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บทคัดย่อ  
          ในบทความนี้ได้น่าเสนอการพัฒนาต้นแบบสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองลอยในอากาศแบบออนไลน์ต้นทุนต่่า 
สถานีต้นแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยโครงสร้างสถานีพร้อมระบบปรับอากาศและเครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง  
PM10 และ PM2.5 ในการศึกษานี้ต้นแบบเครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละอองที่พัฒนาขึ้นใช้หลักการวัดกระแสไฟฟ้าสถิต
ของอนุภาคผ่านตัวกรองฝุ่นละอองประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจวัดและเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในอากาศท้ัง PM10 
และ PM2.5 ได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาในการประมวลผลเร็วถึง 0.1 วินาที ต้นแบบใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่เหมาะสมให้
ท่างานได้จริงมีราคาถูกกว่าประมาณ 3 เท่า แต่สามารถท่างานได้เทียบเคียงกับเครื่องมือที่มีใช้ในปัจจุบัน ในปัจจุบัน
เครื่องต้นแบบได้ท่าการติดตั้งและใช้ประโยชน์จริงจ่านวน 3 สถานี ในภาคเหนือและภาคใต้ มีการรายงานผลการวัด
แบบเรียลไทม์ผ่านเว็ปไซต์ของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  ซึ่งข้อมูลในการตรวจวัดค่า PM2.5 และ 
PM10 ยังสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ในโมเดลค่านวณหรือพยากรณ์คาดการณ์ปริมาณและการเคลื่ อนที่เชิงพฤติกรรม
ของฝุ่นแบบใกล้เรียลไทม์ในอนาคตได้ 

ค่าส่าคัญ  ละอองลอย ฝุ่นละออง สถานีวัดฝุ่น ออนไลน์ ตน้ทนุต่่า 

Abstract 
          A prototype of a low cost, online airborne particulate monitoring station was developed and 
presented in this paper. Developed prototype station was consisted of the station structure with the 
air conditioning system and the PM10 and PM2.5 mass monitor. In this study, the developed PM10 
and PM2.5 mass monitor was used the measurement technique of the charged particle current via 
the high efficiency particulate air filter. It capable to detecting and measuring the PM10 and PM2.5 
in the fast time response of about 0.1 sec. The prototype was used the right technology and 
materials, the cost of this developed station was about 3 times cheaper, but it can work comparable 
with the mass monitor currently used. Currently, the prototype is actually installed and used 3 
stations in the northern and southern of Thailand. Real-time measurement reports are also available 
through the Climate Change Data Center website. The PM2.5 and PM10 measurement data can also 
be used in predictive modeling or forecasting models for predictive volume and behavior of the 
particulate matter in near-real-time. 

Keywords  Aerosol, Particulate, Particulate Monitoring Station, Low Cost, Online 
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บทน่า 
          ปัญหาหลักของมลพิษทางอากาศภาคเหนือ
และภาคใต้หรือในพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น โรงโม่หิน 
โรงงานไฟฟ้า คือฝุ่นละอองหรืออนุภาคจุลสารขนาดเล็ก
ในอากาศ ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยได้บ่งชี้ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงที่ชัดเจนของปริมาณอนุภาคจุลสารขนาดเล็ก
ต่อการเกิดผลกระทบอันเลวร้ายต่อสุขภาพ ทั้งการเพิ่ม
จ่านวนการเจ็บป่วยเเละเสียชีวิต ทั้งในประชาชนท่ัวไป
เเละกลุ่มเสี่ยง อันได้เเก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีอาการ
ป่วยทางระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง  เเละโรคหัวใจ  
หากมีการสูดอนุภาคจุลสารขนาดเล็ก เข้าไปในร่างกาย
มาก สารประกอบอินทรีย์เคมี โลหะหนักต่างๆ ที่เป็น
ส่วนประกอบของมลสาร  อาจมีผลที่ เป็นอันตราย  
ต่อระบบทางเดินหายใจ  ซึ่ งรายงานการวิจัยทาง
การแพทย์บ่ งชี้ ถึ งจุ ด เชื่ อม โยงระหว่ า ง  จ่ านวน 
ส่วนประกอบทางเคมี และฝุ่นละอองลอยขนาดเล็กกว่า 
2.5 (PM2.5) และ 10 (PM10) ไมครอนกับผลกระทบ
ต่อมนุษย์ โดยจ่าเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือวัดและเก็บ
ตัวอย่างที่ถูกต้องแม่นย่าเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อที่จะบ่งชี้ถึงปริมาณและแหล่งที่มาของฝุ่นละออง
เหล่านี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส่าคัญเพื่อด่าเนินการควบคุม 
ป้องกัน  แจ้งเตือนและปรับปรุงคุณภาพแวดล้อม  
ในปัจจุบันเครื่องวัดฝุ่นละออง PM2.5 และ PM10 ได้
ถูกก่าหนดวิธีการวัดโดยองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ US EPA คือวิธีกราวิเมตริก 
(gravimetric method) เป็นวิธีการวัดมาตรฐานอ้างอิง 
และ US EPA ยังได้มีการก่าหนดวิธีเทียบเคียง (Federal 
Equivalent Method; FEM) (EPA, 1997) โ ด ย มี
เครื่องมือแบบอันโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติที่สามารถ
รายงานผลได้ทันที เช่น เครื่องวัดระบบเบต้า เร (Beta 
Ray) เครื่องวัดระบบเทปเปอ  อิลิ เม้น ออสซิเลติ้ ง  
ไ ม โ ค ร บ าล านซ์  ( Tapered Element Oscillating 
Microbalance) เ ค รื่ อ ง วั ด ร ะ บ บ ไ ด โ ค โ ต มั ส
(Dichotomous) เป็นต้น (Federal Register, 1997) 
          อย่างไรก็ตาม เครื่องมือวัดฝุ่นเหล่านี้ที่มีการใช้
งานและจ่าหน่ายในประเทศไทยปัจจุบันมีการผลิตและ
น่าเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด เนื่องจากยังไม่มีการผลิต
เครื่องมือวัดฝุ่นเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย  จึงท่าให้
สูญเสียงบประมาณทั้งในด้านการจัดซื้อเครื่องมือ 
ค่าบริการหลังการขาย  ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และการ

ซ่อมแซมเครื่องที่ช่ารุด นอกจากนี้ยังส่งผลกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับมลพิษในอากาศในประเทศถูกจ่ากัด  ไม่
สามารถด่าเนินได้อย่างกว้างขวาง ทั้งเรื่องงานวิชาการ 
งานวิจัย สาธารณสุข การเฝ้าระวังมลพิษ การเตือนภัย
มลพิษทางอากาศ  
          ในบทความนี้จะได้น่าเสนอการพัฒนาต้นแบบ
สถานีตรวจวัดฝุ่นละอองลอยในอากาศแบบออนไลน์
ต้นทุนต่่า โดยใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่เหมาะสมให้
ท่างานได้จริงมีราคาถูกกว่าประมาณ 3 เท่า แต่สามารถ
ท่างานได้เทียบเคียงกับเครื่องมือที่มี ใช้ในปัจจุบัน  
เ ช่ น  Thermo Scientific TEOM Series 1 4 0 0 ab 
(Thermo Scientific Inc, 2013), Thermo Scientific 
Model 5014 i Beta (Thermo Scientific Inc, 2014) 
Thermo Scientific Model FH62C14 Beta Gauge 
(Thermo Scientific Inc, 2014) มี ขน าดที่ ส ามา รถ
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จากภายในประเทศ 100% มีการออกแบบเครื่องให้มี
ขนาดที่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและทนทาน เหมาะ
ส่าหรับงานภาคสนาม โดยได้มีการติดตั้งใช้งานจริงและ
รายงานผลแจ้งเตือนในช่วงที่เกิดปัญหาหมอกควันไฟป่า
ในจังหวัดเชียงใหม่และสงขลาจ่านวน 3 สถานี 
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ในอากาศ ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยได้บ่งชี้ความสัมพันธ์
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(ก) โครงสร้างสถานพีร้อมระบบปรับอากาศ 

 
(ข) เครื่องวัดปริมาณมวลฝุน่ละออง PM10 และ PM2.5  

ภาพที่ 1 แสดงตน้แบบสถานีตรวจวัดฝุ่นละอองลอยในอากาศแบบออนไลน์ตน้ทุนต่่าที่พฒันาขึน้ 
 

 
 

ภาพที่ 2 ไดอะแกรมของเคร่ืองวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 ในอากาศที่พัฒนาขึ้น [8] 
 

 

 
 

ภาพที่ 3 ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็แบบไร้สาย 
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องค์ประกอบทาง เคมี  ดั งนั้ น  การ ใช้หลั กการวั ด
กระแสไฟฟ้าสถิต (Electrostatic current) ของอนุภาค 
ผ่านตัวกรองฝุ่นละอองประสิทธิภาพสูง (High Efficiency 
Particulate-Free Air Filter หรื อ  HEPA) (Intra et al, 
2013) (Yawootti et al, 2015) สามารถตรวจจับและเก็บ
ตัวอย่างฝุ่นละอองที่แขวนลอยในอากาศได้ทั้งปริมาณ
ความเข้มข้นเชิงจ่านวนและมวลและยงัสามารถน่าตัวอยา่ง
ที่ได้น่าไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีได้ สามารถ
ตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศได้ในเวลาจริงได้ ในปัจจุบัน
สถานีหรือเครื่องตรวจวัดฝุ่นเหล่านี้ที่มีการใช้งานและ
จ่าหน่ายในประเทศไทยปัจจุบันมีราคาสงูมาก (700,000 – 
2,000,000 บาท) มีผลิตและน่าเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งหมด จึงท่าให้มีข้อจ่ากัดในการเพิ่มจ่านวนสถานีให้
ครอบคลุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์และแจ้งเตือน
ด้วยเวลาจริงหรือจ่าลองให้ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวาง 
หากมีใช้สถานีหรือเครื่องตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นซึ่งมีราคา 
ถูกกว่าและสามารถท่างานได้เทียบเคียงจะท่าให้สามารถ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้และได้ข้อมูลการวัดที่แม่นย่าและ
ครอบคลุมพื้นที่มากข้ึน 
          ภาพที่ 1 แสดงต้นแบบสถานีตรวจวัดฝุ่นละออง
ลอยในอากาศแบบออนไลน์ต้นทุนต่่า สถานีต้นแบบ
ประกอบด้วยโครงสร้างสถานีพร้อมระบบปรับอากาศและ
เครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 โดย
ต้นแบบเครื่องวัดปริมาณมวลฝุ่นละออง  PM10 และ 
PM2.5 ที่พัฒนาขึ้นจะใช้หลักการวัดกระแสไฟฟ้าสถิต 
( Electrostatic current) ข อ ง อ นุ ภ า ค ผ่ า นตั ว ก รอ ง 
ฝุ่นละอองประสิทธิภาพสูง (High Efficiency Particulate-
Free Air Filter หรือ HEPA) สามารถตรวจจับและเก็บ
ตัวอย่างฝุ่นละอองในอากาศทั้งฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเล็กกว่า 10 ไมโครเมตร (PM10) และ 2.5 
ไมโครเมตร (PM2.5) ได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาในการ
ป ร ะ ม ว ล ผ ล เ ร็ ว ถึ ง  0 . 1  วิ น า ที แ ล ะ ยั ง ส า ม า ร ถ 
น่าตัวอย่างที่ได้น่าไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและ
พิษได้  
          ภาพที่ 2 แสดงไดอะแกรมของเครื่องวัดปริมาณ
มวลฝุ่นละออง PM10 และ PM2.5 ในอากาศที่พัฒนาข้ึน
และการอินเตอร์ เฟสเพื่อควบคุมและส่งข้อมูลผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์ เน็ตแบบไร้สาย  การท่างานของ 
DustDETEC ใช้การดูดอากาศท่ีอัตราการไหล  5 ลิตร 
ต่อนาที (L/min) ผ่านหัวคัดขนาดทางเข้า (size selective 
inlet) ที่ใช้หลักการตกกระทบด้วยแรงเฉื่อย  ( Inertial 

Impaction) เพื่อให้ได้ฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ตามที่ก่าหนด จากนั้นฝุ่นจะถูกอัดประจุไฟฟ้าด้วยหลักการ
แพร่กระจายไอออน  ( Ion diffusion) จากนั้นฝุ่นหรือ
อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าจะตกสะสมลงบนแผ่นกรองที่มี
ประสิทธิภาพสู ง  (HEPA filter) ที่ อยู่ ภายในลูกถ้ วย 
ฟาราเดย์ (Faraday cup) และถ่ายเทประจุไฟฟ้าให้แก่
ส่วนขยายและแปลงสัญญาณไฟฟ้า ก่อนน่าสัญญาณไฟฟ้า
ที่ได้มาผ่านสมการแปลงเป็นค่ามวลของฝุ่นแล้วรายงานผล
ในเวลาจริง (Real-time) ในหน่วยมวลต่อปริมาตรอากาศ 
(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ; µg/m3) ที่มีช่วงการวัด
ระหว่าง  0 ถึง  1 ,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร  
มีการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวัดแบบไร้สายผ่านระบบ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G และสามารถแสดงผลการวัด 
บันทึกข้อมูล  และแสดงผลเป็นกราฟและตารางใน 
เชิงปริมาณฝุ่นต่อเวลาในเว็บบราวน์เซอร์ตามภาพที่ 3  
จึงท่าให้สามารถศึกษาพฤติกรรมการเคล่ือนที่ของฝุ่น
ละอองในอากาศได้ 
 
การทดสอบภาคสนาม 
          ในการศึกษานี้ได้ท่าการทดสอบวัดฝุ่นละอองใน
อากาศเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตรวจวัดมาตรฐานตามที่
องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
ก่าหนดไว้ โดยได้ท่าการการเปรียบเทียบเครื่องวัดฝุ่นที่
พัฒนาขึ้ นกับแบบเทป เปอ  อิลิ เม้ นท์  ออสซิ เลติ้ ง  
ไมโครบาลานซ์ หรือ TEOM (Thermo Scientific Inc, 
2013) ส่าหรับการวัดฝุ่น  PM10 ในอากาศโดยรอบ  
ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยราย 
1 ชั่วโมงของ PM10 ที่ได้จากเครื่องมือวัดทั้งสองวิธีมีค่า
เท่ากับ 0.8352 และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมงของ PM10 ที่ได้จากเครื่องมือวัด
ทั้งสองวิธีมีค่าเท่ากับ 0.9697 ได้ท่าการทดสอบภาคสนาม
เปรียบเทียบกับเครื่องวัดแบบเบต้า  เรย์ (Beta Ray) 
Model 5014i Beta Continuous Ambient Particulate 
Monitor ของ Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo 
Scientific Inc, 2014) ในการวัดฝุ่น PM2.5 ในอากาศ
โดยรอบ ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัยของกรมควบคุมมลพิษในช่วงเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 พบว่าค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมงของ 
PM2.5 ที่ได้จากเคร่ืองมือวัดทั้งสองวิธีมีค่าเท่ากับ 0.9811 



 

องค์ประกอบทาง เคมี  ดั งนั้ น  การ ใช้หลั กการวั ด
กระแสไฟฟ้าสถิต (Electrostatic current) ของอนุภาค 
ผ่านตัวกรองฝุ่นละอองประสิทธิภาพสูง (High Efficiency 
Particulate-Free Air Filter หรื อ  HEPA) (Intra et al, 
2013) (Yawootti et al, 2015) สามารถตรวจจับและเก็บ
ตัวอย่างฝุ่นละอองที่แขวนลอยในอากาศได้ทั้งปริมาณ
ความเข้มข้นเชิงจ่านวนและมวลและยงัสามารถน่าตัวอยา่ง
ที่ได้น่าไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีได้ สามารถ
ตรวจวัดฝุ่นละอองในอากาศได้ในเวลาจริงได้ ในปัจจุบัน
สถานีหรือเครื่องตรวจวัดฝุ่นเหล่านี้ที่มีการใช้งานและ
จ่าหน่ายในประเทศไทยปัจจุบันมีราคาสงูมาก (700,000 – 
2,000,000 บาท) มีผลิตและน่าเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งหมด จึงท่าให้มีข้อจ่ากัดในการเพิ่มจ่านวนสถานีให้
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ด้วยเวลาจริงหรือจ่าลองให้ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างขวาง 
หากมีใช้สถานีหรือเครื่องตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นซึ่งมีราคา 
ถูกกว่าและสามารถท่างานได้เทียบเคียงจะท่าให้สามารถ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้และได้ข้อมูลการวัดที่แม่นย่าและ
ครอบคลุมพื้นที่มากข้ึน 
          ภาพที่ 1 แสดงต้นแบบสถานีตรวจวัดฝุ่นละออง
ลอยในอากาศแบบออนไลน์ต้นทุนต่่า สถานีต้นแบบ
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Impaction) เพื่อให้ได้ฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
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ส่วนขยายและแปลงสัญญาณไฟฟ้า ก่อนน่าสัญญาณไฟฟ้า
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องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
ก่าหนดไว้ โดยได้ท่าการการเปรียบเทียบเครื่องวัดฝุ่นที่
พัฒนาขึ้ นกับแบบเทป เปอ  อิลิ เม้ นท์  ออสซิ เลติ้ ง  
ไมโครบาลานซ์ หรือ TEOM (Thermo Scientific Inc, 
2013) ส่าหรับการวัดฝุ่น  PM10 ในอากาศโดยรอบ  
ณ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์ราชการจังหวัด
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เท่ากับ 0.8352 และพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
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Monitor ของ Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo 
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ได้ท่าการทดสอบภาคสนามเปรียบเทียบเครื่องวัดต้นแบบ
กับเครื่องวัดแบบเบต้า เรย์ (Beta Ray) FH62C14 Beta 
Gauge Continuous Ambient Particulate Monitor 
ของ Thermo Fisher Scientific Inc. (TSI Model 8520, 
2003) ในการวัดฝุ่น PM10 ในอากาศโดยรอบ ณ สถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงเรียนยุพราชของกรมควบคุม
มลพิษในช่วงเดือนพฤษภาคม  พ .ศ. 2558 ถึง เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของค่าเฉลี่ยราย 1 และ 24 ชั่วโมงของ PM10 ที่ได้จาก
เครื่องมือวัดทั้งสองวิธีมีค่าเท่ากับ 0.8634 และ 0.9889 
ตามล่าดับ และได้ท่าการทดสอบภาคสนามเปรียบเทียบ
เครื่องวัดต้นแบบกับ  DustTrak ของ  TSI (TSI Model 
8520, 2003) ในการวัดฝุ่น PM1.0, PM2.5 และ PM10 
ระหว่าง  6 – 9 พฤษภาคม  2559 ณ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ดอยสะเก็ด  พบว่าค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ PM1.0, PM2.5 และ PM10 ที่
ได้จากเครื่องมือวัดทั้งสองวิธีมีค่าเท่ากับ 0.8144, 0.9364 
และ 0.7657 ตามล่าดับ ตารางที่ 1 แสดงสรุปการทดสอบ
เปรียบเทียบค่า PM10, PM2.5 และ PM1.0 กับวิธีการ
มาตรฐานต่างๆ ซึ่งค่าสหสัมพันธ์ที่ได้จากการทดสอบ
เปรียบเทียบนี้มีค่าใกล้เคียงกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน
การทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีอ้างอิงและวิธีเทียบเคียงใน
ก า ร วั ด  PM10, PM2.5 แ ล ะ  PM1.0 โ ด ย ทั่ ว ไ ป ค่ า
สหสัมพันธ์ระหว่างสองเครื่องมือจะอยู่ในช่วง 0.6 – 1  
จึ งจะยอมรับได้  (Intra et al, 2013) (Yawootti et al, 
2015) 
          ในปัจจุบันเครื่องต้นแบบได้ท่าการติดตั้งและใช้
ประโยชน์จริงจ่านวน 3 สถานีในภาคเหนือและภาคใต้ คือ 

1) สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่ เ หียะ 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ อ่าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  
2) สถานีตรวจวัดโรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 
อ่าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และ 3) สถานีตรวจวัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 
โดยมีการรายงานผลการวัดแบบเรียลไทม์ผ่านเว็ปไซต์ 
ข อ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ อ า ก า ศ  
( Climate Change Data Center ห ร ือ  CCDC) 
http://cmuccdc.org/ ซึ่ ง เป็นศูนย์ที่ จั ดตั้ งขึ้ น เพื่ อ
รายงานผลปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศ แจ้งเตือนและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือและ
ภาคใต้ ที่มีความร่วมมือกับหลายมหาวิทยาลัย  เช่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยข้อมูลในการตรวจวัดค่า PM2.5 
และ PM10 ยังสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ในโมเดลค่านวณ
หรือพยากรณ์คาดการณ์ปริมาณและการเคลื่ อนที่ 
เชิงพฤติกรรมของฝุ่นแบบใกล้เรียลไทม์ (Near real time)  
ในอนาคตได้อีกด้วย 
  
บทสรุป 
          ในบทความนี้ได้น่าเสนอการพัฒนาต้นแบบสถานี
ตรวจวัดฝุ่นละอองลอยในอากาศแบบออนไลน์ต้นทุนต่่า  
ที่ใช้หลักการวัดกระแสไฟฟ้าสถิตของอนุภาคผ่านตัวกรอง
ฝุ่ นละอองประสิทธิ ภาพสู งสามารถตรวจจั บและ 
เก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในอากาศทั้งฝุ่น PM10 และ PM2.5 
ได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาในการประมวลผลเร็วถึง 0.1 วินาที 
ได้ใช้เทคโนโลยีและวัสดุที่เหมาะสมให้ท่างานได้จริงมีราคา
ถูกกว่าประมาณ 3 เท่า 

ตารางที  1 สรุปการทดสอบเปรียบเทียบค่า PM10, PM2.5 และ PM1.0 กับวิธีการมาตรฐานต่างๆ 
ขนาดอนภุาค วิธีการมาตรฐานที เปรียบเทียบ ค่าสหสัมพันธ ์ ระดับการยอมรับ 

PM10 Tapered Element Oscillating Microbalance  
TEOM 1400ab, Thermo Scientific Inc. 
U.S. EPA No. EQPM1102-150 

0.8400 ส่าหรับ 1 ชม. 
0.9697 ส่าหรับ 24 ชม. 

ดี 
ดีมาก 

PM10 Beta Attenuation FH62C14, Thermo Scientific 
Inc. 
U.S. EPA No. EQPM-1102-150CARB 

0.8634 ส่าหรับ 1 ชม. 
0.9889 ส่าหรับ 24 ชม. 

ดี 
ดีมาก 

PM10 Light Scattering DustTrak 8533, TSI Inc. 0.7657 ส่าหรับ 1 นาที ดี 
PM2.5 Beta Attenuation 5014i, Thermo Scientific Inc., 

U.S. EPA No. EQPM0609-183 
0.8230 ส่าหรับ 1 ชม. 
0.9811 ส่าหรับ 24 ชม. 

ดี 
ดีมาก 

PM2.5 Light Scattering DustTrak 8533, TSI Inc. 0.9364 ส่าหรับ 1 นาที ดีมาก 
PM1.0 Light Scattering DustTrak 8533, TSI Inc. 0.8144 ส่าหรับ 1 นาที ดี 
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แต่สามารถท่างานได้เทียบเคียงกับเครื่องมือที่มีใช้ใน
ปัจจุบัน ในปัจจุบันเครื่องต้นแบบได้ท่าการติดตั้งและ 
ใช้ประโยชน์จริงจ่านวน 3 สถานีในภาคเหนือและภาคใต้ 
มี ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร วั ด แ บ บ เ รี ย ล ไ ท ม์ ผ่ า น 
เว็ปไซต์ของศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยยแปลงสภาพอากาศ 
โดยข้อมูล ในการตรวจวัดค่ า  PM2.5 และ  PM10  
ยังสามารถน่าไปใช้ประโยชน์ในโมเดลค่านวณหรือ
พย ากรณ์ ค า ดการณ์ ป ริ ม าณและการ เ คลื่ อนที่ 
เชิงพฤติกรรมของฝุ่นแบบใกล้เรียลไทม์ในอนาคตได้ 

กิตติกรรมประกาศ 
ผลการวิจัย  พัฒนา  และวิศวกรรมภายใต้

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนอุดหนุน
โครงการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม จากส่านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โครงการประเทศไทย
ไร้หมอกควันและส่านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ รหัสโครงการ P-14-50757 
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การพัฒนาหัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์ส าหรับเหมืองถ่านหินลิกไนต ์
Development of Carbide Drilling Bit for Lignite Mining 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์ส าหรับเจาะเหมืองถ่านหินลิกไนต์ ซึ่งจะท าการ

พัฒนาจากหัวเจาะของห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์แรงทางวิศวกรรมใน
การออกแบบเพื่อหาต าแหน่งมุมบิดของใบเจาะ และสร้างหัวเจาะท่ีใช้ในการทดสอบมีขนาด 7 นิ้ว ใช้ต าแหน่งการ 
วางมุมใบเจาะ 90 องศา เสริมเล็บคาร์ไบด์ D4 D5 บริเวณขอบใบเจาะและเล็บคาร์ไบด์ P1 บริเวณปลายใบเจาะ 
ทุกหัวเจาะ จากการศึกษาพบว่าหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว ซึ่งเปรียบเทียบจากหัวเจาะทั้งหมด 6 หัว หัวเจาะหัวท่ี 5 ซึ่งใช้
เล็บคาร์ไบด์ D5 มีเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.23 นาที เหมาะส าหรับเจาะชั้นดิน Top Soil ชั้น Over Burden และชั้น  
Inter Burden ปริมาตรการสึกหรอของหัวเจาะวัดโดยการชั่งน้ าหนักอยู่ท่ี 1.01% หัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์สามารถ
ลดเวลาในการเจาะจากเดิมเหลือเวลาเฉลี่ยต่อ 1 หลุมเจาะใช้เวลา 2.3 นาที การสึกหรอของหัวเจาะลดลงจากเดิม
เหลือการสึกหรออยู่ที่ 1% อายุการใช้งานหัวเจาะเพิ่มขึ้น 71.4% เมื่อท าการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการพัฒนา พบว่าสามารถลดเวลาท่ีใช้ในการเจาะเฉลี่ยจาก 6 เป็น 2.30 นาที  ท าให้ลดปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงได้ 351,000 บาท/ปี คิดเป็นค่าประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 42.24% และพบว่า
ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเคร่ืองจักร (OEE) เพิ่มข้ึนจาก 49.0% เป็น 83.60% 

ค าส าคัญ  หัวเจาะเสริมเล็ปคาร์ไบด์  เหมืองถ่านหินลิกไนต์  หัวเจาะส าหรับงานระเบิด 

ABSTRACT 
  This research has objective to development of carbide drilling bit for lignite mining. Which 
developed the drilling bit from Mae Moh Mining Engineering Limited Partnership. Using the 
engineering program analysis for design to find the position of torque and manufacture the drilling 
bit 7-inch to drill a position in the angle of the blade at 90 degrees enhanced carbide nail for D4 D5 
at the edge of blade and carbide nail P1 on the top of blade. From the study, found that the drilling 
bit size 7 inch compare by 6 drilling bit. The number 5 use carbide nail D5 has the average time is 
2.23 minutes. Suitable for penetrating Top Soil layer Over Burden and Inter Burden The wear volume 
of the drilling bit was measured by weighing 1.01%. The carbide drill bit can reduce the drilling time 
from the original to the average time per hole is 2.3 minutes. The wear of the drill bit was reduced 
from the original wear to 1%, drill bit life increased by 71.4%. When analyzing comparative 
economics before and after development. It was found that, can reduce the average time in drilling 
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from 6 to 2.30 minutes. Reduce fuel consumption by 351,000 baht / year. The cost of fuel economy 
increased from 42.24% and the overall efficiency of the machine (OEE) increased from 49.0% to 
83.60% 

Keywords  Carbide drilling bit, Lignite Coal Mine, Drilling bit for blasting 
 
บทน า 
 การท าเหมืองแร่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะ
เป็นเหมืองแบบเปิด ซึ่งจะท าการระเบิดหน้าดินแล้วท า
การขุดขนชั้นดินต่าง ๆ ออกไปจนกว่าจะถึงชั้นแร่ในการ
ระเบิดเหมืองแต่ละครั้ง จะต้องท าการเจาะรูเพื่อท าการ
อัดวัตถุระเบิด ปัญหาส่วนใหญ่ในการเจาะรูเพื่อบรรจุ
วัตถุระเบิดจะเกิดจากหัวเจาะที่มีการสึกหรอเร็วกว่า
ปกติและใช้เวลาในการเจาะแต่ละรูนานเกินไป และต้อง
อาศัยเครื่องต้นก าลังในการเจาะรูที่มีขนาดใหญ่ โดย
สามารถแยกลักษณะการท างานของเคร่ืองเจาะแบ่งออก
ได้ 3 ลักษณะ คือ การเจาะแบบหมุน การเจาะแบบ
กระแทก และการเจาะแบบหมุนกับกระแทก (jimeno 
et al, 1995)    
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการขุดเจาะ
ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของสภาวะ 
การกัดต่อก าลังกัดและพลังงานในการเจาะคอนกรีต  
ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าแรงบิดเพิ่มข้ึนจะท าให้พลังงาน
เฉพาะยังเพิ่มขึ้น (Lammer et al, 2007) จากนั้นมี 
การพัฒนาแบบจ าลองบนพื้นฐานของทฤษฎีเพื่อท านาย
ความเร็วในการเจาะและทดสอบแรงบิด แรงหมุน พบวา่
แบบจ าลองมีความถูกต้องกับผลการทดสอบการเจาะที่
เกิดขึ้นจริง ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (Moseley 
et al, 2008) ต่อมาได้มีการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับวัสดุเจาะและโครงสร้างของหัวเจาะที่เกิดความ
เสียหายในระหว่างขั้นตอนการขุดเจาะ (Luís et al, 
2010) จากนั้นได้มีการปรับปรุงกระบวนการขุดเจาะ
วัสดุแข็งพิเศษโดยการออกแบบวัสดุผสมใหม่ที่ชุบด้วย
เศษเพชร วัสดุผสมอีพ็อกซี่ที่ท าด้วยหินแกรนิตและ 
ไฟเบอร์ (Tan et al, 2014) และต่อมาได้มีการศึกษาถึง
คุณสมบัติของพื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการ
ท างานและความเสียหายของหัวเจาะเนื่องจากผลของ
แรงกระท าของเคร่ืองจักร (Chen et al, 2016)   

 ในปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่เมาะวิศวกรรม
เหมื องแร่  ได้ รั บ เหมางานเจาะรู เพื่ อบรรจุ วั ตถุ 
ระเบิดเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดล าปาง (เหมือง 
แม่เมาะ) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากัด และ บริษัทอิตาเลี่ยน -
ไทย ดีเวลอปเมนต์ จ ากัด(มหาชน) แต่เนื่องด้วยลักษณะ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินตะกอนที่พบในแอ่ง 
แม่เมาะเป็นหินตะกอนกึ่งแข็งตัว“กลุ่มหินแม่เมาะ”  
โดยมีชั้นถ่าน 5 ชั้น คือ J , K , Q , R และ S เรียงล าดับ
จากชั้นบนลงล่าง (กรมทรัพยากรธรณี , 2546) ดังแสดง
ในภาพที่ 1 
  ซึ่งชั้นถ่านหินลิกไนต์ K และ Q เป็นชั้นที่มี
ความส าคัญมากเนื่องจากให้ค่าพลังงานความร้อนท่ีสูง
สามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ และมีความหนา 
ชั้นละ 20 - 30 เมตร แทรกสลับบริเวณส่วนกลาง 
ของกลุ่ ม หินแม่ เมาะ ที่ประกอบไปด้วยหินเคลย์  
( Claystone) หิ น โ ค ล น  ( Mudstone) หิ น ท ร า ย 
( Sandstone) แ ล ะ หิ น ก รว ดม น  ( Conglomerate)  
(นายมหิปพงศ์ วรกุล ,2552) 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างทางธรณีของเหมืองแม่เมาะ 
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increased from 42.24% and the overall efficiency of the machine (OEE) increased from 49.0% to 
83.60% 

Keywords  Carbide drilling bit, Lignite Coal Mine, Drilling bit for blasting 
 
บทน า 
 การท าเหมืองแร่ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะ
เป็นเหมืองแบบเปิด ซึ่งจะท าการระเบิดหน้าดินแล้วท า
การขุดขนชั้นดินต่าง ๆ ออกไปจนกว่าจะถึงชั้นแร่ในการ
ระเบิดเหมืองแต่ละครั้ง จะต้องท าการเจาะรูเพื่อท าการ
อัดวัตถุระเบิด ปัญหาส่วนใหญ่ในการเจาะรูเพื่อบรรจุ
วัตถุระเบิดจะเกิดจากหัวเจาะที่มีการสึกหรอเร็วกว่า
ปกติและใช้เวลาในการเจาะแต่ละรูนานเกินไป และต้อง
อาศัยเครื่องต้นก าลังในการเจาะรูที่มีขนาดใหญ่ โดย
สามารถแยกลักษณะการท างานของเคร่ืองเจาะแบ่งออก
ได้ 3 ลักษณะ คือ การเจาะแบบหมุน การเจาะแบบ
กระแทก และการเจาะแบบหมุนกับกระแทก (jimeno 
et al, 1995)    
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการขุดเจาะ
ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาถึงผลกระทบของสภาวะ 
การกัดต่อก าลังกัดและพลังงานในการเจาะคอนกรีต  
ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าแรงบิดเพิ่มข้ึนจะท าให้พลังงาน
เฉพาะยังเพิ่มขึ้น (Lammer et al, 2007) จากนั้นมี 
การพัฒนาแบบจ าลองบนพื้นฐานของทฤษฎีเพื่อท านาย
ความเร็วในการเจาะและทดสอบแรงบิด แรงหมุน พบวา่
แบบจ าลองมีความถูกต้องกับผลการทดสอบการเจาะที่
เกิดขึ้นจริง ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (Moseley 
et al, 2008) ต่อมาได้มีการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับวัสดุเจาะและโครงสร้างของหัวเจาะที่เกิดความ
เสียหายในระหว่างขั้นตอนการขุดเจาะ (Luís et al, 
2010) จากนั้นได้มีการปรับปรุงกระบวนการขุดเจาะ
วัสดุแข็งพิเศษโดยการออกแบบวัสดุผสมใหม่ที่ชุบด้วย
เศษเพชร วัสดุผสมอีพ็อกซี่ที่ท าด้วยหินแกรนิตและ 
ไฟเบอร์ (Tan et al, 2014) และต่อมาได้มีการศึกษาถึง
คุณสมบัติของพื้นผิวที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างการ
ท างานและความเสียหายของหัวเจาะเนื่องจากผลของ
แรงกระท าของเคร่ืองจักร (Chen et al, 2016)   

 ในปัจจุบันห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่เมาะวิศวกรรม
เหมื องแร่  ได้ รั บ เหมางานเจาะรู เพื่ อบรรจุ วั ตถุ 
ระเบิดเหมืองถ่านหินลิกไนต์ จังหวัดล าปาง (เหมือง 
แม่เมาะ) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จ ากัด และ บริษัทอิตาเลี่ยน -
ไทย ดีเวลอปเมนต์ จ ากัด(มหาชน) แต่เนื่องด้วยลักษณะ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินตะกอนที่พบในแอ่ง 
แม่เมาะเป็นหินตะกอนกึ่งแข็งตัว“กลุ่มหินแม่เมาะ”  
โดยมีชั้นถ่าน 5 ชั้น คือ J , K , Q , R และ S เรียงล าดับ
จากชั้นบนลงล่าง (กรมทรัพยากรธรณี , 2546) ดังแสดง
ในภาพที่ 1 
  ซึ่งชั้นถ่านหินลิกไนต์ K และ Q เป็นชั้นที่มี
ความส าคัญมากเนื่องจากให้ค่าพลังงานความร้อนที่สูง
สามารถน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ และมีความหนา 
ชั้นละ 20 - 30 เมตร แทรกสลับบริเวณส่วนกลาง 
ของกลุ่ ม หินแม่ เมาะ ที่ประกอบไปด้วยหินเคลย์  
( Claystone) หิ น โ ค ล น  ( Mudstone) หิ น ท ร า ย 
( Sandstone) แ ล ะ หิ น ก รว ดม น  ( Conglomerate)  
(นายมหิปพงศ์ วรกุล ,2552) 
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  เนื่องด้วยลักษณะของชั้นหินที่แตกต่างกันจึง
ท าให้เกิดปัญหาขึ้นกับหัวเจาะที่สั่งชื้อตามท้องตลาดใน
ราคาหัวละ 12,000 ถึง 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับการใช้
งาน ไม่สามารถน ามาใช้งานกับการเจาะชั้นหินที่มีความ
แตกต่างกันได้ ทางผู้ประกอบการจึงท าการผลิตหัวเจาะ
ส าหรับเจาะรูเพื่อบรรจุวัตถุระเบิดเหมืองถ่านหินลิกไนต์
ขึ้นมาใช้ เองและรับสั่ งท าตามความต้องการของ
ท้องตลาดอีกด้วย แต่ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับหัวเจาะที่
ท าการผลิตขึ้นมา คือ เกิดการสึกหรอขึ้นบริเวณเล็บกัด
และใบกัดของหัวเจาะ ดังแสดงในภาพที่  2 ท าให้ 
หัวเจาะมีอายุการใช้งานในการเจาะน้อยอยู่ที่ประมาณ 
200 เมตร/หัว และใช้เวลาในการเจาะแต่ละหลุม 6 ถึง 
7 นาที (สุรพิน และ สุทธิเทพ ,2559) 
 ด้วยเหตุนี้ทางห้าง หุ้นส่วนจ ากัดแม่ เมาะ
วิศวกรรมเหมืองแร่ จึงได้เห็นความส าคัญและมีความ
ต้ อ งกา รที่ จ ะพัฒนาคุณภาพของ หั ว เจาะ โดยที่ 
จะท าการศึกษาผลของมุมเอียง ผลของมุมบิด และ
จ านวนของใบกัดที่มีผลต่อการเจาะรูเพื่อบรรจุวัตถุ
ร ะ เ บิ ด ข อ ง เ ห มื อ ง ถ่ า น หิ น ลิ ก ไ น ต์  เ พื่ อ เ พิ่ ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในท้องตลาด และผลิตใน
เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลัก
วิชาการที่ เหมาะสมสามารถยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ 
 ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันศึกษาไปปฎิบัติงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต
ให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปี
งบประมาณ 2559 จาก สกอ. และ สวทน. จึงเป็นท่ีมา
ของโครงการนี้ 
 

 
 
 

 
 
ในการพัฒนา หัวเจาะจะท าการเลือกใช้ 

เล็บคาร์ไบด์เพื่อเสริมเข้าใบยังใบของหัวเจาะเพื่อให้ 
เกิดความแข็งแรงมากข้ึน เล็บคาร์ไบด์นี้มีชื่อทางเคมีจริง 

ภาพที่ 2 การสึกหรอของหัวเจาะบริเวณกัดและใบกัด 
(สุรพิน และ สุทธิเทพ ,2559) 

ภาพที่ 3 มีดเล็บคารไ์บด์  
(anajaktools.tarad.com)  

 
คือ ทังสเตนคาร์ไบด์(WC) เพราะเกิดจากการผสมกัน
ของแร่ทังสเตนกับคาร์บอน เราจึงเรียกกันสั้นๆว่า  
“คาร์ไบด์” มีคุณสมบัติที่มีความแข็งสูงกว่า  HSS       
(ค่าความแข็งประมาณ HV 2600) และทนความร้อนได้
สูง (จุดหลอมเหลวสูงถึง 2,870 องศา) 
  ทังสเตนคาร์ไบต์นั้นผลิตขึ้นมาจากส่วนผสม  
3 ส่วน ส่วนแรกคือผงทังสเตนคาร์ไบต์ ส่วนที่สองคือตัว
ประสานอย่าง Co,Ni และส่วนสุดท้ายคือสารประกอบ
อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นตัวช่วยเสริม เช่น Tic, NbC คาร์ไบต์ที่ใช้
ท าเครื่องมือตัดนั้นได้ถูกพัฒนาต่อยอดไปไกลกว่า 
คาร์ไบต์ที่ใช้ส าหรับงานอ่ืนๆ และมีการตั้งมาตรฐาน
ขึ้นมาเป็นเรื่องราวเพราะความต้องการใช้งานสูงเพื่อไป
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เช่น เกรด K20 เหมาะ
ส าหรับงานเหล็กหล่อทั่ ว ไป (ความแข็ ง  200HB)  
เหล็กเหนียว โลหะท่ีไม่มีเหล็กผสม เช่น  ทองเหลือง 
ทองแดง อลูมิเนียม และวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ ความเร็วรอบ 
40-100 เมตร/นาที  ส่วนเกรด P20 เหมาะส าหรับ
ง า น ส แ ต น เ ล ส  เ ห ล็ ก ค า ร์ บ อ น  เ ห ล็ ก เ ห นี ย ว  
เหล็กหล่อแข็ง (ความแข็ง 91.4 HRA) ความเร็วรอบ  

