน

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรมออกกําลังกาย
ให้ความรู้และแนะนําเร่ืองสุขภาพในชุมชน

คุณประเสริฐ ไชยยะ

คุณอัจฉรา พรหมเสน

ความสามารถของนวัตกร
การสง่เสริมสุขภาพผา่นกิจกรรมและบทเพลง
เป็นผูนํ้าในกลุม่ผูสู้งอายุ แตง่เพลงร้องเพลง

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

องคค์วามรู้เกีย่วกับสุขภาพผูสู้งอายุ    นวัตกรรมสง่เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพผูสู้งอายุ

การเรียนรู้ผา่นเสียงเพลง     การเรียนรู้แบบ Learning by doing
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บทความรวมเลม่ของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

ขอ้มูลสุขภาพผูสู้งอายุ

บทเพลงสง่เสริมสุขภาพ

คูมื่อกิจกรรมทีส่ง่เสริมสุขภาพผูสู้งอายุ

ผลงานการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ จํานวน 1 ผลงาน

 หนว่ยงานในพ้ืนทีแ่ละนวัตกรชาวบา้นช่วยขับเคล่ือน
การให้ความรู้ คําแนะนํา ด้านสุขภาพให้กับผูสู้งอายุและคน
ในชุมชน

เชิงสังคม

การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง

คา่รักษาพยาบาลของผูสู้งอายุ
ทีมี่โรคประจําตัว (ปี 2563)

คา่รักษาพยาบาลของผูสู้งอายุ
ทีไ่มมี่โรคประจําตัว (ปี 2563)

367,220 บาท 309,600 บาท

116,924 บาท 20,435 บาท
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โครงการศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ
เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรมของวิสาหกิจชุมชนเคร่ืองจักสานผักตบชวาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

Smart Greenhouse Solar Dryer Learning and Innovation Center
to Enhancing Green Production Potential of Water Hyacinth Handicraft Community Enterprise

คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม

เมืองพะเยา

โรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ

73

โครงการศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ
เพ่ือยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรมของวิสาหกิจชุมชนเคร่ืองจักสานผักตบชวาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

Smart Greenhouse Solar Dryer Learning and Innovation Center
to Enhancing Green Production Potential of Water Hyacinth Handicraft Community Enterprise
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เมืองพะเยา

โรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ
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ได้ชุมชนนวัตกรรม 1 ชุมชน โดยมีศูนยต์้นแบบการเรียนรู้และ
นวัตกรรมโรงอบแห้งแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกอัจฉริยะเป็น
แหลง่การเรียนรู้และบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจชุมชนจักสาน
ผักตบชวาภายในจังหวัดพะเยาและบุคคลทีมี่ความสนใจ

เกิดนวัตกรรมชุมชน จํานวน 1 นวัตกรรม คือ โรงอบแห้งแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ ทีส่ามารถยกระดับรายได้ทีส่่งผลระยะ
ยาวตอ่คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

มีการสร้างนักวิจัย/นวัตกรชาวบา้นอยา่งนอ้ยจํานวน 20 คน ทีมี่
ความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบ
เรือนกระจกอัจฉริยะ และสามารถนําความรู้ดังกล่าวไปใช้แกไ้ข
ปัญหาในการผลิตผลิตภัณฑข์องกลุม่วิสาหกิจฯ ของตน

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน เพิ่มข้ึนร้อยละ 50
ด้วยการนําองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงอบแห้ง
แสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกอัจฉริยะไปใช้ในการลดต้นทุนหรือ
เพิม่มูลคา่ให้แกผ่ลิตภัณฑ์
เกิด Learning platform โดยมี “ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้และ
นวัตกรรมโรงอบแห้งแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกอัจฉริยะ” เป็น
ส่ือกลางที่สามารถทําให้เกิดรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวา

 การแกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิตโดยการสร้างองคค์วามรู้
ดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมแกชุ่มชนเป้าหมาย เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
ขับเคล่ือนด้วยการพ่ึงพาตนเอง อีกทั้งช่วยให้เกิดการกระตุ้นของ
เศรษฐกิจในชุมชน ประชาชนมีรายไดเ้พิม่ข้ึน จนเกิดเป็นชุมชนนวัตกรรม
ทีมี่การพัฒนาอยา่งยัง่ย่ืน

 การจัดตั้ง “ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม
โรงอบแห้งแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกอัจฉริยะ” ซ่ึงมีเทคโนโลยี
ตน้แบบโรงอบแห้งแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกอัจฉริยะสําหรับ
การแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจาก
ผักตบชวาเป็นนวัตกรรมของชุมชน

ต้นแบบโรงอบแห้งแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกอัจฉริยะสามารถตอบโจทยปั์ญหาของพ้ืนที ่ดังนี้

 นวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาข้ึนให้สอดคล้องกับบริบทเป้าหมายลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตร้อยละ 50 กําลังการผลิต
 เพิม่ข้ึนร้อยละ 40-50 ทําให้ รายไดข้องประชาชนเพิม่ข้ึนร้อยละ 50

 ชุมชนสามารถขับเคล่ือนด้วยการพ่ึงพาตนเอง อีกทัง้ช่วยให้เกิดการกระตุ้นของเศรษฐกิจในชุมชน ประชาชนมีรายได้เพิม่ข้ึน
 จนเกิดเป็นชุมชนนวัตกรรมทีมี่การพัฒนาอยา่งยัง่ย่ืน