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 9
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70-150 เมตร/นาที  ตัวอย่างของเล็บคาร์ไบด์ที่ถูก
น ามาใช้ในงานวิจัยนี้ดังแสดงในภาพที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 
1. รับโจทย์จากสถานประกอบการ 
 จากการศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิตหัวเจาะ
ส าหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหินของห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่  ได้พบปัญหาเกิดขึ้นกับหัว
เจาะที่ท าการผลิต คือ เกิดการสึกหรอขึ้นบริเวณเล็บกัด
และใบกัดของหัวเจาะ ท าให้หัวเจาะมีอายุการใช้งานใน
การเจาะน้อย และใช้เวลาในการเจาะแต่ละรูนาน ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงต้องการที่จะพัฒนากระบวนการผลิต
หัวเจาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะรูและสามารถ
ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ 
2.แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  1. ขั้นตอนการรับทราบปัญหาและศึกษา
ขั้นตอนกระบวนการการผลิตผลิตหัวเจาะ ท าการวาง
แผนการด าเนินงานร่วมกับสถานประกอบการส าหรับ
การปรับปรุงกระบวนการผลิต การทดสอบการเจาะและ
การเก็บข้อมูลที่ต้องการวิ เคราะห์ โดยมี  นักวิจัย 
นักศึกษา วิศวกร และ ช่างช านาญงานเชื่อมมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ เพื่อให้มีต้นทุนในการผลิตหัวเจาะต่ าที่สุด 
  2. ขั้นตอนของการออกแบบหัวเจาะจะใช้
โปรแกรมวิเคราะห์แรงเข้ามาช่วยท าการ Simulation 
ในการออกแบบและวิเคราะห์แรงทางวิศวกรรม  เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความพร้อมด้านมาตรฐานการผลิตที่
เหมาะสม ในขั้นตอนนี้นักวิจัยและนักศึกษา จะถ่ายทอด
เทคโนโลยีในการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์แรงเข้ามา
ช่วยท าการ Simulation ให้กับวิศวกรและช่างช านาญ
งาน เพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น  
จุดด้อย ของแบบหัวเจาะที่จะท าการสร้างขึ้น และจัดท า
คู่มือขั้นตอนการทดสอบแรงเบื้องต้นให้กับสถาน
ประกอบการ 
  3. ขั้นตอนของการสร้างหัวเจาะ ในขั้นตอนนี้ 
นักวิจัย นักศึกษา วิศวกร และ ช่างช านาญงานเชื่อม
ร่วมกันคิด ออกแบบและสร้างฐานส าหรับรองรับเพื่อ
ประกอบใบและหัวเจาะเข้าเป็นชุดเดียวกัน ก่อนจะท า

การเชื่อมประกอบเป็นหัวเจาะ (เพื่อเป็นฐานแบบในการ
สร้างหัวเจาะออกมามีขนาดและต าแหน่งการติดตั้งใบหัว
เจาะเท่ากันทุกหัว) พร้อมกับจัดท าคู่มือขั้นตอนการสร้าง
หัวเจาะ 
  4. ขั้นตอนของการทดสอบ เก็บข้อมูล และ 
วิเคราะห์ผล ของการศึกษาผลของมุมเอียง ผลของ 
มุมบิด และจ านวนของใบกัดที่มีผลต่อการเจาะรูเพื่อ
บรรจุวัตถุระเบิดของเหมืองถ่านหินลิกไนต์ โดยจะท า
การทดสอบและเก็บข้อมูลจากการเจาะหน้างานจริง  
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
จังหวัดล าปาง ซึ่งในขั้นตอนนี้ นักวิจัย นักศึกษา วิศวกร 
และ ช่างช านาญงานเจาะรูส าหรับบรรจุวัตถุระเบิด 
ร่วมกันคิด ออกแบบและสร้างใบงานส าหรับบันทึก
ข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
  จากขั้นตอนที่ 1 - 4 จะท าให้บุคลากรของ 
หจก. ได้ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้แนวทาง ได้แนวคิด 
วิธีใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์แรงเบื้องต้น และมี
กระบวนการผลิตหัวเจาะท่ีได้มาตราฐานจะท าให้
บุคลากรของ หจก. สามารถพัฒนาตนเองในการท างาน 
และมีศักยภาพในการขยายผลเพื่อออกแบบอุปกรณ์ 
อ่ืน ๆ ได้ 
3. ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1. พบผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบข้อมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิต และศึกษาขั้นตอน
การผลิตผลิตภัณฑ์หัวเจาะ และวางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกัน ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตการ
ทดสอบการเจาะและการเก็บข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

ภาพที่ 4 การสึกหรอของหัวเจาะที่ท าการเจาะชัน้หิน
กรวดมน., สุรพิน และ สทุธิเทพ (2559) 



 

 

70-150 เมตร/นาที  ตัวอย่างของเล็บคาร์ไบด์ที่ถูก
น ามาใช้ในงานวิจัยนี้ดังแสดงในภาพที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 
1. รับโจทย์จากสถานประกอบการ 
 จากการศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิตหัวเจาะ
ส าหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหินของห้างหุ้นส่วนจ ากัด
แม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่  ได้พบปัญหาเกิดขึ้นกับหัว
เจาะที่ท าการผลิต คือ เกิดการสึกหรอขึ้นบริเวณเล็บกัด
และใบกัดของหัวเจาะ ท าให้หัวเจาะมีอายุการใช้งานใน
การเจาะน้อย และใช้เวลาในการเจาะแต่ละรูนาน ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงต้องการท่ีจะพัฒนากระบวนการผลิต
หัวเจาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะรูและสามารถ
ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ 
2.แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
  1. ขั้นตอนการรับทราบปัญหาและศึกษา
ขั้นตอนกระบวนการการผลิตผลิตหัวเจาะ ท าการวาง
แผนการด าเนินงานร่วมกับสถานประกอบการส าหรับ
การปรับปรุงกระบวนการผลิต การทดสอบการเจาะและ
การเก็บข้อมูลที่ต้องการวิ เคราะห์ โดยมี  นักวิจัย 
นักศึกษา วิศวกร และ ช่างช านาญงานเชื่อมมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ เพื่อให้มีต้นทุนในการผลิตหัวเจาะต่ าที่สุด 
  2. ขั้นตอนของการออกแบบหัวเจาะจะใช้
โปรแกรมวิเคราะห์แรงเข้ามาช่วยท าการ Simulation 
ในการออกแบบและวิเคราะห์แรงทางวิศวกรรม  เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความพร้อมด้านมาตรฐานการผลิตที่
เหมาะสม ในขั้นตอนนี้นักวิจัยและนักศึกษา จะถ่ายทอด
เทคโนโลยีในการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์แรงเข้ามา
ช่วยท าการ Simulation ให้กับวิศวกรและช่างช านาญ
งาน เพื่อเป็นแนวทางในการหาข้อดี ข้อเสีย จุดเด่น  
จุดด้อย ของแบบหัวเจาะที่จะท าการสร้างขึ้น และจัดท า
คู่มือขั้นตอนการทดสอบแรงเบื้องต้นให้กับสถาน
ประกอบการ 
  3. ข้ันตอนของการสร้างหัวเจาะ ในข้ันตอนนี้ 
นักวิจัย นักศึกษา วิศวกร และ ช่างช านาญงานเชื่อม
ร่วมกันคิด ออกแบบและสร้างฐานส าหรับรองรับเพื่อ
ประกอบใบและหัวเจาะเข้าเป็นชุดเดียวกัน ก่อนจะท า

การเชื่อมประกอบเป็นหัวเจาะ (เพื่อเป็นฐานแบบในการ
สร้างหัวเจาะออกมามีขนาดและต าแหน่งการติดตั้งใบหัว
เจาะเท่ากันทุกหัว) พร้อมกับจัดท าคู่มือขั้นตอนการสร้าง
หัวเจาะ 
  4. ขั้นตอนของการทดสอบ เก็บข้อมูล และ 
วิเคราะห์ผล ของการศึกษาผลของมุมเอียง ผลของ 
มุมบิด และจ านวนของใบกัดที่มีผลต่อการเจาะรูเพื่อ
บรรจุวัตถุระเบิดของเหมืองถ่านหินลิกไนต์ โดยจะท า
การทดสอบและเก็บข้อมูลจากการเจาะหน้างานจริง  
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
จังหวัดล าปาง ซึ่งในขั้นตอนนี้ นักวิจัย นักศึกษา วิศวกร 
และ ช่างช านาญงานเจาะรูส าหรับบรรจุวัตถุระเบิด 
ร่วมกันคิด ออกแบบและสร้างใบงานส าหรับบันทึก
ข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผลการทดลอง 
  จากขั้นตอนที่ 1 - 4 จะท าให้บุคลากรของ 
หจก. ได้ประสบการณ์ต่าง ๆ ได้แนวทาง ได้แนวคิด 
วิธีใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์แรงเบื้องต้น และมี
กระบวนการผลิตหัวเจาะที่ ได้มาตราฐานจะท าให้
บุคลากรของ หจก. สามารถพัฒนาตนเองในการท างาน 
และมีศักยภาพในการขยายผลเพื่อออกแบบอุปกรณ์ 
อ่ืน ๆ ได้ 
3. ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1. พบผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบข้อมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ผลิต และศึกษาขั้นตอน
การผลิตผลิตภัณฑ์หัวเจาะ และวางแผนการด าเนินงาน
ร่วมกัน ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตการ
ทดสอบการเจาะและการเก็บข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

ภาพที่ 4 การสึกหรอของหัวเจาะที่ท าการเจาะชัน้หิน
กรวดมน., สุรพิน และ สทุธิเทพ (2559) 

 

 

ภาพที่ 5 การสึกหรอของหัวเจาะที่ท าการเจาะชัน้หินหิน
ฉนวน., สุรพิน และ สุทธิเทพ (2559) 

  

 

 
 
 
 

ภาพที่ 6 การออกแบบหัวเจาะ 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 7 วิเคราะห์แรงกระท ากบัหัวเจาะ (Simulation) 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 8 ส่วนประกอบของหัวเจาะและการติดตั้ง 

ในภาพที่ 4 และ ภาพที่ 5 แสดงการสึกหรอของหัวเจาะ
ที่ท าการเจาะชั้นหินกรวดมน (Over Burden และ Inter 
Burden) และชั้นหินฉนวน (Top soil  และ Red beds) 
  2. ศึกษากระบวนการผลิตหัวเจาะท่ีเหมาะสม 
ณ สถานประกอบการ เพื่ อถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การพัฒนากระบวนการผลิต โดยให้ผู้ประกอบการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ร่วมคิด  
ร่วมตัดสินใจ และได้เรียนรู้ทุกข้ันตอนอย่างละเอียดและ
เข้าใจ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ข้ันตอนของการออกแบบหัวเจาะ จะใช้
โปรแกรมวิเคราะห์แรงเข้ามาช่วยท าการ Simulation 
ในการออกแบบและวิเคราะห์แรงทางวิศวกรรม  เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์มีความพร้อมด้านมาตรฐานการผลิตดังแสดง
ในภาพที่ 6 และ 7   
  2.2 ข้ันตอนของการสร้างหัวเจาะ ติดตามการ
ด าเนินงานในการสร้างหัวเจาะ เพื่อให้ค าปรึกษา แก้ไข
งานเพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ และมาตรฐานการ
ผลิตอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการที่
เหมาะสมดังแสดงในภาพที่ 8 และ 9  
  ในภาพที่ 6 และ ภาพที่ 7 เป็นการออกแบบ
หัวเจาะใหม่และการวิเคราะห์แรงด้วยการจ าลองทาง
คอมพิวเตอร์ (Simulation) ใช้โปรแกรม SolidWorks 
ในการวิ เคราะห์ความแข็งแรงของโมเดล 3  มิติ  
( Strength Analysis) โ ด ย ใ ช้ วิ ธี  Finite Element 
Analysis (FEA) เ พื่ อ ห า ค่ า ค ว า ม เ ค้ น ( Stress) 
คว าม เครี ยด  (Strain) และการกระจั ดขอ งวั ตถุ  
(Displacement) ที่ เกิดขึ้นกับต าแหน่งต่ าง  ๆ ของ 
หัวเจาะที่ท าการออกแบบ 
 ในภาพที่ 8 ส่วนประกอบของหัวเจาะและการ
ติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันรวมเป็นหัวเจาะ  
ซึ่งหัวเจาะที่ท าการพัฒนาขึ้นจะท าการศึกษาผลของ 
มุมเอียงในการติดใบเจาะ ความสูง ขนาดของใบเจาะ 
และการเสริมเล็บคาร์ไบด์ตามขนาดท่ีก าหนดเข้ากับใบ
ของหัวเจาะเพื่อให้มีความแข็งเพิ่มขึ้นและสามารถ 
ลดการศึกหรอของหัวเจาะได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 
  2.3 ขั้นตอนของการทดสอบเก็บข้อมูล และ 
วิเคราะห์ผล ของการศึกษาผลของมุมเอียง ผลของมุม
บิด และจ านวนของใบกัดที่มีผลต่อการเจาะรูเพื่อบรรจุ 

มุม

P9  

PD-4 , เล็บคาร์ไบด์  

D4  
D5  P9  D4,D5  

กวา้ง 

ยาว 
ความสูง 
หวัเจาะ 

ข

ขนาดของใบเจาะ  

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ตารางที่ 1 การออกแบบและก าหนดตัวแปรในการสร้าง
หัวเจาะขนาด 7 นิ้ว 

หัวเจาะที่  ความสูง 
หัวเจาะ  

ขนาด 
ใบเจาะ 

การใช้ 
เล็บคาร์ไบด์  

1 190 80 x 125 D4, P9 
2 198 80 x 135 D5, P9 
3 203 80 x 135 D5, P9 
4 220 80 x 150 D5, P9 
5 201 80 x 135 D5, P9 
6 220 80 x 150 D5, P9 

วัตถุระเบิดของเหมืองถ่านหินลิกไนต์  โดยจะท า 
การทดสอบและเก็บข้อมูลจากการเจาะหน้างานจริง  
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
จังหวัดล าปาง ดังแสดงในภาพที่ 9 และภาพที่ 10 

3. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ และ
จัดท ารายงานเล่มสมบูรณ์ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการทดสอบหัวเจาะ 
 ผลการทดสอบการเจาะพื้นที่บ่อเหมือง 
แม่เมาะสัญญา 7 พื้นที่ C1 ด้วยหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว 
ค่าที่ได้จากการทดสอบแสดงในตารางที่ 2 
          หัวเจาะที่ 1 เมื่อท าการเจาะที่ 30 รู หัวเจาะมี
การสึกหรอเนื้องจากเจาะพบชั้นดินดานที่การเจาะ 40 รู 
เล็บคาร์ไบด์ D4 P9 บริเวณปลายใบมีการสึกหรอ ที่การ
เจาะ 50 รู เล็บคาร์ไบด์ D4 P9 บริเวณปลายใบมีการ 
สึกหรอและมีการแตกหักลึกเข้าถึงเนื้อเหล็กของใบเจาะ 
ใช้เวลาในการเจาะสูงสุดอยู่ที่  4.39 นาที ใช้เวลาท าการ
เจาะต่ าสุดอยู่ที่ 1.46 นาที และมีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ 
ท าการเจาะทั้ง 50 รู เป็น 2.38 นาที 
  หัวเจาะที่ 2 การเจาะไม่ผ่านเงื่อนไขท าการ
เจาะได้แค่ 17 รู สาเหตุเกิดขึ้นจากมีที่ เศษ cutting  
ไหลเข้าไปคือช่องว่างบริเวณปลายใบที่มากท าให้เศษ 
cutting ไหลเข้าไปในก้านเจาะและท าให้อุดท่อลม 
 หัวเจาะที่ 3 เมื่อเจาะครบ 50 รู พบว่าหัวเจาะ
มีการสึกหรอบริเวณปลายใบเล็บคาร์ไบด์ P9 แตกหัก  
1 ชิ้น  
    

ภาพที่ 9 ทดสอบการเจาะชัน้หินฉนวน ณ การไฟฟา้
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 

ภาพที่ 10 ทดสอบการเจาะชัน้หินกรวดมน ณ การไฟฟา้
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 



 

 

ตารางที่ 1 การออกแบบและก าหนดตัวแปรในการสร้าง
หัวเจาะขนาด 7 นิ้ว 

หัวเจาะที่  ความสูง 
หัวเจาะ  

ขนาด 
ใบเจาะ 

การใช้ 
เล็บคาร์ไบด์  

1 190 80 x 125 D4, P9 
2 198 80 x 135 D5, P9 
3 203 80 x 135 D5, P9 
4 220 80 x 150 D5, P9 
5 201 80 x 135 D5, P9 
6 220 80 x 150 D5, P9 

วัตถุระเบิดของเหมืองถ่านหินลิกไนต์  โดยจะท า 
การทดสอบและเก็บข้อมูลจากการเจาะหน้างานจริง  
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 
จังหวัดล าปาง ดังแสดงในภาพที่ 9 และภาพที่ 10 

3. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ และ
จัดท ารายงานเล่มสมบูรณ์ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผลการทดสอบหัวเจาะ 
 ผลการทดสอบการเจาะพื้นที่บ่อเหมือง 
แม่เมาะสัญญา 7 พื้นที่ C1 ด้วยหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว 
ค่าที่ได้จากการทดสอบแสดงในตารางที่ 2 
          หัวเจาะที่ 1 เมื่อท าการเจาะที่ 30 รู หัวเจาะมี
การสึกหรอเนื้องจากเจาะพบชั้นดินดานที่การเจาะ 40 รู 
เล็บคาร์ไบด์ D4 P9 บริเวณปลายใบมีการสึกหรอ ที่การ
เจาะ 50 รู เล็บคาร์ไบด์ D4 P9 บริเวณปลายใบมีการ 
สึกหรอและมีการแตกหักลึกเข้าถึงเนื้อเหล็กของใบเจาะ 
ใช้เวลาในการเจาะสูงสุดอยู่ที่  4.39 นาที ใช้เวลาท าการ
เจาะต่ าสุดอยู่ที่ 1.46 นาที และมีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ 
ท าการเจาะทั้ง 50 รู เป็น 2.38 นาที 
  หัวเจาะที่ 2 การเจาะไม่ผ่านเงื่อนไขท าการ
เจาะได้แค่ 17 รู สาเหตุเกิดขึ้นจากมีที่ เศษ cutting  
ไหลเข้าไปคือช่องว่างบริเวณปลายใบที่มากท าให้เศษ 
cutting ไหลเข้าไปในก้านเจาะและท าให้อุดท่อลม 
 หัวเจาะที่ 3 เมื่อเจาะครบ 50 รู พบว่าหัวเจาะ
มีการสึกหรอบริเวณปลายใบเล็บคาร์ไบด์ P9 แตกหัก  
1 ชิ้น  
    

ภาพที่ 9 ทดสอบการเจาะชัน้หินฉนวน ณ การไฟฟา้
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 

ภาพที่ 10 ทดสอบการเจาะชัน้หินกรวดมน ณ การไฟฟา้
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ) 

 

 

    หัวเจาะที่ 4 ที่การเจาะ 10 รู เป็นการเจาะชั้น 
Red Beds ที่การเจาะ 30 รู เป็นเจาะชั้น Over Burden 
เมื่อท าการเจาะครบ 50 รู หัวเจาะมีการสึกหรอเล็กน้อย 
 หัวเจาะที่ 5 ที่การเจาะชั้น Red Beds เมื่อท า
การเจาะครบ 50 รู หัวเจาะมีการสึกหรอเล็กน้อย 
ใช้เวลาในการเจาะสูงสุดอยู่ที่  3.39 นาที ใช้เวลาท าการ
เจาะต่ าสุดอยู่ที่ 1.52 นาที และมีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ท า
การเจาะทั้ง 50 รู เป็น 2.23 นาที 
 หัวเจาะที่ 6 ท าการเจาะชั้น Red Beds เมื่อ
เ จ าะครบ  50  รู  หั ว เ จ าะมี ก า รสึ กหรอบ ริ เ วณ 
เล็บคาร์ไบด์ D5 บริเวณเล็บคาร์ไบด์ P9 ปลายใบเจาะมี
การแตกหัก ใช้เวลาในการเจาะสูงสุดอยู่ที่  4.39 นาที 
ใช้เวลาท าการเจาะต่ าสุดอยู่ที่ 1.46 นาที และมีค่าเฉลี่ย
ของเวลาที่ท าการเจาะทั้ง 50 รู เป็น 2.38 นาที 
2. ทดสอบหาปริมาณการสึกหรอ 
 ผลจากการทดสอบหาปริมาณการสึกหรอด้วย
วิธีการชั่งน้ าหนักของหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว เมื่อทดสอบ
หัวเจาะครบ 50 รู ค่าที่ได้จากการทดสอบแสดงใน
ตารางที่ 3  
  พบว่าหัวเจาะที่  1 สามารถวัดปริมาณการ 
สึกหรอ ได้ 7.39% หัวเจาะที่ 2 ท าการทดสอบการเจาะ
ชั้นดิน Red Beds จากการทดสอบไม่ผ่านเงื่อนไขการ
เ จ า ะที่  50 รู  หั ว เ จ า ะที่  3 ส ามา รถวั ดป ริ ม าณ 
การสึกหรอได้ 2.68%  หัวเจาะที่ 4 สามารถวัดปริมาก
การสึกหรอด้วยได้ 2.27% หัวเจาะที่  5 สามารถวัด
ปริมาณการสึกหรอได้ 1.01%  หัวเจาะที่ 6 สามารถวัด

ปริมาณการสึกหรอได้ 3.61% เมื่อท าการเปรียบเทียบ
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น้อยที่สุด 
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เครื่องจักร (OEE) เพิ่มข้ึนจาก 49.0% เป็น 83.60% 
 
การน าไปใช้ 
1. ด้านผลผลิตที่ได้รับ (Output)  
 - ได้ผลิตภัณฑ์หัวเจาะที่มีคุณภาพ สามารถลด 
การสึกหรอขึ้นบริเวณเล็บกัดและใบกัดของหัวเจาะได้ต่ า
กว่า 20% และหัวเจาะมีอายุการใช้งานในการเจาะ
เพิ่มข้ึน 30% เมื่อเทียบกับของเดิม 
  - ผู้ประกอบการได้รับความรู้ มีทักษะ และเข้าใจ
ระบบการผลิตหัวเจาะให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
สามารถน า ไปประยุกต์ ใช้กับผลิตภัณฑ์ อ่ืน  และ
ผู้ประกอบการสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 
ตารางที่ 2 เวลาที่ใช้ในการทดสอบหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว 

เวลาที่ใช้ในการทดสอบการเจาะ (นาที) 

หัวเจาะที ่ เวลาสูงสุด เวลาน้อยสุด เวลาเฉลี่ย ชั้นดินที่ท าการเจาะ 

1 4.39 1.46 2.38 Red Beds 
2 ท าการเจาะได้ 17 รู ไม่ผา่นเงื่อนไข Red Beds 
3 5.31 1.43 2.52 Red Beds 
4 4.28 1.38 2.46 Red Beds /OB 
5 3.39 1.52 2.23 Red Beds /OB 
6 4.39 1.46 2.38 Red Beds 
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ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 13



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 2 No. 1 January - June 201614

 

 

ตารางที่ 3 ปริมาณการสึกหรอหัวเจาะขนาด 7 นิ้ว 

หัวเจาะที ่
ชั่งน้ าหนัก (g.) เปอร์เซนต์ 

การสึกหรอ (%) ก่อนท าการเจาะ หลังท าการเจาะ 
1 5627 5211 7.39 
2 6012 - ไม่ผ่านเงื่อนไข 
3 5997 5836 2.68 
4 6876 6720 2.27 
5 5936 5876 1.01 
6 6322 6064 3.61 

     - ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิต
ผลิตภัณฑ์หัวเจาะให้เป็นที่ยอมรับของตลาดได้และสง่ผล
ให้มีอ านาจในการแข่งขันทางตลาดเพิ่มข้ึน   
     -  อาจารย์  และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม 
เหมืองแร่ ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ณ 
สถานประกอบการ 
     - ได้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ
ภาคอุตสาหกรรม 
2.ด้านผลกระทบที่ได้รับจากการวิจัย (Impact)  

- ภายในองค์กร  
 ผู้ประกอบการได้หัวเจาะที่มีคุณภาพ สามารถลด

การสึกหรอขึ้นบริเวณเล็บกัดและใบกัดของหัวเจาะได้  
มีอายุการใช้งานของหัวเจาะเพิ่มขึ้น ใช้เวลาในการ 
เจาะรูในแต่ละครั้งน้อยลง และลดค่าใช้จ่ายของน้ ามัน
เชื้อเพลิงลงเมื่อเทียบกับหัวเจาะแบบเดิม 

 ผู้ประกอบการได้รับความรู้ มีทักษะ มีการท างาน
เป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายใน
องค์กร สร้างทีมงานเพื่อพัฒนานวัตกรรมและระบบการ
ผลิตหัวเจาะ 

- ภายนอกองค์กร  
 ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตผลิตภัณฑ์หัวเจาะให้เป็นที่ยอมรับและสามารถ
แข่งขันทางการตลาดได้เนื่องจากราคาของหัวเจาะมี
ต้นทุนต่ าและมีอายุการใช้งานเพิ่มข้ึน 

 ผู้ประกอบการได้ความร่วมมือและสนับสนุน
เ งิ น ทุ น จ า กระหว่ า งภ าครั ฐ   แล ะนั ก วิ จั ย จ าก
มหาวิทยาลัย 

3.ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน 
  โครงการนี้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อรายวิชา
การออกแบบเครื่องจักรกล วิชาวัสดุวิศวกรรม วิชาธรณี
เทคนิค วิชาเครื่องจักรและการจัดการทางด้านเหมืองแร่  
วิชาการขุดเจาะและงานระเบิด วิชาโครงงานวิศวกรรม
เหมืองแร่ และวิชาสหกิจศึกษา แล้วยังส่งผลให้อาจารย์
และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ได้ รับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ ง านจริ ง  ณ สถาน
ประกอบการ 
 
อภิปรายผล 
  จากการทดสอบหัวเจาะ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยบ่อเหมืองแม่เมาะสัญญา 7 พื้นที่ C1 
พบว่า ชั้นดินที่ท าการทดสอบการเจาะส่วนใหญ่จะเป็น
ชั้นดิน Red Beds และ Over Burden จากการทดสอบ
พบว่าหัวเจาะที่ 2 ท าการเจาะไม่ผ่านเงื่อนไขของการ
ทดสอบเนื่องจากท าการเจาะได้แค่ 17 รู เท่านั้น สาเหตุ
เกิดขึ้นจากมีช่องว่างบริเวณปลายใบของหัวเจาะที่มาก 
ท าให้เศษ cutting ไหลเข้าไปในก้านเจาะและเข้าไป 
อุดท่อลม และหัวเจาะที่มีการสึกหรอมากที่สุดคือ 
หัวเจาะที่ 1 เนื่องจากเจาะพบชั้นดินดานเมื่อท าการ
เจาะครบ 50 รู เล็บคาร์ไบด์ D4 P9 บริเวณปลายใบมี
การสึกหรอและมีการแตกหักลึกเข้าถึงเนื้อเหล็กของ 
ใบเจาะ ใช้ เวลาในการเจาะสูงสุดอยู่ที่  4.39 นาที  
ใช้เวลาท าการเจาะต่ าสุดอยู่ที่ 1.46 นาที และมีค่าเฉลี่ย
ของเวลาที่ท าการเจาะทั้ ง  50 รู  เป็น 2.38 นาที   
มีเปอร์เซนต์การสึกหรอ 7.39%  
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วิชาการขุดเจาะและงานระเบิด วิชาโครงงานวิศวกรรม
เหมืองแร่ และวิชาสหกิจศึกษา แล้วยังส่งผลให้อาจารย์
และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ได้ รับ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ ง านจริ ง  ณ สถาน
ประกอบการ 
 
อภิปรายผล 
  จากการทดสอบหัวเจาะ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยบ่อเหมืองแม่เมาะสัญญา 7 พื้นที่ C1 
พบว่า ชั้นดินที่ท าการทดสอบการเจาะส่วนใหญ่จะเป็น
ชั้นดิน Red Beds และ Over Burden จากการทดสอบ
พบว่าหัวเจาะที่ 2 ท าการเจาะไม่ผ่านเงื่อนไขของการ
ทดสอบเนื่องจากท าการเจาะได้แค่ 17 รู เท่านั้น สาเหตุ
เกิดขึ้นจากมีช่องว่างบริเวณปลายใบของหัวเจาะที่มาก 
ท าให้เศษ cutting ไหลเข้าไปในก้านเจาะและเข้าไป 
อุดท่อลม และหัวเจาะที่มีการสึกหรอมากที่สุดคือ 
หัวเจาะที่ 1 เนื่องจากเจาะพบชั้นดินดานเมื่อท าการ
เจาะครบ 50 รู เล็บคาร์ไบด์ D4 P9 บริเวณปลายใบมี
การสึกหรอและมีการแตกหักลึกเข้าถึงเนื้อเหล็กของ 
ใบเจาะ ใช้ เวลาในการเจาะสูงสุดอยู่ที่  4.39 นาที  
ใช้เวลาท าการเจาะต่ าสุดอยู่ที่ 1.46 นาที และมีค่าเฉลี่ย
ของเวลาที่ท าการเจาะทั้ ง  50 รู  เป็น 2.38 นาที   
มีเปอร์เซนต์การสึกหรอ 7.39%  

 

 

และยังพบอีกว่าหัวเจาะที่มีการสึกหรอน้อย
ที่สุดคือ หัวเจาะที่ 5 เมื่อท าการเจาะครบ 50 รู หัวเจาะ
มีการสึกหรอเล็กน้อยบริเวณเนื้อเหล็กขอบใบเจาะ   
มีเปอร์เซนต์การสึกหรอ 1.01% ใช้เวลาในการเจาะ
สูงสุดอยู่ที่ 3.39 นาที ใช้เวลาท าการเจาะต่ าสุดอยู่ที่ 
1.52 นาที และมีค่าเฉลี่ยของเวลาที่ท าการเจาะทั้ง 50 รู 
เป็น 2.23 นาที ซึ่งจะน ามาเป็นเป็นต้นแบบในการสร้าง
หัว เจาะ ส าหรับชั้นหน้าดิน เป็น  Top soil ชั้นดิน  
Red Beds และชั้นดิน Over Burden   
  จากการพิจารณาเปอร์เซนต์การสึกหรอพบว่า
หัวเจาะที่ท าการพัฒนาขึ้นมามีค่าการสึกหรอต่ ากว่า  
20% (ที่ก าหนดไว้ ในวัตถุประสงค์ ) และมีช่วงการ 
สึกหรอของหัวเจาะทั้ง 6 หัวอยู่ที่ 1.01 ถึง 7.39% 
  ข้อเสนอแนะส าหรับการเลือกใช้หัวเจาะเสริม
เล็บคารไบด์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ท าการเจาะ หากพบว่า
พื้นที่ท าการเจาะเป็นชั้น Red Beds หัวเจาะเสริม 
เล็บคาร์ไบด์ D4 สามารถท าการเจาะได้ดีกว่าการใช้ 
เล็บคาร์ไบด์ D5 เนื่องจากเศษ Cutting มีขนาดเล็ก 
และใช้เวลาในการเจาะน้อยกว่า ส่วนพื้นที่ท าการเจาะ
เป็นชั้น Over Burden หัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์ D5  
จะมีการสึกหรอน้อยกว่าหัวเจาะเสริมเล็บคาร์ไบด์ D4 
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การถ่ายทอดความรู้เชิงนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม : หัตถกรรมผ้าทอจกบ้านแม่ขี้มูก       
ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม ่
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บทคัดย่อ 
          “การถ่ายทอดความรู้เชิงนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม : หัตถกรรมผ้าทอจกบ้านแม่ขี้มูก ต าบลบ้านทับ  
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอจก  
โดยใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้เชิงนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพ สมาชิกกลุ่ม 
จัดประชุมกลุ่มย่อยหาแนวร่วมในการแก้ปัญหาและเปลี่ยนกระบวนการคิด สร้างอาชีพเสริมด้วยการจัด ฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติการ ท าปกสมุดผ้าทอจก และจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยใช้แนวคิด 3S Shift Sustainable Social 
คือ หนึ่ ง  การเพิ่มศักยภาพสมาชิก ด้วยการถ่ายทอดความตระหนักรู้  เพื่อสร้างรายได้ เสริมอย่างยั่งยืน  
สอง การประสานร่วมมือในชุมชนและเครือข่าย   
          ผลที่ได้จากการวิจัย พบว่า สมาชิกกลุ่มเกิดการตระหนักและเรียนรู้ สามารถจัดการกลุ่มได้ วิเคราะห์ปัญหา 
โดยแปลงวัฒนธรรมทอผ้าจกเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมสมัยมีรายได้เสริม100 เปอร์เซ็นต์ และมีกระบวนการจัดการกลุ่ม 
อย่างเป็นระบบ เป็นนวัตกรรมกระบวนการที่ขับเคลื่อน ประสานร่วมมือชุมชนและเครือข่ายโดยชุมชน 

ค าส าคัญ  การถ่ายทอดความรู ้ นวัตกรรม  การมีส่วนร่วม  หัตถกรรมผ้าทอ  บ้านแม่ข้ีมูก   

ABSTRACT 
 Innovative Knowledge Transfer with the Participatory Pattern : Textile crafts Ban Mae Ki Mook, 
Tumbol Ban Tub, Mae Chaem District, Chiang Mai Province. This research aimed to define solve 
Environment and Monetization Career Transfer to Participatory Innovation Process with Analyzes the 
Problem and Potential. The focus group Involved problem Solving and Thinking Process.  Workshop 
Book cover by Textile crafts and  Distribution  channels  with 3 S model (Shift Sustainable Social) 
 The result and conclusion, The first, Members think be and management culture trans to 
new contemporary product Income Supplement 100 percent. The Second, Systematically and 
Innovation Process Driven to revenue Textile crafts Ban Mae Ki Mook.   

Keywords   Knowledge Transfer, Innovative, Participation, Textile Craft,  Ban Mea Ki Mook  
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บทน า  
 กลุ่มทอผ้าจกบ้านแม่ขี้มูก (บ้านสองธาร) 
ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการ
ร่วมมือรณรงค์ให้ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์  4 อย่าง 
ในหมู่ บ้ านที่ เ ข้ า ร่ วม โครงการ  จ านวน  200 ไ ร่ 
จากผลกระทบการท าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวด้วยการ 
ปลูกข้าวโพด ที่ส่งผลกระทบทางนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ เกิดภาระหนี้สินมากมาย ภาคเอกชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องจึงเกิดแนวคิดการร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อช่วย
แก้ปัญหา โดยท าเป็นพื้นที่น าร่องเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการ
ท าเกษตรกรรมเชิงเด่ียว เป็นการท าเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสานพร้อมการปลูกป่ากลับคืน ซึ่ ง ช่วงเวลา
ดังกล่าว เป็นช่วงรอยต่อการด าเนินชีวิตที่ขาดรายได้  
ในวิกฤตดังกล่าวท าให้ชุมชนหันกลับมามองต้นทุน 
ทางวิถีวัฒนธรรมด้านงานทอผ้าจก ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
คนทั่ ว ไปในผ้าทอจกแม่แจ่ม ทางมหาวิทยาลัยฯ  
จึงจัดท าโครงการยกระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วม น าโดย
ทีมวิศวกรรมเกษตรและหัตถกรรม ปฏิบัติการควบคู่กัน 
ในปีแรก โดยทางคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ได้น าแนวคิดการสร้างเสริมอาชีพและรายได้ 
ด้วยการพัฒนาต่อยอดงานผ้าทอจก ที่เป็นวิถีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอดเชิงนวัตกรรมกระบวนการ
แบบมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย ชุมชนบ้านแม่ขี้มูก  
กลุ่มผ้าทอจกจ านวน 25 ครัวเรือน และเครือข่ายร่วม
ด าเนินการขับเคลื่อน คือ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อ
สังคม จ ากัด สมาชิกกลุ่มทอผ้าจกในบ้านแม่ขี้มูก  
ผู้ประกอบการอาสาพัฒนา อาจารย์และนักศึกษา  
สาขาเทคโนโลยีศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงประจักษ์อย่างเป็น
รูปธรรม  ในการสร้ า งอาชีพและรายได้ เสริม ใน 
ช่วงรอยต่อ เพื่อรอผลผลิตการเกษตร ด้วยมิติใหม่ 
จากนวัตกรรมกระบวนการ  3S โมเดล  คือ Shift  
การยกระดับคุณภาพชีวิต Sustainable ความพอเพียง
ด้านความเป็นอยู่และเศรษฐกิจ Social สถานะในสังคม
และเครือข่ายที่ประสานร่วมมือ  
 
 

วิธีการด าเนินงาน 
          1 .  Shift คือ  การเปิด เวทีสนทนา (Focus 
Group) การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ก่อให้เกิดการเข้าใจและตระหนักคุณค่าใน 
อัตลั กษณ์ผ้ าทอจกบ้ านแม่ ขี้ มู ก  (บ้ านสองธาร)  
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาปรับเปลี่ยน
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด เ ชิ ง น วั ต ก ร ร ม ก ร ะ บ ว น ก า ร  
(Innovation Process) ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) โดยน าแนวคิดของ Dipak C. jain อ้างถึง 
ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ (2556) เอกลักษณ์ของความเป็น
คนไทยที่มีความโอบอ้อมอารีและวิถีการด ารงชีวิต  
ที่มีเสน่ห์ เป็นจุดขายที่แท้จริง ซึ่งหมายถึง “มนุษย์”  
ที่เป็นทรัพยากรสามารถสร้างความแตกต่างและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากโมเดล 5p 
คือ People หมายถึง คนที่มีความสามารถและศักยภาพ
เด่นที่ ซ่ อน เร้น  Productivity หมายถึ ง  คนที่ มี ขีด
ความสามารถ ในการผลิ ต ท่ี แตกต่ า ง ไ ม่ เท่ ากั น 
Profitability หมายถึง คนที่คิดสร้างผลก าไรจากสิ่งทีค่ดิ 
สิ่งที่ท าให้มีก าไรมากขึ้นกว่าเดิม Prosperity หมายถึง 
คนที่สามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้ตนเอง  
Potentiality หมายถึง คนที่มีความสามารถพิเศษที ่
ซ่อนเร้นภายในและอยากแสดงออก ท าให้มองเห็นว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนที่รวดเร็วและยั่งยืน
เพราะเป็นจุดแข็ง (Strength) ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์
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 กลุ่มทอผ้าจกบ้านแม่ขี้มูก (บ้านสองธาร) 
ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการ
ร่วมมือรณรงค์ให้ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์  4 อย่าง 
ในหมู่ บ้ านที่ เ ข้ า ร่ วม โครงการ  จ านวน  200 ไ ร่ 
จากผลกระทบการท าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวด้วยการ 
ปลูกข้าวโพด ที่ส่งผลกระทบทางนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ เกิดภาระหนี้สินมากมาย ภาคเอกชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องจึงเกิดแนวคิดการร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อช่วย
แก้ปัญหา โดยท าเป็นพื้นที่น าร่องเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการ
ท าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว เป็นการท าเกษตรกรรมแบบ
ผสมผสานพร้อมการปลูกป่ากลับคืน ซึ่ ง ช่วงเวลา
ดังกล่าว เป็นช่วงรอยต่อการด าเนินชีวิตที่ขาดรายได้  
ในวิกฤตดังกล่าวท าให้ชุมชนหันกลับมามองต้นทุน 
ทางวิถีวัฒนธรรมด้านงานทอผ้าจก ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ
คนทั่ ว ไปในผ้าทอจกแม่แจ่ม ทางมหาวิทยาลัยฯ  
จึงจัดท าโครงการยกระดับชุมชนแบบมีส่วนร่วม น าโดย
ทีมวิศวกรรมเกษตรและหัตถกรรม ปฏิบัติการควบคู่กัน 
ในปีแรก โดยทางคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ได้น าแนวคิดการสร้างเสริมอาชีพและรายได้ 
ด้วยการพัฒนาต่อยอดงานผ้าทอจก ที่เป็นวิถีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มาพัฒนาต่อยอดเชิงนวัตกรรมกระบวนการ
แบบมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย ชุมชนบ้านแม่ขี้มูก  
กลุ่มผ้าทอจกจ านวน 25 ครัวเรือน และเครือข่ายร่วม
ด าเนินการขับเคลื่อน คือ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อ
สังคม จ ากัด สมาชิกกลุ่มทอผ้าจกในบ้านแม่ขี้มูก  
ผู้ประกอบการอาสาพัฒนา อาจารย์และนักศึกษา  
สาขาเทคโนโลยีศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงประจักษ์อย่างเป็น
รูปธรรม  ในการสร้ า งอาชีพและรายได้ เสริม ใน 
ช่วงรอยต่อ เพื่อรอผลผลิตการเกษตร ด้วยมิติใหม่ 
จากนวัตกรรมกระบวนการ  3S โมเดล  คือ Shift  
การยกระดับคุณภาพชีวิต Sustainable ความพอเพียง
ด้านความเป็นอยู่และเศรษฐกิจ Social สถานะในสังคม
และเครือข่ายที่ประสานร่วมมือ  
 
 

วิธีการด าเนินงาน 
          1 .  Shift คือ  การเปิด เวทีสนทนา (Focus 
Group) การถ่ายทอดความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ก่อให้เกิดการเข้าใจและตระหนักคุณค่าใน 
อัตลั กษณ์ผ้ าทอจกบ้ านแม่ ขี้ มู ก  (บ้ านสองธาร)  
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาปรับเปลี่ยน
ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด เ ชิ ง น วั ต ก ร ร ม ก ร ะ บ ว น ก า ร  
(Innovation Process) ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) โดยน าแนวคิดของ Dipak C. jain อ้างถึง 
ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ (2556) เอกลักษณ์ของความเป็น
คนไทยที่มีความโอบอ้อมอารีและวิถีการด ารงชีวิต  
ที่มีเสน่ห์ เป็นจุดขายที่แท้จริง ซึ่งหมายถึง “มนุษย์”  
ที่เป็นทรัพยากรสามารถสร้างความแตกต่างและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากโมเดล 5p 
คือ People หมายถึง คนที่มีความสามารถและศักยภาพ
เด่นที่ ซ่ อน เร้น  Productivity หมายถึ ง  คนที่ มี ขีด
ความสามารถ ในการผลิ ต ท่ี แตก ต่ า ง ไม่ เท่ ากั น 
Profitability หมายถึง คนที่คิดสร้างผลก าไรจากสิ่งทีค่ดิ 
สิ่งที่ท าให้มีก าไรมากขึ้นกว่าเดิม Prosperity หมายถึง 
คนที่สามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้ตนเอง  
Potentiality หมายถึง คนที่มีความสามารถพิเศษที ่
ซ่อนเร้นภายในและอยากแสดงออก ท าให้มองเห็นว่า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนที่รวดเร็วและยั่งยืน
เพราะเป็นจุดแข็ง (Strength) ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 โครงสร้างการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนษุย ์

 
 

          2. Sustainable คือ สร้างรายได้ เสริมกลุ่ม 
ผ้าทอบ้านแม่ขี้มูก ด้วยการพัฒนาผ้าทอจกแบบดั้งเดิม 
เป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ด้ วยต้นทุนทางวิ ถี วัฒนธรรม 
แบบร่วมสมัย ตอบสนองความต้องการสังคมปัจจุบัน 
เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนอยู่ได้อย่างพอเพียง  
          3. Social คือ การประสานร่วมมือ ของภาครัฐ 
เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มองเห็นภาพกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
ปลายน้ าได้ชัดเจนตรงเป้าหมาย 

ภาพที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ยการ 
เปลี่ยนกระบวนการคิด และฝึกทักษะในการท าที่

สามารถจ าหน่าย มีรายได้เพิ่ม 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการถ่ายทอดความรู ้
เชิงนวัตกรรมแบบมสี่วนร่วม เพือ่สร้างอาชีพและรายได้

กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอจก บ้านแม่ขี้มูก (บ้านสองธาร)  
ต าบลบ้านทบั อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินงาน 
        1. การคาดการณ์และสิ่งที่ตามมาหลังจากการ
เปลี่ยนแปลง ประเด็นแรก สมาชิกกลุ่มมีการเรียนรู้ 
เข้าใจและตระหนักในอัตลักษณ์ผ้าทอจกที่สามารถ 
สร้างรายได้เพิ่มเทียบ 100 เปอร์เซนต์ กลุ่มและสมาชิก
สามารถน าลักษณะการทอจกแบบดั้งเดิม ปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์จัดวางลายใหม่ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใหม่
ด้วยวัฒนธรรมแบบร่วมสมัยตอบสนองตลาดและ
กลุ่มเป้าหมายในสังคมปัจจุบัน โดยน าแนวคิดจากการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนมาผสมผสานบูรณาการเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมองเห็นภาพกระบวนการตั้งแต่
จุดเริ่มต้นที่เป็นต้นน้ า กลางน้ าที่ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์
เป็นผลิตภัณฑ์สมุดปกผ้าทอจก ปลายน้ าที่จ าหน่ายให้
กลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะกลุ่ ม  และองค์กรที่ ชั ด เจน  
ตรงเป้าหมาย กลุ่มสามารถขับเคลื่อนครบทุกระบวนการ
ได้ด้วยตัวเอง ประเด็นที่สอง เกิดกระบวนการจัดการ
กลุ่มอย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนงาน การจัดวาง
ผู้ รับผิดชอบงาน และจัดสรรรายได้  รวมถึ งการ 
วางแผนการต่อยอดด้านต่างๆ เช่น โครงการปลูกฝ้าย 
โครงการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการจัดท า 
โฮมเสตย์และอาหารท้องถิ่น เป็นต้น 
        2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้ประกอบการ 
คุณศศิณี ด ารงชัยเสน ศิษย์เก่าออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มา
ช่วยฝึกอบรมสอนการท าปกสมุดผ้าทอจกในระยะเวลา 
2 วัน ถือได้ว่าเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดรายได้ของ
สมาชิกกลุ่ม ซึ่งทางสมาชิกกลุ่มได้น ากระบวนการคิด ฝึก
ทักษะขั้นตอนการท าปกสมุดผ้ าทอจก จัดระบบ 
การจัดการรวมถึงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การคิดราคา
ต้นทุนและราคาขาย โดยประมาณการได้ในเบื้องต้น
สามารถผลิตสมุดปกผ้าทอจกได้อย่างมีคุณภาพ ตามที่มี
การสั่งผลิตได้ และจัดส่งได้ตามที่ก าหนด 

3. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่
เ กิด ข้ึนชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้  เ กิดทักษะ  
สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้  จากการพัฒนาด้วย
กระบวนการคิดและวางแผนจัดการ อย่างเป็นระบบ 
ก่อให้เกิดรายได้ หมุนเวียน จากผลการพัฒนาผ้าทอเชิง 
สร้างสรรค์ด้วยต้นทุนทางวิถีดั้งเดิม สามารถจัดท าและ 
จ าหน่าย สมุดโน๊ต การขายผลิตภัณฑ์เดิม และการจัดท า 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ภาพที่ 4 การอบรมเชิงปฏบิัติการท าปกสมุดผา้ทอจก
บ้านแม่ข้ีมูก (บ้านสองธาร) ต าบลบา้นทับ  

อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพที่ 5 การส่งมอบผลิตภัณฑป์กสมุดผา้ทอจก 
บ้านแม่ข้ีมูก สู่กลุ่มลูกค้า สร้างภาพลักษณ ์
ด้วยการห่อหุ้มด้านนอกด้วยบรรจุภัณฑ์  

และส่งมอบรายได้ให้กับกลุ่ม 

โฮมเสตย์ มีรายได้เข้ากลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ 
ในช่วงเทศกาล ทางกลุ่มรับการสั่งสินค้า และแบ่งปัน
รายได้ให้มวลสมาชิก 
          4 .  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  
25 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดและผลสรุปเชิงคุณภาพ 
2 ประเด็น คือ ความคาดหวังและสิ่งที่ได้ผู้วิจัยได้สรปุผล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้เปิดเวทีสรุปผลงานวิจัย
และท ากิจกรรมประเมิน ด้วยวิธีการใช้สัญลักษณ์ 
แสดงความรู้สึกให้กลุ่มเป้าหมายเลือก 3 สัญลักษณ์ ดังนี้  
         ประเด็นความคาดหวัง ของกลุ่มเป้าหมาย คือ 
สร้างอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่ม ให้กลุ่มเป้าหมายเลือก   
ได้ผลดังภาพที่ 6  

ภาพที่ 6 ภาพผลการประเมินความคาดหวัง  
ด้านการสรา้งรายได้และอาชีพเสริม   

จาก 25 ครัวเรือน 

        ภาพที่ 7 ภาพผลการประเมินความความพึงพอใจ
จากอาชีพเสริมและรายไดท้ี่เพิ่มขึ้น   

จาก 25 ครัวเรือน 

          ประ เด็นความพึ งพอใจ จากการเข้ าร่ วม
โครงการ 1 ปี ผู้วิจัยได้เปิดเวทีสรุปผลงานวิจัยและ 
ท ากิจกรรมประเมิน โดยวิธีการใช้สัญลักษณ์แสดง
ความรู้ สึ ก ใ ห้กลุ่ ม เป้ าหมายเลื อก  3  สัญลักษณ์   
ดังภาพที่ 7 

การน าไปใช้ 
 การถ่ายทอดความรู้ เชิงนวัตกรรมแบบมี 
ส่วนร่วมหัตถกรรมผ้าทอจกบ้านแม่ขี้มูก (บ้านสองธาร)  
ต าบลบ้ านทับ อ า เภอแม่แจ่ม  จั งหวัด เชียง ใหม่   
เป็นปฏิบัติการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาคน ที่เป็นทรัพยากร
มนุษย์ ในชุมชนให้เปลี่ยนแนวคิด น าภูมิปัญญาความรู้ 
วิถีวัฒนธรรมชุมชนมาสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ร่วมสมัย  
ให้คุณค่าที่มีเรื่องราวสื่อถึงที่มาของลวดลายทอ เป็นการ
อนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ ใช้กระบวนแบบมีส่วนร่วมหลาย
ภาคส่วน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 



ภาพที่ 4 การอบรมเชิงปฏบิัติการท าปกสมุดผา้ทอจก
บา้นแม่ข้ีมูก (บ้านสองธาร) ต าบลบา้นทับ  

อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพที่ 5 การส่งมอบผลิตภัณฑป์กสมุดผา้ทอจก 
บ้านแม่ข้ีมูก สู่กลุ่มลูกค้า สร้างภาพลักษณ ์
ด้วยการห่อหุ้มด้านนอกด้วยบรรจุภัณฑ์  

และส่งมอบรายได้ให้กับกลุ่ม 

โฮมเสตย์ มีรายได้เข้ากลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ 
ในช่วงเทศกาล ทางกลุ่มรับการสั่งสินค้า และแบ่งปัน
รายได้ให้มวลสมาชิก 
          4 .  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  
25 ครัวเรือน โดยมีรายละเอียดและผลสรุปเชิงคุณภาพ 
2 ประเด็น คือ ความคาดหวังและสิ่งที่ได้ผู้วิจัยได้สรปุผล
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้เปิดเวทีสรุปผลงานวิจัย
และท ากิจกรรมประเมิน ด้วยวิธีการใช้สัญลักษณ์ 
แสดงความรู้สึกให้กลุ่มเป้าหมายเลือก 3 สัญลักษณ์ ดังนี้  
         ประเด็นความคาดหวัง ของกลุ่มเป้าหมาย คือ 
สร้างอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่ม ให้กลุ่มเป้าหมายเลือก   
ได้ผลดังภาพที่ 6  

ภาพที่ 6 ภาพผลการประเมินความคาดหวัง  
ด้านการสรา้งรายได้และอาชีพเสริม   

จาก 25 ครัวเรือน 

        ภาพที่ 7 ภาพผลการประเมินความความพึงพอใจ
จากอาชีพเสริมและรายไดท้ี่เพิ่มขึ้น   

จาก 25 ครัวเรือน 

          ประ เด็นความพึ งพอใจ จากการเข้ าร่ วม
โครงการ 1 ปี ผู้วิจัยได้เปิดเวทีสรุปผลงานวิจัยและ 
ท ากิจกรรมประเมิน โดยวิธีการใช้สัญลักษณ์แสดง
ความรู้ สึ ก ใ ห้กลุ่ ม เป้ าหมายเลื อก  3  สัญลักษณ์   
ดังภาพที่ 7 

การน าไปใช้ 
 การถ่ายทอดความรู้ เชิงนวัตกรรมแบบมี 
ส่วนร่วมหัตถกรรมผ้าทอจกบ้านแม่ขี้มูก (บ้านสองธาร)  
ต าบลบ้ านทับ อ า เภอแม่แจ่ม  จั งหวัด เชียง ใหม่   
เป็นปฏิบัติการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาคน ที่เป็นทรัพยากร
มนุษย์ ในชุมชนให้เปลี่ยนแนวคิด น าภูมิปัญญาความรู้ 
วิถีวัฒนธรรมชุมชนมาสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ร่วมสมัย  
ให้คุณค่าที่มีเรื่องราวสื่อถึงที่มาของลวดลายทอ เป็นการ
อนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ ใช้กระบวนแบบมีส่วนร่วมหลาย
ภาคส่วน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

จัดท าโครงการฝึกปฏิบัติภายใต้โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชน ปีงบประมาณ 2560 โดยให้สมาชิก
กลุ่มทอผ้าจกในหมู่บ้านแม่ขี้มูกที่ เข้าร่วมโครงการ 
ด้วยการน าเทคนิคลวดลายทอจกหน้าหมอน และ 
ลายทอตีนจก มาทอและจัดวางใหม่  พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์สมุดโน้ต ที่สื่อถึงมิติวิถีชุมชนแบบร่วมสมัย
ด้วยการ ทอ ตัด เย็บ ตกแต่ง ซึ่งชุมชนสามารถน า
กระบวนการมาผลิตจริงด้วยมือ เป็นการน าสมาชิกกลุ่ม
ให้เกิดการเรียนรู้ การผลิตที่ตอบสนองความต้องการผู้
ซ้ือ ตลาดเป้าหมาย (ตลาดต้นแบบ) ภายใต้ภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจกร่วมสมัย ซึ่งเป็นแนวคิดในการ 
ต่ อ ย อ ด เ ป็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น  ( Local Product)  
ที่สามารถผลิตได้จริงโดยกลุ่มและชุมชน เป็นการ
ขับเคลื่อน ชุมชนต้นแบบ สู่ เวทีการเสนอต่อยอด 
การเสวนา ด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว เป็น 
“โมเดลตันแบบแม่ขี้มูก” ต่อยอดงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โดยภาคเอกชน ศิษย์เก่าที่  creative branding และ
องค์กรมูลนิธิ WWF. SDG และ CSE เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่สู่ตลาดพรีเมี่ยม (premium marketing)  
          การน าไปใช้ประโยชน์  
          1. เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ในการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการยกระดับปรับกระบวนการคิด 
ถือได้ว่าเป็นกลุ่มผ้าทอจกบ้านแม่ขี้มูก (บ้านสองธาร)  
ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็น
ต้นแบบหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 3 ด้าน คือ                                        
         มิติเศรษฐกิจ  กลุ่มทอผ้าจกมีรายได้เพิ่มข้ึน  

          มิติสังคม  กลุ่มทอผ้าจกมีความตระหนักรู้ ใน
นวัตกรรมกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนอย่างมีส่วน 
ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และรับประโยชน์ร่วมกัน       
          มิติการอนุรักษ์  ได้ผลิตภัณฑ์ปกสมุดผ้าทอจก
บ้านแม่ขี้มูก ที่น าต้นทุนวิถีวัฒนธรรมสร้างสรรค์แบบ
ร่วมสมัย (Local Product) กลุ่มสามารถน ารูปแบบมา
บริหารจัดการ อย่างเป็นระบบได้    
           2. บุคลากรอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม โดยการบูรณาการร่วมกัน  
ด้านการบริหาร การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
สร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มผ้าทอบ้านแม่ขี้มูก  
เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ครูนักปฏิบัติ และชุมชนนักปฏิบัติ 
           3 .  ไ ด้ เ ค รื อข่ า ย ในการประสานร่ วมมื อ 
บูรณาการอย่างมีส่ วนร่วม ร่วมกับ  WWF. มูลนิธิ
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจ
เ พื่ อ สั ง ค ม  ( Chiang Mai Social Enterprise : CSE)  
นักออกแบบอาสาศิษย์เก่าออกแบบผลิตภัณฑ์ (Brand 
Creator)  และสมาชิกกลุ่ มทอผ้าจก บ้านแม่ขี้มู ก  
ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
          4. การขับเคลื่อนจากชุมชนสู่การขับเคลื่อน
ระดับประเทศ จากแผนสู่ปฏิบัติการ “kick off จากแผน
สู่ ก า รขั บ เคลื่ อนแม่ แจ่ ม โม เดลพลั ส ” เ มื่ อ วั นที่   
9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รั ฐ มนตรี ว่ า ก า รกระทรว งทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ดังภาพที่ 8 - 11 

 

 

 

ภาพที่ 8 “kick off จากแผนสู่การขับเคลื่อนแม่แจ่ม
โมเดลพลัส” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  

ณ ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน ์

 

 

 
ภาพที่ 9 เวทีเสวนาการแก้ปัญหา “kick off จากแผน 
สู่การขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส”วันที่ 9กุมภาพนัธ์ 

2561 ณ ต าบลบา้นทบั อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ภาพที่ 10 แนวทางการวิจัย “วฒันธรรมกินได้  
สร้างรายได้สูชุ่มชน” ณ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

โดย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 การเข้าพื้นที่รับฟงัปญัหา ในหมู่บ้านแม่ข้ีมูก 
ต าบลบ้านทบั อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

ในเวที “kick off จากแผนสู่การขับเคลื่อนแม่แจ่ม
โมเดลพลัส” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

เพื่อคืนชีวิตที่ดี ด้วยการพักหนี้ ขี้ช่องทางสรา้งเศรษฐกิจ
ชุมชน และบริหารจัดการน้ าและป่า 

อภิปรายผล 
 ทัศนียา บริพิศ (2557)ได้มองบริโภคนิยม
เป็นสัญญะ (Sign) โดยแยกเป็นคุณค่าการใช้สอย (Use 
Value) คือ สิ่งที่มีคุณค่าในลักษณะที่จ าเป็น และคุณค่า
เชิงสัญลักษณ์ (Sign Value) คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
สถานะในสังคม ซึ่งผลจากนวัตกรรมกระบวนการชุมชน
บ้านแม่ขี้มูก(บ้านสองธาร) ได้มีแนวคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่แบบร่วมสมัย ให้มีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ 
(Sign Value)โดยมองในมิติความเชื่อแปลงเป็นมูลค่า
โวยการใช้ลวดลายทอจก ลายหน้าหมอนมาต่อยอด
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยภาคเอกชน ศิษย์เก่าที่  
creative branding ซึ่งสื่อความหมายได้ 3 มิติ คือ 

 1. มิติสื่อสัญลักษณ์เชิงนามธรรม ที่สร้างคุณค่า
เชิงปรัชญาด้วยเทคนิคการทอจก และลวดลายทอ  
เป็น visual form ที่มีรูปลักษณ์ที่ชัดเจนและแตกต่าง 
 2 .  มิติสื่ อแนวคิดสร้างสรรค์ เชิ งรูปธรรม 
สมัยใหม่ มุ่งผู้ซื้อคนรุ่นใหม่และตลาดกลุ่มใหม่ ด้วยการ
สร้างแบรนด์และบรรจุหีบห่อที่ผสมผสานความเป็น
ศาสตร์และศิลป์ด้วยภาพลักษณ์และต้นทุนที่เหมาะสม 
 3. มิติการมีส่ วนร่วมสร้างต้นแบบชุมชน 
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ วิถีดั้งเดิม และการจัดการ 
           ซึ่งสอดคล้องกับเวชกร ตาลวันนาพิศ (2555) 
ที่ศึกษาลายผ้าโขมพัสตร์  อ าเภอหัวหิน พบว่าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่น าลวดลายผ้ามาออกแบบใหม่ให้ดู
ร่วมสมัย โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
ให้มีความโดดเด่น..ที่สามารถใช้สอยในชีวิตประจ าวัน 
เป็นการ เพิ่ มมูลค่ า เชิ งประ โยชน์ ใช้สอยมากขึ้ น 
(Function of Value Added) 

ข้อเสนอแนะ 
          1. การสนับสนุนกลุ่มผ้าทอจกชุมชนบ้าน 
แม่ขี้มูก ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
ควรท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดเชิงสร้างสรรค์ ให้ก่อ
เกิดรายได้อย่างสม่ าเสมอ ในช่วงรอพืชผลการเกษตร 
          2. การต่อยอดคือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
อยู่ได้ ที่ส าคัญการสานต่อแนวคิด จากรุ่นลูก รุ่นหลาน  
ที่มองเห็นช่องทางเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง 
 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ(2548)  
ให้แนวคิดด้าน “จะท างานต่อไปอย่างไร”หัวใจส าคัญ 
คือ การเรียนรู้และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
เข้าใจมิติทางสังคมชุมชน เข้าใจวิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ชุมชน ที่เป็นรากฐานส าคัญของการสร้างระบบบริการที่
มี หัวใจของความเป็นมนุษย์ ซึ่ งต้องอาศัย “การรู ้
เท่าทัน” เครื่องมือเป็น ผล ดอก ใบ ที่งอกงามในส่วน
ของรากเหง้าทางความคิดซึ่งเป็นปรัชญาและภูมิปัญญา 

บรรณานุกรม 
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, คณิศร เต็งรัง, ราตรี ปิ่นแก้ว 

และวรัญญา เพ็รชคง. 2551. วิถีชุมชน : บทสรุป
 



 
 
 

 

ภาพที่ 10 แนวทางการวิจัย “วฒันธรรมกินได้  
สร้างรายได้สูชุ่มชน” ณ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

โดย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 การเข้าพื้นที่รับฟงัปญัหา ในหมู่บ้านแม่ข้ีมูก 
ต าบลบ้านทบั อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  

ในเวที “kick off จากแผนสู่การขับเคลื่อนแม่แจ่ม
โมเดลพลัส” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 

เพื่อคืนชีวิตที่ดี ด้วยการพักหนี้ ขี้ช่องทางสรา้งเศรษฐกิจ
ชุมชน และบริหารจัดการน้ าและป่า 

อภิปรายผล 
 ทัศนียา บริพิศ (2557)ได้มองบริโภคนิยม
เป็นสัญญะ (Sign) โดยแยกเป็นคุณค่าการใช้สอย (Use 
Value) คือ สิ่งที่มีคุณค่าในลักษณะที่จ าเป็น และคุณค่า
เชิงสัญลักษณ์ (Sign Value) คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง
สถานะในสังคม ซึ่งผลจากนวัตกรรมกระบวนการชุมชน
บ้านแม่ขี้มูก(บ้านสองธาร) ได้มีแนวคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่แบบร่วมสมัย ให้มีคุณค่าเชิงสัญลักษณ์ 
(Sign Value)โดยมองในมิติความเชื่อแปลงเป็นมูลค่า
โวยการใช้ลวดลายทอจก ลายหน้าหมอนมาต่อยอด
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยภาคเอกชน ศิษย์เก่าที่  
creative branding ซึ่งสื่อความหมายได้ 3 มิติ คือ 

 1. มิติสื่อสัญลักษณ์เชิงนามธรรม ที่สร้างคุณค่า
เชิงปรัชญาด้วยเทคนิคการทอจก และลวดลายทอ  
เป็น visual form ที่มีรูปลักษณ์ที่ชัดเจนและแตกต่าง 
 2 .  มิติสื่ อแนวคิดสร้างสรรค์ เชิ งรูปธรรม 
สมัยใหม่ มุ่งผู้ซื้อคนรุ่นใหม่และตลาดกลุ่มใหม่ ด้วยการ
สร้างแบรนด์และบรรจุหีบห่อที่ผสมผสานความเป็น
ศาสตร์และศิลป์ด้วยภาพลักษณ์และต้นทุนที่เหมาะสม 
 3. มิติการมีส่ วนร่วมสร้างต้นแบบชุมชน 
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ วิถีดั้งเดิม และการจัดการ 
           ซึ่งสอดคล้องกับเวชกร ตาลวันนาพิศ (2555) 
ที่ศึกษาลายผ้าโขมพัสตร์  อ าเภอหัวหิน พบว่าการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่น าลวดลายผ้ามาออกแบบใหม่ให้ดู
ร่วมสมัย โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
ให้มีความโดดเด่น..ที่สามารถใช้สอยในชีวิตประจ าวัน 
เป็นการ เพิ่ มมูลค่ า เชิ งประ โยชน์ ใช้สอยมากขึ้ น 
(Function of Value Added) 

ข้อเสนอแนะ 
          1. การสนับสนุนกลุ่มผ้าทอจกชุมชนบ้าน 
แม่ขี้มูก ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
ควรท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดเชิงสร้างสรรค์ ให้ก่อ
เกิดรายได้อย่างสม่ าเสมอ ในช่วงรอพืชผลการเกษตร 
          2. การต่อยอดคือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
อยู่ได้ ที่ส าคัญการสานต่อแนวคิด จากรุ่นลูก รุ่นหลาน  
ที่มองเห็นช่องทางเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง 
 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ(2548)  
ให้แนวคิดด้าน “จะท างานต่อไปอย่างไร”หัวใจส าคัญ 
คือ การเรียนรู้และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
เข้าใจมิติทางสังคมชุมชน เข้าใจวิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ชุมชน ที่เป็นรากฐานส าคัญของการสร้างระบบบริการที่
มี หัวใจของความเป็นมนุษย์ ซึ่ งต้องอาศัย “การรู ้
เท่าทัน” เครื่องมือเป็น ผล ดอก ใบ ที่งอกงามในส่วน
ของรากเหง้าทางความคิดซึ่งเป็นปรัชญาและภูมิปัญญา 
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บทคัดย่อ 
          การศึกษาและวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการประเมินถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านป่าจี้ ต าบลทุ่งหลวง  
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนากับเทศบาลต าบลเวียงพร้าว อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัย
ไปปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงส ารวจ
จากกลุ่มชุมชนและกลุ่มอ่ืน ๆ ที่ร่วมโครงการ โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
ทั้งในช่วงระหว่างจัดท าโครงการและต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการ พบว่าปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดความส าเร็จของโครงการ
มาจาก 3 ด้าน ประกอบด้วยการมีผู้น ากลุ่มชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นที่น่าเชื่อถือของด้านกลุ่มชุมชน การจัดท าแผน
กิจกรรมของโครงการโดยกลุ่มชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดและด าเนินโครงการในด้านของผู้จัดท าโครงการ  
และด้านสุดท้ายคือการให้ความใกล้ชิดและการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ในการจัดท าโครงการจากหน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ชุมชน  

ค าส าคัญ  ปัจจัยความส าเร็จ  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านป่าจี้ 

ABSTRACT 
          This research aims to study assessment of success factors of participatory improving quality 
of life is based on the philosophy of sufficiency economy project in ban Pagee, Tung Luang  
sub- district, Phroa district, Chiang Mai province. Academic Service of Rajamangala University of 
Technology Lanna collaborate with municipal district wiangphrao bring knowledge and innovation 
to apply for improving quality of life and Strengthening of people in the community. The researcher 
collected survey data from community groups and other groups was join the Project. By observation 
and deep interview with participatory rural appraisal both during project preparation and after 
project. That was found the main factors that led to the success of the project came from three 
aspects. Frist, it consists of strong community leaders and have a credible from community group. 
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Second, project was planned by community groups. That was involved in the design and 
implementation of projects in the field of project developers. And lastly, the close and concrete 
support of the project from the local government and other organizations related to the community. 

Keywords  Success Factors, Improving Quality of Life Project, Philosophy of Sufficiency Economy, 
Ban Pagee 

 
บทน า 
          โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านป่าจี้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม พื้นที่
หมู่บ้านป่าจี้ เป็นความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ในการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ น าองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยไปปรับใช้กับชุมชน 
โดยมีเป้าหมายลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ของครัวเรือน  
เกิดการเรียนรู้พัฒนาและพึ่งพาตนเอง ท าให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  
          หมู่บ้านป่าจี้ เป็นพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบล
เวียงพร้าว อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุที่มีชื่อ
ว่าป่าจี้นั้น เป็นเพราะบริ เวณที่ตั้ งของหมู่บ้านใน
สมัยก่อนเป็นป่าที่มีไม้จี้ขึ้นเต็มไปหมด คนสมัยนั้นจะใช้
ไม้จี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาในฤดูหนาว จึงท าให้ไม้จี้ใน
หมู่บ้านสูญพันธุ์ไป และมีการแผ้วถางป่าเพื่อใช้เป็นที่อยู่
อาศัย พื้นที่ส่วนใหญ่จึงประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยที่นา 
และที่สวนที่ใช้ในการประกอบอาชีพหลัก  ลักษณะ 
ภูมิประเทศของหมู่บ้านป่าจี้นั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น 
เขตชุมชนเป็นที่ราบเชิงเขามีความชันเล็กน้อย มีแหล่ง
น้ าไหลผ่านใกล้ๆ คือ ล าน้ าแม่งัด และล าน้ าแม่กรณ์  
มีสภาพภูมิอากาศประกอบด้วย 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน  
ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยอุณหภูมิ เฉลี่ยตลอดทั้งปี
ประมาณ 32 องศาเซลเซียส ชาวบ้านในชุมชนท้ังหมด
นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นสถานที่ส าหรับประกอบ
พิธีกรรมศาสนาและจัดกิจกรรม และยังคงลักษณะของ
ชุมชนที่ เป็นแบบสังคมชนบทหรือสั งคมชาวบ้าน 
เนื่องจากส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพทางการเกษตร  
ท าให้ต้องพึ่งพาอาศัยแรงงานแลกเปลี่ยนกัน เช่น  
การลงแขกในการปลูกข้าว หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตใน

ชุมชน รวมทั้งกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ ท าให้ชาวบา้น
มีความใกล้ชิดและความสนิทสนมกัน 
          ก่อนการด าเนินโครงการ อาชีพส่วนใหญ่ของคน
ในชุมชนคือการท าเกษตรกรรม แต่พบว่าชาวบ้านใน
ชุมชนมีรายได้จากผลผลิตทางเกษตรที่ต่ า เนื่องจาก
ปัญหาส่วนหนึ่งคือ การได้ผลผลิตที่น้อย ผลผลิตที่ไม่ได้
คุณภาพ มีต้นทุนในการผลิตที่สูง และเทคโนโลยีกับ
เทคนิคในการผลิตยังคงเป็นแบบดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ ใน
หมู่บ้านมีพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 532 ไร่ โดยส่วน
ใหญ่ใช้ในการท านาข้าวและปลูกพืชไร่อ่ืนๆ สลับกันไป 
ท าให้มีของเหลือใช้จากวัสดุทางการเกษตรเป็นจ านวน
มากโดยเฉพาะ ฟางข้าว กากถั่วเหลือง กิ่งไม้ ใบไม้ และ
ต้นข้าวโพด มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีประกอบการท า
เกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการผลติ
ที่สูง และเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพของคนใน
ชุมชนเนื่องจากปริมาณสารเคมีที่สะสมในร่างกาย  
          ประวัติการรวมกลุ่มของชุมชน เริ่มแรกหมู่บ้าน
ป่าจี้มีกลุ่มน้ าหมักมูลสุกร มีสมาชิกกลุ่มน้ าหมักมูลสุกร
จ านวน 68 ราย เมื่อหน่วยงานจัดท าโครงการเข้าไปใน
พื้นที่ ทางกลุ่มได้มีความต้องการเร่มแรกคือการพัฒนา
ต่อยอดสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ ไว้ใช้ในกลุ่มชุมชนของหมู่บ้าน เหตุผลหนึ่งที่
กลุ่ มชุมชนมีความสนใจ ในการท าปุ๋ ย อินทรีย์ นั้น 
เนื่องจากชุมชนมีของเหลือใช้จากวัสดุทางการเกษตร
เป็นจ านวนมาก ซึ่งการก าจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
นั้นส่วนมากชาวบ้านนิยมใช้การเผาท าให้สร้างมลพิษ
ให้กับชุมชน ทางชุมชนจึงมีความคิดในการน าเอาวัสดุ
เหลื อ ใช้ ท า งกา ร เกษตรมาผลิ ตท า เป็ นปุ๋ ย เ พื่ อ 
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย เป็นการน าของเหลือใช้จาก
การเกษตรมาก่อให้เกิดมูลค่า  และจากการประชุม
ร่วมกันหลายๆ คร้ังในช่วงเวลาจัดท าโครงการ จึงมีความ



Second, project was planned by community groups. That was involved in the design and 
implementation of projects in the field of project developers. And lastly, the close and concrete 
support of the project from the local government and other organizations related to the community. 
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บทน า 
          โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านป่าจี้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม พื้นที่
หมู่บ้านป่าจี้ เป็นความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ในการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ น าองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่มีในมหาวิทยาลัยไปปรับใช้กับชุมชน 
โดยมีเป้าหมายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของครัวเรือน  
เกิดการเรียนรู้พัฒนาและพึ่งพาตนเอง ท าให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  
          หมู่บ้านป่าจี้ เป็นพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบล
เวียงพร้าว อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุที่มีชื่อ
ว่าป่าจี้นั้น เป็นเพราะบริ เวณที่ตั้ งของหมู่บ้านใน
สมัยก่อนเป็นป่าที่มีไม้จี้ขึ้นเต็มไปหมด คนสมัยนั้นจะใช้
ไม้จี้ไปถวายเป็นพุทธบูชาในฤดูหนาว จึงท าให้ไม้จี้ใน
หมู่บ้านสูญพันธุ์ไป และมีการแผ้วถางป่าเพื่อใช้เป็นที่อยู่
อาศัย พื้นที่ส่วนใหญ่จึงประกอบไปด้วยที่อยู่อาศัยที่นา 
และที่สวนที่ใช้ในการประกอบอาชีพหลัก  ลักษณะ 
ภูมิประเทศของหมู่บ้านป่าจี้นั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น 
เขตชุมชนเป็นท่ีราบเชิงเขามีความชันเล็กน้อย มีแหล่ง
น้ าไหลผ่านใกล้ๆ คือ ล าน้ าแม่งัด และล าน้ าแม่กรณ์  
มีสภาพภูมิอากาศประกอบด้วย 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน  
ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยอุณหภูมิ เฉลี่ยตลอดทั้งปี
ประมาณ 32 องศาเซลเซียส ชาวบ้านในชุมชนท้ังหมด
นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นสถานที่ส าหรับประกอบ
พิธีกรรมศาสนาและจัดกิจกรรม และยังคงลักษณะของ
ชุมชนท่ี เป็นแบบสังคมชนบทหรือสั งคมชาวบ้าน 
เนื่องจากส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพทางการเกษตร  
ท าให้ต้องพึ่งพาอาศัยแรงงานแลกเปลี่ยนกัน เช่น  
การลงแขกในการปลูกข้าว หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตใน

ชุมชน รวมทั้งกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ ท าให้ชาวบา้น
มีความใกล้ชิดและความสนิทสนมกัน 
          ก่อนการด าเนินโครงการ อาชีพส่วนใหญ่ของคน
ในชุมชนคือการท าเกษตรกรรม แต่พบว่าชาวบ้านใน
ชุมชนมีรายได้จากผลผลิตทางเกษตรที่ต่ า เนื่องจาก
ปัญหาส่วนหนึ่งคือ การได้ผลผลิตที่น้อย ผลผลิตที่ไม่ได้
คุณภาพ มีต้นทุนในการผลิตที่สูง และเทคโนโลยีกับ
เทคนิคในการผลิตยังคงเป็นแบบดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ ใน
หมู่บ้านมีพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 532 ไร่ โดยส่วน
ใหญ่ใช้ในการท านาข้าวและปลูกพืชไร่อ่ืนๆ สลับกันไป 
ท าให้มีของเหลือใช้จากวัสดุทางการเกษตรเป็นจ านวน
มากโดยเฉพาะ ฟางข้าว กากถั่วเหลือง กิ่งไม้ ใบไม้ และ
ต้นข้าวโพด มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีประกอบการท า
เกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการผลติ
ที่สูง และเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสุขภาพของคนใน
ชุมชนเนื่องจากปริมาณสารเคมีที่สะสมในร่างกาย  
          ประวัติการรวมกลุ่มของชุมชน เริ่มแรกหมู่บ้าน
ป่าจี้มีกลุ่มน้ าหมักมูลสุกร มีสมาชิกกลุ่มน้ าหมักมูลสุกร
จ านวน 68 ราย เมื่อหน่วยงานจัดท าโครงการเข้าไปใน
พื้นที่ ทางกลุ่มได้มีความต้องการเร่มแรกคือการพัฒนา
ต่อยอดสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ ไว้ใช้ในกลุ่มชุมชนของหมู่บ้าน เหตุผลหนึ่งที่
กลุ่ มชุมชนมีความสนใจ ในการท าปุ๋ ย อินทรีย์ นั้น 
เนื่องจากชุมชนมีของเหลือใช้จากวัสดุทางการเกษตร
เป็นจ านวนมาก ซึ่งการก าจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
นั้นส่วนมากชาวบ้านนิยมใช้การเผาท าให้สร้างมลพิษ
ให้กับชุมชน ทางชุมชนจึงมีความคิดในการน าเอาวัสดุ
เหลื อ ใช้ ท า งกา ร เกษตรมาผลิ ตท า เป็ นปุ๋ ย เ พื่ อ 
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย เป็นการน าของเหลือใช้จาก
การเกษตรมาก่อให้เกิดมูลค่า  และจากการประชุม
ร่วมกันหลายๆ คร้ังในช่วงเวลาจัดท าโครงการ จึงมีความ

คาดหวั งพัฒนาให้เป็นปุ๋ย อินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อ
จ าหน่ายในอนาคต และมีความประสงค์ที่จะพัฒนาข้าว
ที่ผลิตในชุมชนให้มีระดับที่สูงขึ้น เปลี่ยนการปลูกเป็น
แบบข้าวปลอดภัยหรือข้าวไร้สาร คาดหวังที่จะพัฒนา
เป็นข้าวอินทรีย์ในที่สุด เพราะในปัจจุบันประชาชนมี
แนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากการใช้สารเคมี
ที่เพิ่มสูงขึ้น  
          โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม เป็นโครงการ
ต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558) การ
จัดท าแผนด าเนินโครงการ ด้วยกระบวนการแบบมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยแผนงานด าเนินการ
เป็นมติภายใต้การประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนจาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กลุ่มผู้น า
ชุมชนและตัวแทนบ้านป่าจี้ หน่วยงานส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง และนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว โดยใน 
ปีแรกจะมุ่งเน้นด้านการบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยในด้านที่เป็นความ
ต้องการที่เหมาะสมของชุมชน โครงการต่อเนื่องในปีที่ 2 
มุ่งเป้าหมายในการสร้างกระบวนการคิด การวิเคราะห์ 
และการจัดการให้แก่กลุ่มชุมชน จากองค์ความรู้ที่ได้ 
ในปีแรก และการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ของกลุ่มและชุมชน และในส่วนปีสุดท้ายมุ่งเน้นถึงการ
ให้ความรู้ในเพื่อใช้การต่อยอดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของ
กลุ่มชุมชนในที่สุด  