หัวหนา้โครงการ

ผศ.ดร.อนุสรณ ์บุญปก

ผูร่้วมวิจัย

ผศ.ดร.วัชระ วงคปั์ญโญ

ผูร่้วมวิจัย

ผศ.ดร.ศักสิทธิ ์อิม่แมน

ผูร่้วมวิจัย

ดร.บุญวัฒน ์วิจารณพ์ล

ผูร่้วมวิจัย

คุณนพดล  มัน่ทีสุ่ด

ผูร่้วมวิจัย

คุณศิรสิทธิ ์มีศิริ

คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม74

กว๊านพะเยา

 ชุมชนทีมี่การผลิตผลิตภัณฑจั์กสานจากผักตบชวา ซ่ึงเป็น 1 ในผลิตภัณฑที์มี่ช่ือเสียงของจังหวัดพะเยา แตใ่นขัน้ตอนการผลิต
ยังคงใช้กระบวนการในการตากแห้งดว้ยการตากแห้งในทีโ่ลง่แจ้ง ซ่ึงมีขอ้เสียหลายประการ เช่น ในฤดูฝนทีไ่มค่อ่ยมี แสงอาทิตย ์ความช้ืน
ในอากาศสูงและอุณหภูมิตา การตากแห้งจะใช่เวลานาน ส่งผลให้ไมส่ามารถผลิตได้ตามคําสั่งซ้ือของคู่ค้า โอกาสทางการค้าและ
ยอดขายผลิตภัณฑ์ลดลง อีกทัง้ ในสภาพแวดล้อมที่กล่าวมานัน้ทําให้ผลิตภัณฑ์บางชิ้นเกิดเช้ือรา ไมส่ามารถส่งจําหนา่ยได้ เป็นผล
ให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน หรือในกรณีมีหลุดลอดออกไป จะทําให้เกิดภาพลักษณที์ไ่มดี่ตอ่ผลิตภัณฑ ์วิสาหกิจชุมชนฯ และพ้ืนทีก่ารผลิต
ได้ แต่ในปัจจุบัน คณะพลังงานและสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทราบถึงปัญหา จึงนําองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เกีย่วขอ้งกับ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกอัจฉริยะ มาใช้ในการแกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิตทีเ่กิดข้ึน ซ่ึงเป็นผล
ให้ระยะเวลาในขัน้ตอนการตากแห้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑล์ดลงประมาณร้อยละ 45 - 50 ของระยะเวลาในกระบวนการผลิตแบบดัง้เดิม
ไมเ่กิดเช้ือราบนผลิตภัณฑ ์และการปนเป้ือนของฝุ่นละอองและสิง่มีชีวิตขนาดเล็กลดลง ซ่ึงทําให้ไมเ่กิดภาพลักษณด์า้นลบตอ่ตัวผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนฯ และพ้ืนทีก่ารผลิต อีกทัง้ยังเป็นการเพิม่โอกาสทางการคา้เน่ืองจากสามารถผลิตไดทั้นตอ่ความตอ้งการและสามารถ
เจาะกลุม่ตลาดตา่งประเทศไดด้ว้ยผลิตภัณฑจั์กสานจากผักตบชวาทีมี่คุณภาพ จึงเกิดความร่วมมือระหวา่ง วิสาหกิจชุมชนกลุม่หัตถกรรม
ผักตบชวาบา้นสันป่ามว่งหมู ่4 จัดตัง้ “ศูนยก์ารเรียนรู้และนวัฒกรรมตน้แบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกอัจฉริยะ”
สําหรับเป็นแหลง่ศึกษาดูงานและการถ่ายทอดองคค์วามรู้สูชุ่มชนอ่ืนๆ ตอ่ไป
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กว๊านพะเยา

 ชุมชนทีมี่การผลิตผลิตภัณฑจั์กสานจากผักตบชวา ซ่ึงเป็น 1 ในผลิตภัณฑที์มี่ช่ือเสียงของจังหวัดพะเยา แตใ่นขัน้ตอนการผลิต
ยังคงใช้กระบวนการในการตากแห้งดว้ยการตากแห้งในทีโ่ลง่แจ้ง ซ่ึงมีขอ้เสียหลายประการ เช่น ในฤดูฝนทีไ่มค่อ่ยมี แสงอาทิตย ์ความช้ืน
ในอากาศสูงและอุณหภูมิตา การตากแห้งจะใช่เวลานาน ส่งผลให้ไมส่ามารถผลิตได้ตามคําสั่งซ้ือของคู่ค้า โอกาสทางการค้าและ
ยอดขายผลิตภัณฑ์ลดลง อีกทัง้ ในสภาพแวดล้อมที่กล่าวมานัน้ทําให้ผลิตภัณฑ์บางชิ้นเกิดเช้ือรา ไมส่ามารถส่งจําหนา่ยได้ เป็นผล
ให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน หรือในกรณีมีหลุดลอดออกไป จะทําให้เกิดภาพลักษณที์ไ่มดี่ตอ่ผลิตภัณฑ ์วิสาหกิจชุมชนฯ และพ้ืนทีก่ารผลิต
ได้ แต่ในปัจจุบัน คณะพลังงานและสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทราบถึงปัญหา จึงนําองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่
เกีย่วขอ้งกับ โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกอัจฉริยะ มาใช้ในการแกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิตทีเ่กิดข้ึน ซ่ึงเป็นผล
ให้ระยะเวลาในขัน้ตอนการตากแห้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑล์ดลงประมาณร้อยละ 45 - 50 ของระยะเวลาในกระบวนการผลิตแบบดัง้เดิม
ไมเ่กิดเช้ือราบนผลิตภัณฑ ์และการปนเป้ือนของฝุ่นละอองและสิง่มีชีวิตขนาดเล็กลดลง ซ่ึงทําให้ไมเ่กิดภาพลักษณด์า้นลบตอ่ตัวผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนฯ และพ้ืนทีก่ารผลิต อีกทัง้ยังเป็นการเพิม่โอกาสทางการคา้เน่ืองจากสามารถผลิตไดทั้นตอ่ความตอ้งการและสามารถ
เจาะกลุม่ตลาดตา่งประเทศไดด้ว้ยผลิตภัณฑจั์กสานจากผักตบชวาทีมี่คุณภาพ จึงเกิดความร่วมมือระหวา่ง วิสาหกิจชุมชนกลุม่หัตถกรรม
ผักตบชวาบา้นสันป่ามว่งหมู ่4 จัดตัง้ “ศูนยก์ารเรียนรู้และนวัฒกรรมตน้แบบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยแ์บบเรือนกระจกอัจฉริยะ”
สําหรับเป็นแหลง่ศึกษาดูงานและการถ่ายทอดองคค์วามรู้สูชุ่มชนอ่ืนๆ ตอ่ไป

คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม 75
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คุณผอ่งศรี ปรีชาพงคมิ์ตร

ความสามารถของนวัตกร
การบริหารจัดการองคก์ร การออกแบบ
งานหัตถกรรมผักตบชวา และการใช้งาน
ควบคุม และดูแลรักษาโรงอบแห้งฯ

คุณจันฟอง กุน่ใจ

ความสามารถของนวัตกร
งานหัตถกรรมผักตบชวา และการใช้งาน
ควบคุม และดูแลรักษาโรงอบแห้งฯ

คุณสิงห์คํา คําบาล

ความสามารถของนวัตกร
งานช่างทัว่ไป งานหัตถกรรมผักตบชวา 
และการใช้งาน ควบคุม และดูแลรักษา
โรงอบแห้งฯ

คุณอรพิน อุตสา่ห์

ความสามารถของนวัตกร
งานหัตถกรรมผักตบชวา และการใช้งาน
ควบคุม และดูแลรักษาโรงอบแห้งฯ

การออกแบบและติดตัง้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยอั์ฉริยะ

การควบคุมและสัง่การทํางานโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยอั์จฉริยะ

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม76

โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยอั์จฉริยะ

หนา้จอแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ขอ้มูลการตรวจวัดและหนา้จอการสัง่งานโรงอบฯ ผา่นระบบออนไลน์
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คุณผอ่งศรี ปรีชาพงคมิ์ตร

ความสามารถของนวัตกร
การบริหารจัดการองคก์ร การออกแบบ
งานหัตถกรรมผักตบชวา และการใช้งาน
ควบคุม และดูแลรักษาโรงอบแห้งฯ

คุณจันฟอง กุน่ใจ

ความสามารถของนวัตกร
งานหัตถกรรมผักตบชวา และการใช้งาน
ควบคุม และดูแลรักษาโรงอบแห้งฯ

คุณสิงห์คํา คําบาล

ความสามารถของนวัตกร
งานช่างทัว่ไป งานหัตถกรรมผักตบชวา 
และการใช้งาน ควบคุม และดูแลรักษา
โรงอบแห้งฯ

คุณอรพิน อุตสา่ห์

ความสามารถของนวัตกร
งานหัตถกรรมผักตบชวา และการใช้งาน
ควบคุม และดูแลรักษาโรงอบแห้งฯ

การออกแบบและติดตัง้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยอั์ฉริยะ

การควบคุมและสัง่การทํางานโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยอั์จฉริยะ

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้
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โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยอั์จฉริยะ

หนา้จอแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ขอ้มูลการตรวจวัดและหนา้จอการสัง่งานโรงอบฯ ผา่นระบบออนไลน์
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บทความรวมเล่มของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

ผลงานการตีพิมพ ์Proceedings พะเยาวิจัย ครัง้ที ่11
จํานวน 1 ผลงาน

เกิดการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิสาหกิจชุมชนฯเพ่ือทํา
การแกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจั์กสานจากผักตบชวา
ดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยอั์ฉริยะ

เกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก ่ประชาชนในพ้ืนที่ อีกทัง้ยังนํา
ความรู้ทีมี่ขยายผลสูพ้ื่นทีร่อบขา้งเพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน         

เชิงสังคม
การหาทางออกร่วมกันในการบริหารจัดการผักตบชวาที่เป็น
วัชพืชที่สําคัญในกว๊านพะเยาด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจ

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตยที์่พลังงานทดแทนสําหรับ
การแกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิตเพ่ือลดมลพิษทางสิง่แวดลอ้ม
ทีจ่ะเกิดข้ึน

เชิงส่ิงแวดล้อม

การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง อัตราการเติมโต
คิดเป็นร้อยละ

รายไดข้องวิสาหกิจชุมชน 26.8630,547 บาท/เดือน

รายไดค้รัวเรือนของประชาชนในพ้ืนที่
(บาทตอ่เดือน) 5,975 บาท/เดือน

38,754 บาท/เดือน

7,426 บาท/เดือน 24.28

คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม78
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บทความรวมเล่มของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

ผลงานการตีพิมพ ์Proceedings พะเยาวิจัย ครัง้ที ่11
จํานวน 1 ผลงาน

เกิดการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับวิสาหกิจชุมชนฯเพ่ือทํา
การแกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑจั์กสานจากผักตบชวา
ดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตยอั์ฉริยะ

เกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก ่ประชาชนในพ้ืนที่ อีกทัง้ยังนํา
ความรู้ทีมี่ขยายผลสูพ้ื่นทีร่อบขา้งเพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยืน         

เชิงสังคม
การหาทางออกร่วมกันในการบริหารจัดการผักตบชวาที่เป็น
วัชพืชที่สําคัญในกว๊านพะเยาด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
เพ่ือเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจ

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตยที์่พลังงานทดแทนสําหรับ
การแกไ้ขปัญหาในกระบวนการผลิตเพ่ือลดมลพิษทางสิง่แวดลอ้ม
ทีจ่ะเกิดข้ึน

เชิงส่ิงแวดล้อม

การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง อัตราการเติมโต
คิดเป็นร้อยละ

รายไดข้องวิสาหกิจชุมชน 26.8630,547 บาท/เดือน

รายไดค้รัวเรือนของประชาชนในพ้ืนที่
(บาทตอ่เดือน) 5,975 บาท/เดือน

38,754 บาท/เดือน

7,426 บาท/เดือน 24.28
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โครงการการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพทางเพศในชุมชน
Sexual Health services improvement in a community

คณะพยาบาลศาสตร์
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคในระบบอวัยวะสืบพันธ์ุ

เมืองพะเยา
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เกิดกลุม่การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนในชุมชน

ลดภาระคา่ใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งเตา้นม

เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

สร้างการเรียนรู้และตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจ
เตา้นมดว้ยตนเองให้แกนนําดา้นสุขภาพ

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งต่อให้ประชาชนที่สนใจ 

พัฒนาทักษะการสอนและเทคนิคการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองให้แกนนํา

การเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer-assisted
learning strategy)

การสาธิตและสาธิตยอ้นกลับ (Demonstrate and
return-demonstration learning method)