วิธีการด าเนินงาน 
          การศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความส าเร็จของ
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม เกิดจากการรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ การวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ตามขั้นตอนการวิจัยที่
สุชาดา ทวีสิทธิ์ อธิบายไว้ (อ้างถึงในครรชิต พุทธโกษา, 
2554) ที่ใช้ประกอบร่วมในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ 
ภายใต้โครงการ ส าหรับการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์
เชิงลึก โดยใช้การมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเป้าหมายใน
โครงการ คือ ชาวบ้านและตัวแทนชุมชน บ้านป่าจี้ 
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานรับผิดชอบ

โครงการคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนาท า
หน้าที่ในส่วนด าเนินโครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และงบประมาณด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดความส าเร็จของโครงการ  และตัวแทน
หน่วยงานราชการที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาล
ต าบลเวียงพร้าวให้การสนับสนุนท้ังในด้านการอ านวย
ความสะดวกและงบประมาณเพิ่มเติม โรงพยาบาลพร้าว
ในส่วนการส ารวจข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชนทั้งก่อน
และหลังการด าเนินโครงการ กศน.อ าเภอพร้าวในการให้
ความช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งข้อมูล
ดั้งเดิมและการให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนและ 
การปรับปรุงแก้ไข จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยม ี
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาก็คือ ตัวแทนจากทั้งชุมชน 
หน่วยงานด าเนินโครงการ และสถาบันการเมืองที่
เกี่ยวข้อง  มีการประชุมพูดคุย  เพื่อให้ได้ทั้ งข้อมูล 
เชิงปริมาณจากการเสนอความคิดเห็น เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหา ความต้องการ และสภาพการเปลี่ยนแปลง 
ร่วมกับการส ารวจภาคสนามเพื่อให้เห็นถึงบริบท 
รอบด้าน ประกอบกันเป็นข้อมูลเชิงลึกและเป็นความ
ต้องการที่แท้จริงจากชุมชน เป็นข้อสรุป และน าเสนอ
ข้อมูลมุ่งแสดงความคิดเห็นที่เด่นชัด เป็นเครื่องมือใน
การจัดท าแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมของโครงการ
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการร่วมกับข้อมูลภายหลังสิ้นสุด
โครงการ เพื่อให้เห็นถึงปัจจัย ในด้านที่ท าใ ห้การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน และส่งผลให้เกิดความส าเร็จ
ของโครงการ  

ผลการด าเนินงาน 
          เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
ลักษณะของชุมชนบ้านป่าจี้ก่อนเริ่มจัดท าโครงการนั้นมี
สภาพชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่ใช้เทคโนโลยี และ
เทคนิคในการผลิตแบบดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ ผลผลิต 
ทางเกษตรที่ได้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เพียงพอ 
          เนื่ อ งจากปัญหาพื้ นฐานที่ มั ก เกิ ดขึ้ น  คื อ  
ได้ผลผลิตที่ต่ า ไม่ได้คุณภาพ มีต้นทุนในการผลิตที่สูง 
และการผลิตท าได้เป็นช่วงเวลาของปี ท าให้บางช่วงเกิด
การขาดรายได้จากการด าเนินโครงการแบบต่อเนื่องถึง  

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 27
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3 ปี โดยจากการประชุมกลุ่มร่วมเริ่มแรก เพื่อก าหนด
กิจกรรมโครงการ หลังจากการลงพื้นที่วิจัยเพื่อท า
ความรู้จักและส ารวจข้อมูลพื้นฐาน จากทั้งพื้นที่วิจัยและ
หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง จากข้อคิดเห็นความ
ต้องการจากชุมชนผ่านกระบวนการคัดเลือก จนได้
ข้อตกลงร่วมกันที่จะมุ่งเน้นให้เกิดเป็นกลุ่มชุมชนเกษตร
ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน ลดต้นทุน
การผลิตและยกระดับคุณภาพของผลผลิต และสร้าง
รายได้ที่ยั่งยืน แสดงดังตารางที่ 1 ทีมงานนั้นได้ติดตาม
และประเมินผลการท างานตามแผนเป็นระยะ ว่าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด และท าการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจัดท าแผนงานร่วมกันได้เป็น
แผนงานหลัก และผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่ อแก้ไขและ
ปรับปรุง  
1. ผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดขึ้น 
          เมื่อสิ้นสุดโครงการ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ที่น่าพอใจในหลากหลายด้านของชุมชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดการต่อยอดโดย
ชุมชนเป็นผู้ร่วมกันพัฒนาด้วยตัวเอง โดยผลที่เห็นได้
ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ คือ 
1.1 การจัดตั้งกลุ่มชุมชน 
          มีการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมหลักขึ้นมา 3 กลุ่ม 
ประกอบไปด้วย 
1.1.1 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ 

          โดยมีการจัดตั้งจากชาวบ้านในชุมชนร่วมกัน
โดยเริ่มแรกเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา
การได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้และผลการวิจัย พร้อม
ทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ใน
กระบวนการเตรียมและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และลดการเผาวัสดุ เหลือใช้ทาง
การเกษตร ที่ก่อให้เกิดมลพิษ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
แทน โดยในปัจจุบันกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ยังคงมีกิจกรรมของ
กลุ่มในการผลิตปุ๋ยทั้งเพื่อใช้งานเองของสมาชิกของกลุ่ม 
การจ าหน่ายให้ผู้ที่สนใจ นอกจากนั้นยังมีการไปน าเสนอ
ผลงานในงานทางการเกษตรต่างๆ และให้ความรู้แก่กลุ่ม
ผู้ที่สนใจเข้ามาดูงานของกลุ่มอีกด้วย 
1.1.2 กลุ่มข้าวปลอดภัย 
 เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีที่ 2 ของโครงการ อาศัย
เทคนิคและเทคโนโลยีแบบใหม่ในการปลูกข้าว คือการ
ปลูกข้าวแบบนาโยน ช่วยลดต้นทุนทางด้านแรงงานและ
เวลา เป็นอย่ า งมาก ร่ วมกับองค์ความรู้ ที่ ไ ด้การ 
ถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ในการจัดการแมลงและแปลงข้าว 
เพื่อลดการใช้สารเคมีพวกยาฆ่าแมลงหรือวัชพืช ลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมีก็เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพที่
ผลิตขึ้นเองจากกิจกรรมในปีแรก มีข้อตกลงร่วมกันของ
กลุ่มในการใช้สารเคมี จนข้าวที่ผลิตขึ้นมาได้ถูกจัดเป็น
ข้าวปลอดภัย และพัฒนาเพิ่มในเร่ืองบรรจุภัณฑ์จากทาง

 
ตารางที่ 1 แผนงานหลักต่อเนื่อง 3 ปีของโครงการ 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
− ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้จาก
ชุมชน 

− การสร้างกระบวนการคิด การ
วิเคราะห์ และการจัดการให้แก่
ชุมชน เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการ
พัฒนากลุ่มชุมชน 

− ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต ข้ า ว
ปลอดภัย โดย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่
ผลิตได้ในปีแรกประกอบการผลิต 

− การพัฒนาคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ที่
ผลิตในปีแรกให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล 

− ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต น า
เ ค รื่ อ ง มื อ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ม า
ประกอบการผลิตปุ๋ ย อินทรีย์  
(ผลผลิตที่ได้จากปีที่ 1) 

− การให้ความรู้ ในเพื่อใช้การต่อ
ยอดปุ๋ยอินทรีย์และข้าวปลอดภัย
รวมท้ังการปลูกผักปลอดสารเคมี
หลากหลายชนิด เพื่อให้เกิดรายได้
ตลอดทั้งปี 

− การให้ความรู้การบริหารจัดการ
กลุ่มและองค์ความรู้ เพื่อให้เกิด
พัฒนาและความยั่งยืน 



3 ปี โดยจากการประชุมกลุ่มร่วมเริ่มแรก เพื่อก าหนด
กิจกรรมโครงการ หลังจากการลงพื้นที่วิจัยเพื่อท า
ความรู้จักและส ารวจข้อมูลพื้นฐาน จากทั้งพื้นที่วิจัยและ
หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง จากข้อคิดเห็นความ
ต้องการจากชุมชนผ่านกระบวนการคัดเลือก จนได้
ข้อตกลงร่วมกันที่จะมุ่งเน้นให้เกิดเป็นกลุ่มชุมชนเกษตร
ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน ลดต้นทุน
การผลิตและยกระดับคุณภาพของผลผลิต และสร้าง
รายได้ที่ยั่งยืน แสดงดังตารางที่ 1 ทีมงานนั้นได้ติดตาม
และประเมินผลการท างานตามแผนเป็นระยะ ว่าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด และท าการรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจัดท าแผนงานร่วมกันได้เป็น
แผนงานหลัก และผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ
รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่ อแก้ไขและ
ปรับปรุง  
1. ผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดขึ้น 
          เมื่อสิ้นสุดโครงการ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ที่น่าพอใจในหลากหลายด้านของชุมชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเกิดการต่อยอดโดย
ชุมชนเป็นผู้ร่วมกันพัฒนาด้วยตัวเอง โดยผลที่เห็นได้
ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ คือ 
1.1 การจัดตั้งกลุ่มชุมชน 
          มีการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมหลักขึ้นมา 3 กลุ่ม 
ประกอบไปด้วย 
1.1.1 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ 

          โดยมีการจัดตั้งจากชาวบ้านในชุมชนร่วมกัน
โดยเริ่มแรกเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา
การได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้และผลการวิจัย พร้อม
ทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ใน
กระบวนการเตรียมและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และลดการเผาวัสดุ เหลือใช้ทาง
การเกษตร ที่ก่อให้เกิดมลพิษ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
แทน โดยในปัจจุบันกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ยังคงมีกิจกรรมของ
กลุ่มในการผลิตปุ๋ยทั้งเพื่อใช้งานเองของสมาชิกของกลุ่ม 
การจ าหน่ายให้ผู้ที่สนใจ นอกจากนั้นยังมีการไปน าเสนอ
ผลงานในงานทางการเกษตรต่างๆ และให้ความรู้แก่กลุ่ม
ผู้ที่สนใจเข้ามาดูงานของกลุ่มอีกด้วย 
1.1.2 กลุ่มข้าวปลอดภัย 
 เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีที่ 2 ของโครงการ อาศัย
เทคนิคและเทคโนโลยีแบบใหม่ในการปลูกข้าว คือการ
ปลูกข้าวแบบนาโยน ช่วยลดต้นทุนทางด้านแรงงานและ
เวลา เป็นอย่ า งมาก ร่ วมกับองค์ความรู้ ที่ ไ ด้การ 
ถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ในการจัดการแมลงและแปลงข้าว 
เพื่อลดการใช้สารเคมีพวกยาฆ่าแมลงหรือวัชพืช ลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมีก็เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพที่
ผลิตขึ้นเองจากกิจกรรมในปีแรก มีข้อตกลงร่วมกันของ
กลุ่มในการใช้สารเคมี จนข้าวที่ผลิตขึ้นมาได้ถูกจัดเป็น
ข้าวปลอดภัย และพัฒนาเพิ่มในเร่ืองบรรจุภัณฑ์จากทาง

 
ตารางที่ 1 แผนงานหลักต่อเนื่อง 3 ปีของโครงการ 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
− ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้จาก
ชุมชน 

− การสร้างกระบวนการคิด การ
วิเคราะห์ และการจัดการให้แก่
ชุมชน เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการ
พัฒนากลุ่มชุมชน 

− ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต ข้ า ว
ปลอดภัย โดย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่
ผลิตได้ในปีแรกประกอบการผลิต 

− การพัฒนาคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ที่
ผลิตในปีแรกให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานสากล 

− ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต น า
เ ค รื่ อ ง มื อ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ม า
ประกอบการผลิตปุ๋ ย อินทรีย์  
(ผลผลิตที่ได้จากปีที่ 1) 

− การให้ความรู้ ในเพื่อใช้การต่อ
ยอดปุ๋ยอินทรีย์และข้าวปลอดภัย
รวมทั้งการปลูกผักปลอดสารเคมี
หลากหลายชนิด เพื่อให้เกิดรายได้
ตลอดทั้งปี 

− การให้ความรู้การบริหารจัดการ
กลุ่มและองค์ความรู้ เพื่อให้เกิด
พัฒนาและความยั่งยืน 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อใช้ ในการ
จ าหน่ายแก่ผู้ที่สนใจในงานกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย 
1.1.3 กลุ่มผักปลอดสาร 
          เป็นกลุ่มที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นมาเองหลังที่โครงการ
เสร็จสิ้นไปแล้ว โดยอาศัยองค์ความรู้ ที่ ได้รับการ
ถ่ายทอดในโครงการในเรื่องการปลูกพืชปลอดภัยใน
ชุมชนและความรู้ทางมาตรฐานทางการเกษตรในปีที่ 3 
ของโครงการ โดยเริ่มจากการที่ชาวบ้านน าเอาปุ๋ย
อินทรีย์ที่ผลิตได้ไปใช้ร่วมในการปลูกพืชผักตามพื้นที่ใน
ละแวกบ้าน โดยไม่ใช้สารเคมีร่วมเลย พบว่าผักที่ปลูกได้
มีรสชาติที่ดีและอร่อยขึ้นกว่าเดิม จนเกิดการพัฒนาโดย
กลุ่มชาวบ้านเอง รวมกลุ่มสร้างเป็นกลุ่มปลูกผัก 
ปลอดสารน าไปขายร่วมกันสร้างรายได้ขึ้นมาแก่สมาชิก 
ซึ่งในปัจจุบันขยายพื้นที่ปลูกมากยิ่งขึ้นสร้างเป็นรายได้
เสริมข้ึนมา และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการใน
พื้นที่เพิ่มอีกทาง 
1.2 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มชุมชน 
          ปุ๋ ย อินทรีย์ ที่ ผลิ ต ได้ ของกลุ่ มชุมชนนั้ นมี
คุณภาพผ่านมาตรฐาน โดยได้รับการพัฒนาร่วมกับการ
วิจัย (ปรัชญา นามวงค์ และ คณะ (2557), ปรัชญา  
นามวงค์ และคณะ (2558)) และปรับปรุงจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจากการวิจัย
เชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มชุมชน ท าให้ได้ทราบถึง
อัตราส่วนของวัตถุ ดิบในการเตรียมและขั้นตอน
กระบวนการผลิตปุ๋ย ประกอบกับการใช้เครื่องมือที่
ได้รับการออกแบบและผลิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ร่วมในกระบวนการผลิตตั้งแต่การบด การผสม จนถึง
การอัดเม็ด สุดท้ายได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เพื่อใช้ตาม
วัตถุประสงค์คือใช้ในการเกษตรในชุมชนเพื่อลดการใช้
สารเคมี นอกจากนั้นมีการพัฒนาบรรจุถุงได้รับการ
ออกแบบจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบกับ
ข้อมูลความคิดเห็นจากชุมชน เพื่อจ าหน่ายให้แก่ชุมชน
ใกล้เคียงและผู้ที่มาศึกษาดูงาน รวมทั้งน าไปจัดแสดง
และจ าหน่ายตามงานต่างๆ เช่นเดียวกับการยกระดับ
ข้าวที่ปลูกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้การลดการใช้
สารเคมีโดยผู้ เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร โดยชุมชนจนเป็นข้าวปลอดภัยใช้
ชื่อว่า “ข้าวบ้านป่าจี้” จ าหน่ายในราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจาก
การปลูกข้าวแบบเดิม รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
บรรจุจากวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับได้รับการออกแบบ
จากคณะศิ ลปกรรมและสถาปัตยกรรมในด้ าน 
บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น และในส่วนของ 
ผักปลอดสารของชุมชนนั้น ได้รับการสนับสนุนจากทาง
เทศบาลสนับสนุนในการจัดสถานท่ีจ าหน่ายแก่บุคคลที่
สนใจ และทางโรงพยาบาลพร้าวมีการรับซื้อผลิตภัณฑ์
ไว้ใช้ผลิตอาหารให้แก่คนไข้ เป็นประจ าอีกด้วย จาก
ข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2561 เงินเก็บที่
ได้จากการหักรายได้ส่วนหนึ่งเข้ากลุ่มชุมชนบ้านป่าจี้
จากการจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และข้าวปลอดภัยมีประมาณ 
62,000 บาท 
1.3 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
          มีการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ท าปุ๋ยอินทรีย์ข้ึนมา และขยายพื้นที่ของศูนย์เพิ่มมากขึ้น
จากงบประมาณท่ีได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงาน
ภายนอกและของกลุ่มชุมชนเอง ภายใต้ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าจี้ ปรับปรุงจากเดิมจนมีความ
สวยงามและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ใช้ร่วมเป็น
แหล่งจัดกิจกรรมประโยชน์ในหลายด้าน คือ นอกจากใช้
เป็นที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในชุมชน ใช้เป็นที่บรรจุ 
ข้าวปลอดภัย เป็นที่ประชุมและจัดงานกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชน และนอกนั้นยังใช้เป็นที่ถ่ายทอดอบรมให้
ความรู้แก่บุคคลและกลุ่มผู้ที่สนใจจากภายนอกที่มา
ศึกษาดูงาน ในฐานะที่เป็นชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ 
รวมทั้งการเกิดปราชญ์ชุมชนเพิ่มขึ้นมาอีกหลายท่าน
จากชาวบ้านในชุมชนท่ีร่วมโครงการ และได้รับเชิญให้
ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านที่ได้รับการถ่ายทอดและ
ปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จของชุมชนแก่ชุมชนหรือ
หน่วยงานอ่ืนที่สนใจเป็นประจ าอีกด้วยจนถึงปัจจุบัน  
1.4 รายได้ที่เพิ่มข้ึน 
          ส่วนหนึ่งของรายได้ที่ เพิ่มขึ้นมาจากการใช ้
องค์ความรู้และเทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุน 
การผลิตดังในงานวิจัยการศึกษาต้นทุนการผลิต (ทศพร 
ไชยประคอง และคณะ (2559)) โดยเฉพาะการปลูกข้าว
แบบนาโยน ใช้เมล็ดพันธุ์ประหยัดกว่าการท านาหว่าน
น้ าตม และนาด า จากเดิมใช้ประมาณ 10 กิโลกรัมต่อ

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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พื้นที่ปลูก 1 ไร่ ลดลงเหลือประมาณ 3 กิโลกรัมต่อพื้นที่
ปลูก 1 ไร่ ท าให้ลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ได้มาก อีกทั้งยัง
ท าได้ง่ายไม่เปลืองแรงงาน จากการปลูกข้าวแบบนาโยน
นี้ได้วันละไม่ต่ ากว่า 5 ไร่ ต่อ คนงาน 1 คน ในขณะที่
การท านาด าได้แค่วันละ 1 ถึง 2 งาน ต่อ คนงาน 1 คน 
ผลผลิตที่ได้นั้นไม่ต่างจากการท านาหว่านหรือนาด า 
นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมวัชพืชได้ดีกว่า องค์ความรู ้
ด้านการจัดการแมลงและพื้นที่เกษตรร่วมกับการใช้ 
ปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักมูลสุกรที่ผลิตได้เองในกลุ่ม ท าให้
ต้นทุนในด้านสารเคมีทางเกษตรที่ลดลง และราคาซื้อใน
กลุ่มจะเป็นราคาเกือบต้นทุนผลิตที่ถูกกว่าซื้อจาก
ภายนอกทั่วไป ผลผลิตข้าวที่ผ่านการสีก็มีคุณภาพและ
ราคาที่สูงขึ้นจากเดิม กิโลกรัมละประมาณ 20 บาท 
เพราะมีมาตรฐานเป็นข้าวปลอดภัย และมีรายได้เสริม
จากการปลูกพืชผักที่ท าแบบอินทรีย์เพื่อจ าหน่ายและใช้
ในการบริโภคเอง ท าให้ลดค่าใช้จ่ายทางครัวเรือนส่วน
หนึ่งลง และมีรายได้ในช่วงที่ยังไม่ได้จ าหน่ายกลุ่มพืช
รายได้หลัก เช่น ข้าว ล าไย เป็นต้น 
1.5 การเข้ามาสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก 
          นอกจากการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น  โดยเฉพาะเทศบาลต าบล 
เวียงพร้าวที่ให้การสนับสนุนทั้งในช่วงด าเนินโครงการ
และภายหลังส้ินสุดโครงการอย่างเต็มที่แล้ว เมื่อสิ้นสุด
โครงการ การประสบผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม
ของชุมชน ท าให้เกิดการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาหลายภาคส่วน ทั้งในด้านงบประมาณใน
การจัดซื้อหรือด าเนินงาน และพัฒนาสถานที่จัดท า
กิจกรรมของกลุ่มชุมชน หรือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน เช่น 
มูลวัว มูลสุกร ฟางข้าว ที่ใช้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อ
พัฒนากิจกรรมที่ท าอยู่รวมทั้งการเข้ามาศึกษาดูงานที่
จัดโดยหน่วยพื้นที่อื่นที่สนใจอีกด้วย 
1.6 สุขภาพของคนในชุมชน 
          การท าให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นนั้น ก็เป็น
เป้าหมายหนึ่งของโครงการที่พัฒนาจากการลดการใช้
สารเคมีภายในชุมชน จากข้อมูลการตรวจสุขภาพและ
ปริมาณสารพิษในร่างกายภายหลังสิ้นสุดโครงการ
ประมาณ 1 ปี ในปี พ.ศ. 2558 จากหน่วยงานดูแล
ทางด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพร้าว พบว่าของคน

ในชุมชนบ้านป่าจี้ที่ร่วมโครงการ และบริโภคพืช ผัก  
ที่ปลูกขึ้นเองโดยไม่มีการใช้สารเคมี ปริมาณสารเคมีที่
เป็นพิษในร่างกาย มีปริมาณที่ลดลงอย่างมากจนไม่อยู่
ในระดับที่เป็นอันตราย หรือไม่มีเหลืออยู่เลย 
2. ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
          เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งในช่วง
ด าเนินโครงการและการติดตามภายหลังสิ้นสุดโครงการ 
น าเสนอข้อมูลมุ่งแสดงความคิดเห็นที่เด่นชัด และความ
คิดเห็นของผู้ร่วมสนทนาทั้งหมดมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่
ท าให้เกิดความส าเร็จในโครงการ พบว่ามาจาก 3 ด้าน 
ประกอบไปด้วย ด้านกลุ่มชุมชน ด้านกลุ่มผู้จัดท า
โครงการ และด้านหน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้อง 
2.1 ด้านกลุ่มชุมชน 
          ปัจจัยหลักในด้านนี้ที่ท าให้ประสบผลส าเร็จใน
การด าเนินโครงการก็คือ ในพื้นที่โครงการมีผู้น ากลุ่ม
ชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นที่น่าเชื่อถือ คือทางผู้ใหญ่บ้าน 
และปราชญ์ชุมชนที่คอยประสานงานระหว่างกลุ่ม
ผู้จัดท าโครงการและกลุ่มชุมชน ท าให้ด าเนินงานเป็นไป
ด้วยดี กลุ่มท างานหลักในช่วงเริ่มแรกที่พร้อมจะทดลอง
ด าเนินงานเพื่อให้สมาชิกอ่ืนในชุมชนได้เห็นถึงผลที่
เกิดข้ึนอย่างชัดเจนด้วยตัวเอง สร้างความมั่นใจและ
ยอมรับภายในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีความตั้งใจ เสียสละ
ทั้งเวลาและร่วมแรงกันในทุกกิจกรรมของโครงการ 
พร้อมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นตลอดทุก
ขั้นตอนในโครงการ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
ชุมชน มีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบภายใต้
เกณฑ์ที่ จัดท าร่วมกันจากองค์ความรู้ ในด้านการ 
บริหารและจัดการกลุ่ มที่ ได้ รับการถ่ายทอดโดย 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จากทางมหาวิทยาลัย
ราชมงคลล้านนา ที่มุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนของกลุ่ม
ต่อไป โดยมีปัจจัยรองในด้านนี้ก็คือการเปิดใจเข้าร่วม
กิจกรรมของชาวบ้านภายในชุมชนในภายหลังท่ีได้เห็น
ถึงความส าเร็จของกลุ่ม ท าให้กลุ่มมีสมาชิกที่คอย
ช่วยเหลือในกิจกรรมด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
2.2 ด้านกลุ่มผู้จัดท าโครงการ  
          ปัจจัยหลักที่เห็นได้อย่างเด่นชัดจากข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตและความคิดเห็นจากทั้งชาวบ้านที่ร่วม
โครงการและหน่วยงานปกครองท่ีเข้าร่วมโครงการก็คือ 
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ต้นทุนในด้านสารเคมีทางเกษตรที่ลดลง และราคาซื้อใน
กลุ่มจะเป็นราคาเกือบต้นทุนผลิตที่ถูกกว่าซื้อจาก
ภายนอกทั่วไป ผลผลิตข้าวที่ผ่านการสีก็มีคุณภาพและ
ราคาที่สูงขึ้นจากเดิม กิโลกรัมละประมาณ 20 บาท 
เพราะมีมาตรฐานเป็นข้าวปลอดภัย และมีรายได้เสริม
จากการปลูกพืชผักที่ท าแบบอินทรีย์เพื่อจ าหน่ายและใช้
ในการบริโภคเอง ท าให้ลดค่าใช้จ่ายทางครัวเรือนส่วน
หนึ่งลง และมีรายได้ในช่วงที่ยังไม่ได้จ าหน่ายกลุ่มพืช
รายได้หลัก เช่น ข้าว ล าไย เป็นต้น 
1.5 การเข้ามาสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก 
          นอกจากการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น  โดยเฉพาะเทศบาลต าบล 
เวียงพร้าวที่ให้การสนับสนุนท้ังในช่วงด าเนินโครงการ
และภายหลังสิ้นสุดโครงการอย่างเต็มที่แล้ว เมื่อสิ้นสุด
โครงการ การประสบผลส าเร็จในการด าเนินกิจกรรม
ของชุมชน ท าให้เกิดการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาหลายภาคส่วน ทั้งในด้านงบประมาณใน
การจัดซื้อหรือด าเนินงาน และพัฒนาสถานที่จัดท า
กิจกรรมของกลุ่มชุมชน หรือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน เช่น 
มูลวัว มูลสุกร ฟางข้าว ที่ใช้ในการท าปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อ
พัฒนากิจกรรมที่ท าอยู่รวมทั้งการเข้ามาศึกษาดูงานที่
จัดโดยหน่วยพื้นที่อื่นที่สนใจอีกด้วย 
1.6 สุขภาพของคนในชุมชน 
          การท าให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นนั้น ก็เป็น
เป้าหมายหนึ่งของโครงการที่พัฒนาจากการลดการใช้
สารเคมีภายในชุมชน จากข้อมูลการตรวจสุขภาพและ
ปริมาณสารพิษในร่างกายภายหลังสิ้นสุดโครงการ
ประมาณ 1 ปี ในปี พ.ศ. 2558 จากหน่วยงานดูแล
ทางด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพร้าว พบว่าของคน

ในชุมชนบ้านป่าจี้ที่ร่วมโครงการ และบริโภคพืช ผัก  
ที่ปลูกขึ้นเองโดยไม่มีการใช้สารเคมี ปริมาณสารเคมีที่
เป็นพิษในร่างกาย มีปริมาณที่ลดลงอย่างมากจนไม่อยู่
ในระดับที่เป็นอันตราย หรือไม่มีเหลืออยู่เลย 
2. ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
          เมื่อน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งในช่วง
ด าเนินโครงการและการติดตามภายหลังสิ้นสุดโครงการ 
น าเสนอข้อมูลมุ่งแสดงความคิดเห็นที่เด่นชัด และความ
คิดเห็นของผู้ร่วมสนทนาทั้งหมดมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่
ท าให้เกิดความส าเร็จในโครงการ พบว่ามาจาก 3 ด้าน 
ประกอบไปด้วย ด้านกลุ่มชุมชน ด้านกลุ่มผู้จัดท า
โครงการ และด้านหน่วยงานภาคีที่เก่ียวข้อง 
2.1 ด้านกลุ่มชุมชน 
          ปัจจัยหลักในด้านนี้ที่ท าให้ประสบผลส าเร็จใน
การด าเนินโครงการก็คือ ในพื้นที่โครงการมีผู้น ากลุ่ม
ชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นที่น่าเชื่อถือ คือทางผู้ใหญ่บ้าน 
และปราชญ์ชุมชนที่คอยประสานงานระหว่างกลุ่ม
ผู้จัดท าโครงการและกลุ่มชุมชน ท าให้ด าเนินงานเป็นไป
ด้วยดี กลุ่มท างานหลักในช่วงเริ่มแรกที่พร้อมจะทดลอง
ด าเนินงานเพื่อให้สมาชิกอ่ืนในชุมชนได้เห็นถึงผลที่
เกิดข้ึนอย่างชัดเจนด้วยตัวเอง สร้างความมั่นใจและ
ยอมรับภายในกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีความตั้งใจ เสียสละ
ทั้งเวลาและร่วมแรงกันในทุกกิจกรรมของโครงการ 
พร้อมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นตลอดทุก
ขั้นตอนในโครงการ ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
ชุมชน มีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบภายใต้
เกณฑ์ที่ จัดท าร่วมกันจากองค์ความรู้ ในด้านการ 
บริหารและจัดการกลุ่ มที่ ได้ รับการถ่ายทอดโดย 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จากทางมหาวิทยาลัย
ราชมงคลล้านนา ที่มุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนของกลุ่ม
ต่อไป โดยมีปัจจัยรองในด้านนี้ก็คือการเปิดใจเข้าร่วม
กิจกรรมของชาวบ้านภายในชุมชนในภายหลังที่ได้เห็น
ถึงความส าเร็จของกลุ่ม ท าให้กลุ่มมีสมาชิกที่คอย
ช่วยเหลือในกิจกรรมด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
2.2 ด้านกลุ่มผู้จัดท าโครงการ  
          ปัจจัยหลักที่เห็นได้อย่างเด่นชัดจากข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตและความคิดเห็นจากทั้งชาวบ้านที่ร่วม
โครงการและหน่วยงานปกครองที่เข้าร่วมโครงการก็คือ 

การวางแผนด าเนินโครงการได้มีการประชุมจัดท าแผน
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการจัดท าโครงการเป็นมติร่วมกัน  
เป็นความต้องการที่ ได้มาจากชุมชนและมีความ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ท าให้กลุ่มชุมชนจึงเกิด
ความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและถือเป็นเรื่องของตนเอง  
มีการประชุมรายงานผลการด าเนินงานและปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นระยะ เพื่อใช้น ามาปรับปรุงแก้ไขอย่าง
รวดเร็ว และการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านได้เห็น
ผลงานที่เกิดจากความพยายามร่วมกันของทุกฝ่ายใน
การช่วยกันแก้ไขปัญหาของชุมชน ท าให้เกิดทัศนคติและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มชุมชนและกลุ่มผู้จัดท า
โครงการ มีความร่วมมือกันที่ดี ในการจัดกิจกรรม
โครงการ ชาวบ้านในชุมชนมีความเชื่อใจและกล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็นมากขึ้น โดยมีปัจจัยรองก็คือการลง
พื้นที่ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ท าให้เข้าใจถึง
บริบทภายในชุมชนสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วง
เวลาที่เหมาะสม ท าให้กลุ่มชุมชนมีความสะดวกในการ
เข้าร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น เช่น การหลีกเลี่ยงจัด
กิจกรรมในช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าว หรือล าไย การประชุม
ย่อยในบางครั้งก็จัดในช่วงเวลาตอนเย็นที่ไม่ใช่ช่วง
ท างานของชาวบ้านแล้วเป็นต้น 
2.3 ด้านหน่วยงานภาคี  
          มีการใ ห้การสนับสนุนที่ ดี จากหน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจนถือเป็นปัจจัยหลักในด้านนี้  โดยมีการน าแผน
โครงการเข้าร่วมเป็นแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน
เทศบาลต าบลเวียงพร้าวประจ าปี ท าให้มีการสนับสนุน
ด้านงบประมาณเสริมเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรม รวมทั้ง
การสนับสนุนกิจกรรมที่ต่อเนื่องของชุมชนภายหลัง
สิ้นสุดโครงการอีกด้วย การที่มีหัวหน้าหน่วยงานหรือ
ตัวแทนเข้าร่วมในการประชุมหรือจัดกิจกรรมทุกครั้ง  
ท าให้กลุ่มชุมชนรู้สึกมีความเชื่อมั่นในการด าเนินการ
เพื่อให้เกิดผลส าเร็จจากการสนับสนุนที่ได้รับ ในส่วน
ของปัจจัยรองในด้านนี้ก็คือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ชาวบ้านและทางหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้การกิจกรรมเป็นไปด้วย
บรรยากาศในการท างานที่ดี  

การน าไปใช้ 
          ผลการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่ช่วยท าให้เกิด
ความส าเร็จในการด าเนินงานนี้ สามารถใช้เป็นแนวทาง
สนับสนุนในการน าไปปฏิบัติจัดการปัจจัยด้านต่างๆ ใน
โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี
ของโครงการและเกิดความยั่งยืนของชุมชนได้ 
 
อภิปรายผล 
          จากผลส าเร็จในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม 
หมู่บ้านป่าจี้ ต าบลเวียงพร้าว อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ การศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลให้เกิดความส าเร็จ
จากข้อมูลที่ได้ตลอดทั้งช่วงจัดท าโครงการและภายหลัง
สิ้นสุดโครงการ ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
ของชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจของชาวบ้านในชุมชนที่มี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการน าองค์รู้ใหม่ไปใช้ในการลดต้นทุน
การผลิต โดยเฉพาะการปลูกข้าว มีการลดการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร การน าเอาปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเองที่ได้รับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเครื่องมือช่วยในการผลิต 
จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
การยกระดับเพิ่มมูลค่าของข้าวมาเป็นข้าวปลอดภัยที่มี
ราคาสูงขึ้น จ าหน่ายแก่กลุ่มผู้รักสุขภาพ และการสร้าง
รายได้อ่ืนเสริมโดยการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผักอินทรีย์ 
ที่มีการปลูกพืชระยะสั้นเพื่อจ าหน่ายโดยพืชที่ปลูกเพิ่ม
นั้น และไม่มีการใช้สารเคมีในการปลูก ทั้งไว้เพื่อบริโภค
เองในครัวเรือน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
เทศบาลให้มีสถานที่เพื่อจ าหน่ายให้ผู้ที่สนใจในชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียง และปัจจุบันมีการรับซื้อผักอินทรีย์
โดยโรงพยาบาลเพื่อใช้ประกอบอาหารแก่คนไข้ โดยทาง
โรงพยาบาลจะก าหนดความต้องการพืชผักชนิดต่างๆ 
แก่ชุมชน การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคน
ในชุมชน ท่ีมีการลดใช้สารเคมีในชุมชนลง ชาวบ้านใน
ชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างวัดได้ จากการตรวจสุขภาพ
ของหน่วยงานดูแลด้านสาธารณสุข  
          และผลกระทบจากความส าเร็จของโครงการ ท า
ให้การมีชื่อเสียงของกลุ่มชุมชนบ้านป่าจี้เป็นที่รู้จักของ
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน มีการเข้ามาศึกษาดูงาน 
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ความส าเร็จของชุมชน รวมทั้งการขอให้กลุ่มปราชญ์
ชุมชนที่เกิดขึ้นไปช่วยอบรมให้ความรู้ อีกทางหนึ่งด้วย 
และจากการมีชื่อเสียงนี้ท าให้ได้รับการสนับสนนุเพิ่มเตมิ
ทั้งด้านงบประมาณจากโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ภายนอก หรือวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมอีกด้วยจนถึงปัจจุบัน 
          ปัจจั ยหลักที่ ส าคัญที่ ส่ งผลต่อการด า เนิน
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ABSTRACT 
          The purpose of this study was to set up guidelines for the sustainability of community energy 
management (CEM). The process leads to the creation of renewable energy knowledge to be for use 
in community development under the Sufficiency Economy Philosophy (SEP): There are 9 lessons 
for building powerful community energy management: Energy learning centers (ELCs), Coaching and 
mentoring, Action learning, Community referendum, Technology transfer and innovation, Community 
volunteers, Knowledge bases, Networking community, and Sufficiency economy philosophy. 
Alternative energy management is the most beneficial for the community and is the friendliest 
environment. Focusing on alternative energy to help reducing the costs and increases the revenue 
for the community, Promotes the participation of the members of the community in order to create 
learning exchange in the form of the networking community for stability. The comparison between 
community energy management in Thailand with Asia, Europe, America, and Africa, can possibly lead 
to a sufficiency economy theory in the future. Renewables and sustainables energies have been 
recognized as a critical issue for the futurecommunities development of countries around the world. 
However, CEM styles differ depending on the context of the country. In this study it was found that 
SEP helps to develop the communities against renewable energy, reduce expenses and generate 
income for the communities. Future work should aim to do more urgent issues involved with the 
sustainability of community energy management: SEP, renewables energies technology, 
maintenance technology, and long-term performance. Solving these problems can strengthen the 
theoretical and practical understanding of CEM, and lead to more community development.  

Keywords  Community Energy, Renewable energy, CEM, SEP 
 
Objective 
          The Academic services of the university, 
mainly focus on trainings and the lectures 

convey knowledge from experts in various 
fields, providing knowledge to achieve the 
objectives of the project without taking into 
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account the needs of the recipient. The image 
of the academic service in the past is not 
continuous and not sustainable. In most 
institutions of higher education, faculty 
members are required to assume the role of 
academic advisors (Dressel, 1974). Studies and 
researches were exchanged between teachers 
and students and brought knowledge to the 
community. This study has as a purpose to set 
up guidelines for the sustainability of 
community energy management under the 
sufficiency economy theory. Focusing on work 
and solving the community problems 
(Participatory Action Research: PAR) in response 
to the Thai government's Thailand 4.0 policy 
(Thailand Investment Review, 2017). The nature 
of work is being transformed by technological 
advancement, demographic shifts, and 
fragmented production systems (Baxter, 2017). 
Support the renewable energy technologies 
plays a part in helping to solve problems for the 
community. Focus on the renewable energy 
available in the community to be applied to 
local wisdom by “Work less but get more 
impact”. Conduct a networking between local 
to local under knowledge exchange 
communities. The main focus on using 
renewable energy: is for the sustainably  and 
energy management of the community under 
the philosophy of sufficiency economy 
(Thongpakde, 2005; Mongsawad, 2010) it is 
shown in Fig. 1. 
In this research, two village’s protocols for 
alternative energy management were 
     

 
Figure 1 The philosophy of sufficiency 

economy framework (Thongpakde, 2005) 

developed as a prototype village and a 
mainstay village for relaying to other villages. 
The used of modern technology is considered 
appropriate consistent with the local situation 
and problem-solving to the true problem point. 
Suitable for geography, social, cultural, local 
wisdom and the needs of the people in the 
area. 
          To be a guide for education subplot  
for sustainability of community energy 
management extensively. This study has been 
presented in the form of a demonstration of 
alternative energy villages under the Sufficiency. 
Economy Philosophy (SEP) of His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej (Rama IX). Comparative 
study to find out ways to apply the model of 
community energy management in foreign 
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countries, for interested communities in the 
future         

Operation method 
          The way of this work was to bring 
knowledge and research into renewable energy 
technologies in the community through real 
work by working between students and the 
villagers. There are faculties experts in 
technology, who are coaching and mentoring. 
for understanding and for the sustainability in 
the community., knowledge transfers are 
provided to community volunteers and have 
knowledge bases to transfer the knowledge to 
other communities under the learning center.  
          Non-renewable energy comes from 
sources that will run out, or will not be 
replenished in our lifetimes, Most non-
renewable energies sources are fossil fuels: 
coal, petroleum, and natural gas etc. It is 
necessary to produce renewable energies; the 
main energies that are likely to run out soon. In 
particular, encouraging communities to learn 
how to produce their own alternative energy for 
household use to reduce costs and energy 
consumption. Agencies that are important and 
close to the community are the educational 
institutions. Universities can bring the 
knowledge to the communities in the use of 
natural resources such as: solar, wind, biomass 
and waste materials or household waste to be 
renewable energies used within a community. It 
is necessary to study the environment of each 
community, to know which energy resources 
can be used to produce alternative energy. The 
information is then shared among peoples 

within communities, providing training in 
purpose of community development toward a 
sustainable system. Nonthanathorn. P., talk 
about an important factor in the development 
of sustainables energies for communities in 
which they have the potential for the daily 
needs of energy. In such case, the community 
must be strong and have a good leadership 
providing a better guideline toward sustainable 
management. In such situation, the 
communities must cooperate. Community-
based relationships play an important role in 
community energy development. However, the 
9 lessons for building powerful community 
energy management are as follows: 
1. Learning center 
          The Learning Center was set up as a hub 
for learning and exchanging knowledge between 
researchers and villagers, students and villagers, 
villagers and villagers, communities and with 
other communities. Establishing a learning 
center enhances collaboration. It is a compiled 
of knowledge about renewable energy, folk 
wisdom, community products and a knowledge 
transfer area. 
2. Coaching and mentoring 
          For a better coaching and mentoring,  
the consultants must have the knowledge and 
expertise in the field of alternative energy 
alternatives suitable for the community. Looks 
for a new alternative energy and t make up the 
technology that is convenient and suitable for 
the job. Focuses on achieving specific 
objectives, usually within a preferred period of 
time and follows an open and evolving agenda 
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and deals with a large range of issues (The 
Chartered Institute of Management 
Accountants, 2002). Specific knowledge can’t 
be transmitted through training alone.by only 
training there is a need for a real practice and 
the consultants will have to practice it as an 
example. 
3. Action learning 
          After learning to get the knowledge of 
alternative energy technology from researchers. 
The villagers can build and support the 
renewable energy technology with students and 
exchanging the knowledge between each other. 
Application of engineering and science 
techniques within folk wisdom. Giving the 
knowledge and Incubate volunteer 
consciousness, resulting in sustainability and the 
ability for expanding into other villages. 
4. Community referendum 
          The referendum set the scope for the 
establishment of a learning center and the 
introduction of renewable energy technologies 
to contribute to community development and 
the improvement of quality’s life of the 
villagers. Passed judgment for approval or 
disapproval by the people who own the 
sovereignty. This is an opportunity for people to 
participate in decision-making on their own 
community development and community 
energy management. 
5. Technology transfer and innovation 
          The transfer of renewable energy 
technology-related leads to an innovative 
movement of new technology or innovation 
from the research to the community.  

Ambiguous technological needs of the recipient 
community may result in technology transfer 
failures. However ， the questionnaire and 
community needs must be obvious. 
6. Community volunteers 
          Provide villagers with insight into 
alternative energy technologies, and to be able 
to convey the community development and 
community energy management to other 
communities. Villages require more than 5 
community volunteers per village to ensure the 
sustainability and continuity of community 
knowledge bases under the learning center.    
          The duty of the community volunteers 
is to benefit the people and the society, 
Community volunteers to help the society with 
a voluntary sacrifice also prevent problems and 
develop a sustainable alternative energy village. 
7. Knowledge bases 
          Integrate learning management in the 
community of renewable energy resources for 
learning. And application between knowledge 
with folk wisdom and use the strengthened 
management system based on the featured of 
the community. In the community, energy 
management of the knowledge bases must be 
able to meet the learning needs of other 
interested communities. For learning center of 
village that applies the knowledge of alternative 
energy to the community lifestyle and 
understanding the wisdom, culture and social 
processes that can be a best prototype. 
8. Networking in Community Development  
          Integration into a network in exchange or 
synergy it needs to find the good and strengths 



and deals with a large range of issues (The 
Chartered Institute of Management 
Accountants, 2002). Specific knowledge can’t 
be transmitted through training alone.by only 
training there is a need for a real practice and 
the consultants will have to practice it as an 
example. 
3. Action learning 
          After learning to get the knowledge of 
alternative energy technology from researchers. 
The villagers can build and support the 
renewable energy technology with students and 
exchanging the knowledge between each other. 
Application of engineering and science 
techniques within folk wisdom. Giving the 
knowledge and Incubate volunteer 
consciousness, resulting in sustainability and the 
ability for expanding into other villages. 
4. Community referendum 
          The referendum set the scope for the 
establishment of a learning center and the 
introduction of renewable energy technologies 
to contribute to community development and 
the improvement of quality’s life of the 
villagers. Passed judgment for approval or 
disapproval by the people who own the 
sovereignty. This is an opportunity for people to 
participate in decision-making on their own 
community development and community 
energy management. 
5. Technology transfer and innovation 
          The transfer of renewable energy 
technology-related leads to an innovative 
movement of new technology or innovation 
from the research to the community.  

Ambiguous technological needs of the recipient 
community may result in technology transfer 
failures. However ， the questionnaire and 
community needs must be obvious. 
6. Community volunteers 
          Provide villagers with insight into 
alternative energy technologies, and to be able 
to convey the community development and 
community energy management to other 
communities. Villages require more than 5 
community volunteers per village to ensure the 
sustainability and continuity of community 
knowledge bases under the learning center.    
          The duty of the community volunteers 
is to benefit the people and the society, 
Community volunteers to help the society with 
a voluntary sacrifice also prevent problems and 
develop a sustainable alternative energy village. 
7. Knowledge bases 
          Integrate learning management in the 
community of renewable energy resources for 
learning. And application between knowledge 
with folk wisdom and use the strengthened 
management system based on the featured of 
the community. In the community, energy 
management of the knowledge bases must be 
able to meet the learning needs of other 
interested communities. For learning center of 
village that applies the knowledge of alternative 
energy to the community lifestyle and 
understanding the wisdom, culture and social 
processes that can be a best prototype. 
8. Networking in Community Development  
          Integration into a network in exchange or 
synergy it needs to find the good and strengths 

of each community to learn and support each 
other. There are 7 lessons for building  
a powerful networking communities : common 
perception, common vision, mutual 
interests/benefits, stakeholders participation, 
complementary relationship, interdependent 
and interaction. In order to develop the nation 
sustainably, the need to develop from a small 
place is a community. Or will be called “The 
strength of society is the stability of the nation 
to make a change in the world; it should start 
with a change at the local level.” There is a 
great need for networking in community 
development. To facilitate communication and 
commerce, making peoples focus on social 
media and social networks. The use of social 
media and social networks has become an 
important force in political organization, social 
interaction, and economic development. There 
are many researches that focus on the use of 
the social media for community development 
(Brown, 2009; Qualman, 2009; Munshi, 2014). 
The social networking holds tremendous 
potential in the field of community 
development. For example, the online site 
YouTube, a social media where videos can be 
shared, uploaded and watched, In comparison, 
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networks, in turn, build networks that build 
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the use of social media (Ellison et al, 2007; 
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Internet, Social Capital and SNSs, SNSs – A User 
Typology Framework (Brandtzæg, 2012). The 
rapid development of technology today leads 
to a cashless society. There many applications 
to the media during the trade. 
9. Sufficiency economy philosophy. 
          “Sufficiency Economy” is a philosophy 
bestowed by His Majesty the King to his subjects 
through royal pronouncements made on many 
occasions over the past three decades.  
The philosophy provides guidance on 
appropriate conduct covering numerous 
aspects of life (Thongpakde, 2005; Mongsawad, 
2010; Wibulswasdi et al, 2012). The Philosophy 
suggests a way of recovery that will lead to a 
sustainable economy that is able to meet the 
challenges of globalization and other changes. 
          Application of the Sufficiency Economy 
Philosophy in community energy management 
is an approach to life and conduct which is 
applicable at every level, from the individual 
through the family and community to the 
energy management and development 
renewable energy of the nation it is show  
in Fig. 2. 
          It has been more than 3 decades since 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej brought 
the philosophy of sufficiency economy, in order 
to improve the life of Thai citizens, by stressing 
the significance of economic self-reliance. 
(Community Development Department, 2006). 
Whereof, his philosophy portrays a plan for 
recovery which enhances the economy in term 
of resilience and sustainability, which is  
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Figure 2  Application of the Sufficiency Economy Philosophy in community energy management 

important and capable for meeting the 
unexpected challenges due to globalizations 
and various types of changes. Ubonsri and 
Pannun (2013) looked at sufficiency economy as 
a guide towards environmental sustainability, by 
stating that creating network among people and 
communities based on the philosophy of 
sufficiency economy which helps to create a 
self-protected environment. However, as 
argued by Baka et al. cited by (Naipinit et al. 
2013). the application of the philosophy of 
sufficiency economy must be adapted 
depending on the area and environment. 
          For Instance, in this era of sustainability, 
sufficiency economy can be effectively 
implemented to educate and get the 
community involved about the issue of energy 
management. 
This Sufficiency Economy Philosophy (SEP) 
concept can be expressed graphically, featuring 
the three interlocking core elements 
(moderation, reasonableness, and self-

immunity) with the two conditions (appropriate 
knowledge and ethics & virtues) applied to use 
with all the 9 lessons for building powerful 
community energy management. However, the 
use of renewable energy technology to solve 
the agricultural problems in the community, 
such a drying paddy rice and it is expected that 
the moisture content of paddy could be 
reduced to around 13 to 15% (w.b.) (Wiset et al, 
2001). Also solve the shortage of lunch and lack 
of nutrition students in the rural school. The fish 
culture especially, the temperature. It is fairly 
low in the Northern part of Thailand during the 
winter. Generally, the appropriate and optimum 
temperature of fish culture is 28-32°C (Yongphet 
et al, 2015). Fish are a source of high quality 
protein, vitamins and essential minerals but, 
above all, a virtually unique, rich source of 
omega-3 long-chain poly-unsaturated fatty 
acids (Jabeena and Chaudhry, 2011.). So 
renewable energy technology can be used for 
solving community and school problems. 
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Results  
          The use of renewable energy technology 
apply to the wisdom of the villagers to generate 
income to reduce the cost of the community. 
Thai farmers, known as the “backbone of the 
nation”, are at risk of being replaced by drones 
and sensors (Baxter, 2017). The next generation 
of farmers will need to learn how to build and 
utilize new agricultural technologies. 
Strengthened through the participation of 
community members was resulting in the village 
prototype to measures for sustainability of 
community energy management. Applying the 
knowledge gained from the research to the folk 
wisdom that suits the environment and the 
locality of the people, it is considered as a 
sustainable academic service. These are 
examples of one prototype villages and two 
samples academic services as follows: 
(i) Sample prototype villages 
          In the years 2016-2017; Paddy rice 
greenhouse using solar dryer operate with 
hybrid gasification technology for organic rice 
processing in Baan Vang Pong. Chiang Mai, 
Thailand. 
          Model I: drying paddy rice in community 
by using greenhouse solar dryer with gasified 
system it is show in Fig. 3. At Baan Vangpong. 
Chiangmai, Thailand. Dome shaped greenhouse 
solar dryer was used, and area of 3.0 x 6.0 m2, 
working with downdraft gasifier. Scraps of the 
longan wood (biomass) or agriculture waste 
form community were used as fuel. The 
greenhouse solar dryer without gasifier system 
was constructed with 3 shelves, 1 ton of paddy 

rice load contained with 25%wb initial of the 
grain moisture. Found that, the average solar 
radiation of 350 W/m2; ambient temperature 
was 30°C and internal greenhouse solar dryer 
temperature was 48°C.  After a while an 
operated hybrid system with gasification 
technology had found that the internal 
greenhouse solar dryer rice temperature was 
increased to 25°C. The moisture content of 
paddy rice can be reduced to 15% by using solar 
energy with gasification technology. During 2 
days of operation time, the maximum thermal 
efficiency of gasifier was 74.62%. 
          Model II: Develop a solar dryer to be 
suitable for the community. It is designed to be 
used with biomass type direct combustion it is 
show in Fig. 3. The solar greenhouse is a curved 
roof with polycarbonate sheet cover with 16 
mm of thickness had 3 x 6 m2 of floor area and 
3 m of height. The solar greenhouse had an 
assisted thermal using in cloudy day from 
biomass furnace. The size of furnace size was 1 
m of width, 1 m of length and 0.7 m of height, 
the pipe diameter was 3 inch. The average 
temperature inside the solar greenhouse is 
56.12 °C. It is the optimum temperature for 
drying paddy rice and agricultural products of 
the community. 
          Model III: The solar cabinet drying (SCD) 
technology it is show in Fig. 4.; polycarbonate 
sheet was used in the design and development 
of SCD size is 2.00 m in width, 0.80 m in length, 
and 1.68 m in height. SCD is mainly consists of 
drying chamber, DC fan ventilation, PV module 
 and trays. The chamber drying was design 
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Figure 3 Model I: drying paddy rice in the 
community by using greenhouse solar dryer 

with gasified system and Model II: drying paddy 
rice in the community by using greenhouse 
solar dryer with direct combustion system 

Figure 4 Model III: The solar cabinet drying 
(SCD) technology 

as a half parabolic shaped ventilated with a size 
of 2.00 m in width, 0.80 m in length, and 1.00 m 
in height. It Found that the average solar 
intensity (It) was 727.13 W/m² and have effect 
to the average ambient temperature 36.34°C, 
while the inside temperature of the 
experimental cabinet dryer is 61.24°C. 
          The integration of Baan Vangpong 
(VangPong Model) farmers in order to lead the 
way out in solving the problems of the 
community by applying the philosophy of 
sufficiency economy to the production of fully 
integrated organic rice production as it is shown 

in Fig. 5. Focus on community participation in 
the planting process-product processing. 
Organic fertilizer for use and distribution in the 
community, small rice mills for the community 
and organic rice products. 
(ii) Sample academic services 
          Renewable energy follows the King for 
the Better Life. At Baanbuakchan School, 
Maerim, Chiangmai, Thailand. (October, 2014) it 
is shown in Fig. 6. To promote the use of 
renewable energy at the enterprise level and to 
use the waste from nature to maximize the 
benefits. Promote the technology of solar fish 
pond was 8.5 x 6.4 sq.m., technology charcoal 
kiln by furnace 200 liters, solar energy 
technology, bio-gas technology (fermentation of 
food waste), wood burning biomass technology, 
mushroom house, and growing vegetables in 
school area. To save expenditure on schools 
and to be a sustainable alternative energy 
management school. 

          Renewable energy center, the solar 
greenhouses fish pond and aquaculture 
processing. At Maesariengboripatsuksaschool, 
Maesariang, Maehongson, Thailand (December, 
2016) it is show in Fig. 7. The project will build 
the solar greenhouses size is 7.6 meters wide 
and 17.0 meters long and 4 meters high. The 
average air temperature in the solar 
greenhouses is 45-60°C. The water temperature 
in the fish pond is 27-31°C. The three ponds, size 
were 5.0 meters wide, 5.0 meters long and 1.1 
meters high. Integrated fish farming system in a 
single pond by used placing plastic cages in the 
fish pond and releasing 3 layers of fish. It will be 

Model I Model II 

Model III 



 

Figure 3 Model I: drying paddy rice in the 
community by using greenhouse solar dryer 

with gasified system and Model II: drying paddy 
rice in the community by using greenhouse 
solar dryer with direct combustion system 

Figure 4 Model III: The solar cabinet drying 
(SCD) technology 

as a half parabolic shaped ventilated with a size 
of 2.00 m in width, 0.80 m in length, and 1.00 m 
in height. It Found that the average solar 
intensity (It) was 727.13 W/m² and have effect 
to the average ambient temperature 36.34°C, 
while the inside temperature of the 
experimental cabinet dryer is 61.24°C. 
          The integration of Baan Vangpong 
(VangPong Model) farmers in order to lead the 
way out in solving the problems of the 
community by applying the philosophy of 
sufficiency economy to the production of fully 
integrated organic rice production as it is shown 

in Fig. 5. Focus on community participation in 
the planting process-product processing. 
Organic fertilizer for use and distribution in the 
community, small rice mills for the community 
and organic rice products. 
(ii) Sample academic services 
          Renewable energy follows the King for 
the Better Life. At Baanbuakchan School, 
Maerim, Chiangmai, Thailand. (October, 2014) it 
is shown in Fig. 6. To promote the use of 
renewable energy at the enterprise level and to 
use the waste from nature to maximize the 
benefits. Promote the technology of solar fish 
pond was 8.5 x 6.4 sq.m., technology charcoal 
kiln by furnace 200 liters, solar energy 
technology, bio-gas technology (fermentation of 
food waste), wood burning biomass technology, 
mushroom house, and growing vegetables in 
school area. To save expenditure on schools 
and to be a sustainable alternative energy 
management school. 

          Renewable energy center, the solar 
greenhouses fish pond and aquaculture 
processing. At Maesariengboripatsuksaschool, 
Maesariang, Maehongson, Thailand (December, 
2016) it is show in Fig. 7. The project will build 
the solar greenhouses size is 7.6 meters wide 
and 17.0 meters long and 4 meters high. The 
average air temperature in the solar 
greenhouses is 45-60°C. The water temperature 
in the fish pond is 27-31°C. The three ponds, size 
were 5.0 meters wide, 5.0 meters long and 1.1 
meters high. Integrated fish farming system in a 
single pond by used placing plastic cages in the 
fish pond and releasing 3 layers of fish. It will be 

Model I Model II 

Model III 

 

 
Figure 5 The fully integrated organic rice 

production 

able to produce 6,000 catfish, 990 frog and 450 
climbing perch fish/cycle (3 months/cycle), 
respectively. The fish can be fed 4 times/year 
and can produce catfish was 4,000-4,800 
kg/year. The frogs are in the range of 792-1,320 
kg/year and Thai climbing perch fish was 180-
250 kg/year. The benefits of the renewable 
energy center, schools and communities will 
have the solar greenhouses fish pond and 
aquaculture processing. and reduce the cost of 
buying fish 33.3% 
          For sustainable and to be able to 
transfer technology to other communities. 
Successful to the key to academic service is 
engaging with the community. 

 
Figure 6 Renewable energy follows the King for 

the Better Life. At Baanbuakchan School 

 
Figure 7 The solar greenhouses fish pond and 

aquaculture processing. 
 (ii) Community energy management in other 
countries 
          It is well known that energy is a critical 
resource in ensuring the development of a 
modern society. Nearly 88% of total primary 
energy consumed is fossil fuels like oil, coal and 
natural gas in 2016 (BP, 2017). Considering the 
potential consequences of fossil fuel depletion 
and climate change such as greenhouse effect, 
the transformation of energy systems from fossil 
fuels to renewable energies is significant. In 
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addition, the energy balance of generation and 
consumption is also crucial for the operation of 
society. According to the IEA report, Asia 
countries have huge developing potential while 
half of the total volume of energy traded today 
goes to a destination in Asia (IEA, 2016).  As the 
largest developing country, China has become 
popular and strong in Asia and all over the 
world, while large amount of energy is needed. 
For Asia countries like China, attention has been 
paid to the energy management to use it 
efficiently and to reduce environmental 
pollution. Besides, with the fast speed of world 
connection, the present world has been turned 
out to be a giant network of interconnected 
communities, which means that communities 
play an important role for energy management 
and the acting at local communities is essential 
(Finco, 2001). Hence, the energy sustainability 
can be initiated and managed among 
communities. 
          There have been various methods to 
reach it both in the world and China. The 
community energy storage has been reported as 
one way to save and produce energy in 
communities (Arghandeh, 2014; Nourai, 2010; 
Department of Energy and Climate Change, 
2016). Developing renewable energy (IEA, 2016) 
and take advantage of waste materials (Yangsiyu 
Lu, 2017) are also popular towards community 
energy management. In addition, the concept of 
energy management should be conveyed to 
people in communities by education. China has 
regarded the diversified energy supply system 
as a good method to manage the energy 

consumption (Xinhuanet, 2014a.). Besides, 
improvement of energy efficiency could lead to 
much lower primary energy demand for better 
energy management (Qilin Liu, 2018). It has 
become clear that novel technologies always 
help industries and people’s life. For example, 
the most popular technologies of artificial 
intelligence (AI) (Javier Mata, 2018) and 
autonomous vehicle (AV) (Jessica Van, 2018) are 
emerging, which could alter people’s living and 
thinking. What should be mentioned is that 
China has become a leading role in non-cash 
payment and fast post, improving efficiency and 
saving time. For instance, Alipay and Wechat 
pay could be used in more and more countries. 
In a way, these high technologies contribute to 
the society development and alter the energy 
consumption structures.  
          With the increasing energy demand for 
development, more attention would be paid to 
the energy management methods, especially in 
community level. Modern technologies make 
people better understand and solve the energy 
problems we are facing today. With the aid of 
various methods mentioned above, the 
interaction and corporation among countries 
and communities would lead to a bright and 
harmonious human society. 
          Being the most developed continent has 
cons, indeed Europe EU-28 is the third largest 
CO2 emitter globally (3420 MTn of CO2 emitted 
in 2014) according to (Isabel project identity, 
2016) and found solutions to remediate became 
unavoidable  
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Europe is basing on energy economy and social 
innovation which means encouraging citizens to 
get involve and take initiative but also to 
collaborate to create new approach; and 
communication, partnership and socio-economic 
benefits are important key to lead to succeed 
of energy community  
          The European commission did his part of 
job by submitting a white paper of the council 
of European regulators on active customers, 
renewable self-consumers and energy 
communities (CEER white paper, 2017) 
          Lot of efforts have been made to reduce 
the greenhouse gases emissions including 
creating a generation based on renewable 
energy sources like Wind power and 
photovoltaic, and an island of Samsø in 
Denmark became an example in a world wilde 
community in that and attracted a lot of 
attention on the end results of this 
transformation (Sperling, 2017). 
          Solar and combined heat power 
generation started to be set up in social 
housings (McCabe et al, 2018; Viétor et al, 2015; 
Quiring, 2010;) in the UK a community energy 
practitioners’ forum was etablished to creat a 
cooperation and coordination between 
different energy economic, to support and 
encourage the communities to set up a projects 
to reduce energy consumption and, a way to 
face a climate change 
          Africa is the hottest country in the world, 
they have the biggest desert “saraha” which it 
means a high potential in solar energy. As a 
country which has a biggest part of the saraha 

desert Algeria has also a very high ambitions, the 
government launched a program of energy 
renewable which consist to provide 22 000 MW 
of power from 2013 to 2022 and this from 
different resource as solar energy, wind energy 
and biomass energy (Zafar, 2017) 
          Only 20% of africans population have 
acces to electricity, the most touched zone Is 
the subsaharian countries where only 2/3 have 
electricity which is a paradox knowing the 
potential and the richness that this continent 
has. Sub-saharian countries want to drive a 
private-public cooperations in renewable 
energy (Herscowitz, 2016), while in some island 
states in Africa, in additions, in solar and wind 
energy, they rely in hydropower potential, 
Bioenergy and geothermal energy, indeed the 
geothermal energy can provide electricity 
continuously, for example in mauritus a policy 
mechanisms set a national budget for 
exploitation of CTL for power generation 
(Surroop and Raghoo, 2018) In comers, an 
investigation and studies been made and still on 
going to measure the exploitable capacity of the 
geothermal energy 
          Many initiatives have been taken in 
America for energy community to procure 
electricity in a rural zones, as a diesel-PV hybrid 
systems or energy provision in south Americans 
country such Argentina and brazil in the 
amazons regions, many electrifications 
programs had also been launched whether for 
rural or school in Costa Rica and Honduras  in 
this order (Madriz-Vargas et al, 2018; Díaz et al, 
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2011; Andrade et al, 2011; Alvial-Palavicino et al 
,2011 ; Feron et al, 2006; Ley et al, 2006). 
          In united states, because of their 
resources and innovative culture 18% of 
electricity is produces by different energy 
renewable as solar and wind energy 
hydroelectric or biomass, while a project of 2.9 
gigawatts of renewable energy were initiated in 
2017, and many job opportunities are creating. 

Conclusion and Suggestions 
          To raise awareness among people in the 
community for renewable energy center by 
allowing people to take part fully in the 
community and have a real need of renewable 
energy technology. The government agency 
encourages people in the area to benefit from 
renewable energy technology through a 
comprehensive management of local 
renewable energy potential and in line with 
local wisdom. There are 9 lessons for building a 
powerful community energy management: 
Energy learning centers (ELCs), Coaching and 
mentoring, Action learning, Community 
referendum, Technology transfer and 
innovation, Community volunteers, Knowledge 
bases, Networking community, and Sufficiency 
economy philosophy. Can assist in the 
management of sustainable replacement 
molds. It can help to manage a sustainable 
alternative community energy management.  
          The comparison between community 
energy management in Thailand with Asia, 
Europe, America, and Africa, There is no 
difference, however, and space although the 
devices and the different sources of renewable 

energies used between the continent are 
almost all the same, the reasons of the 
applications of this dispositions are different, in 
Europe and north America, the reason are more 
economic and ecologic, while in Africa and 
south America even for ecologic reasons ,the 
poverty and electricity issues in this part of the 
globe, made the application of renewable 
energies unavoidable. The sustainability of the 
community's energy management, under the 
sufficiency economy philosophy, have been 
recognized as a critical issue for the future 
community development in the countries 
around the world. The difference in the 
community development toward renewable 
energy, varies for each country depending: the 
weather conditions, problems within the area, 
culture, appropriate technology for renewable 
energy, and natural resources. To sustain 
sustainability between natural resources and 
the promotion of alternatives energies use in 
the community. the following suggestions have 
been made: 

• Professionals should bring knowledge in 
the communities, renewables energies, and 
sufficiency for sustainable development, and 
examples of environmental management by 
public and private organizations should be used 
to convey into the community as a concrete. 

• Should produce other teaching 
materials, teaching activities and study visit to 
provide academic services to society.  

• The research today, societies around 
the world are aware of the importance of using 
sufficient energy for sustainable development. 



2011; Andrade et al, 2011; Alvial-Palavicino et al 
,2011 ; Feron et al, 2006; Ley et al, 2006). 
          In united states, because of their 
resources and innovative culture 18% of 
electricity is produces by different energy 
renewable as solar and wind energy 
hydroelectric or biomass, while a project of 2.9 
gigawatts of renewable energy were initiated in 
2017, and many job opportunities are creating. 

Conclusion and Suggestions 
          To raise awareness among people in the 
community for renewable energy center by 
allowing people to take part fully in the 
community and have a real need of renewable 
energy technology. The government agency 
encourages people in the area to benefit from 
renewable energy technology through a 
comprehensive management of local 
renewable energy potential and in line with 
local wisdom. There are 9 lessons for building a 
powerful community energy management: 
Energy learning centers (ELCs), Coaching and 
mentoring, Action learning, Community 
referendum, Technology transfer and 
innovation, Community volunteers, Knowledge 
bases, Networking community, and Sufficiency 
economy philosophy. Can assist in the 
management of sustainable replacement 
molds. It can help to manage a sustainable 
alternative community energy management.  
          The comparison between community 
energy management in Thailand with Asia, 
Europe, America, and Africa, There is no 
difference, however, and space although the 
devices and the different sources of renewable 

energies used between the continent are 
almost all the same, the reasons of the 
applications of this dispositions are different, in 
Europe and north America, the reason are more 
economic and ecologic, while in Africa and 
south America even for ecologic reasons ,the 
poverty and electricity issues in this part of the 
globe, made the application of renewable 
energies unavoidable. The sustainability of the 
community's energy management, under the 
sufficiency economy philosophy, have been 
recognized as a critical issue for the future 
community development in the countries 
around the world. The difference in the 
community development toward renewable 
energy, varies for each country depending: the 
weather conditions, problems within the area, 
culture, appropriate technology for renewable 
energy, and natural resources. To sustain 
sustainability between natural resources and 
the promotion of alternatives energies use in 
the community. the following suggestions have 
been made: 

• Professionals should bring knowledge in 
the communities, renewables energies, and 
sufficiency for sustainable development, and 
examples of environmental management by 
public and private organizations should be used 
to convey into the community as a concrete. 

• Should produce other teaching 
materials, teaching activities and study visit to 
provide academic services to society.  

• The research today, societies around 
the world are aware of the importance of using 
sufficient energy for sustainable development. 

The future research should have measure the 
statistical value and statistically significant to be 
the guidelinesenergie for develop a community. 
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กรณีศึกษา ร้านค้าชุมชนบ้านหลวง ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

Suitable Management Model for Community Shop Management. 
 Case study Banluang Community Shop, Luang Kord Subdistrict, Prao District, 

Chiangmai Province. 
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บทคัดย่อ  
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารงานร้านค้าชุมชนบ้านหลวง อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อย 
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการทดลองปฏิบัติการ โดยด าเนินงานร่วมกันกับคณะกรรมการร้านค้าชุมชน 
  รูปแบบของร้านค้าชุมชนเป็นกลุ่มสมาชิกร่วมระดมทุน ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ร้านค้าชุมชนเพื่อประโยชน์
ของคนในชุมชน ตามเจตนารมณ์ของโครงการประชารัฐ” มีการออกระเบียบข้อบังคับทั้งหมด 9 หมวด พัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน ระบบบัญชีและการเงิน ออกแบบเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีต่างๆ มีการวางนโยบาย
การขายสินค้าและการตั้งราคาขาย     
  ร้านค้าชุมชนเปิดด าเนินการในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 มีการประชุมชี้แจงระเบียบข้อบังคับร้านค้าชุมชน
กับคนในชุมชน และมีรับสมัครสมาชิกและออกขายหุ้น สรุปตัวเลขผลการด าเนินงาน และ สถานะทางการเงิน  
ช่วง 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน) พบว่า ร้านค้าชุมชนมีรายได้รวม 183,040.39 บาท มีผลการด าเนินงานขาดทุน
สุทธิ 16,373.11 บาท มีเงินทุนคงเหลือ 795,446.89 บาท ผลการวิเคราะห์ พบว่า ร้านค้าชุมชนฯ มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารที่ค่อนข้างสูงในช่วงเปิดร้านค้าชุมชน หากทีมบริหารร้านค้าชุมชนฯ ยังสามารถรักษาระดับการขายและต้นทุน
ได้เท่าเดิม คาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการ ณ วันสิ้นรอบบัญชี 31 ธันวาคม 2560 ตัวเลขผลประกอบการน่าจะเป็ น
ก าไร การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน พบว่าร้านค้าชุมชนไม่มีความเสี่ยงเรื่องการจ่ายช าระหนี้สินระยะสั้น มีการลงทุน
ในสินค้าคงเหลือมากที่สุด ดังนั้นต้องมีการหาแนวทางการบริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ  
 รูปแบบการบริหารงานที่ได้พัฒนาขึ้นครั้งนี้เป็นระบบการบริหารที่สอดคล้องกับหลักการบริหารที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเพราะเกิดจากความร่วมมือกันในการออกแบบและทดลองปฏิบัติ คณะกรรมการร้านค้า
ชุมชนมั่นใจว่า ระบบการบริหารฯ นี้จะสามารถท าให้การด าเนินงานของร้านค้าชุมชนบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์
ของโครงการประชารัฐ ปลูกจิตส านึกให้คนในชุมชนมีการบริหารงบประมาณ ด าเนินการกิจกรรมร่วมกัน และจะส่งผล
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสืบไป 

ค าส าคัญ  รูปแบบที่เหมาะสม  การบริหารงาน  ร้านค้าชุมชน  บ้านหลวง 
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Abstract 
 The objective of this research was to study and develop a model for community shop 
management of Banluang community shop, Prao District, Chiangmai Province, by using the 
participatory action research. The data was collected by the workgroup, seminar, and in-depth 
interview and implement in cooperating with the Banluang community shop’s administrative 
committee 
 The model of community shop is being funded from the members in community. The vision 
is “Community benefits in accordant with Pracharath Project”.  The research team brainstorm to 
issue nine sections of regulation, developed internal control, accounting system, selling policy and 
price system.  
 0n 16th July 2017, the community shop started their business and made the first meeting 
to clarify the community shop’s regulations, registering member and funding. The Performance of 
the first quarter (July-September) and financial position showed total income of 183,040.39 bath, 
net loss 16,373.11 bath, and the balance of equity 795,446.89 bath. Analytical results showed high 
initial administration expenses, if the management team can maintain the amount of sales and cost 
the same with the previous quarter, then the performance may show the increase in profits on 31st 
December 2017. The Community shop showed no liquidity risk, however, high inventory investment 
is recognized, and therefore the efficiency of inventory management of the community is required.  
 This participation developed model of management in conformity with the principle of 
management and suitable for the community. The community shop’s administrative committee are 
confident that the model of management will drive the community shop to achieve goals of 
Pracharath project, created community cooperation in budget management. Finally the community 
can be self-reliant and continually develop in future. 
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บทน า 
 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบใน
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนใน
ระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง  
โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ผ่านส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท 
ซึ่ ง ชุ ม ชนบ้ า น หล ว ง  หมู่ ที่  6  ต า บ ล โหล่ ง ขอด  
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียง ใหม่  เป็นชุมชนหนึ่งที่มี
คุณสมบัติที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
 สมาชิกในชุมชนบ้านหลวงส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวนมะม่วง และล าไย  
กระเทียม มันฝรั่ง ข้าวโพด โดยในหนึ่งปีเกษตรกรจะท า
การปลูกพืชหมุนเวียนกัน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีของ

ครัวเรือนมากกว่า 30,000 บาท ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ชี้วัด
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) รายจ่ายของครัวเรือนใน
หมู่บ้านส่วนใหญ่มาจากการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (เมทินี น้อยเรือน 
และดุษณี กุยแก้ว, 2558) ในปัจจุบันหมู่บ้านบ้านหลวง 
มีร้านค้าเอกชนท่ีขายวัสดุทางการเกษตรจ านวน 2 ร้าน 
และมีสหกรณ์ร้านค้าชุมชนซึ่งจะขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกมันฝรั่งเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ
ชนิดอื่น ๆ  
 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านบ้านหลวงมีมติคัดเลือก
โครงการร้านค้าชุมชน เพื่อเข้าในโครงการเพิ่มความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
โดยสินค้าร้านค้าชุมชนจะประกอบด้วยวัสดุการเกษตร 
ปุ๋ย เครื่องจักรทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ของใช้
เบ็ดเตล็ด เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ของคนในชุมชนที่



Abstract 
 The objective of this research was to study and develop a model for community shop 
management of Banluang community shop, Prao District, Chiangmai Province, by using the 
participatory action research. The data was collected by the workgroup, seminar, and in-depth 
interview and implement in cooperating with the Banluang community shop’s administrative 
committee 
 The model of community shop is being funded from the members in community. The vision 
is “Community benefits in accordant with Pracharath Project”.  The research team brainstorm to 
issue nine sections of regulation, developed internal control, accounting system, selling policy and 
price system.  
 0n 16th July 2017, the community shop started their business and made the first meeting 
to clarify the community shop’s regulations, registering member and funding. The Performance of 
the first quarter (July-September) and financial position showed total income of 183,040.39 bath, 
net loss 16,373.11 bath, and the balance of equity 795,446.89 bath. Analytical results showed high 
initial administration expenses, if the management team can maintain the amount of sales and cost 
the same with the previous quarter, then the performance may show the increase in profits on 31st 
December 2017. The Community shop showed no liquidity risk, however, high inventory investment 
is recognized, and therefore the efficiency of inventory management of the community is required.  
 This participation developed model of management in conformity with the principle of 
management and suitable for the community. The community shop’s administrative committee are 
confident that the model of management will drive the community shop to achieve goals of 
Pracharath project, created community cooperation in budget management. Finally the community 
can be self-reliant and continually develop in future. 
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บทน า 
 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบใน
โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนใน
ระดับชุมชนผ่านกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง  
โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง ผ่านส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท 
ซึ่ ง ชุ ม ชนบ้ า น หล ว ง  หมู่ ที่  6  ต า บ ล โหล่ ง ขอด  
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียง ใหม่  เป็นชุมชนหนึ่งที่มี
คุณสมบัติที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
 สมาชิกในชุมชนบ้านหลวงส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าสวนมะม่วง และล าไย  
กระเทียม มันฝรั่ง ข้าวโพด โดยในหนึ่งปีเกษตรกรจะท า
การปลูกพืชหมุนเวียนกัน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีของ

ครัวเรือนมากกว่า 30,000 บาท ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ชี้วัด
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) รายจ่ายของครัวเรือนใน
หมู่บ้านส่วนใหญ่มาจากการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม (เมทินี น้อยเรือน 
และดุษณี กุยแก้ว, 2558) ในปัจจุบันหมู่บ้านบ้านหลวง 
มีร้านค้าเอกชนที่ขายวัสดุทางการเกษตรจ านวน 2 ร้าน 
และมีสหกรณ์ร้านค้าชุมชนซึ่งจะขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกมันฝรั่งเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ
ชนิดอื่น ๆ  
 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านบ้านหลวงมีมติคัดเลือก
โครงการร้านค้าชุมชน เพื่อเข้าในโครงการเพิ่มความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
โดยสินค้าร้านค้าชุมชนจะประกอบด้วยวัสดุการเกษตร 
ปุ๋ย เครื่องจักรทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ของใช้
เบ็ดเตล็ด เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ของคนในชุมชนที่

สามารถซื้อสินค้า โดยไม่ต้ องผ่ านพ่อค้าคนกลาง 
จัดรูปแบบร้านค้าชุมชนให้มีความโปร่งใส แต่ทั้งนี้ใน
อดีตทางหมู่บ้านได้เคยมีการจัดตั้งร้านค้าชุมชนมาแล้ว 
แต่เนื่องจากเป็นการด าเนินงานที่ไม่มีการวางรูปแบบ
การบริหารงานที่เหมาะสม จึงท าให้โครงการนี้ได้ล้มเลิก  
ดังนั้น เพื่อที่จะให้ร้านค้าชุมชนที่จะจัดตั้งขึ้น มีรูปแบบ
การบริหารงานที่เหมาะสมกับชุมชน มีการบริหารงานท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทางชุมชนจึงต้องการความร่วมมือ
จากนักวิชาการในการท างานกับบุคคลากรในชุมชน  
เพื่อวางรูปแบบการบริหารงานดังกล่าว ซึ่งถ้าโครงการนี้
ประสบความส าเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนที่จะ
สามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตรกรรมในราคาท่ีต่ าลง 
และปลูกจิตส านึกในการบริหารงบประมาณ/ด าเนินการ
กิจกรรมร่วมกัน ที่ยึดหลักการบริหารแบบโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตาม
แนวทางประชารัฐ และจะส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเอง มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

วิธีการด าเนินงาน 
 การศึกษานี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วม ด าเนินงานโครงการในระยะเวลาทั้งสิ้น 
12 เดือน ตั้ งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 ถึ ง  วันที่   
30 กันยายน 2560 โดยมีการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
ทีมวิจัยคณาจารย์สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ และคณะกรรมการร้านค้าชุมชน ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ ในรูปแบบการจัดประชุม สัมภาษณ์ ซึ่งท าให้ทีม
นักวิจัยและคนในชุมชนได้มาร่วมคิด ตั้งค าถาม วางแผน 
หาข้อมูล ทดลองท า วิเคราะห์ สรุปผลการท างานและ
หาค าตอบโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง  โดยที่
บทบาทที่ส าคัญของทีมวิจัย คือ ผู้แนะน าแนวทางด้าน
วิชาการเกี่ยวกับ การวางรูปแบบและโครงสร้างการ
บริหารงาน  การวางระบบบัญชี การเงิน ระบบการ
ควบคุม ตรวจสอบ การก าหนดราคาสินค้า เพื่อให้ชุมชน
น าไปประยุกต์ในการปฏิบัติและตัดสินใจตามบริบท 
ของตน (ภาพที่ 1) 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการท ากิจกรรมร่วมกันของ ทีมวิจัยและ
คณะกรรมการร้านค้าชุมชนได้ก าหนดให้ร้านค้าชุมชนมี

รูปแบบการด าเนินงานแบบกลุ่มสมาชิกร่วมระดมทุนมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และระเบียบข้อบังคับ 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : ร้านค้าชุมชนเพื่อประโยชน์ของคน
ในชุมชน ตามเจตนารมณ์ของโครงการประชารัฐ  
 พันธกิจ :  ด าเนินการกิจกรรมร้านค้าชุมชน
ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน โดยยึดหลักการบริหารแบบ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

วัตถุประสงค์   
 1. เพื่อเสริมสร้าง และ สนับสนุนการสร้าง
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน 
 2. เพื่อสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน 
 3. เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรของ
สมาชิกในชุมชน 
 4. เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ 
ฐานรากของชุมชน 
  ระเบียบข้อบังคับของร้านค้าชุมชน ข้อบังคับ
ของร้านค้าชุมชน แบ่งออกเป็น 9 หมวด ประกอบด้วย 
หมวดที่ 1  หมวดทั่วไป 
หมวดที่ 2  วัตถุประสงค์ร้านค้าชุมชน 
หมวดที่ 3  แหล่งที่มาของงบประมาณและทรัพย์สิน 
หมวดที่ 4  สมาชิกร้านค้าชุมชน 
หมวดที่ 5  คณะกรรมการ 
หมวดที่ 6 การระดมทุน การจัดสรรก าไรสุทธิหรือเงิน