การใช้กระบวนการกลุ่ม (Focus group) สร้างการ
มีส่วนร่วมและกระตุ้นความตระหนักรู้

พ้ืนฐาน ทักษะ และประสบการณเ์ดิมของชุมชน 

กระบวนการทํางานของชุมชนและทีมวิจัย

ทัศนคติ ความมุง่มัน่ ความพร้อมทีจ่ะเรียนรู้ของชุมชน

หัวหนา้โครงการ

ดร.กฤติพิชญ ์ฐิติพิชญานันท์

ผูร่้วมวิจัย

ดร.สุทธิดา พงษพั์นธง์าม

ผูร่้วมวิจัย

ดร.วิมลทิพย ์พวงเขม้

ผูร่้วมวิจัย

ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์

ผูร่้วมวิจัย

อาจารยเ์กศินี อิม่แมน

ผูร่้วมวิจัย

อาจารยนิ์ตยา พรมกันทา

ผูร่้วมวิจัย

คุณจันทาวรรณ สุริยาไชย

ผูร่้วมวิจัย

คุณธัญญน์ภัศ ฐิติกิตวรธัญญ์

ผูร่้วมวิจัย

คุณศุพิศจ์ฌาย ์อุทธิยา

ผูร่้วมวิจัย

คุณวรรณิภา ฟองคํา

ผูร่้วมวิจัย

คุณอรฉัตร เพชรไทย

ผูร่้วมวิจัย

คุณเบญจมาศ ตาคํา

คณะพยาบาลศาสตร์80

 ชุมชนแม่นาเรือมีภาคีเครือข่ายนวัตกรรมชุมชนด้านสุขภาพ

ทีเ่ขม้แข็ง มีความตระหนักรู้การดูแลตนเองเฉพาะบุคคล เพ่ือป้องกันและ

คน้หาการเกิดมะเร็งเต้านมในระยะแรกสําหรับประชาชนในชุมชน ส่งผล

ให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รักษาพยาบาลโรคมะเร็งเต้านมอันอาจจะเกิด

ข้ึนในอนาคตได้

คณะพยาบาลศาสตร์ 81
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 ชุมชนแม่นาเรือมีภาคีเครือข่ายนวัตกรรมชุมชนด้านสุขภาพ

ทีเ่ขม้แข็ง มีความตระหนักรู้การดูแลตนเองเฉพาะบุคคล เพ่ือป้องกันและ

คน้หาการเกิดมะเร็งเต้านมในระยะแรกสําหรับประชาชนในชุมชน ส่งผล

ให้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้รักษาพยาบาลโรคมะเร็งเต้านมอันอาจจะเกิด

ข้ึนในอนาคตได้
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คุณจินดานุช ชัยเสน

ความสามารถของนวัตกร
สามารถถ่ายทอดเทคนิคการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองและเป็นตน้แบบในการกระตุน้ให้ประชาชน
ในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการใสใ่จตรวจสุขภาพเตา้นมดว้ยตนเอง

คุณวราพร คา้สม

ความสามารถของนวัตกร
สามารถถ่ายทอดเทคนิคการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองและเป็นตน้แบบในการกระตุน้ให้ประชาชนในชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการใสใ่จตรวจสุขภาพเตา้นมดว้ยตนเอง

การพัฒนาโปรแกรมการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน

องคค์วามรู้เกีย่วกับโรคมะเร็งเตา้นม

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

คณะพยาบาลศาสตร์82

โปรแกรมสุขภาพใช้คัดกรองปัญหาดา้นสุขภาพทางเพศ
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โปรแกรมสุขภาพใช้คัดกรองปัญหาดา้นสุขภาพทางเพศ
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คุณจินดานุช ชัยเสน

ความสามารถของนวัตกร
สามารถถ่ายทอดเทคนิคการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองและเป็นตน้แบบในการกระตุน้ให้ประชาชน
ในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการใสใ่จตรวจสุขภาพเตา้นมดว้ยตนเอง

คุณวราพร คา้สม

ความสามารถของนวัตกร
สามารถถ่ายทอดเทคนิคการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองและเป็นตน้แบบในการกระตุน้ให้ประชาชนในชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญของการใสใ่จตรวจสุขภาพเตา้นมดว้ยตนเอง

การพัฒนาโปรแกรมการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองดว้ยเทคนิคเพ่ือนช่วยเพ่ือน

องคค์วามรู้เกีย่วกับโรคมะเร็งเตา้นม

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้
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การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง

คา่ใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งเตา้นม
1 Crouse (15-25 ครัง้)

(10 ราย) ลดคา่ใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล
ได ้800,000-850,000 บาท

(20 ราย) ลดคา่ใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล
ได ้1,600,000-1,700,000 บาท

80,000-85,000 บาท

บทความรวมเลม่ของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

คูมื่อ การตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง ฉบับประชาชน

หนังสือ การถอดบทเรียนชุมชนแมน่าเรือ ชุมชนแห่งการใสใ่จ
ตรวจสุขภาพเตา้นมดว้ยตนเอง

ชุมชนตระหนักถึงการใสใ่จตรวจเตา้นมดว้ยตนเองมากข้ึน

เชิงสังคม
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     วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ใช้นวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างแบรนดท์อ่งเทีย่วสร้างสรรควั์ดทองนพคุณ
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานคร

พัฒนาชุมชนนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรคแ์บบบูรณาการอยา่งยัง่ยืน 1 ชุมชน
มีการใช้นวัตกรรมในการยกระดับรายได้
สร้างเสน้ทางทอ่งเทีย่วชุมชนวัดทองนพคุณ 1 เสน้ทาง

สร้างนวัตกรชุมชนดา้นการทอ่งเทีย่ว 10 คน

สร้างผูป้ระกอบการใหม ่(Startups) มัคคุเทศกนํ์าเทีย่ววัด 50 คน

สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจฐานรากเพิม่ข้ึน ร้อยละ 10

สร้างนวัตกรชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตดา้นการปฏิบัติจิต
ดว้ยไตรสิกขา : ศีล สมาธิ ปัญญา 50 คน

ชุมชนเปิดใจเรียนรู้และมีความตระหนักถึงความจําเป็นในการใช้
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนและ
เพ่ือการพัฒนาชีวิตในภาพรวม

ความร่วมแรงร่วมใจระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและภาครัฐ
ภาคเอกชนในการพัฒนาชุมชนแบบช่วยเหลือพ่ึงพาตนเองแบบ
ระเบิดจากขา้งใน

ความตระหนักของชุมชนในการพัฒนาจิตใจควบคูไ่ปพร้อมกับ
การพัฒนาดา้นวัตถุ

หัวหนา้โครงการ

รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร

ผูช่้วยนักวิจัย

ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์

ผูช่้วยนักวิจัย

คุณสกาวเดือน หวัดพงศ์

ผูช่้วยนักวิจัย

คุณวาสนา โคตะสินธ์

ผูช่้วยนักวิจัย

คุณวรัญญา จารุชัยสิทธิกุล

ทีมรักษาโครงการ

ผศ.ดร.ศิริพร แพรศรี
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 ชุมชนวัดทองนพคุณใช้นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรคใ์นชุมชน โดยการร่วมกัน
สร้างแบรนด์ท่องเที่ยว 4 แบรนด์ พร้อมการพัฒนาด้วยนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ทําให้ชุมชนวัดทองนพคุณ
เป็นชุมชนที่โดเด่นในด้านการทอ่งเที่ยวอยา่งยิ่ง
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พระธรรมเจดีย ์(สมคิด เขมจารี)

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดแ์กะรอยพุทธศิลป์สูแ่กน่พุทธศาสตร์ ไดแ้ก ่นวัตกรรมดา้นการเช่ือมโยงศิลปะกับการ
ปฏิบัติวัดตามแนวไตรสิกขาเพ่ืออนุรักษป์ระเพณีสมาทานพระกรรมฐานและพัฒนาวัดให้เป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชน

พระมหาเรวัติ อาวุธปญโญ

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดเ์สน้ทางทอ่งเทีย่ววัดทองสองธรรม การใช้นวัตกรรมดา้นการอนุรักษสิ์ง่แวดลอ้ม
ไดแ้ก ่การทําบุญพ้ืนฐาน การสร้างบา้น วัด โรงเรียนให้เป็นรมณีย์

คุณดัสกร คํามา

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดท์อ่งเทีย่วเสมือนจริงวัดทองคลองสานยุคโควิด-19 โดยใช้นวัตกรรมดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล
Vitual Tourism

คุณสิริรัตน ์เกิดสม

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดท์อ่งเทีย่วเสมือนจริงวัดทองคลองสานยุคโควิด-19 โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
Augmented Reality (AR)

คุณรําพึง เรือนทอง 

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดท์อ่งเทีย่วจิตอาสาพัฒนาบา้น วัด โรงเรียน เพ่ือพัฒนาจากเศรษฐกิจทุนนิยมสูเ่ศรษฐกิจ
วัฒนธรรมชุมชนแบบพอเพียง เพ่ือกระจายรายได ้การอบรมมัคคุเทศกนํ์าเทีย่ววัดทองนพคุณ

คุณสุรพงษ ์พงษร์อด

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดท์อ่งเทีย่วจิตอาสาพัฒนาบา้น วัด โรงเรียน เพ่ือพัฒนาจากเศรษฐกิจทุนนิยมสูเ่ศรษฐกิจ
วัฒนธรรมชุมชนแบบพอเพียง เพ่ือกระจายรายได ้การอบรมมัคคุเทศกนํ์าเทีย่ววัดทองนพคุณ

คุณปิยนาถ แขง่ขัน

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดท์อ่งเทีย่วเสมือนจริงวัดทองคลองสานยุคโควิด-19 โดยใช้นวัตกรรมดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล
Vitual Tourism
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องคค์วามรู้ดา้นนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Innovation) 

องคค์วามรู้ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรคบู์รณาการอยา่งยัง่ยืน ดว้ยนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์

องคค์วามรู้ดา้นการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนแบบพอเพียง

องคค์วามรู้ดา้นการสร้างสมรรถนะชุมชนนวัตกรรมแบบองคร์วมทีเ่ช่ือมโยงกับโลกาภิวัตน์
องคค์วามรู้ดา้นทฤษฎีการเมืองเพ่ืออภิวัฒนท์อ้งถิน่ให้เป็นฐานใหมข่องประชาธิปไตยแบบปกครองตนเอง
(Self Government Local Democracy)

องค์ความรู้ด้านพุทธเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การสร้างแบรนด์จุดหมาย
ปลายทางทอ่งเทีย่วชุมชน

องคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยี 4.0

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

คุณจิราวรรณ จันทร์หนองหวา้

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดเ์สน้ทางทอ่งเทีย่ววัดทองสองธรรม การใช้นวัตกรรมดา้นการอนุรักษสิ์ง่แวดลอ้ม
ไดแ้ก ่การทําบุญพ้ืนฐาน การสร้างบา้น วัด โรงเรียนให้เป็นรมณีย์

คุณวิยดา คํามา

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดแ์กะรอยพุทธศิลป์สูแ่กน่พุทธศาสตร์ ไดแ้ก ่นวัตกรรมดา้นการเช่ือมโยงศิลปะกับการ
ปฏิบัติวัดตามแนวไตรสิกขาเพ่ืออนุรักษป์ระเพณีสมาทานพระกรรมฐานและพัฒนาวัดให้เป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชน

คุณเพชร รุจิระกําธรชัย

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดเ์สน้ทางทอ่งเทีย่ววัดทองสองธรรม การใช้นวัตกรรมดา้นการอนุรักษสิ์ง่แวดลอ้ม
ไดแ้ก ่การทําบุญพ้ืนฐาน การสร้างบา้น วัด โรงเรียนให้เป็นรมณีย์

คุณสริตา วงษช์า

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดท์อ่งเทีย่วจิตอาสาพัฒนาบา้น วัด โรงเรียน เพ่ือพัฒนาจากเศรษฐกิจทุนนิยมสูเ่ศรษฐกิจ
วัฒนธรรมชุมชนแบบพอเพียง เพ่ือกระจายรายได ้การอบรมมัคคุเทศกภ์าคสนามในวัดทองนพคุณ
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องคค์วามรู้ดา้นนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Innovation) 

องคค์วามรู้ดา้นการพัฒนาการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรคบู์รณาการอยา่งยัง่ยืน ดว้ยนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์

องคค์วามรู้ดา้นการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนแบบพอเพียง

องคค์วามรู้ดา้นการสร้างสมรรถนะชุมชนนวัตกรรมแบบองคร์วมทีเ่ช่ือมโยงกับโลกาภิวัตน์
องคค์วามรู้ดา้นทฤษฎีการเมืองเพ่ืออภิวัฒนท์อ้งถิน่ให้เป็นฐานใหมข่องประชาธิปไตยแบบปกครองตนเอง
(Self Government Local Democracy)

องค์ความรู้ด้านพุทธเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การสร้างแบรนด์จุดหมาย
ปลายทางทอ่งเทีย่วชุมชน

องคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยี 4.0

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้

คุณจิราวรรณ จันทร์หนองหวา้

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดเ์สน้ทางทอ่งเทีย่ววัดทองสองธรรม การใช้นวัตกรรมดา้นการอนุรักษสิ์ง่แวดลอ้ม
ไดแ้ก ่การทําบุญพ้ืนฐาน การสร้างบา้น วัด โรงเรียนให้เป็นรมณีย์

คุณวิยดา คํามา

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดแ์กะรอยพุทธศิลป์สูแ่กน่พุทธศาสตร์ ไดแ้ก ่นวัตกรรมดา้นการเช่ือมโยงศิลปะกับการ
ปฏิบัติวัดตามแนวไตรสิกขาเพ่ืออนุรักษป์ระเพณีสมาทานพระกรรมฐานและพัฒนาวัดให้เป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชน

คุณเพชร รุจิระกําธรชัย

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดเ์สน้ทางทอ่งเทีย่ววัดทองสองธรรม การใช้นวัตกรรมดา้นการอนุรักษสิ์ง่แวดลอ้ม
ไดแ้ก ่การทําบุญพ้ืนฐาน การสร้างบา้น วัด โรงเรียนให้เป็นรมณีย์

คุณสริตา วงษช์า

ความสามารถของนวัตกร
การใช้นวัตกรรมของแบรนดท์อ่งเทีย่วจิตอาสาพัฒนาบา้น วัด โรงเรียน เพ่ือพัฒนาจากเศรษฐกิจทุนนิยมสูเ่ศรษฐกิจ
วัฒนธรรมชุมชนแบบพอเพียง เพ่ือกระจายรายได ้การอบรมมัคคุเทศกภ์าคสนามในวัดทองนพคุณ
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นวัตกรรมกระบวนทัศนใ์นการพัฒนาตนเอง

นวัตกรรมการสร้างสมรรถนะชุมชน

นวัตกรรมการสร้างแผนพัฒนาการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน

นวัตกรรมการสร้างแบรนดท์อ่งเทีย่วจุดหมายปลายทาง

บทความรวมเลม่ของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม

บทความวิจัย 1 บทความ

 ชุมชนมีความรู้สึกผูกพันกับทอ้งถิน่ ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์
ของชุมชน รู้สึกความมีคุณคา่ของทรัพยากรในการร่วมมือร่วมใจกัน

สร้างเสน้ทางทอ่งเทีย่วส่ือความหมายของโบราณสถาน โบราณวัตถุ

ทําให้เกิดความรู้สึกทอ้งถิน่นิยม (Regionalism) ซ่ึงนําไปสูค่วามรู้สึก

ชาตินิยม (Nationalism)

เชิงสังคม
 ชุมชนมีสํานึกเร่ืองสิง่แวดลอ้มวา่เป็นทรัพยากรของชุมชนที่

ตอ้งร่วมกันดูแลรักษา ของทุกคน เป็นหนา้ทีข่องทุกคน ทัง้ บา้น วัด

โรงเรียนและเขตของ กทม.จะต้องร่วมกันจัดการแบบปรับได้
(Adaptive Co-Management) และมีความตระหนักว่า มนุษย์
จําเป็นตอ้งดูแลสิง่แวดลอ้ม ซ่ึงเป็นทีพั่กอาศัย ทีทํ่างานทีเ่ลา่เรียน

คือที่ๆ  ชุมชนใช้ชีวิตอยูชั่ว่ชีวิต ให้เป็นสถานทีน่า่ร่ืนรมยแ์ละเป็นการ

ทําบุญขั้นพ้ืนฐานของชีวิต

เชิงส่ิงแวดล้อม
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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสุขภาพทางไกล
Information Communications Distance and Technology Used in Health

คณะแพทยศาสตร์

ปง

เครือข่ายการส่ือสารสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกล
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เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการทางแพทย์

เพิ่มประสิทธิภาพโรงพยาบาลขนาดเล็ก

เพิ่มเวลาการใช้ชีวิต

เพิ่มเวลาการใช้ชีวิต

 ชุมชนตําบลขุนควร มีเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและ

มีนวัตกรชุมชนทีส่ามารถใช้และพัฒนางานบริการสุขภาพ เพ่ือการเขา้ถึง

บริการสุขภาพและสังคม ในลักษณะทั่วไปและเฉพาะบุคคล ซ่ึงจะส่งผล

ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยูที่ดี่ (Well –Being)

ของชุมชนได้
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 โครงการวิจัยนี้ ได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป และกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน
ตําบลขุนควร รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค ในทุกตําบลของ
อําเภอปง ด้วยการใช้ระบบการส่ือสารสุขภาพบนเครือขา่ย
internet เป็นเคร่ืองมือทีส่ร้างสรรคใ์ห้เกิดนวัตกรรมสําหรับ
ชุมชน โดยเป็นกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ในประเด็นสุขภาพ
เพิม่ความสามารถในการเขา้ถึงบริการสุขภาพและสังคมของ
สมาชิกในชุมชน และกิจกรรมการบริการให้คําปรึกษาด้าน
ปัญหาสุขภาพทัว่ไปและปัญหาเฉพาะในกลุม่วัยรุ่น ควบคูไ่ป
กับกิจกรรมการติดตามการรักษาพยาบาลและส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ผูป่้วยวัณโรค ซ่ึงจัดเป็นการพัฒนา
นวัตกรดา้นบริการสุขภาพและสังคม

ขยายความครอบคลุมพ้ืนทีดํ่าเนินการดา้นการส่ือสารและกิจกรรม
วิจัยจากระดับตําบลสู่พ้ืนที่ในตําบลใกล้เคียง รวมถึงการขยาย
ขอบขา่ยงานดา้นการสง่เสริมการรักษาเฉพาะโรคในชุมชน