ปันผลการถือหุ้นประจ าปี 
หมวดที่ 7  พนักงานประจ า 
หมวดที่ 8  การเงินและการบัญชี 
หมวดที่ 9  บทเฉพาะกาล 
 โดยที่ระเบียบข้อบังคับดังกล่าว ผ่านการ
รับรองจากชุมชนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560  
ระบบบัญชีของร้านค้าชุมชน 
 เพื่อให้คณะกรรมการร้านค้าชุมชนตระหนักถึง
ประโยชน์ของระบบบัญชีท่ีดีและประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี ทีมวิจัยได้มีการจัดเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเรื่อง “ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ”  
มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้นและ
ประโยชนข์องข้อมูลการบัญชีแก่คณะกรรมการฯ พร้อม
กันนี้ได้หารือร่วมกันพิจารณาก าหนดขั้นตอนการท างาน
ด้านบัญชีและการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 51
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คณะกรรมการรับผิดชอบ 3 คน  
          2. สินค้าคงเหลือและวัสดุคงเหลือ ก าหนดให้มี
การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนและวันสิ้นปี 
การตีราคาสินค้าคงเหลือและวัสดุคงเหลือตามราคาทุน 
โดยจะเลือกใช้วิธีการค านวณราคาทุนวิธีเข้าก่อนออก
ก่อน (FIFO)  
          3. การระดมทุน ก าหนดให้ระดมทุนในลักษณะ
การออกหุ้นโดยไม่จ ากัดจ านวน มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
ก าหนดให้สมาชิกสามารถถือหุ้นได้คนละไม่เกิน 1,000 
หุ้น ยกเว้นเงินทุนของร้านค้าชุมชน สมาชิกสามารถ 
ถอนหุ้นหรือเพิ่มหุ้นได้ปีละ 1 คร้ัง และการถอนหรือเพิ่ม
หุ้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการร้านค้าชุมชนก าหนด 
          4. ลูกหนี้การค้า และ การประมาณการค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญและการตัดจ าหน่ายหนี้สูญ ลูกหนี้การค้า
แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยอาจมีการบันทึกค่า
เ ผื่ อ หนี้ ส ง สั ย จ ะสูญ ซึ่ ง โ ด ยทั่ ว ไ ปพิ จ า รณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้ 
          5. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ วัดมูลค่าเริ่มแรก
โดยใช้ราคาทุน ให้ค านวณค่าเสื่อมราคาอาคารและ
อุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาพการใช้งานและใกล้เคียง
กับความเป็นจริงโดยวิธีเส้นตรงตามอัตราร้อยละ ดังนี้ 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 10  ปี 
สินทรัพย์อื่น ๆ    5   ปี  

          6. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย  รายได้จากการ
ขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนใน
ตัวสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 
          7. การจ่ายเงินปันผล สมาชิกจะได้รับเงินปันผล
เฉลี่ยคืนเมื่อสิ้นปี โดยจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
          8. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ต้องตัดจ่าย เช่นสิทธิ
ในการใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ ให้ตัดจ่ายตามอายุการใช้สิทธิ
ที่ได้รับ  
          ข้ันตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน
ของระบบงาน ได้แก่  
          ระบบซื้อสินค้าเป็นเงินสด/เงินเชื่อ ระบบบัญชี
ขายสินค้าเป็นเงินสด/เงินเชื่อ ระบบบัญชีรับช าระค่า
สมัครสมาชิก ระบบบัญชีรายได้ และระบบบัญชีรับช าระ
หนี้/จ่ายช าระหนี้ 
          ซึ่งแต่ละระบบงานจะอธิบายถึง กระบวนการ
ปฏิบัติงาน เอกสารประกอบระบบบัญชีและมีการแสดง
เป็นแผนภาพแสดงทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชี
ประกอบ (ภาพที่ 2)
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          การด าเนินงานช่วงการเตรียมการ ก่อนเปิด
ร้านค้าชุมชนคณะกรรมการได้พิจารณาก่อสร้างอาคาร
ร้านค้า  ซื้ อ อุปกรณ์คอมพิว เตอร์พร้อมโปรแกรม
ส าเร็จรูปบริหารร้านค้า เครื่องตกแต่งส านักงานและชั้น
วางสินค้า พร้อมกันนี้ได้ด าเนินการเตรียมการอ่ืน ๆ ก่อน
เปิดร้านค้าชุมชน ประกอบด้วย 
          การสรรหาพนักงานงานประจ า โดยยึดแนว
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดขึ้น โดยพนักงาน
ได้เข้าเร่ิมปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559   
          การคัดเลือกสินค้าที่จะน ามาวางขายและผู้จัด
จ าหน่ าย  สินค้ า เกษตรที่ น ามาวางจ าหน่ าย  คือ 
ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเกษตร โดย
ชนิดของสินค้าจะพิจารณาให้เหมาะสมกับฤดูกาลในการ
เพาะปลูกในชุมชน คณะกรรมการได้ติดต่อขอใบเสนอ
ราคาไปยังผู้จัดจ าหน่าย 3-4 ราย ผู้จัดจ าหน่ายที่ได้รับ
การพิจารณา คือ ร้านสินค้าเกษตรขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจาก ทางผู้จัดจ าหน่ายราย
ดังกล่าวเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดร้านค้าชุมชน 
จึงได้เสนอราคาสินค้ารวมค่าขนส่งที่ต่ ากว่าร้านอ่ืน ๆ  
          สินค้าอุปโภคบริโภคที่จะน ามาวางจ าหน่ายเป็น
สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน คณะกรรมการพิจารณา
จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจากศูนย์ค้าส่งขนาดใหญ่แห่ง
หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สินค้าอุปโภคบริโภค จะ
ไม่ใช่สินค้าหลักที่วางจ าหน่ายในร้านค้าชุมชน ทาง
คณะกรรมการจะน าสินค้ามาขายในราคาท่ีต่ ากว่า
ท้องตลาดในวันเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นการดึงดูด
ความสนใจจากคนในชุมชน 
           การวางนโยบายการขายสินค้าและการตั้งราคา
ขาย ทีมวิจัยมีการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ 
เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ต้องใช้ในการก าหนดราคาขาย เช่น 
ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ก าไรที่ต้องการ ข้อดีและ
ข้อเสียของระบบการขายสด และระบบขายเชื่อ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณาวางนโยบายการขายและ
การตั้งราคาขายร่วมกัน 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่า ช่วงเวลาเริ่มต้น
ของร้านค้าชุมชน ควรเน้นนโยบายการขายเป็นเงินสด 
เพราะต้องการให้มีเงินหมุนเวียนในร้านค้าฯ ไม่ขาด
สภาพคล่อง และอาจมีการพิจารณาการขายเป็นเงินเชื่อ
ให้เฉพาะกับสมาชิก  
 การตั้งราคาขายพิจารณาจาก ต้นทุนสินค้ารวม 
บวกก าไรที่ต้องการ ต้นทุนสินค้ารวมประกอบด้วย 

ต้นทุนผันแปร คือ ราคาของสินค้ารวมค่าขนส่ง  ต้นทุน
คงที่  คือ รายจ่ายประจ าของร้านค้าชุมชน ต่อเดือน ซึ่ง
ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่า
เสื่อมราคาสินทรัพย์ ซึ่งต้นทุนคงที่ต่อเดือนประมาณ 
9,000 บาท  
           ต้นทุนคงที่จะไม่ผันแปรตามจ านวนท่ีขาย
สินค้า เมื่อปริมาณการขายมากขึ้น ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย
จะลดลง ดังนั้นในการก าหนดต้นทุนสินค้ารวม  จะ
ก าหนดเป็นมูลค่ารวมของการสั่งซื้อต่อครั้ง ดังนี้ 
          กรณีสั่งซื้อต่อครั้ง/เดือน 100,000 บาท ต้นทุน
คงที่ 9,000 บาท (9% ของต้นทุนผันแปร)  
          กรณีสั่งซื้อต่อครั้ง/เดือน 200,000 บาท ต้นทุน
คงที่ 9,000 บาท (4.5% ของต้นทุนผันแปร)*ปรับเป็น 
5% 
          กรณีสั่งซื้อต่อครั้ง/เดือน 400,000 บาทต้นทุน
คงที่ 9,000 บาท (2.25% ของต้นทุนผันแปร) *ปรับเปน็ 
3% 
          ดังนั้น การค านวณต้นทุนรวมของสินค้าแต่ละ
ชนิดในการซื้อต่อครั้งจะบวกต้นทุนคงที่เข้าไป ตามร้อย
ละที่ก าหนด แสดงเป็นการค านวณต้นทุน 
          การก าหนดราคาขาย ให้บวกก าไรท่ีต้องการกับ
ต้นทุนรวมที่ค านวณได้ ซึ่งทางคณะกรรมการ พิจารณา 
บวกก าไร 5 -10% ของต้นทุนรวม 
          อย่างไรก็ตาม ได้มีการส ารวจราคาสินค้าเกษตร
ของร้านค้าอ่ืนๆ ในชุมชน เพื่อน ามาร่วมพิจารณาในการ
ตั้งราคาขายด้วย ผลที่ส ารวจพบว่าราคาสินค้าของ
ร้านค้าชุมชนต่ ากว่า ซ่ึงประเด็นความต่างของราคาขาย
ดังกล่าวเกิดจาก ร้านค้าอ่ืนๆ ในชุมชนมีการบวกก าไร
มากกว่า 10 % ทั้งนี้เนื่องจากส่วนใหญ่ร้านค้าในชุมชนมี
การขายเป็นเงินเชื่อจึงต้องบวกต้นทุนดอกเบี้ยเข้าไปใน
ราคาสินค้าด้วย 
ผลการด าเนินงานร้านค้าชุมชนช่วง 3 เดือนแรก 
          ร้ านค้ าชุมชน ได้ เปิ ดด า เนินการในวันที่   
16 กรกฎาคม 2560 ซึ่งในวันเดียวกันนี้มีการประชุม
ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับร้านค้าชุมชนกับคนในชุมชน 
และมีการระดมทุนโดยรับสมัครสมาชิกร้านค้าชุมชน
และออกขายหุ้น  คณะกรรมการฯ ได้เร่ิมด าเนินกิจกรรม
ของร้านค้าชุมชนตามระบบการบริหารงานที่ ได้
พัฒนาขึ้น การปฏิบัติงานสอดคล้องตามรูปแบบการ
บริหารที่ ก าหนดขึ้น  อย่างไรก็ตามมีขั้นตอนการ
ปฏิบั ติ ง านบาง เรื่ อ งที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิบั ติ ต าม ได้ 



          การด าเนินงานช่วงการเตรียมการ ก่อนเปิด
ร้านค้าชุมชนคณะกรรมการได้พิจารณาก่อสร้างอาคาร
ร้านค้า  ซื้ อ อุปกรณ์คอมพิว เตอร์พร้อมโปรแกรม
ส าเร็จรูปบริหารร้านค้า เครื่องตกแต่งส านักงานและชั้น
วางสินค้า พร้อมกันนี้ได้ด าเนินการเตรียมการอ่ืน ๆ ก่อน
เปิดร้านค้าชุมชน ประกอบด้วย 
          การสรรหาพนักงานงานประจ า โดยยึดแนว
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดขึ้น โดยพนักงาน
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          การคัดเลือกสินค้าที่จะน ามาวางขายและผู้จัด
จ าหน่ าย  สินค้ า เกษตรที่ น ามาวางจ าหน่ าย  คือ 
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ราคาไปยังผู้จัดจ าหน่าย 3-4 ราย ผู้จัดจ าหน่ายที่ได้รับ
การพิจารณา คือ ร้านสินค้าเกษตรขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจาก ทางผู้จัดจ าหน่ายราย
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ไม่ใช่สินค้าหลักที่วางจ าหน่ายในร้านค้าชุมชน ทาง
คณะกรรมการจะน าสินค้ามาขายในราคาท่ีต่ ากว่า
ท้องตลาดในวันเปิดร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นการดึงดูด
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           การวางนโยบายการขายสินค้าและการตั้งราคา
ขาย ทีมวิจัยมีการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ 
เกี่ยวกับ ปัจจัยที่ต้องใช้ในการก าหนดราคาขาย เช่น 
ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ก าไรที่ต้องการ ข้อดีและ
ข้อเสียของระบบการขายสด และระบบขายเชื่อ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณาวางนโยบายการขายและ
การตั้งราคาขายร่วมกัน 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่า ช่วงเวลาเริ่มต้น
ของร้านค้าชุมชน ควรเน้นนโยบายการขายเป็นเงินสด 
เพราะต้องการให้มีเงินหมุนเวียนในร้านค้าฯ ไม่ขาด
สภาพคล่อง และอาจมีการพิจารณาการขายเป็นเงินเชื่อ
ให้เฉพาะกับสมาชิก  
 การตั้งราคาขายพิจารณาจาก ต้นทุนสินค้ารวม 
บวกก าไรที่ต้องการ ต้นทุนสินค้ารวมประกอบด้วย 

ต้นทุนผันแปร คือ ราคาของสินค้ารวมค่าขนส่ง  ต้นทุน
คงที่  คือ รายจ่ายประจ าของร้านค้าชุมชน ต่อเดือน ซึ่ง
ประกอบด้วย เงินเดือนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่า
เสื่อมราคาสินทรัพย์ ซึ่งต้นทุนคงที่ต่อเดือนประมาณ 
9,000 บาท  
           ต้นทุนคงที่จะไม่ผันแปรตามจ านวนที่ขาย
สินค้า เมื่อปริมาณการขายมากขึ้น ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย
จะลดลง ดังนั้นในการก าหนดต้นทุนสินค้ารวม  จะ
ก าหนดเป็นมูลค่ารวมของการสั่งซื้อต่อครั้ง ดังนี้ 
          กรณีสั่งซื้อต่อครั้ง/เดือน 100,000 บาท ต้นทุน
คงที่ 9,000 บาท (9% ของต้นทุนผันแปร)  
          กรณีสั่งซื้อต่อครั้ง/เดือน 200,000 บาท ต้นทุน
คงที่ 9,000 บาท (4.5% ของต้นทุนผันแปร)*ปรับเป็น 
5% 
          กรณีสั่งซื้อต่อครั้ง/เดือน 400,000 บาทต้นทุน
คงที่ 9,000 บาท (2.25% ของต้นทุนผันแปร) *ปรับเปน็ 
3% 
          ดังนั้น การค านวณต้นทุนรวมของสินค้าแต่ละ
ชนิดในการซื้อต่อครั้งจะบวกต้นทุนคงที่เข้าไป ตามร้อย
ละที่ก าหนด แสดงเป็นการค านวณต้นทุน 
          การก าหนดราคาขาย ให้บวกก าไรที่ต้องการกับ
ต้นทุนรวมที่ค านวณได้ ซึ่งทางคณะกรรมการ พิจารณา 
บวกก าไร 5 -10% ของต้นทุนรวม 
          อย่างไรก็ตาม ได้มีการส ารวจราคาสินค้าเกษตร
ของร้านค้าอ่ืนๆ ในชุมชน เพื่อน ามาร่วมพิจารณาในการ
ตั้งราคาขายด้วย ผลที่ส ารวจพบว่าราคาสินค้าของ
ร้านค้าชุมชนต่ ากว่า ซึ่งประเด็นความต่างของราคาขาย
ดังกล่าวเกิดจาก ร้านค้าอ่ืนๆ ในชุมชนมีการบวกก าไร
มากกว่า 10 % ทั้งนี้เนื่องจากส่วนใหญ่ร้านค้าในชุมชนมี
การขายเป็นเงินเชื่อจึงต้องบวกต้นทุนดอกเบี้ยเข้าไปใน
ราคาสินค้าด้วย 
ผลการด าเนินงานร้านค้าชุมชนช่วง 3 เดือนแรก 
          ร้ านค้ าชุมชน ได้ เปิ ดด า เนินการในวันที่   
16 กรกฎาคม 2560 ซึ่งในวันเดียวกันนี้มีการประชุม
ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับร้านค้าชุมชนกับคนในชุมชน 
และมีการระดมทุนโดยรับสมัครสมาชิกร้านค้าชุมชน
และออกขายหุ้น  คณะกรรมการฯ ได้เร่ิมด าเนินกิจกรรม
ของร้านค้าชุมชนตามระบบการบริหารงานที่ ได้
พัฒนาขึ้น การปฏิบัติงานสอดคล้องตามรูปแบบการ
บริหารที่ ก าหนดขึ้น  อย่างไรก็ตามมีขั้นตอนการ
ปฏิบั ติ ง านบาง เรื่ อ งที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิบั ติ ต าม ได้ 

ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงแรกยังมีข้อจ ากัดเรื่องบุคลากรใน
การท างาน เช่น ผู้รับผิดชอบในการขาย คลังสินค้า และ
ผู้บันทึกบัญชีรายการรับ -จ่ายยั ง เป็นคนเดียวกัน  
ถึงแม้ว่าในช่วงแรกร้านค้าชุมชนฯ จะมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
การแบ่งแยกหน้าที่ แต่คณะกรรมการได้เข้ามาควบคุม
ขั้นตอนการท างานอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังพบปัญหา
ยอดขายของเดือนที่ 2 ลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดวาง
สินค้ายังไม่เป็นระเบียบ ไม่ดึงดูดลูกค้า การจัดการ
ส่งเสริมการขายโดยจัดสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นชุด และ
ตั้งราคาขายรวมที่ต่ ากว่าท้องตลาด ไม่ได้รับความสนใจ
เท่าที่ควร และสมาชิกและชุมชนซึ่งเป็นเกษตรกรมีความ
ต้องการให้ร้านค้าชุมชนขายเป็นเงินเชื่อให้มากข้ึน 
          จากประเด็นปัญหาข้างต้น ได้ออกแบบและ 
จัดวางสินค้าใหม่โดยแบ่งแยกสินค้าเป็นหมวดหมู่ที่
ชัดเจน มีการแสดงสินค้าตัวอย่าง ส่วนสินค้า อุปโภค
บริโภคเป็นชุด ได้แยกสินค้าออกเป็นชิ้นซึ่งจะท าให้การ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้าง่ายขึ้น และมีการพิจารณา
แนวทางในการก าหนดขั้นตอนและราคาขายสินค้ากรณี
ขายเป็นเงินเชื่อ โดยค านวณดอกเบี้ยเข้าไปจากต้นทุน

รวมอีก 5% และก าหนดระยะเวลาในการให้เครดิต
เท่ากับ ระยะเวลาในการปลูกพืชตามฤดูกาล (3-6 เดือน) 
ซึ่งหลังจากมีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานข้างต้น 
ท าให้ยอดขายเดือนที่ 3 เพิ่มข้ึน 
 
สรุ ผลการด าเนินงาน 
 ทีมวิจัยและคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันสรุป
ตัวเลขรายการบัญชีและวิเคราะห์ รอบด าเนินงาน  
3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน) แสดงผลการด าเนนิงาน 
และแสดงสถานะทางการเงินในรูปแบบของงบการเงิน 
ดังตารางที่ 1 
 ร้านค้าชุมชนมีรายไดร้วม 3 เดือน 183,040.39 
บาท มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิ 16,373.11 บาท   
จากการวิเคราะห์พบว่า ร้านค้าชุมชนฯ มีก าไรขั้นต้น
จากการขาย 14.16% แต่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่
ค่อนข้างสูง ท าให้ผลประกอบการเกิดผลขาดทุนซึ่งได้รับ
ค าชี้แจงจากคณะกรรมการว่าค่าใช้จ่ายนี้จะเกิดขึ้น
เฉพาะค่าใช้จ่ายนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงเปิดร้านค้าชุมชน
เท่านั้น หากทีมบริหารร้านค้าชุมชนฯ ยังสามารถรักษา 

ตารางที่ 1 งบก าไรขาดทุนและการวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่าย  
งบก าไรขาดทุน 

 หน่วย : บาท ร้อยละ 
รายได้จากการขาย  179,874.00 100.00% 
ต้นทุนขาย:    

ซื้อสินค้า 486,093.00   
ค่าใช้จ่ายเดินทางซื้อของ 13,480.00   
หัก สินค้าปลายงวด (345,175.00) (154,398.00) 85.84% 

ก าไรขั นต้น  25,476.00 14.16% 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร:    

เงินเดือน 8,250.00   
ค่าเครื่องเขียนและวัสดุอุปกรณ์ 2,240.00   
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 2,040.00   
ค่าใช้จ่ายอื่น 21,685.00   
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 10,800.50 45,015.50 25.03% 

ขาดทุนจากการด าเนินงาน  (19,539.50)  
รายได้อื่น:    

ดอกเบี้ยรับ 2,366.39   
รายได้อื่น 800.00 3,166.39  

ขาดทุนสุทธิ  (16,373.11)  

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ตารางที่ 2 งบแสดงฐานะการเงิน และการวิเคราะห์การลงทุน  
งบแสดงฐานะการเงิน 

 หน่วย : บาท ร้อยละ 
สินทรัพย ์

สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 157,458.39 19.79% 
สินค้าคงเหลือ 345,175.00 43.39% 
ลูกหนี้การค้า 51,604.00 6.49% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 554,237.39  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 241,209.50 30.32% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 241,209.50  

รวมสินทรัพย์ 795,446.89 100.00% 
หนี สินและทุน 

หนี สินระยะยาว   
เงินกู้ยืมระยะยาว 200,000.00 25.14% 

ทุน   
เงินสนับสนุน-กองทุนประชารัฐ 500,000.00 62.86% 
เงินหุ้นสมาชิก 11,182 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 111,820.00 14.06% 
ขาดทุนส าหรับงวด (16,373.11) (2.06%) 

รวมทุน 595,446.89  
รวมหนี สินและทุน 795,446.89 100.00% 

  
ระดับการขายและต้นทุนได้เท่าเดิมในช่วง 3 เดือนหลัง 
(ตุลาคม-ธันวาคม) คาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการ  
ณ วันสิ้ นรอบบัญชี  31 ธันวาคม 2560 ตั ว เลข 
ผลประกอบการน่าจะเป็นก าไร 
 ร้ านค้ าชุ มชนฯ มี แหล่ ง เ งิ นทุนคง เหลื อ 
795,446.89 บาท โดยเงินทุนทั้งหมด ถูกน าไปลงทุน
สินทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ มีมูลค่าตามล าดับ ดังนี้ สินค้า
คงเหลือ อาคาร อุปกรณ์ ลูกหนี้การค้า และเก็บรักษา
เป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร  การวิเคราะห์ตัวเลข
โครงสร้างเงินทุน พบว่าร้านค้าชุมชนไม่มีความเสี่ยงเรื่อง
การจ่ายช าระหนี้สินระยะสั้น  ร้านค้าชุมชนฯ ลงทุนใน
สินค้าคงเหลือมากที่สุด ดังนั้นต้องมีการหาแนวทางการ
บริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการ
บริหารสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพ เช่น พิจารณา
สั่งซื้อ ณ จุดที่ประหยัดที่สุด และการบริหารสินค้า
คงเหลือแบบทันเวลาพอดี และควรให้ความระมัดระวัง

ในการอนุมัติสินเชื่อกับลูกหนี้การค้า และจัดให้มี
กระบวนการติดตามหนี้ที่เหมาะสม (ตารางที่ 2) 
 
การน าไ ใช้ 
 รูปแบบการบริหารงานร้านค้าชุมชน ที่ ได้
พัฒนาขึ้นจากการศึกษาครั้งนี้เป็นระบบการบริหารที่
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเพราะเกิดจากความ
ร่วมมือกันในการคิด วิเคราะห์ แสดงความเห็น ลงมือ
ปฏิบัติ ร่วมกัน และที่ส าคัญเป็นระบบที่สอดคล้องกับ
หลักการบริหารที่ถูกต้อง 
 คณะกรรมการร้านค้าชุมชนมั่นใจว่า ระบบการ
บริหารฯ นี้จะสามารถท าให้การด าเนินงานของร้านค้า
ชุมชนบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของโครงการเพิ่ม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง 
ประชารัฐ ปลูกจิตส านึกในการบริหารงบประมาณ 
ด าเนินการกิจกรรมร่วมกัน และจะส่งผลให้ชุมชน
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(ตุลาคม-ธันวาคม) คาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการ  
ณ วันสิ้ นรอบบัญชี  31 ธันวาคม 2560 ตั ว เลข 
ผลประกอบการน่าจะเป็นก าไร 
 ร้ านค้ าชุ มชนฯ มี แหล่ ง เ งิ นทุนคง เหลื อ 
795,446.89 บาท โดยเงินทุนทั้งหมด ถูกน าไปลงทุน
สินทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ มีมูลค่าตามล าดับ ดังนี้ สินค้า
คงเหลือ อาคาร อุปกรณ์ ลูกหนี้การค้า และเก็บรักษา
เป็นเงินสด เงินฝากธนาคาร  การวิเคราะห์ตัวเลข
โครงสร้างเงินทุน พบว่าร้านค้าชุมชนไม่มีความเสี่ยงเรื่อง
การจ่ายช าระหนี้สินระยะสั้น  ร้านค้าชุมชนฯ ลงทุนใน
สินค้าคงเหลือมากที่สุด ดังนั้นต้องมีการหาแนวทางการ
บริหารสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการ
บริหารสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพ เช่น พิจารณา
สั่งซื้อ ณ จุดที่ประหยัดที่สุด และการบริหารสินค้า
คงเหลือแบบทันเวลาพอดี และควรให้ความระมัดระวัง

ในการอนุมัติสินเชื่อกับลูกหนี้การค้า และจัดให้มี
กระบวนการติดตามหนี้ที่เหมาะสม (ตารางที่ 2) 
 
การน าไ ใช้ 
 รูปแบบการบริหารงานร้านค้าชุมชน ที่ ได้
พัฒนาขึ้นจากการศึกษาครั้งนี้เป็นระบบการบริหารที่
เหมาะสมกับบริบทของชุมชนเพราะเกิดจากความ
ร่วมมือกันในการคิด วิเคราะห์ แสดงความเห็น ลงมือ
ปฏิบัติ ร่วมกัน และที่ส าคัญเป็นระบบที่สอดคล้องกับ
หลักการบริหารที่ถูกต้อง 
 คณะกรรมการร้านค้าชุมชนมั่นใจว่า ระบบการ
บริหารฯ นี้จะสามารถท าให้การด าเนินงานของร้านค้า
ชุมชนบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของโครงการเพิ่ม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง 
ประชารัฐ ปลูกจิตส านึกในการบริหารงบประมาณ 
ด าเนินการกิจกรรมร่วมกัน และจะส่งผลให้ชุมชน

สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สืบไป 
 
อภิ รายผล 
 งานวิจัยนี้เป็นเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม กระบวนการที่ส าคัญที่เป็นหัวใจของงานคือ 
นักวิจัยและคณะกรรมการร้านค้าชุมชน ได้มาร่วมคิด  
ตั้งค าถาม วางแผน หาข้อมูล ทดลองท า วิเคราะห์ 
สรุปผลการท างานและหาค าตอบโดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติการจริง เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานร้านค้า
ชุมชน และพัฒนาศักยภาพร้านค้าชุมชน ดังนั้นผลลัพธ์
ของงานวิจัยนี้จึงไม่ได้อยู่ที่รูปแบบการบริหารร้านค้า
ชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาเพียงอย่างเดียว แต่การท างาน
ร่วมกันดังกล่าวจะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาของคนในชุมชน และคนในชุมชนสามารถ 
ใช้กระบวนการนี้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอ่ืน ๆ 
ในท้องถิ่น โดยมีกระบวนการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นเหตุ
เป็นผลโดยทีมของชุมชนเอง และท้ายที่สุดจะก่อให้เกิด
ความยั่งยืนในชุมชนต่อไป 
 บทบาทที่ส าคัญของทีมวิจัยของงานนี้ คือ  
ผู้แนะน าแนวทางด้านวิชาการ เพื่อให้ชุมชนน าไป
ประยุกต์ในการปฏิบัติและตัดสินใจตามบริบทของตน 
ซึ่งองค์ความรู้เชิงทฤษฏีที่ถ่ายทอดให้ชุมชนบางครั้งยาก
ต่อการท าความเข้าใจ ดังนั้นทีมวิจัยจึงต้องมีการเตรียม
ตัวเรื่องการใช้ภาษาในการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เข้าใจ
ได้ง่าย และถูกต้อง การถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมควร
เป็นลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งแตกต่างจากการ
สอนหนังสือในชั้นเรียน  
 รูปแบบการบริหารงานของร้านค้าชุมชนที่
พัฒนาร่วมกันจากงานวิจัยนี้ ถือเป็นเพียงความส าเร็จ 
ในระดับเริ่มต้นเท่านั้น ในอนาคตทีมคณะกรรมการฯ 
ควรน ากระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการท าวิจัยครั้งนี้  
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
กิตติกรรม ระกาศ 
 ทีมวิจัยขอขอบพระคุณ คณะกรรมการร้านค้า
ชุมชน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ผู้น าชุมชนทุกทา่น 
และอีกหลายส่วนที่ ได้ ใ ห้ความร่วมมือและให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานของโครงการวิจัยนี้ จนส าเร็จ

ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและได้ระบบการ
บริหารที่ร้านค้าชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
และขอบพระคุณโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย มทร.
ล้านนา บนฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ภาค อุตสาหกรรมและนวั ตกรรมท้ อ งถิ่ น  R2Es 
(Research to Entrepreneur - Small) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลล้ านนา ที่ ใ ห้การสนับสนุน
งบประมาณในการศึกษาคร้ังนี้ 
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ในค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับภูมิปญัญาท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน   
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ได้ศึกษาการพัฒนาโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนจ านวน 
11 โรงเรียน ประกอบด้วย ครู 15 คน นักเรียน 30 คน และแบ่งเป็น 15 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วย ครู 1 คน  
และนักเรียน 2 คน ระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 เครื่องมือที่ใช้ใน 
การวิจัยประกอบดวย แผนการจัดค่ายกิจกรรม ที่มีแบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา  
แบบประเมินโครงงานสะเต็มศึกษา และกระบวนการกิจกรรมค่าย ซึ่งประกอบด้วย ครูและนักเรียนได้เรียนรู้จริง 
จากศูนย์การเรียนรู้ของปราชญ์ผญาดีศรีล้านนา การฝึกปฏิบัติการทดลองกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยการเรียนรู้ 
แบบปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานโดยการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของโครงงานสะเต็มศึกษาเพื่อแก้ไข
ปัญหาที่อยู่ในท้องถิ่น และการน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ของโครงงานสะเต็มศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ความรู้และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาของนักเรียนและครูหลังสูงกว่าก่อนการเข้าค่ายกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 ได้ผลงานโครงงานสะเต็มศึกษาจ านวน 15 โครงงาน โครงงานสะเต็มศึกษาที่ได้รับคัดเลือกและรับรางวลั
ดังนี้ เครื่องจักตอก เครื่องขึ้นรูปพานขันดอก วัสดุหมักปุ๋ย แท่นสไลด์กล้วย และ ถั่วเน่าสมุนไพร 4.0 ได้เป็นคะแนน
ร้อยละ 89.47, 82.97, 82.77, 82.73 และ 82.63 ตามล าดับ  

ค าส าคัญ  สะเต็มศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาโครงงาน 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ABSTRACT 
This research aimed to study Project Development for Secondary High-School during Integrated 

Local Wisdom into STEM Education Camp in Upper Northern Provincial Cluster. The samples were  
11 schools in upper Northern provinces group, 15 teachers, 30 students and divided into 15 teams. 
Each team consists of 1 teacher and 2 students. They were instructed from June 2017 to September 
2017. The research instruments consisted of a activity plans of camp designed based on test to 
measure knowledge and understanding about STEM education, project evaluation form and process 
of activity camp.  Process of activity camp contain with teachers and students learn really from the 
learning center of the Sri Lanna philosopher, practice training for STEM education by Problem-based  
Learning, Project-based Learning by invention development of STEM education project to solve local 
problem and presentation of STEM Education project. The results were shown as follows: knowledge 
and understanding about STEM education of students and teachers of the post-test activity camp 
was higher than the pre-test activity camp at the statistically significant level of 0.01. There were  
15 STEM Education projects and from 15 projects were selected and awarded as follow: Chopper, 
Flower Bowl Forming Machine, Fertilizer, Banana Slides and Soybean Fermented Herbs 4.0 got score 
89.47%, 82.97%, 82.77%, 82.73% and 82.63% respectively.  
 
Keywords  STEM Education,  local  Wisdom, Development Project 
 
บทน า 

ภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น  ( local  wisdom) หรื อ   
ภู มิ ปั ญ ญ า ช า ว บ้ า น  ( Popular  wisdom) ห รื อ  
ภูมิปัญญาไทย (Thai  wisdom)  เป็นค าที่รู้จักกันใน 
วงการศึกษามานานพอสมควรแล้ว  แต่ความจริงได้
เกิดขึ้นในบางระยะๆ และไม่ได้น ามาใช้ในการพัฒนา
ด้ า น ต่ า ง ๆ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้ เ ต็ ม ที่  จ น ก ร ะ ทั่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  ได้ม ี
การก าหนดไว้ในมาตรา 6 ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้ง
ร่ า ง กาย  จิ ต ใจส ติปัญญา  ความรู้ แ ละคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข รวมทั้งส่วนหนึ่งของ
มาตรา 23  ที่ระบุว่า การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษารวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม 2545, 2553) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจาก

การสืบสาน สืบทอดประสบการณ์จากรุ่นถึงรุ่น เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีสั่งสมกันมาเป็นเวลานาน ถ้าถูก
ละ เลย ขาดการยอมรับ และถูกท าลายลง ก็จะ 
สูญหายไป ไร้ซึ่งภูมิปัญญาของตนเอง ท าให้คนใน
ท้องถิ่นไม่มีศักดิ์ศรี ขาดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
ของตน  ดั งนั้ นจะต้ องมี การสืบทอดจากรุ่ นสู่ รุ่ น 
โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชนควรจะได้ศึกษาเรียนรู้ใน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดเริ่มต้นของสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
เมื่อปี พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีพระราชด ารัส ที่อยากให้
การศึกษาของไทยมีการพัฒนา  โดยให้เด็กไทยได้
แสดงออก มากขึ้น กล้าคิด กล้าท า เหมือนกับเด็กใน
ต่างประเทศ พระองค์จึงได้จัดให้มีการประชุมที่เรียกว่า 
โต๊ะกลม ไทย-สหรัฐฯ ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศ
สหรั ฐอ เมริ ก า  โ ดย ในครั้ งนั้ นมี ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ใน 
วงการศึกษาเข้าร่วมประชุมอาทิ คุณหญิงสุมณฑา 
พรหมบุญ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมิตร  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร  อดีต
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
แ ล ะ อดี ต เ ล ข า ธิ ก า รส า นั ก ง านคณะกรรม ก า ร 
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การอุดมศึกษาในขณะนั้น โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันในความแตกต่างของสองประเทศ และเริ่ม
บรรจุเรื่องสะเต็มศึกษาในแผนพัฒนาการศึกษาของไทย 
รูปแบบสะเต็มศึกษาจึงเป็นที่รู้จักในวงการศึกษาไทย
อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  เนื่องจากสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติได้บรรจุให้เป็นวาระการศึกษาแห่งชาติ 
ว่าการศึกษาของไทยต้องใช้รูปแบบสะเต็มศึกษาในการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้โรงเรียน 
สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงได้น าไปด าเนินการ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถือว่าเป็น
หน่วยงานแรกๆ ของประเทศที่เริ่มน ารูปแบบสะเต็ม
ศึกษามาด าเนินการในการพัฒนาการเรียนการสอน โดย
ระยะเร่ิมต้นจากการสร้างทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันอย่างสมัครใจของ
อาจารย์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ มีการสร้างความร่วมมือแล้วเผยแพร่
สะเต็มศึกษาไปยังโรงเรียนทั้งมัธยมศึกษาตอนปลายและ
วิทยาลัยเทคนิค เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน ส าหรับการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ซ่ึง
ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
ส ารวจและผลิต จ ากัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย 
หลังจากนั้นทีมสะเต็ม ราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ได้รับ
เชิญไปให้การอบรมอาจารย์ ครู นักศึกษาและนักเรียน 
ในสถานศึกษาต่างๆ ทั้งการศึกษาในระบบและนอก
ระบบ (Teeresak Urajananon, 2017) 
 STEM เป็นตัวอักษรย่อที่มาจาก 4 ค าของศาสตร์
หรือสาขาวิชาต่าง ๆ มารวมกันดังนี้ S มาจากค าว่า 
Science, T มาจากค าว่า Technology, E มาจากค าว่า 
Engineering และ M มาจากค าว่า Mathematics โดย
จะเป็นการบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 ศาสตร์เข้าด้วยกัน
ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่สามารถเชื่อมโยง
ความรู้สู่สถานการณ์ในชีวิตจริง โดยทางทีมสะเต็ม 
ราชมงคลล้านนาเชียงใหม่จะใช้ เป็นแนวทางการ 
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีน าโจทย์จา ก
ภาคอุตสาหกรรมและโจทย์ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นมาเป็น
แนวทางในการให้การอบรมแก่ครูผู้สอน เพื่อที่จะให้
ครูผู้สอนมีความเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนได้ การเรียนรู้ ในรูปแบบสะเต็ม 
ศึกษา หรือทักษะด้ านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ นั้น จะเป็นการตอบ

โจทย์ของการพัฒนาทักษะในการศึกษาของศตวรรษที่ 
21 เพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาไทย โดยการ
สร้างทักษะส าคัญ 4 ด้านประกอบด้วย 1.การคิดวิพากษ์ 
(Critical Thinking) 2.การคิดสร้ า งสรรค์  (Creative 
Thinking) 3.การท างานเป็นทีม (Collaboration) และ 
4.การสื่อสาร (Communication) ให้แก่เยาวชนให้ 
ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งเป็นการเรียน
การสอนให้รู้จักตนเอง รู้จักการค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งต่าง ๆ รู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มคิดว่า 
ท าไม อย่างไร แล้วพยายามค้นหาค าตอบของปัญหาที่ได้
สงสัย และจากทฤษฎีปิรามิดแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Pyramid) ห รื อ ก ร ว ย ข อ ง ก า ร เ รี ย น รู้  (Cone of 
Learning) ได้แสดงผลของการเรียนรู้ดังนี้ การนั่งฟัง
บรรยาย การอ่านด้วยตนเอง การฟังและได้เห็น การ
สาธิต การแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน การได้ฝึกปฏิบัติ และ
การได้สอนผู้ อ่ืน จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถจดจ าได้ 
ร้ อยละ  5, 10, 20, 30, 50, 75 และ  90 ตามล าดับ 
(Education corner, 2018) สะ เต็ ม ศึ กษ า เป็ น ก า ร
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ประกอบด้วย 
การพู ดคุ ย ในกลุ่ มย่ อย  การปฏิบั ติ  การทดลอง  
การถ่ายทอดสิ่งที่ท าให้ผู้อ่ืน ท าให้ผู้เรียนสามารถรักษา
ผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่าการเรียนรู้
แ บบ เชิ ง รั บ  ( Passive Learning) ที่ ป ร ะกอบด้ วย  
การบรรยาย การอ่าน การดูและได้ยิน 
 ใน ปี พ.ศ. 2560 ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่ได้ร่วมมือกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส านักงาน
พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห่ ง ช า ติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจหนึ่งใน
การสร้างก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในระดับเด็กและเยาวชน โดยร่วมมือกันวางแผนจัด
โครงการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้แก่นักเรียนและครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนกลุ่ มจั งหวัดภาคเหนือตอนบน 
โดยทั่วไปส่วนใหญ่การอบรมเกี่ยวกับสะเต็มศึกษานั้น  
ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็ม
ศึกษา โดยผ่านโจทย์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ปฏิบัติหรือ
ทดลองเฉพาะในการอบรมเท่านั้น ซึ่งหลังจากการอบรม
แล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีการสานต่อหรือติดตามผู้เข้ารับ  
การอบรมที่จะน าไปใช้จริงๆ ต่อไป        