ประชาชนทีอ่าศัยอยูใ่นเขตพ้ืนทีดํ่าเนินโครงการวิจัย สามารถเขา้
ถึงระบบบริการสารสนเทศสุขภาพทางไกลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านขอ้มูลขา่วสารที่เป็นประโยชนต์่อ
การดํารงชีวิต สง่ผลให้ประชาชนมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ

(Health Literacy) ไดอ้ยา่งแทจ้ริง

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยา่งมีส่วนร่วม (Community-Based
Participatory Action Research)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอยา่งมีส่วนร่วม

การจัดประชุมสัมมนาเป็นระยะเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

การมีสว่นร่วมของประชาชนในชุมชน

การปรับเปลีย่นทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้และบทบาทใหมข่องชุมชน

ทรัพยากรทีมี่อยูแ่ลว้ในชุมชน (Community asset)

การทํางานเป็นทีมของชุมชนและการประสานงานระหวา่งนักวิจัย
ในชุมชนกับคณะผูวิ้จัย

องคก์รและผูนํ้าชุมชนมีความมุง่มัน่และการเห็นความสําคัญของ
นวัตกรรม

การพัฒนาและขยายเครือขา่ยสารสนเทศสุขภาพเพ่ือประโยชน์
ตอ่สมาชิกของชุมชนอยา่งเทา่เทียมและครอบคลุมพ้ืนที่

หัวหนา้โครงการ

ดร.บุญลือ ฉิมบา้นไร่

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์
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เพิ่มโอกาสการเขา้ถึงบริการทางแพทย์

เพิ่มประสิทธิภาพโรงพยาบาลขนาดเล็ก

เพิ่มเวลาการใช้ชีวิต

เพิ่มเวลาการใช้ชีวิต

 ชุมชนตําบลขุนควร มีเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและ

มีนวัตกรชุมชนทีส่ามารถใช้และพัฒนางานบริการสุขภาพ เพ่ือการเขา้ถึง

บริการสุขภาพและสังคม ในลักษณะทั่วไปและเฉพาะบุคคล ซ่ึงจะส่งผล

ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยูที่ดี่ (Well –Being)

ของชุมชนได้
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 โครงการวิจัยนี้ ได้สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน
สุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป และกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน
ตําบลขุนควร รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค ในทุกตําบลของ
อําเภอปง ด้วยการใช้ระบบการส่ือสารสุขภาพบนเครือขา่ย
internet เป็นเคร่ืองมือทีส่ร้างสรรคใ์ห้เกิดนวัตกรรมสําหรับ
ชุมชน โดยเป็นกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ในประเด็นสุขภาพ
เพิม่ความสามารถในการเขา้ถึงบริการสุขภาพและสังคมของ
สมาชิกในชุมชน และกิจกรรมการบริการให้คําปรึกษาด้าน
ปัญหาสุขภาพทัว่ไปและปัญหาเฉพาะในกลุม่วัยรุ่น ควบคูไ่ป
กับกิจกรรมการติดตามการรักษาพยาบาลและส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพในกลุม่ผูป่้วยวัณโรค ซ่ึงจัดเป็นการพัฒนา
นวัตกรดา้นบริการสุขภาพและสังคม

ขยายความครอบคลุมพ้ืนทีดํ่าเนินการดา้นการส่ือสารและกิจกรรม
วิจัยจากระดับตําบลสู่พ้ืนที่ในตําบลใกล้เคียง รวมถึงการขยาย
ขอบขา่ยงานดา้นการสง่เสริมการรักษาเฉพาะโรคในชุมชน

ประชาชนทีอ่าศัยอยูใ่นเขตพ้ืนทีดํ่าเนินโครงการวิจัย สามารถเขา้
ถึงระบบบริการสารสนเทศสุขภาพทางไกลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านขอ้มูลขา่วสารที่เป็นประโยชนต์่อ
การดํารงชีวิต สง่ผลให้ประชาชนมีความรอบรู้ดา้นสุขภาพ

(Health Literacy) ไดอ้ยา่งแทจ้ริง

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยา่งมีส่วนร่วม (Community-Based
Participatory Action Research)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอยา่งมีส่วนร่วม

การจัดประชุมสัมมนาเป็นระยะเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้

การมีสว่นร่วมของประชาชนในชุมชน

การปรับเปลีย่นทัศนคติเพ่ือการเรียนรู้และบทบาทใหมข่องชุมชน

ทรัพยากรทีมี่อยูแ่ลว้ในชุมชน (Community asset)

การทํางานเป็นทีมของชุมชนและการประสานงานระหวา่งนักวิจัย
ในชุมชนกับคณะผูวิ้จัย

องคก์รและผูนํ้าชุมชนมีความมุง่มัน่และการเห็นความสําคัญของ
นวัตกรรม

การพัฒนาและขยายเครือขา่ยสารสนเทศสุขภาพเพ่ือประโยชน์
ตอ่สมาชิกของชุมชนอยา่งเทา่เทียมและครอบคลุมพ้ืนที่

หัวหนา้โครงการ

ดร.บุญลือ ฉิมบา้นไร่

นักวิจัยร่วม

ผศ.ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์
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คุณสมพร ตาจุมปู

ความสามารถของนวัตกร
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นสุขภาพดว้ยการแจ้งขา่วประชาสัมพันธแ์ละให้คําปรึกษาเฉพาะกลุม่
(Communicating in Groups) ผา่นเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพทางไกล

คุณป่ินปินัทธ ์ไชยอักษร

ความสามารถของนวัตกร
การติดตามการรักษาพยาบาลผูป่้วยวัณโรคในชุมชนเพ่ือสง่เสริมพฤติกรรมการกินยาอยา่ตอ่เน่ือง
(Patient adherence) ดว้ยการใช้เครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพทางไกล

การพัฒนาแอปพลิเคชัน่บนเครือขา่ย Internet

องคค์วามรู้เกีย่วกับการบริการสุขภาพ

การส่ือสารระดับกลุม่ (Communicating in Groups) ภายในชุมชน

เทคนิคการออกแบบนวัตกรรมดว้ยแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้
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ประชาชนสามารถเขา้บริการสารสนเทศสุขภาพไดอ้ยา่งทัว่ถึง