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 61
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 จากการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาส าหรับผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา  พบว่าการจัดการเรียนรู้ และ 
การประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษาผู้สอนควรปฏิบัติ
ดังนี้ คือ 1. ศึกษาสาระส าคัญของสาระวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  การงานอาชี พและเทคโนโลยีและ
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในลักษณะของ
การบูรณาการ 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนว        
สะเต็มศึกษาด้วยตนเองก่อนที่จะจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ ให้แก่ผู้ เรียน 3. จัดการเรียนรู้ที่ เน้นปัญหา 
เป็นฐาน (Problem-based Learning) 4.จัดการเรียนรู้ 
แบบโครงงานเป็นฐาน (Project-based  Learning)   
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน ท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
6 .วั ดและประ เมินผลการ เรี ยนรู้ ต ามสภาพจริ ง 
(Authentic Assessment)  ซึ่งแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาดังกล่าวเป็นการจัดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) (จ ารัส 
อินทลาภาพร และคณะ, 2558) และจากการศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ
โครงงานเป็นฐาน พบว่า 1. คะแนนเฉลี่ยความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนทั้ง 3 ช่วงที่ประกอบด้วย 1. ก่อน
เรียนด้วยกิจกรรมข้างต้น 2. หลังเรียนด้วยกิจกรรมใน
วงรอบปฏิบัติการที่ 1 และ  3. วงรอบปฏิบัติการที่ 2 คือ 
7.47, 11.40 และ 21.35 ตามล าดับ 2. คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติการที่  1  
ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และวงรอบปฏิบัติการที่ 2  
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (ปรเมศวร์ วงศ์ชาชม และกัญญารัตน์ โคจร, 
2559) 
       ดังนั้นโครงการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ จึงได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาโครงงาน
สะเต็มศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจริง ๆ 
ภายหลังจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายบูรณาการ 
สะเต็มศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ซึ่งโครงการ 
ค่ายกิจกรรมนี้จะได้เรียนรู้หลักการคิดแก้ไขปัญหาใน 
เชิงบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา จะได้รับการส่งเสริม

สร้างทักษะการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นโดย
ใช้สะเต็มศึกษา การได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้และเห็น
ตัวอย่างจริงของการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 
หรือเรียกในภาษาล้านนาว่า ปราชญ์ผญาดีศรีล้านนา 
การฝึกปฏิบัติการทดลองกิจกรรมสะเต็มศึกษา และการ
ประดิษฐ์โครงงานสะเต็มศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาที่จะตอบสนองความต้องการที่พบในท้องถิ่น ซึ่ง
จะช่วยให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
สะเต็มศึกษาในการประยุกต์น ามาใช้งานต่อไปได้  
       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ความรู้และความเข้าใจของนักเรียนและครูในการใช้ 
สะเต็มศึกษาซึ่งเป็นการวัดในระดับความรู้ ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่จะน ามาใช้
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น การพัฒนาโครงงานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนและครูที่น ามาใช้
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น   
 
วิธีการด าเนินงาน 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกลุ่มจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม แต่ละทีม
ประกอบด้วย ครู 1 คน และนักเรียน 2 คน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ โรงเรียนทั้งหมดจ านวน  
11 โรง ครูจ านวน 15 คน นักเรียนจ านวน 30 คน และ
แบ่งเป็น 15 ทีม ดังนี้ โรงเรียนที่มี 1 ทีม ประกอบด้วย 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม  
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ โรงเรียนวิชชานารี โรงเรียน
สะเมิงพิทยาคม และโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง และ
โรงเรียนที่มี 2 ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม โรงเรียนแม่แตง และโรงเรียนวารีเชียงใหม่
อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัด
กิจกรรมของค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่มีแบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจใน
การใช้สะเต็มศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์  



 จากการศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาแนวทาง 
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6 .วั ดและประ เมินผลการ เรี ยนรู้ ต ามสภาพจริ ง 
(Authentic Assessment)  ซึ่งแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาดังกล่าวเป็นการจัดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic learning) (จ ารัส 
อินทลาภาพร และคณะ, 2558) และจากการศึกษาวิจัย
เรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับ
โครงงานเป็นฐาน พบว่า 1. คะแนนเฉลี่ยความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนทั้ง 3 ช่วงที่ประกอบด้วย 1. ก่อน
เรียนด้วยกิจกรรมข้างต้น 2. หลังเรียนด้วยกิจกรรมใน
วงรอบปฏิบัติการที่ 1 และ  3. วงรอบปฏิบัติการที่ 2 คือ 
7.47, 11.40 และ 21.35 ตามล าดับ 2. คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในวงรอบปฏิบัติการที่  1  
ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และวงรอบปฏิบัติการที่ 2  
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (ปรเมศวร์ วงศ์ชาชม และกัญญารัตน์ โคจร, 
2559) 
       ดังนั้นโครงการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ จึงได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาโครงงาน
สะเต็มศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจริง ๆ 
ภายหลังจากการได้เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายบูรณาการ 
สะเต็มศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย ซึ่งโครงการ 
ค่ายกิจกรรมนี้จะได้เรียนรู้หลักการคิดแก้ไขปัญหาใน 
เชิงบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา จะได้รับการส่งเสริม

สร้างทักษะการคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นโดย
ใช้สะเต็มศึกษา การได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้และเห็น
ตัวอย่างจริงของการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา 
หรือเรียกในภาษาล้านนาว่า ปราชญ์ผญาดีศรีล้านนา 
การฝึกปฏิบัติการทดลองกิจกรรมสะเต็มศึกษา และการ
ประดิษฐ์โครงงานสะเต็มศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาที่จะตอบสนองความต้องการที่พบในท้องถิ่น ซึ่ง
จะช่วยให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
สะเต็มศึกษาในการประยุกต์น ามาใช้งานต่อไปได้  
       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ความรู้และความเข้าใจของนักเรียนและครูในการใช้ 
สะเต็มศึกษาซึ่งเป็นการวัดในระดับความรู้ ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่จะน ามาใช้
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น การพัฒนาโครงงานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของนักเรียนและครูที่น ามาใช้
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น   
 
วิธีการด าเนินงาน 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนและครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกลุ่มจั งหวัด
ภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน แต่ละโรงเรียนส่งได้ไม่เกิน 2 ทีม แต่ละทีม
ประกอบด้วย ครู 1 คน และนักเรียน 2 คน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ โรงเรียนทั้งหมดจ านวน  
11 โรง ครูจ านวน 15 คน นักเรียนจ านวน 30 คน และ
แบ่งเป็น 15 ทีม ดังนี้ โรงเรียนที่มี 1 ทีม ประกอบด้วย 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม  
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  
โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ โรงเรียนวิชชานารี โรงเรียน
สะเมิงพิทยาคม และโรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง และ
โรงเรียนที่มี 2 ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม โรงเรียนแม่แตง และโรงเรียนวารีเชียงใหม่
อินเตอร์เนชั่นแนล ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึงเดือนกันยายน 2560 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัด
กิจกรรมของค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่มีแบบทดสอบวัดความรู้และความเข้าใจใน
การใช้สะเต็มศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์  

หรือนวัตกรรมที่จะน ามาใช้แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น  
แบบประเมินโครงงานสะเต็มศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระ 
ต่อกัน  
 รูปแบบของค่ายกิจกรรมเพื่อการพัฒนาโครงงาน
สะเต็มศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น แสดงดังภาพที่ 3  
การสร้างการเรียนรู้ดังกล่าว เป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่างส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.ภาคเหนือ) อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วม
กิจกรรมท าให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิด 
มุมมองการท างาน การท างานแบบระบบพี่เลี้ยง ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้มีส่วนช่วยให้นักเรียนท ากิจกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายด้วยการกระตุ้นจากพี่เลี้ยง การเข้าก ากับและ
การชี้แนะจากครูของโรงเรียนในแต่ละทีม ท าให้นักเรียน
มีความมุ่งมั่นท ากิจกรรมให้ส าเร็จตามเงื่อนไขที่วางไว้ 
โดยมีรายละเอียดในการด าเนินกิจกรรมจากภาพที่ 3 
แสดงการพัฒนาโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นดังนี้ 
 โดยเริ่มจากการวางแผนงานด าเนินโครงการ
ส ารวจพื้นที่ในโรงเรียนมัธยมในเครือข่ายเพื่อเตรียม
ข้อมูลส าหรับการจัดกิจกรรมค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา 
จัดการประชุมระดมความคิดในการจัดรูปแบบกิจกรรม 
STEM Education ที่ให้เหมาะสมกับบริบทภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของโรงเรียน อีกทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์และ
การทดลองกิจกรรมต่าง ๆ และแนวทางในการวัดและ
ประเมนิผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย และพิจารณาคัดเลือก
โครงงานของแต่ละทีมที่จะพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ที่จะ
น าไปใช้ในท้องถิ่นก่อนเข้ารับการอบรมในค่ายครั้งนี้จาก
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ทีมที่ได้ผ่านการพิจารณา
คัดเลือกทั้งหมด 15 ทีม ได้เข้าร่วมกิจกรรมในค่าย 
บูรณาการสะเต็มศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 กิจกรรมในค่ายนี้ประกอบด้วย การเรียนรู้ความ
เข้าใจของสะเต็มศึกษา หลักการคิดแก้ไขปัญหาใน 
เชิงบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา การท ากิจกรรมส่งเสริม
การสร้างทักษะสะเต็มศึกษา 4 ทักษะโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานในการเรียนรู้ การได้ไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้จริง  
ณ ศูนย์ เครื อข่ ายปราชญ์ชาวบ้ านแปลง เกษตร 
ทฤษฎีใหม่ สวนครูปทุม สุริยะ และครูประณีต จรบุตตะ 

อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และครูทั้งสองท่านร่วม
เป็นวิทยากรบรรยายแนะน าสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่ได้ท า
ในศูนย์ดังกล่าว ท าให้ครูและนักเรียนได้เห็นตัวอย่าง
สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ จริงของการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ผญาดีศรี
ล้านนาทั้งสองท่าน รวมทั้งการซักถามและแลกเปลี่ยน
ความคิดซึ่งกันและกัน การน าโครงงานสะเต็มศึกษาที่จะ
พัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบความ
ต้องการที่พบในท้องถิ่นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น แล้วน าเสนอโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะได้น าไป
ประดิษฐ์ต่อไป หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายแล้ว 
แต่ละทีมมีระยะเวลา 1 เดือน ในการหาข้อมูลเพิ่มเติม
จากท้องถิ่นหรือแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง พรัอมกับได้มี
การติดตามผลความก้าวหน้าทางโทรศัพท์ อีเมลล์ และ
กลุ่มโชเชียลมี เดีย  แล้วท าการประดิษฐ์  ทดลอง  
บันทึกผล สรุปผล และเขียนรายงานของโครงงาน
ดังกล่าว แล้วทุกๆ ทีมน าสิ่ งประดิษฐ์และเอกสาร
โครงงานที่ได้พัฒนานั้นมาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
ตัดสิน คัดเลือก และให้รางวัลในการสร้างสิ่งประดิษฐ์
ดังกล่าว 

ภาพที่ 1 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทักษะการใช้สะเต็ม 

ภาพที่ 2 กิจกรรมฐานการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ภาพที่ 3  กระบวนการพัฒนาโครงงานระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา   

ภาพที่ 4  กิจกรรมการน าเสนอโครงการสะเต็มศึกษา 
 

ภาพที่ 5 กิจกรรมคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัลดีเด่น 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  กระบวนการพัฒนาโครงงานระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายในค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา   

ภาพที่ 4  กิจกรรมการน าเสนอโครงการสะเต็มศึกษา 
 

ภาพที่ 5 กิจกรรมคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัลดีเด่น 
 

ซึ่งการพัฒนาโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
บทความนี้ ได้แสดงการกระบวนการพัฒนาโครงงานของ
ค่ายดังภาพที่ 3 และมีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ทักษะการใช้สะเต็ม กิจกรรมฐานเรียนรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการน าเสนอโครงงาน 
สะเต็มศึกษา และกิจกรรมคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล
ดีเด่น ดังภาพที่ 1 ถึง 5  
  
ผลการด าเนินงาน 
     จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบ
ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาของ
นักเรียนและครูก่อนและหลังการเข้าค่ายบูรณาการ 
สะเต็มศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนทดสอบ

ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับสะเต็มศึกษา 
 

ข้อมูล จ านวน x  s  t  

ก่อน 45 12.11 1.96 5.94** 
     

หลัง 45 13.84 2.36  
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

          จากตารางที่ 1 พบว่า ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาของนักเรียน ครู และ ทั้งนักเรียน
และครู หลังสูงกว่าก่อนการเข้าค่ายบูรณาการสะเต็ม
ศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  
          จากการพัฒนาโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งครูและ
นั ก เ รี ยน ได้ เ รี ยนรู้ จ ริ ง จาก ศู นย์ ก าร เ รี ยนรู้ ของ
ปราชญ์ผญาดีศรีล้านนา มีการเห็นตัวอย่างจริง มีการ
สนทนาซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ รวมทั้งแนวคิดต่างๆ ของศูนย์การเรียนรู้ การฝึก
ปฏิบัติการทดลองกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานในการเรียนรู้ท าให้ส่งเสริมทักษะ 4 ด้าน  
การสร้างสิ่งประดิษฐ์โครงงานสะเต็มศึกษาเพื่อแก้ไข
ปัญหา การน าเสนอสิ่งประดิษฐ์โครงงานสะเต็มศึกษา 
และได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์โครงงานสะเต็มศึกษาจ านวน 
15 โครงงานของนักเรียนและครู ในค่ายบูรณาการ 

สะเต็มศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบด้วย Biogas 
Tank เครื่องขึ้นรูปพานขันดอก Longan Cube วัสด ุ
ปุ๋ยหมัก ระบบจ่ายน้ าพืช ถั่วเน่าสมุนไพร 4.0 เครื่อง 
ฝัดข้าว โรงเพาะเห็ดนางฟ้า เตาแก๊สชีวมวล 3 in 1 แท่น
สไลด์กล้วย ขนมจ๊อกเด็กสะก้อย 4.0 เข่งจักสานป้องกัน
เชื้ อรา เครื่องสกัดน้ าสับปะรด ครีมย้อมผมจาก 
ผ ล ม ะ เ ก ลื อ  แ ล ะ  Anti-Cherry ball แ ล ะ ไ ด้ รั บ
ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานและสิ่ งประดิษฐ์   
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  แล้วน า ไปสร้าง 
ประดิษฐ์ ทดลอง บันทึกผล สรุปผล และเขียนรายงาน
โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากมี
การลงมือปฏิบัติจริงมี 4 ทีมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
โครงงานใหม่จากโครงงานเข่งจักสานป้องกันเชื้อรา 
เครื่องสกัดน้ าสับปะรด ครีมย้อมผมจากผลมะเกลือ และ 
Anti-Cherry ball เป็นโครงงานเครื่องจักตอก เครื่องดับ
กลิ่นอับ Muskmelon Sticks และ ชุดขึ้นรูปข้าวแต๋น 
ตามล าดับดังนั้นมีสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดจ านวน 15 ผลงาน 
ในการน ามาเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
         ก า ร คั ด เ ลื อ ก โ ค ร ง ง า น ส ะ เ ต็ ม ศึ ก ษ ากั บ               
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ 
รวมจ านวน 6 ราย แบ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ออกเป็น 2 ชุด โดยชุดที่ 1 ประกอบด้วย จ านวน 3 ราย 
ได้พิจารณาจากรายงานโดยคิดน้ าหนักเป็นร้อยละ 40  
(การส่งตรงต่อเวลาร้อยละ 10 และคุณภาพรายงาน 
ร้อยละ 30) และชุดที่ 2 มีจ านวน 3 ราย ได้พิจารณา
จากการน าเสนอโดยคิดน้ าหนักเป็นร้อยละ 60 (การใช้
เวลาร้อยละ 10 คุณภาพร้อยละ 20 และการสื่อสาร 
ร้อยละ 30) ผลปรากฏว่าโครงงานสะเต็มศึกษาที่ได้รับ
คัดเลือกและรับรางวัล ดังนี้ เครื่องจักตอก เครื่องขึ้นรูป
พานขันดอก วัสดุหมักปุ๋ย แท่นสไลด์กล้วย และ ถั่วเน่า
สมุนไพร 4.0 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 89.47 , 82.97, 
82.77, 82.73 และ 82.63 ตามล าดับ  
 
อภิปรายผล  
  การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายของครูและนักเรียนใน
การพัฒนาโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในค่าย
บูรณาการสะเต็มศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบนพบว่า ความรู้และความเข้าใจ
ของนักเรียนและครู เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาหลังสูงกว่า

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 65



RMUTL Journal Socially of Engaged Scholarship
Vol. 2 No. 1 January - June 201666

ก่อนการเข้าค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น  อย่ า งมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0 .01 
ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการ
ของโครงการนี้ เนื่องจากการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยผา่น
การท ากิจกรรมต่างๆ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
ร ว ม ทั้ ง กิ จ ก ร ร ม ส ะ เ ต็ ม ศึ ก ษ า ยั ง ไ ด้ ส่ ง เ ส ริ ม  
4 ทักษะประกอบด้วย การคิดวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ 
การท างานเป็นทีม และ 4. การสื่อสาร อีกทั้งยังได้มีการ
เรียนรู้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็นจริงจากศูนย์การเรียนรู้ 
ท าให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งมีการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานซึ่งมีการท างาน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เป็นการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีรามิดแห่งการเรียนรู้ที่
กล่าวว่า การได้เห็นตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน 
การได้ทดลองปฏิบัติเอง จะช่วยให้จดจ าได้ร้อยละ 30, 
50 และ 75 ตามล าดับ และการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ประกอบด้วย การพูดคุยในกลุ่มย่อย การลงมือปฏิบัติ 
การได้ถ่ายทอดสิ่งที่ท าให้ผู้ อ่ืน ท าให้ผู้ เรียนสามารถ
รักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนาน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจ ารัส อินทลาภาพร และคณะ 
(2558) พบว่าในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
ตามแนวสะเต็มศึกษา ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหา
เป็ น ฐ าน  จั ดกา ร เ รี ยนรู้ แบบโครงงาน เป็นฐาน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ เรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
ดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 จากรูปแบบกระบวนการพัฒนาโครงงานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ได้
จั ดขึ้ นพบว่ าครู และนัก เรี ยนสามารถน าความรู้   
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้ใน
การท าสิ่งประดิษฐ์ของโครงงานได้ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ นี้มี
ความสอดคล้องกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เช่น เครื่องขึ้น
รูปพานขันดอก เกิดจากปัญหาในการขึ้นรูปพาน 
ขันดอกด้วยตอกนั้น ชาวบ้านจะขึ้นรูปด้วยมือท าให้ไม่มี
ความสะดวกและเสียเวลา จึงได้ศึกษาข้อมูลแล้ว
ประดิษฐ์เป็นเครื่องขึ้นรูปพานขันดอกท าให้มีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมและสามารถน าไปใช้ใน
ท้องถิ่นต่อไปด้วย แท่นสไลด์กล้วยเกิดจากปัญหาในการ

สไลด์กล้วยแบบเดิมในท้องถิ่นไม่สะดวกและใช้เวลามาก 
จึงได้ไปศึกษาข้อมูลต่างๆ ของแท่นสไลด์กล้วยแบบเดิม
จากชาวบ้าน แล้วน าวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาด้วยการคิด
ประดิษฐ์ใบมีดในการสไลด์แบบใหม่ ท าให้ใช้ได้สะดวก
และได้ปริมาณกล้วยที่สไลด์มากกว่าเดิม และสามารถ
น าไปใช้ในท้องถิ่นต่อไปได้ เป็นต้น สิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลของค่าย
กิจกรรมนี้มีจ านวน 5 สิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้วยเครื่อง
จักตอก เครื่องขึ้นรูปพานขันดอก  แท่นสไลด์กล้วย  
ถั่วเน่าสมุนไพร 4.0 และวัสดุหมักปุ๋ย มีคะแนนคิดเป็น
ร้อยละ 89.47 ร้อยละ 82.97 ร้อยละ 82.73 ร้อยละ 
82.63 และร้อยละ 82.77 ตามล าดับ  และพบว่า 
หลังจากผ่านรูปแบบค่ายกิจกรรมบูรณาการสะเต็ม
ศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ทางโรงเรียนได้
สนับสนุนโครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องขึ้นรูปพานขันดอก 
ได้ไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับเหรียญ
เงินล าดับที่ 13 จากทั้งหมด 43 โรงเรียน   

ซึ่ งจะ เ ห็นว่ า  การพัฒนา โครงงานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนี้มี
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ได้บูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์ ในการจัดการ
เรียนรู ้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์และ
สร้ า งนวัตกรรมที่ ใช้ความรู้ ในวิชาวิทยาศาสตร์   
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ผู้เรียนมีความ
เข้าใจสาระและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มากขึ้น ท าให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่
มีความหมายต่อผู้เรียน ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์และ
คุณค่าของสิ่งที่เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับ
ชีวิตจริงในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายต่อผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระต่างๆ ในสะเต็ม ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และการตัดสินใจ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ซึ่งเก็บไว้ในความทรงจ าได้ยาวนาน และสามารถน า
ความรู้ท่ีได้จากการค้นพบไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้  (จ ารัส อินทลาภาพร และคณะ , 2558 :  



ก่อนการเข้าค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น  อย่ า งมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0 .01 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการ
ของโครงการนี้ เนื่องจากการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยผา่น
การท ากิจกรรมต่างๆ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ 
ร ว ม ทั้ ง กิ จ ก ร ร ม ส ะ เ ต็ ม ศึ ก ษ า ยั ง ไ ด้ ส่ ง เ ส ริ ม  
4 ทักษะประกอบด้วย การคิดวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ 
การท างานเป็นทีม และ 4. การสื่อสาร อีกทั้งยังได้มีการ
เรียนรู้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็นจริงจากศูนย์การเรียนรู้ 
ท าให้ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 
รวมทั้งมีการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานซึ่งมีการท างาน
เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เป็นการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีรามิดแห่งการเรียนรู้ที่
กล่าวว่า การได้เห็นตัวอย่าง การแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน 
การได้ทดลองปฏิบัติเอง จะช่วยให้จดจ าได้ร้อยละ 30, 
50 และ 75 ตามล าดับ และการเรียนรู้แบบเชิงรุก
ประกอบด้วย การพูดคุยในกลุ่มย่อย การลงมือปฏิบัติ 
การได้ถ่ายทอดสิ่งที่ท าให้ผู้ อ่ืน ท าให้ผู้ เรียนสามารถ
รักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนาน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจ ารัส อินทลาภาพร และคณะ 
(2558) พบว่าในการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
ตามแนวสะเต็มศึกษา ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหา
เป็ น ฐ าน  จั ดกา ร เ รี ยนรู้ แบบโครงงาน เป็นฐาน  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้ เรียน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
ดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 จากรูปแบบกระบวนการพัฒนาโครงงานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ได้
จั ดขึ้ นพบว่ าครู และนัก เรี ยนสามารถน าความรู้   
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบูรณาการด้าน วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาใช้ใน
การท าสิ่งประดิษฐ์ของโครงงานได้ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ นี้มี
ความสอดคล้องกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เช่น เครื่องขึ้น
รูปพานขันดอก เกิดจากปัญหาในการข้ึนรูปพาน 
ขันดอกด้วยตอกนั้น ชาวบ้านจะขึ้นรูปด้วยมือท าให้ไม่มี
ความสะดวกและเสียเวลา จึงได้ศึกษาข้อมูลแล้ว
ประดิษฐ์เป็นเครื่องขึ้นรูปพานขันดอกท าให้มีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมและสามารถน าไปใช้ใน
ท้องถิ่นต่อไปด้วย แท่นสไลด์กล้วยเกิดจากปัญหาในการ

สไลด์กล้วยแบบเดิมในท้องถิ่นไม่สะดวกและใช้เวลามาก 
จึงได้ไปศึกษาข้อมูลต่างๆ ของแท่นสไลด์กล้วยแบบเดิม
จากชาวบ้าน แล้วน าวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาด้วยการคิด
ประดิษฐ์ใบมีดในการสไลด์แบบใหม่ ท าให้ใช้ได้สะดวก
และได้ปริมาณกล้วยที่สไลด์มากกว่าเดิม และสามารถ
น าไปใช้ในท้องถิ่นต่อไปได้ เป็นต้น สิ่งประดิษฐ์ของ
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลของค่าย
กิจกรรมนี้มีจ านวน 5 สิ่งประดิษฐ์ ประกอบด้วยเครื่อง
จักตอก เครื่องขึ้นรูปพานขันดอก  แท่นสไลด์กล้วย  
ถั่วเน่าสมุนไพร 4.0 และวัสดุหมักปุ๋ย มีคะแนนคิดเป็น
ร้อยละ 89.47 ร้อยละ 82.97 ร้อยละ 82.73 ร้อยละ 
82.63 และร้อยละ 82.77 ตามล าดับ  และพบว่า 
หลังจากผ่านรูปแบบค่ายกิจกรรมบูรณาการสะเต็ม
ศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ทางโรงเรียนได้
สนับสนุนโครงงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องขึ้นรูปพานขันดอก 
ได้ไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับเหรียญ
เงินล าดับที่ 13 จากทั้งหมด 43 โรงเรียน   

ซึ่ งจะ เ ห็นว่ า  การพัฒนา โครงงานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนนี้มี
การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ได้บูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ 4 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์ ในการจัดการ
เรียนรู ้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์และ
สร้ า งนวัตกรรมที่ ใช้ความรู้ ในวิชาวิทยาศาสตร์   
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ผู้เรียนมีความ
เข้าใจสาระและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์มากขึ้น ท าให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่
มีความหมายต่อผู้เรียน ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์และ
คุณค่าของสิ่งที่เรียนสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับ
ชีวิตจริงในท้องถิ่นของตนเอง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายต่อผู้เรียน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระต่างๆ ในสะเต็ม ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และการตัดสินใจ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ซึ่งเก็บไว้ในความทรงจ าได้ยาวนาน และสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการค้นพบไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ได้  (จ ารัส อินทลาภาพร และคณะ , 2558 :  

63-71) อีกทั้ งยั ง ได้สอดคล้องกับแนวคิดของกวิน  
เชื่อมกลาง และสุทธิดา บุญทวี ที่ได้ระบุว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นกิจกรรมที่ ออกแบบมาเพื่อ
เติมเต็มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการบูรณา
การทั้ งสามวิชาผ่ าน กระบวนการการออกแบบ
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Design Process) เพื่อ
ส่งเสริมการ เรียนรู้และสร้างทักษะโดยเน้นการสร้าง 
องค์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา เป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงที่เน้นความสนุกและท้าทาย ซึ่งสะเต็ม
ศึกษาไม่ ได้มุ่ ง เน้นเพียงเนื้ อหาสาระ ทักษะ และ
กระบวนการที่จ าเป็นในการท าความ เข้าใจและแสวงหา
องค์ความรู้เท่านั้น แต่สะเต็มศึกษาได้ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการในการน าความรู้เหล่านี้มาใช้ประกอบการ
คิด ค้นหา และคัดเลือก วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นและ
การท างานอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 
จากบทความนี้ พบว่านักเรียนและครูมีความรู้

ความเข้าใจและทักษะ  4 ด้าน คือ การคิดวิพากษ์  
การคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม และการสื่อสาร 
เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น ควรมีการการศึกษาวิจัยใน
ทักษะ 4 ด้านนี้ เพื่อแสดงให้เห็นผลสัมฤทธิ์ใน 4 ทักษะ
ให้เกิดขึ้นหรือพัฒนาให้สูงขึ้นส่วนด้านผลงานของผู้เรียน
ควรน าเสนอในลักษณะกราฟ เพื่อดูคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในแต่ละด้าน และควรมีการติดตามผลงานที่มีการ
พัฒนาน าไปใช้งานจริง 

กิติกรรมประกาศ 
 ผลการวิจัยภายใต้โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุน
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และได้รับสนับสนนุทุนจากส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ 
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สุขภาวะ รวมถึงการมีแบบอย่างที่ดีจากกลุ่มแกนน าผู้สูงวัยที่ให้ความใส่ใจกับชุมชน และการได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาควิชาการและองค์กรภาคีที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเกิด “ข้อตกลงการรวมกลุ่มของผู้สูงวัย 
ใส่ใจชุมชน” ในการการมีส่วนร่วมวางแผนการด าเนินงานและออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกาย ใจ 
อารมณ์ สังคม ข้อค้นพบที ่ส าคัญคือ การท ากิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ “ชมรมผู ้สูงอายุบ้านต้นขาม” เมื ่อ
ด าเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้วพบว่าสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความพร้อมใจและตั้งใจรอคอยวัน เวลาที่จะมาเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยตนเองตามข้อตกลงที่ก าหนด โดยที ่ผู ้ใหญ่บ้านหรือกลุ่มแกนน ามาคอยติดตามหรือประกาศตาม 
หอกระจายเสียงอีกต่อไป  
 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยสมาชิกใน
ชุมชนอย่างแท้จริง การจัดการตนเองของชมรมผู้สูงอายุจนเกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะอย่างต่อเนื่องได้นั้น ควรมี
การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ ความพร้อม
ใจในการก าหนดกติกาข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นที่ยอมรับ และที่ส าคัญแกนน าชุมชนหรือผู้น ากลุ่มจะต้องเป็นที่มี
ความพร้อมรับการเรียนรู้ ซึ่งผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ท าให้ทราบถึงบทเรียนความส าเร็จและแนวทางการ
พัฒนาหมู ่บ้านต้นแบบการจัดการตนเองของชมรมผู ้สูงอายุบ้านต้นขามแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและทุนทางสังคมที่มีของแต่ละชุมชน
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง  
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Abstract 

This article presented 2 purposes as follows; 1) to study the social context, the latency of 
the Elderly club, and analyze the factors which led the operation to achievement in well-being 
promotion of the Participatory Elderly Club of Baan Ton Kham: A Case Study of the community Baan 
Ton Kham, Tambon Chai Chumphon, Lablae district, Uttaradit province; and 2) to study the 
Participatory Learning Process to the lesson learned of developing direction and well-being 
promotion of the Participatory Elderly Club of Baan Ton Kham which led to be the role model of 
well-being development.   

The result was found that the Participatory Elderly Club of Baan Ton Kham which provided 
social capital would have the latency of the intellect accumulation and the participation in well-
being activities. This research led the community to have learning process in both internal and 
external community, the latency and effect of problems in the community, and the latency and 
social capital of their own community, also led to participate in lesson learned in order to analyze 
and synthesize knowledge and social capital to determine the community direction “The Role 
model of self-management of the Elderly Club” based on the Participatory Development 
Philosophy.  

It could be seen that the operations research was the developing method of the 
community’s latency by members actually. According to a Case Study of the community Baan Ton 
Kham, the achievement of developing process was advantageous to many institutes who were 
responsible for the development and promotion of life-quality in the community. It could be 
adjusted for the operations which made changes happen appropriately with the social context and 



สุขภาวะ รวมถึงการมีแบบอย่างที่ดีจากกลุ่มแกนน าผู้สูงวัยที่ให้ความใส่ใจกับชุมชน และการได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาควิชาการและองค์กรภาคีที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเกิด “ข้อตกลงการรวมกลุ่มของผู้สูงวัย 
ใส่ใจชุมชน” ในการการมีส่วนร่วมวางแผนการด าเนินงานและออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางกาย ใจ 
อารมณ์ สังคม ข้อค้นพบที่ส าคัญคือ การท ากิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ “ชมรมผู ้สูงอายุบ้านต้นขาม” เมื ่อ
ด าเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้วพบว่าสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีความพร้อมใจและตั้งใจรอคอยวัน เวลาที่จะมาเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยตนเองตามข้อตกลงที่ก าหนด โดยที ่ผู ้ใหญ่บ้านหรือกลุ่มแกนน ามาคอยติดตามหรือประกาศตาม 
หอกระจายเสียงอีกต่อไป  
 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยสมาชิกใน
ชุมชนอย่างแท้จริง การจัดการตนเองของชมรมผู้สูงอายุจนเกิดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะอย่างต่อเนื่องได้นั้น ควรมี
การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ ความพร้อม
ใจในการก าหนดกติกาข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นที่ยอมรับ และที่ส าคัญแกนน าชุมชนหรือผู้น ากลุ่มจะต้องเป็นที่มี
ความพร้อมรับการเรียนรู้ ซึ่งผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ท าให้ทราบถึงบทเรียนความส าเร็จและแนวทางการ
พัฒนาหมู ่บ้านต้นแบบการจัดการตนเองของชมรมผู ้สูงอายุบ้านต้นขามแบบมีส่วนร่วม ซึ ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและทุนทางสังคมที่มีของแต่ละชุมชน
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง  
 
ค าส าคัญ  กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ  การมีส่วนร่วม  การสร้างเสริมสุขภาวะ  ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 
 
Abstract 

This article presented 2 purposes as follows; 1) to study the social context, the latency of 
the Elderly club, and analyze the factors which led the operation to achievement in well-being 
promotion of the Participatory Elderly Club of Baan Ton Kham: A Case Study of the community Baan 
Ton Kham, Tambon Chai Chumphon, Lablae district, Uttaradit province; and 2) to study the 
Participatory Learning Process to the lesson learned of developing direction and well-being 
promotion of the Participatory Elderly Club of Baan Ton Kham which led to be the role model of 
well-being development.   

The result was found that the Participatory Elderly Club of Baan Ton Kham which provided 
social capital would have the latency of the intellect accumulation and the participation in well-
being activities. This research led the community to have learning process in both internal and 
external community, the latency and effect of problems in the community, and the latency and 
social capital of their own community, also led to participate in lesson learned in order to analyze 
and synthesize knowledge and social capital to determine the community direction “The Role 
model of self-management of the Elderly Club” based on the Participatory Development 
Philosophy.  

It could be seen that the operations research was the developing method of the 
community’s latency by members actually. According to a Case Study of the community Baan Ton 
Kham, the achievement of developing process was advantageous to many institutes who were 
responsible for the development and promotion of life-quality in the community. It could be 
adjusted for the operations which made changes happen appropriately with the social context and 

social capital for each of the communities that would make effective development for the 
community actually. 
 
Keywords  Well-Being Promotion, Participation, Well-Being Promotional Process, Changing Results 
 
บทน า 

การมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็น
สิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาสุขภาพที่ดี มิได้หมายถึงแต่การ
ไม่เจ็บป่วยหรือปราศจากโรคเท่านั้น หากยังครอบคลุม
ถึงการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ ์
สังคม อีกด้วย สุขภาพมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตที่
เป็นปกติสุขของคนแต่ละสังคม สุขภาพจึงหมายรวมทั้ง
มิติด้านความเจริญเติบโต และพัฒนาการของบุคคล 
ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาและ 
จิตวิญญาณ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนโดยรวม
จากความส าคัญของสุขภาพดังกล่าวองค์การอนามัย
โลก (World Health Organization) จึงได้ประชุมเพื่อ
ทบทวนค านิยามของค าว่าสุขภาพดีและตระหนักว่าการ
ที่คนเราจะมีสุขภาพดีมี ความสุขนั้น ไม่สามารถวัดจาก
การมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนค าจ ากัดความ
ตามที่เคยนิยามไว้ในอดีต เท่านั้น แต่ต้องมองในมิติอ่ืน
ด้วยจึงมีการปรับปรุงความ หมายของ“สุขภาพ”มาเป็น 
“สุขภาวะ” ตามล าดับ จนกระทั่งในปัจจุบัน องค์การ
อนามัยโลกได้เสนอนิยามของ “สุขภาวะ” ว่า สุขภาวะ
ห ม า ย ถ ึง  ภ า ว ะ ที ่เ ป ็น ส ุข ส ม บ ูร ณ ์ทั ้ง ท า ง ก า ย  
ทางอารมณ ์และจ ิตว ิญญาณภาย ในกายขณะ ท่ี
พระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ค า
น ิยามของค าว ่า  “ส ุขภาวะ”คือภาวะของมนุษย ์ท่ี
สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม 
เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 
 การสร้างเสริมสุขภาวะผู ้ส ูงอายุเริ ่มที ่จะมี
บทบาทส าค ัญมากขึ ้น ในส ังคมไทย ทั ้งนี ้เป ็นผล 
สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่ท าให้ 
ผูสูงอายุเพิ ่มมากขึ ้นทั ้งจ านวนและสัดส่วน รวมทั้ง 
คนไทยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นด้วย ท าให้ความต้องการความ
มั่นคงโดยเฉพาะทางด้านการเงินในยามชราภาพมีเพิ่ม
มากขึ ้น นอกจากนี ้ย ังจะเห็นได ว าสังคมไทยมกีาร
เปลี ่ยนแปลงไปในทิศทางที ่มีความทันสมยัในแบบ
ตะวันตก (Westernization) และมีความเป็นอิสระเป็น
ต ัวของต ัว เอง ( Individualization) มากขึ ้น  ท า ให
ครอบครัวในฐานะที ่เป ็นสถาบันที ่ส าค ัญของสังคม  

ถูกปรับเปลี ่ยนรูปแบบจากครอบครัวขยายมาเป็น
ครอบคร ัว เดี ่ยว  ส ่งผลให ้หน ้า ที ่ ( Function) ของ
ครอบครัวเปลี่ยนไป บทบาทของครอบครัวมีแนวโน้มที่
จะลดน้อยลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ยอมกระทบ
ต่อระดับและรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ในครอบครัว ระบบการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอายุแบบ
มีส่วนร่วมระหว่างตัวผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และ
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเกิดประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของครอบครัว
และชุมชน  

ผู ้ส ูงอายุในชุมชนของ หมู ่ที ่ 2 บ้านต้นขาม 
ต าบลช ัยจ ุมพล อ า เภอล ับแล  จ ังหว ัดอ ุตรด ิตถ  ์ 
มีผู ้ส ูงอาย ุจ านวน 174 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 20.83  
ของประชากรทั้งหมดในหมู่บ้าน มีจ านวนผู้สูงอายุท่ี
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จ านวน 161 คน ผู้สูงอายุ
ติดบ้าน จ านวน 11 คน ผู้สูงอายุติดเตียง จ านวน 2 คน 
ผู ้ส ูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพ คือ โรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือดตีบ 
จ านวน 53 คน ที ่ผ ่านการท าโครงการด้านสขุภาพ
ผู้สูงอายุจะจัดท าในระดับต าบล ผู้เข้าร่วมโครงการจะ
ไม่ครอบคลุมผู ้ส ูงอายุทั ้งหมด และการจัดกิจกรรม 
ข า ด ค ว า ม ต ่อ เ นื ่อ ง แ ล ะ ไ ม ่ม ีร ูป แ บ บ ที ่ช ัด เ จ น 
คณะกรรมการชมรมผู ้สูงอายุ และนักวิชาการโหนด
วิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
จึงได้ร่วมกันจัดท าประชาคมร่วมกับกลุ่มแกนน าชุมชน 
ได ้เห ็นสภาพปัญหาสุขภาวะของผู ้ส ูงอาย ุ ได ้ม ีมติ
ร่วมกันในการจัดท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ขึ้น โดยเน้นที่กลุ่มแกนน าที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 30 คน มีทีมวิชาการของโหนดวิชาการรับใช้
สังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นพี่เลี้ยง และมี
น ัก ศ ึกษ าหล ัก ส ูต รส า ข า ว ิช าก า รพ ัฒนาช ุมชน  
ร่วมเรียนรู้ในการลงพื้นที่และท าหน้าที่สนับสนุนการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ การรายงานติดตามประเมินผล
และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการสร้างเสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุทุกกระบวนการ (ตรงกมล สนามเขต, 2560) 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 71
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 ผู ้ว ิจ ัย ไ ด ้ม อ ง เห ็น ค ว ามส า ค ัญของกา ร 
ถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้สูก่าร
พัฒนาสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้นขาม 
ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกิด
ความสมดุลระหว่างคนกับคน คนกับบริบททางสังคม
และสภาพแวดล้อม  ดังนั ้นผู ้ว ิจ ัยจ ึงม ีความเห็นว ่า 
แนวคิดการจัดการความรู้ชุมชน การพัฒนาชุมชนแบบ
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ถือเป็นแนวคิดส าคัญใน
การพ ัฒนาที ่จะช ่วยให ้ช ุมชนม ีองค ์ความรู ้ และมี
ฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ ่งการเสริมสร้างการเรียนรู ้สู่
ช ุมชนจะประสบความส าเร็จมิได้ หากขาดปัจจัยที่
ส าคัญคือ การมีส่วนร่วมของชุมชน อีกทั้งยังมีความ
สนใจศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่สามารถอธิบายการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื ่อให้เกิดความร่วมมือที่น าไปสู่
ผลส า เร ็จของการจ ัดการความรู ้ช ุมชน (กรชนก  
สนิทวงศ์, 2556) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การจัดการสุขภาวะของผู้สูงอาย ุ
หรือ Community Action Research (CAR) ถือเป ็น
ความพยายามที่ต้องการยกระดับการพัฒนาสุขภาวะ
ของชมรมผู ้ส ูงอาย ุในช ุมชน โดยใช ้กระบวนการ
เสริมสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยผ่านกิจกรรม
หลัก 3 ประการ คือ การวิจัย (Research) การพัฒนา
ศักยภาพ (Capacity Building) และการปฏิบ ัต ิจร ิง 
(Practice) ซึ ่ง แบบแผนของการด า เน ินก ิจกรรม
ดังกล่าวเป็นกระบวนการด าเนินงานพัฒนาอีกรูปแบบที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ยังสนับสนุนให้บุคคล กลุ ่มบุคคล ไม่ว ่าจะในระดับ
ปัจเจก ทีมงาน องค์กร หรือสังคมน าไปเป็นต้นแบบ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนให้เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ตามบริบทที่เหมาะสมต่อไป 
 