เชิงสังคม

การบริการให้คําปรึกษาสุขภาพและปัญหาเฉพาะในกลุม่วันรุ่น การติดตามการรักษาพยาบาลและสง่เสริมพฤติกรรม
การกินยาของผูป่้วยวัณโรค
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โครงการเภสัชศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพในชุมชนบ้านทุ่งมอก
Pharmacy Promote Sustainable Health Innovations in Tunkmok

เชียงคํา

คณะเภสัชศาสตร์
ยาหม่องสมุนไพร ตราทุ่งมอก

96

เพ่ือพัฒนาทักษะในการออกแบบผลิตภัณฑสุ์ขภาพให้แก ่ตัวแทน
ชุมชน (นวัตกรชุมชน) บา้นทุง่มอก ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา 
จังหวัดพะเยา 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสุ์ขภาพตน้แบบ ทีป่ระยุกตใ์ช้องคค์วามรู้ทาง
เภสัชกรรม โดยใช้วัตถุดิบหรือภูมิปัญญาทีมี่ในชุมชนบา้นทุง่มอก
ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดองค์กรชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน ที่สามารถ
ดําเนินการกิจการเพ่ือการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพภายในชุมชน
บา้นทุง่มอก ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

เพ่ือพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
บา้นทุง่มอก ตําบลเชียงบาน อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา

 โครงการฯ เนน้สร้างการมีสว่นร่วมกับชุมชน ผา่นการประชาคม
การสัมภาษณเ์ชิงลึก การอภิปรายกลุม่ โดยประยุกตแ์นวคิดของการ
คิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพ่ือใช้ชุมชนมีสว่นร่วมตัง้แต่
การกําหนดความต้องการ การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการสร้างวิธี
การเพ่ือจัดการตนเอง ผูวิ้จัยทําหนา้ทีใ่นฐานะผูป้ระสานงานเป็นหลัก
นอกจากนียั้งมีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางเภสัชศาสตร์ทีจํ่าเป็นเพ่ือ
ให้ชุมชนสามารถออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑข์องชุมชนไดเ้อง

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การอภิปรายกลุ่ม/การประชาคม

พ้ืนฐานของทักษะและประสบการณที์ชุ่มชนมีอยูเ่ดิม
การทํางานเป็นทีมของชุมชนและคณะนักวิจัย

ผูนํ้าชุมชนทีมี่ความมุง่มัน่และเห็นความสําคัญของ
นวัตกรรมและสิง่ทีชุ่มชนมีอยูเ่ดิม

การสร้างความเขา้ใจให้กับชุมชน เกีย่วกับนวัตกรรม
และการพัฒนาชุมชน

หัวหนา้โครงการ

รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ ์เสาแกว้

นักวิจัยร่วม

ผศ.ภก.องอาจ มณีใหม่

นักวิจัยร่วม

ดร.ภญ.คณาทิพย ์สิงห์สาย

นักวิจัยร่วม

อ. ภญ.เขมณัฏฐ ์รัตนว์รวงศ์

ผูช่้วยนักวิจัย

คุณกานตพงศ ์สุวรรณพจน์
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 ชุมชนตําบลเชียงบาน มีเครือขา่ยนวัตกรชุมชนทีเ่ขม้แข็ง

และสามารถใช้และพัฒนานวัตกรรมดา้นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทางสุขภาพ การจัดการและการบริหารธุรกิจ และการส่งเสริมให้

ชุมชน สามารถพัฒนาและต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนเดิม

ให้สามารถแปรรูป และสร้างรายได้สู่ชุมชนร่วมกับวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมของชุมชนเดิม กับการเปลีย่นแปลงของยุคสมัยใหม่
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คุณบุญลักษณ ์ใจวังโลก

ความสามารถของนวัตกร
มีความคิดริเริม่สร้างสรรคมี์ความรู้ความ
สามารถดา้นสมุนไพรในชุมชนเป็นอยา่งดี
และเป็นผูริ้เริม่สร้างตํารับยา

คุณศรีไทย   ใจวังโลก

ความสามารถของนวัตกร
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความรู้ความ
สามารถดา้นสมุนไพรในชุมชน การนวดแผนไทย
และการนวดสุคนธบําบัด

คุณรัฐนันท ์ใจกลา้

ความสามารถของนวัตกร
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความรู้ความ
สามารถด้านสมุนไพรในชุมชน การประกอบ
อาหารพ้ืนถิน่จากสมุนไพร การนวดแผนไทย
และการนวดสุคนธบําบัด

เทคนิคการออกแบบนวัตกรรมดว้ยแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ

องคค์วามรู้เกีย่วกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างนวัตกร

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้
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และการนวดสุคนธบําบัด

เทคนิคการออกแบบนวัตกรรมดว้ยแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ

องคค์วามรู้เกีย่วกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างนวัตกร

เทคโนโลยีและองค์ความรู้ท่ีใช้
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ตํารับยาหม่องหญ้าเอ็นยืด สูตร อ.บุญรักษ์ ข้ึนทะเบียน
เป็นผลิตภัณฑ ์OTOP แลว้ และนําไปวางจําหนา่ยในชุมชน
และชุมชนใกลเ้คียง

ตํารับนามันนวดสมุนไพร ข้ึนทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP
แล้ว และนําไปวางจําหนา่ยในชุมชนและชุมชนใกลเ้คียง

การเปล่ียนแปลง ก่อน หลัง

การเพิม่ยอดขายของผลิตภัณฑ์
ของชมรมผูสู้งอายุ

รายไดค้รัวเรือนของกลุม่นวัตกรชุมชน
ทีเ่ขา้ร่วม COP สมุนไพร

2,152.15 บาท/เดือน

9,239.20 บาท/เดือน

2,260.25 บาท/เดือน 

9,554.35 บาท/เดือน
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ผลงานการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับนานาชาติ           ผลงานการตีพิมพเ์ผยแพร่ในระดับชาติ
(Q2=1) จํานวน 1 ผลงาน              (TCI=1) จํานวน 1 ผลงาน

 ผลงานการตีพิมพ ์Proceedings พะเยาวิจัย ครัง้ที ่11 จํานวน 1 ผลงาน        บทความรวมเลม่ของ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
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