วิธีการด าเนินงาน 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มี 4 ขั้นตอน  
ค ือ  1 )  ขั ้นตอนการค ้นหาและพ ัฒนาโจทย ์ว ิจ ัย  
2) ขั้นตอนการสร้างทีมแกนน าชุมชน 3) ขั้นตอนการ
เก ็บรวบรวม ว ิเคราะห์และส ังเคราะห์ข ้อม ูล เพื ่อ 
ถอดบทเรียน และ 4) ขั้นปฏิบัติการและติดตามหนุน
เสร ิมกระบวนการท างานแบบม ีส ่วนร ่วม โดยใช้
เครื่องมือเป็นแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทกึ 
แล ะการสนทนากลุ ่ม  ( Focus Group)  แ ล ะกา ร

วิเคราะห์ชุมชนร่วมกับวิธีการส ารวจภาคสนาม (Filed 
survey)  กลุ ่มต ัวอย ่า งในการศ ึกษาถอดบทเร ียน 
การด าเน ินงานเพื ่อเสริมสร้างส ุขภาวะและพัฒนา
ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม หมู่ที่ 2 ต าบล
ชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วย 
โดยมีผู ้ใหญ่บ ้าน ผู ้ร ับผ ิดชอบโครงการสร้างเสริม
ส ุขภาพผู ้ส ูงอาย ุของช ุมชนบ้านต ้นขาม  พระสงฆ์ 
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล และสมาชกิ
ชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม รวมทั้งหมด 174 คน โดยมี
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 30 คน และ
จ านวนแกนน าผู้สูงอายุต้นแบบ 15 คน ซึ่งได้ด าเนินการ
ส ัมภาษณ์พ ูดค ุยแลกเปลี ่ยนจากการเจาะจงตาม
คุณลักษณะและบทบาทหน้าท่ีในชุมชน 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผ ล ก า ร ว ิจ ัย โ ด ย ส ร ุป ช ่ว ย ใ ห ้ไ ด ้ผ ลก า ร
ด าเนินการ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการศึกษาและวิเคราะห์
บร ิบททางส ังคมและศักยภาพของชมรมผู ้ส ูงอายุ 
สู่กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุชุมชนบ้าน
ต ้นขาม 2)  ผลการศ ึกษากระบวนการเสร ิมสร ้าง 
สุขภาวะสู่การพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุชุมชน
บ้านต้นขาม และ 3) ผลการศึกษาและถอดบทเรียน
แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะของชมรม
ผู ้สูงอายุบ้านต้นขามที ่น าไปสู ่การเป็นชุมชนต้นแบบ
ของกา รพ ัฒนาส ุขภ าว ะ ได ้อ ย ่า งประสบความ
ความส าเร็จ รวมถึงการสังเคราะห์บทเรียนจากการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุจน
น าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล 

1. การว ิเ คราะห ์บ ร ิบททางส ังคมและ
ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุสู่กระบวนการเสริมสร้าง
สุขภาวะผู้สูงอายุชุมชนบ้านต้นขาม  

1.1 ส ภ า พ ป ัญ ห า ที ่พ บ  ส ่ว น ใ ห ญ ่ก า ร
ด าเนินงานของชมรมผู ้ส ูงอายุบ้านต้นขามไม่มีแผน
ด าเน ินงานในการท าก ิจกรรมเสร ิมสร ้างส ุขภาวะ  
ทั ้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
ในระยะยาวที ่ชัดเจน มีการกิจกรรมบางอย่าง เช่น  
การออกก าลังกาย การเยี ่ยมบ้านเพื ่อนผู ้ส ูงอายุใน
ชุมชนบ้าง แต่ไม่ได้ท าอย่างสม่ าเสมอ คนที่ท าหน้าที่
พัฒนากิจกรรมของชมรมนั้นยังจ ากัดอยู่ในกลุ่มแกนน า
ผู้สูงอายุกลุ่มเดิมในหมู่บ้านเท่านั้น 
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survey)  กลุ ่มต ัวอย ่า งในการศ ึกษาถอดบทเร ียน 
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ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม หมู่ที่ 2 ต าบล
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ผ ล ก า ร ว ิจ ัย โ ด ย ส ร ุป ช ่ว ย ใ ห ้ไ ด ้ผ ลก า ร
ด าเนินการ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการศึกษาและวิเคราะห์
บร ิบททางส ังคมและศักยภาพของชมรมผู ้ส ูงอายุ 
สู่กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุชุมชนบ้าน
ต ้นขาม 2)  ผลการศ ึกษากระบวนการเสร ิมสร ้าง 
สุขภาวะสู่การพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุชุมชน
บ้านต้นขาม และ 3) ผลการศึกษาและถอดบทเรียน
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ของกา รพ ัฒนาส ุขภ าว ะ ได ้อ ย ่า งประสบความ
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1.1 ส ภ า พ ป ัญ ห า ที ่พ บ  ส ่ว น ใ ห ญ ่ก า ร
ด าเนินงานของชมรมผู ้ส ูงอายุบ้านต้นขามไม่มีแผน
ด าเน ินงานในการท าก ิจกรรมเสร ิมสร ้างส ุขภาวะ  
ทั ้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
ในระยะยาวที ่ชัดเจน มีการกิจกรรมบางอย่าง เช่น  
การออกก าลังกาย การเยี ่ยมบ้านเพื ่อนผู ้ส ูงอายุใน
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พัฒนากิจกรรมของชมรมนั้นยังจ ากัดอยู่ในกลุ่มแกนน า
ผู้สูงอายุกลุ่มเดิมในหมู่บ้านเท่านั้น 

1.2 ชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขามมีศักยภาพใน
การเสริมสร้างสุขภาวะผ่านการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
การจัดการความรู้ การปรับตัวและเรียนรู้ตามบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชน 
 ในการศ ึกษาว ิจ ัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจ ัยจ ัดอบรม 
ให้ความรู้เรื่อง 3 อ 2 ส : การบริโภคอาหาร การออก 
ก าลังกาย การจัดการกับอารมณ์ บุหรี ่ และสุราและ
พฤติกรรมการด ูแลตนเองด ้านการบร ิโภคอาหาร  
การออกก าล ังกาย การจ ัดการกับอารมณ์ การไม่ 
ส ูบบ ุหรี ่ และการไม ่ดื ่มส ุราให ้แก ่เคร ือข ่าย อสม.  
และแกนน าชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม (กองสุขศึกษา 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2557) ก่อนมีส่วนร่วมใน
การดูแลสุขภาพของเพื่อนผู้สูงอายุโดยเพื่อให้แกนน ามี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เพื ่อนผู ้ส ูงอายุได ้ และเพื ่อส ่งเสริมให้ผู ้ส ูงอายุดูแล
สุขภาพตนเองเมื่อกลับไปอยู่บ้านได้อย่างถูกต้อง ผู้วิจัย
เน้นให้เครือข่ายมีสว่นร่วมในกระบวนการด าเนินการ
วิจัยทุกขั้นตอน ทั้งนี ้เพื ่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจัง และเกิดความเป็นเจ้าของในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุต่อการรับรู้ความสามารถในการ
ปร ับ เปลี ่ยนพฤต ิกรรม 3 อ .  2  ส .  ของผู ้ส ูงอาย ุ 
อย่างแท้จริง ได้แก่ มีส่วนร่วมในการด าเนินการส่งเสริม
ให้ผู ้ส ูงอายุมีการดูแลสุขภาพตนเองด้วย 3 อ. 2 ส. 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การค้นหาปัญหาสุขภาพ 
และพฤติกรรมเสี่ยงที่ท าให้เกิดโรคของผู้สูงอายุ ผู้วิจัย 
ม ีการจ ัด เวท ีแลกเปลี ่ยน เร ียนรู ้การปร ับ เปลี ่ยน
พฤติกรรม  3 อ. 2 ส. ให ้ก ับผู ้ส ูงอายุ ทั ้งนี ้เพื ่อให้
ผู้สูงอายุได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. ของตนเอง 

แต่ละคนและร่วมสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ของผู้สูงอายุเพื่อน าไปปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวติประจ าวัน
อย ่างสม่ าเสมอต่อไป และคัดเล ือกผู ้ส ูงอายทุี ่เป ็น
ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม 

2. ผลการศึกษากระบวนการเสริมสร้างสุข
ภาวะชมรมผู้สูงอายุชุมชนในด้านกลไกการบริหาร
จัดการตนเองแบบมีส่วนร่วมของชมรมผู ้สูงอายุ : 
กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมยัง
พบว่ามีขั ้นตอนหรือกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ
ชมรมผู ้ส ูงอายุช ุมชนบ้านต้นขามในด้านกลไกการ
บริหารจัดการตนเองแบบมีส่วนร่วมของชมรมผู้สูงอาย ุ 
5 ขั้นตอน (ดังภาพที่ 1) ได้แก่ 1) การตั้งเป้าหมายหรือ
มองภาพฝันร่วมกันอย่างมีทิศทาง 2) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน 3) การ 
เติมเต็มข้อมูล หนุนเสริมการเรียนรู ้ 4) การร่วมกัน
ก าหนดแผนปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาวะ และการ
ทบทวนผลลัพธ์การเปลี ่ยนแปลงที ่เก ิดขึ ้นจากการ
แลกเปลี ่ยนของทีมแกนน าและภาคีเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง และ 5) การคืนข้อมูลเพื่อทบทวนผลลัพธ์ที่
น าไปสู ่การปร ับเปลี ่ยนว ิธ ีการพัฒนาช ุมชนแบบมี 
ส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม  
    ส าหรับการถอดบทเรียนความส าเร็จในการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรม
ส าคัญและปัจจัย/เงื่อนไขที่น าไปสู่ความส าคัญในการ
ด า เน ิน งานตามกรอบบ ัน ไดผลล ัพธ ์การ เร ียนรู  ้ 
จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพในการ
เสริมสร้างสุขภาวะชมรมผู ้สูงอายุของชุมชนต้นขาม
ผู ้วิจัยน ามาสร้างกลวิธีการเสริมสร้างพลังอ านาจใน
ชุมชน ตามรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (ดังภาพที่ 1) มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเสริมสร้าง 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนข้อมูลของผู้สูงอายุบ้านต้นขาม 
ข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุ จ านวน 

จ านวนผู้สูงอายุทั้งหมู่บ้าน (คน) 174 
จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ (คน) 30 
จ านวนแกนน าชมรมผู้สูงอายุ  (คน) 15 
จ านวนแกนน าต้นแบบในการดูแลสุขภาพ ถ้ามี (คน) 3 
จ านวนสถานที่ในการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันออกก าลังกาย (แห่ง) 1 
จ านวนผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายสม่ าเสมอ (คน) 20 
จ านวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตสม่ าเสมอ (คน) 15 

  (ที่มา : ตรงกมล  สนามเขต, 2560) 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 73
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่การจัดการสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม  
 

สุขภาวะชมรมผู้สูงอายุชุมชน โดยผ่านกิจกรรมส าคัญ 
และปัจจัยหรือเงื ่อนไขที ่ส าคัญที ่น าไปสู่ความส าเร็จ 
มี 5 ขั้นตอน โดยพบผลที่น่าสนใจดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 การตั้งเป้าหมายหรือมองภาพ
ฝันร ่วมก ันอย่างม ีท ิศทาง  โดยเริ ่มจากการจัดตั ้ง 
แกนน าชมรมผู ้ส ูงอายุของบ้านต ้นขาม โดยความ 
สมัครใจของผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาในชุมชน ทั้งนี้กิจกรรม
หล ักในโครงการสร ้าง เสร ิมส ุขภาพของผู ้ส ูงอายุ 
ในชุมชน ที ่ท ีมชมรมผู ้ส ูงอายุแกนน าผู ้ส ูงอายบุ ้าน 
ต้นขาม ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้ร่วมกันก าหนดกิจกรรมและมีเงื่อนไขส าคัญที่น าไปสู่
ความส าเร็จในหลากหลายประเด็น โดยพบว่า ในการ
ท ากิจกรรมตามบันไดผลลัพธ์ขั ้นที ่ 1 มีป ัจจ ัยหรือ
เงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญ คือ คณะกรรมการแกนน า

ทุกคนมาด้วยความสมัครใจที่จะเข้าร่วม โดยมีประธาน
ชมชมผู ้ส ูงอายุที ่เป ็นต้นแบบที ่ด ี ม ีผู ้ใหญ่บ ้านเป็น
คณะกรรมการที ่สมาชิกทุกคนยอมรับและพร้อมให้
ความร ่วมม ือ  และคณะกรรมการส ่วน ใหญ ่เป ็น
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ได้ท าหน้าที่ช่วยดูแล
สุขภาพสมาชิกในชุมชน  

ขั ้นตอนที ่ 2  การแลกเปลี ่ยน แบ ่งป ัน 
ประสบการณ์ในทีมด้วยการสร้างกลไกการบริหาร
จัดการตนเองของชุมชนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการ
เร ียนรู ้ โดยผ่านคณะกรรมการแกนน าผู ้ส ูงอายุได้
ร่วมกันก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ก าหนดบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ และก าหนดแผนกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพไว้ชัดเจน โดยมีข้อตกลง ดังนี ้ ข้อตกลงที ่ 1  
เข้าวัดในทุกวันพระสวดมนต์ ท าสมาธิ ข้อตกลงที่ 2 

การคืนข้อมูลเพือ่ทบทวนผลลพัธท์ี่
เกิดจากการเปล่ียนแปลง 

การขยายผลจากแกนน าหลักสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ผู้สูงอาย ุ

นักวิชาการในพ้ืนท่ี และแกนน าผูสู้งอายุ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม 

บริบทชุมชน/ทุนทางสังคม 

ความต้องการของชุมชน/ผู้สูงอาย ุ

ศักยภาพของผู้สูงอาย ุ

บุคคลต้นแบบ 

 

เส้นทางการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 

แบบมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมใน
ด าเนินงานทุกข้ันตอน 

การพัฒนากลุ่มแกนน า
ผู้สูงอายสุู่การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาวะ 

 

การค้นหาและน าทุนทางสังคมที่
มีในชุมชนมาปรับใช้สู่การพัฒนา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

การก าหนดภาพฝัน และ
ตั้งเป้าหมายร่วมกัน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แบ่งปันประสบการณเ์พื่อ

พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้

การเตมิเตม็ข้อมูลหนุน
เสรมิการเรียนรู ้



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่การจัดการสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม  
 

สุขภาวะชมรมผู้สูงอายุชุมชน โดยผ่านกิจกรรมส าคัญ 
และปัจจัยหรือเงื ่อนไขที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
มี 5 ขั้นตอน โดยพบผลที่น่าสนใจดังนี้   

ขั้นตอนที่ 1 การตั้งเป้าหมายหรือมองภาพ
ฝันร ่วมก ันอย่างม ีท ิศทาง  โดยเริ ่มจากการจัดตั ้ง 
แกนน าชมรมผู ้ส ูงอายุของบ้านต ้นขาม โดยความ 
สมัครใจของผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาในชุมชน ทั้งนี้กิจกรรม
หล ักในโครงการสร ้าง เสร ิมส ุขภาพของผู ้ส ูงอายุ 
ในชุมชน ที ่ท ีมชมรมผู ้ส ูงอายุแกนน าผู ้ส ูงอายบุ ้าน 
ต้นขาม ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้ร่วมกันก าหนดกิจกรรมและมีเงื่อนไขส าคัญที่น าไปสู่
ความส าเร็จในหลากหลายประเด็น โดยพบว่า ในการ
ท ากิจกรรมตามบันไดผลลัพธ์ขั ้นที ่ 1 มีป ัจจ ัยหรือ
เงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญ คือ คณะกรรมการแกนน า

ทุกคนมาด้วยความสมัครใจที่จะเข้าร่วม โดยมีประธาน
ชมชมผู ้ส ูงอายุที ่เป ็นต้นแบบที ่ด ี ม ีผู ้ใหญ่บ ้านเป็น
คณะกรรมการที ่สมาชิกทุกคนยอมรับและพร้อมให้
ความร ่วมม ือ  และคณะกรรมการส ่วน ใหญ ่เป ็น
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ได้ท าหน้าที่ช่วยดูแล
สุขภาพสมาชิกในชุมชน  

ขั ้นตอนที ่ 2  การแลกเปลี ่ยน แบ ่งป ัน 
ประสบการณ์ในทีมด้วยการสร้างกลไกการบริหาร
จัดการตนเองของชุมชนเพื ่อสร้างชุมชนแห่งการ
เร ียนรู ้ โดยผ่านคณะกรรมการแกนน าผู ้ส ูงอายุได้
ร่วมกันก าหนดข้อตกลงร่วมกัน ก าหนดบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบ และก าหนดแผนกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพไว้ชัดเจน โดยมีข้อตกลง ดังนี ้ ข้อตกลงที ่ 1  
เข้าวัดในทุกวันพระสวดมนต์ ท าสมาธิ ข้อตกลงที่ 2 

การคืนข้อมูลเพือ่ทบทวนผลลพัธท์ี่
เกิดจากการเปล่ียนแปลง 

การขยายผลจากแกนน าหลักสู่
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ผู้สูงอาย ุ

นักวิชาการในพ้ืนท่ี และแกนน าผูสู้งอายุ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม 

บริบทชุมชน/ทุนทางสังคม 

ความต้องการของชุมชน/ผู้สูงอาย ุ

ศักยภาพของผู้สูงอาย ุ

บุคคลต้นแบบ 

 

เส้นทางการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 

แบบมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมใน
ด าเนินงานทุกข้ันตอน 

การพัฒนากลุ่มแกนน า
ผู้สูงอายสุู่การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาวะ 

 

การค้นหาและน าทุนทางสังคมที่
มีในชุมชนมาปรับใช้สู่การพัฒนา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

การก าหนดภาพฝัน และ
ตั้งเป้าหมายร่วมกัน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แบ่งปันประสบการณเ์พื่อ

พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู ้

การเตมิเตม็ข้อมูลหนุน
เสรมิการเรียนรู ้

ออกก าลังกายทุกวันอาทิตย์ ข้อตกลงที่ 3 เยี ่ยมบ้าน
ผู ้สูงอายุติดเตียงในวันรับเบี ้ยผู ้สูงอายุ ข้อตกลงที ่ 4  
ปลูกผักสมุนไพรและผักสวนครัวที่ศูนย์ผู ้สูงอายุและ 
ที ่บ้าน พบว่าปัจจัย/เงื ่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญ คือ  
มีข้อตกที ่ชัดเจนที่เกิดจากความต้องการของสมาชกิ 
ประกอบกับต้นทุนที่มีคือ มีสถานที่ในการจัดกิจกรรม  
มีอุปกรณ์พร้อม มีผู้น าและคณะกรรมการที่ตั้งใจและ
พร้อมที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีการกระตุ้นชักชวนผู้สูงอายุ
ให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินโครงการ
กับเครือข่าย ด้วยการเข้าร่วมประชุมในการจัดประชุม
ของโหนดวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อ ุตรด ิตถ ์ เพื ่อ ให ้แกนน าผู ้ส ูงอาย ุได ้แลกเปลี ่ยน
ประสบการณ ์การด า เน ินโครงการก ับสมาช ิกใน
เครือข่าย ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจ มีก าลังใจและได้
บทเรียนที่ดีเพื่อน ามาปรับใช้กับการด าเนินงานของทีม
แกนน า พบว่ามีปัจจัย/เงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญ คือ 
ความตั้งใจ ความเสียสละ และความเข้มแข็งของทีม
แกนน าผู ้สูงอายุในการด าเนินโครงการ การเข้าร่วม
โครงการด้วยความสมัครใจ การได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานในพื ้นที ่ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล (รพ.สต.) และองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) การได้รับการกระตุ้นหนุนเสริมจากทีมวิชาการ
ของโหนดวิชาการรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง การได้รับ
ความช่วยเหลือจากนักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชนที่เข้า
พื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในทุกสัปดาห์ 

ขั ้นตอนที ่ 3 การด าเนินงานร่วมกันด้วย
กระบวนการเรียนรู ้เต ิมเต็มข้อมูล หนุนเสริมการ
เรียนรู้ตามแผนและข้อตกลง และถอดบทเรียนการ
ท างานสู่การปรับปรุงและพัฒนา การสร้างความเข้าใจ
และคุยเรื่องผลลัพธ์ย้ าๆ อย่างต่อเนื่องกับกลุ่มแกนน า 
และการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของกลุ่ม  
มีการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและ
ประเมินศักยภาพของกลุ ่มแกนน าและสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกระบวนการวิจัย โดยได้ด าเนินงาน
ตามแผนและข้อตกลงร่วมกัน (ดังภาพที่ 1) 

ขั้นตอนที่ 4 การร่วมกันก าหนดแผนปฏิบัติ
การสร้างเสริมสุขภาวะ และการทบทวนผลลัพธ์การ
เปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี ่ยนของทีม
แกนน าและภาคีเคร ือข ่ายอย่างต ่อเนื ่อง ในการ
ด าเนินการวิจัยพบว่า ทีมแกนน าผู้สูงอายุและทีมพี่เลี้ยง

ในระดับพื ้นที ่ ทีมพี ่เลี ้ยงวิชาการจากมหาวิทยาลัย 
ราชภ ัฎอ ุตรด ิตถ ์ร ่วมก ันก าหนดแผนปฏ ิบ ัต ิการ
เสริมสร้างสุขภาวะภายใต้การมีส่วนร่วมของทีมวิจัย 
ก าหนด เป ็นขั ้น เตร ียมการ  ขั ้นอบรมให ้คว ามรู ้  
ขั้นด าเนินการ และขั้นประเมินผลตามบันไดผลลัพธ์การ
เร ียนรู ้ของ โครงการเสร ิมสร ้า งส ุขภาพผู ้ส ูงอาย ุ 
บ้านต้นขาม ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัด
อ ุตรด ิตถ ์ และว ิเคราะห ์ผลการด า เน ินงานตาม
แผนปฏิบัติการ โดยผสมผสานกิจกรรมทุกรูปแบบ
ในช่วงระยะเวลา 1 ปี คือ 2559-2560  

ขั ้นตอนที ่ 5 การคืนข้อมูลเพื ่อทบทวน
ผลลัพธ ์ที ่น าไปสู ่การปร ับเปลี ่ยนวิธ ีการได้อย่าง
เหมาะสม  
 จ า ก ผ ล ก า ร ว ิจ ัย แ ล ะ พ ัฒ น า  ใ น ช ่ว ง
กระบวนการวิจัยและการจัดเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
ระยะเวลาหนึ ่งป ี พบว่า ผลลัพธ์ของกระบวนการ
เสริมสร้างสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้เกิดผลการ
เปลี ่ยนแปลงในระดับบุคคล คือ กลุ ่มแกนน าชุมชน 
เห็นความส าคัญของข้อมูลและเอกสาร มีการจัดท า
รูปเล่มการด าเนินงาน ตลอดจนมีการพบปะแลกเปลีย่น
เร ียนรู ้ก ันบ ่อยขึ ้น  และมีคณะกรรมการที ่เข ้มแข็ง 
นอกจากนี้ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้วิจัยและทีมวิจัย
ใ น เ รื ่อ ง ข อ ง ก า ร ไ ด ้เ ร ีย น รู ้แ ล ะ ม ีท กั ษ ะ ใ น
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การสร้างความสัมพนัธ์
และการปรับตัวให้เข้ากับชุมชน การท างานร่วมกับ  
ทีมงานวิจัยเครือข่ายผู้สูงอายุ ตลอดจนการเรียนรู้และ
ฝ ึก ท ัก ษ ะ ใ น ก า ร เ ป ็น ผู ้อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก 
(Facilitator) ในกระบวนการวิจัย 
 นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่เกิดกับสมาชิกผู้สูงอายุที่
เ ข ้า ร ่ว มก ิจกรรมอย ่า งต ่อ เนื ่อ ง  นั ่น ค ือ เก ิดการ
เปลี ่ยนแปลงในการจ ัดกระบวนเร ียนรู ้ของชุมชน 
จนน าไปสู ่การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมการสร้างเสริม 
ส ุขภาวะของสมาช ิกชมรมผู ้ส ูงอาย ุบ ้านต ้นขาม 
ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม  
โดยออกแบบก ิจกรรม ที ่ต ่อ เนื ่อ งและเหมาะสม
สอดคล ้องก ับสภาพว ิถ ีช ีว ิตของสมาช ิก ในชมุชน  
โดยกิจกรรมส าคัญที่ท าให้พบว่ากระบวนการเรียนรู้ถือ
เป็นเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมให้เกิดขึ้น ดังกรณีตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม ประกอบด้วย 
ตั ้งแต่การส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายด้วยการ 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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ออกก าลังกาย ด้วยการร าไม้พลอง การร าวงย้อนยุค 
การจัดการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาทักษะทางปัญญานั่นคือ 
การจ ัดอบรมให้ความรู ้ในการดูแลสุขภาพ ตามหลัก  
3 อ. 2 ส. ซึ ่งส่งผลให้ผู ้ส ูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ถูกต้อง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
เหมาะสม ด้วยการเข้าร่วมออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
มีสุขภาพที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงขึ้น บรรเทาอาการ
ป ว ด เ มื ่อ ย ต ัว  ไ ม ่เ ก ิด โ ร ค แ ท ร ก ซ ้อ น จ า ก ก า ร 
เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน การส่งเสริม
สุขภาพด้านจิตใจอารมณ์และสังคม ด้วยการเข้าวัด
ท าบุญ นั่งสมาธิและเป็นจิตอาสาเยี่ยมเยือนให้ก าลังใจ
ผู ้ส ูงอาย ุต ิดเต ียงและติดบ ้าน รวมทั ้งการเข ้าร ่วม
กิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนื ่องส ่งผลให้ผู ้ส ูงอายุ 
ม ีอ า รมณ ์แจ ่ม ใส  นอนหล ับ ได ้สน ิท  ไ ม ่ม ีป ัญหา 
โรคซึมเศร้ารวมทั้งเกิดคณะกรรมการแกนน าผู้สูงอายุ 
ที่เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการตนเองและกลุ่มเพื่อน
ผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3. การถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาและ
เสริมสร้างสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขามท่ี
น าไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนาสุขภาวะ
ได้อย่างประสบความความส าเร็จ  
 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากกระบวนการ
ถอดบทเรียนประสบการณ์ความส าเร็จ และบทเรียน
จากการด า เน ินงานที ่เป ็นข ้อค ้นพบจากงานว ิจ ัย
กระบวนการเสร ิมสร ้างส ุขภาวะแบบม ีส ่วนร ่วม 
เพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินโครงการ
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาบ้าน 
ต้นขาม ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีประเด็นส าคัญ โดยสรุปคือ 
 สถานการณ ์ก า ร เปลี ่ยนแปลงด ้านการ 
สร ้างเสร ิมส ุขภาวะผู ้ส ูงอาย ุ พบว ่า โดยภาพรวม 
กระบวนการเรียนรู้สู ่การพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล
ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนั้น  
ถือเป็นการค้นหาและพัฒนาทุนทางสังคมที่มีอยู ่ใน
ชุมชนมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชน ์
อ ันเก ิดจากองค์ประกอบที ่ส าค ัญ 3 ประการ ค ือ  
1) การเรียนรู้ คือการสร้างการเรียนรู้แก่คนในชุมชน 
เน้นการเรียนรู้ และเติมเต็มจากภาคีที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตลอดเวลา 2) การมีส่วนร่วม 
โดยให้คนในชุมชนมีความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่เป้าหมาย

การท างานของทีม สสส. ท าความเข้าใจกระบวนงาน 
เนื ้อหางานร ่วมก ัน ม ีคณะท างานในพื ้นที /่ช ุมชน  
ที ่ร ่วมก ันก าหนดทิศทางและมีภาพฝ ันในการมุ ่งสู่ 
การเป็นหมู ่บ้านต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ และ 3) การใช้พื ้นที่เป็นตัวตั้งในการท างาน
พัฒนา ด้วยความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องเกิด
จากคนในพื้นที่ คนนอกคือ ผู้ท าหน้าที่สนับสนุนเท่านั้น 
เมื่อชุมชนเรียนรู้เข้าใจ ชุมชนจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาใน
ชุมชนด้วยตนเอง การท างานของทีมแกนน าชมรม
ผู้สูงอายุบ้านต้นขามจึงยึดหลักว่าใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งใน
การท างาน เนื่องจากแกนน าชุมชนมีการวางแผนและ
ออกแบบกลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคี
เครือข่ายทั ้งภายในและภายนอกเข้ามาหนุนเสริม 
การพ ัฒนาช ุมชนได ้อย ่างเป ิดร ับการเร ียนรู ้อย ่า ง
ต ่อเนื ่อง จนน าไปสู ่การเปลี ่ยนแปลงแนวคิดและ
พฤต ิกรรมส ุขภาวะของกลุ ่มคนในช ุมชนใหม้ ีการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้วยการน าทุนทางสังคมที่มีมาสร้าง
เสริมสุขภาวะของกลุ ่มคนทุกช่วงวัยในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการพัฒนาระบบการดูแล
ผู ้ส ูงอาย ุใน ร ูปแบบที ่หลากหลายทั ้ง ในด ้านการ
จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ 
โดยการม ีส ่วนร ่วมของทุกภาคส ่วนอย ่างต ่อเนื ่อง  
ผลจากการวิจัยครั ้งนี ้สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนงบประมาณที่เน้นการให้ความส าคัญของการ
มีส่วนร่วมของผู้สูงอายุไปใช้โดยการบูรณาการทั้งด้าน
สุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านหลักประกนัความ
มั่นคงเข้าด้วยกัน ทุกด้านร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่
ม ีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการ
เสริมสร้างสุขภาวะ ทั้งการดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอาย ุ
การท ากิจกรรมพัฒนาจิต การรื้อฟื้นทุนทางสังคมที่มี
อยู่ในชุมชนมาปรับใช้ รวมถึงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่
ต ิดบ้านติดเต ียง ในกลุ ่มเพื ่อนผู ้ส ูงอายุเยี ่ยมเพื ่อน
ผู้สูงอายุ และการท ากิจกรรมออกก าลังกายร่วมกันทุก
ส ัปดาห ์อย ่า งต ่อ เนื ่อ ง  เหล ่านี ้ถ ือ เป ็น เครื ่อ งม ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันอันดีของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม 



ออกก าลังกาย ด้วยการร าไม้พลอง การร าวงย้อนยุค 
การจัดการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาทักษะทางปัญญานั่นคือ 
การจ ัดอบรมให้ความรู ้ในการดูแลสุขภาพ ตามหลัก  
3 อ. 2 ส. ซึ ่งส่งผลให้ผู ้ส ูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ถูกต้อง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้
เหมาะสม ด้วยการเข้าร่วมออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
มีสุขภาพที่แข็งแรงกระฉับกระเฉงขึ้น บรรเทาอาการ
ป ว ด เ มื ่อ ย ต ัว  ไ ม ่เ ก ิด โ ร ค แ ท ร ก ซ ้อ น จ า ก ก า ร 
เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน การส่งเสริม
สุขภาพด้านจิตใจอารมณ์และสังคม ด้วยการเข้าวัด
ท าบุญ นั่งสมาธิและเป็นจิตอาสาเยี่ยมเยือนให้ก าลังใจ
ผู ้ส ูงอาย ุต ิดเต ียงและติดบ ้าน รวมทั ้งการเข ้าร ่วม
กิจกรรมของชมรมอย่างต่อเนื ่องส ่งผลให้ผู ้ส ูงอายุ 
ม ีอ า รมณ ์แจ ่ม ใส  นอนหล ับ ได ้สน ิท  ไ ม ่ม ีป ัญหา 
โรคซึมเศร้ารวมทั้งเกิดคณะกรรมการแกนน าผู้สูงอายุ 
ที่เข้มแข็งสามารถบริหารจัดการตนเองและกลุ่มเพื่อน
ผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 3. การถอดบทเรียนแนวทางการพัฒนาและ
เสริมสร้างสุขภาวะของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขามท่ี
น าไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนาสุขภาวะ
ได้อย่างประสบความความส าเร็จ  
 ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากกระบวนการ
ถอดบทเรียนประสบการณ์ความส าเร็จ และบทเรียน
จากการด า เน ินงานที ่เป ็นข ้อค ้นพบจากงานว ิจ ัย
กระบวนการเสร ิมสร ้างส ุขภาวะแบบม ีส ่วนร ่วม 
เพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินโครงการ
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ กรณีศึกษาบ้าน 
ต้นขาม ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีประเด็นส าคัญ โดยสรุปคือ 
 สถานการณ ์ก า ร เปลี ่ยนแปลงด ้านการ 
สร ้างเสร ิมส ุขภาวะผู ้ส ูงอาย ุ พบว ่า โดยภาพรวม 
กระบวนการเรียนรู้สู ่การพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างสมดุล
ภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนนั้น  
ถือเป็นการค้นหาและพัฒนาทุนทางสังคมที่มีอยู ่ใน
ชุมชนมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชน ์
อ ันเก ิดจากองค์ประกอบที ่ส าค ัญ 3 ประการ ค ือ  
1) การเรียนรู้ คือการสร้างการเรียนรู้แก่คนในชุมชน 
เน้นการเรียนรู้ และเติมเต็มจากภาคีที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ และต่อเนื่องตลอดเวลา 2) การมีส่วนร่วม 
โดยให้คนในชุมชนมีความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่เป้าหมาย

การท างานของทีม สสส. ท าความเข้าใจกระบวนงาน 
เนื ้อหางานร ่วมก ัน ม ีคณะท างานในพื ้นที /่ช ุมชน  
ที ่ร ่วมก ันก าหนดทิศทางและมีภาพฝ ันในการมุ ่งสู่ 
การเป็นหมู ่บ้านต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุ และ 3) การใช้พื ้นที่เป็นตัวตั้งในการท างาน
พัฒนา ด้วยความเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องเกิด
จากคนในพื้นที่ คนนอกคือ ผู้ท าหน้าที่สนับสนุนเท่านั้น 
เมื่อชุมชนเรียนรู้เข้าใจ ชุมชนจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาใน
ชุมชนด้วยตนเอง การท างานของทีมแกนน าชมรม
ผู้สูงอายุบ้านต้นขามจึงยึดหลักว่าใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งใน
การท างาน เนื่องจากแกนน าชุมชนมีการวางแผนและ
ออกแบบกลไกการจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคี
เครือข่ายทั ้งภายในและภายนอกเข้ามาหนุนเสริม 
การพ ัฒนาช ุมชนได ้อย ่างเป ิดร ับการเร ียนรู ้อย ่า ง
ต ่อเนื ่อง จนน าไปสู ่การเปลี ่ยนแปลงแนวคิดและ
พฤต ิกรรมส ุขภาวะของกลุ ่มคนในช ุมชนใหม้ ีการ
ด าเนินงานตามกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้วยการน าทุนทางสังคมที ่มีมาสร้าง
เสริมสุขภาวะของกลุ ่มคนทุกช่วงวัยในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการพัฒนาระบบการดูแล
ผู ้ส ูงอาย ุใน ร ูปแบบที ่หลากหลายทั ้ง ในด ้านการ
จัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ 
โดยการม ีส ่วนร ่วมของทุกภาคส ่วนอย ่างต ่อเนื ่อง  
ผลจากการวิจัยครั ้งนี ้สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนงบประมาณที่เน้นการให้ความส าคัญของการ
มีส่วนร่วมของผู้สูงอายุไปใช้โดยการบูรณาการทั้งด้าน
สุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านหลักประกนัความ
มั่นคงเข้าด้วยกัน ทุกด้านร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่
ม ีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการ
เสริมสร้างสุขภาวะ ทั้งการดูแลสุขภาพกายของผู้สูงอาย ุ
การท ากิจกรรมพัฒนาจิต การรื้อฟื้นทุนทางสังคมที่มี
อยู่ในชุมชนมาปรับใช้ รวมถึงการออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่
ต ิดบ้านติดเต ียง ในกลุ ่มเพื ่อนผู ้ส ูงอายุเยี ่ยมเพื ่อน
ผู้สูงอายุ และการท ากิจกรรมออกก าลังกายร่วมกันทุก
ส ัปดาห ์อย ่า งต ่อ เนื ่อ ง  เหล ่านี ้ถ ือ เป ็น เค รื ่อ งม ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันอันดีของชมรมผู้สูงอายุบ้านต้นขาม 

ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อขยาย
ผลไปสู่ชุมชนอ่ืนต่อไป        
 2)  จากผลการวิจัย ผู ้ว ิจัยได้ประสานไปยัง
องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล เพื่อได้ด าเนินการ
พัฒนากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้สู ่การจัดการ
สุขภาวะของชมรมผู ้สูงอายุทั ้งในระดับหมู ่บ้านและ
ระด ับต าบลต ่อไป ซึ ่งพบว ่าทาง อบต.ช ัยจ ุมพล  
ได้จัดท าโครงการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในระดับ
ต าบล จึงถือได้ว่าเป็นอีกพลังหนุนเสริมจากองค์กร
ท้องถิ่นในระดับพื้นที่ ที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะ
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและสานต่อการด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งผลที่ได้จากการด าเนินงานครั้งนี้ท าให้
ชมรมผู ้ผู ้ส ูงอาย ุ สามารถเข ียนโครงการ เพื ่อขอ
งบประมาณจากส าน ักงานกองท ุนสน ับสน ุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื ่อมาใช ้ในการพัฒนา
กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับชมรมผู้สูงอายุ
ได้ต่อเนื่อง 
 3)  ในระดับนโยบาย ควรมีการผลักดันให้ 
การพัฒนาคุณภาพชีว ิตผู ้ส ูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ  
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะผ    ้สูงอายุที่มีความ
หลากหลายโดยเน้นการน าทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน
มาปรับใช้ได้จริง และการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้สูงอายุ จะต้องขยายให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะ
หลักประกันความสูงวัย และความมั่นคงของผู้สูงอายุ 
ต้องท าในเชิงบูรณาการ และโดยการมีส่วนร่วมของ 
ท ุกภาคส ่วนในส ังคม และ ต ้องม ีการเตร ียมการ 
ระยะยาว โดยให้ครอบครัวและชุมชนเป็นองค์กรหลกั
ในการดูแลและเกื้อกูลผู้สูงอายุ และควรให้ความส าคัญ
ในการเสริมสร้างสุขภาวะอย่างหลากหลายมิติ และ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกด้าน และควรมีการ
จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาผู้สูงอายุให้เพียงพอ  
มีการกระจายอ านาจให้ชุมชนได้จัดการตนเองร่วมกับ
การหนุนเสริมแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
อภิปรายผล 
 ผลการถอดบทเรียนศักยภาพ สภาพปัญหา 
ความต้องการ และการรับรู ้เกี ่ยวกับการเสริมสร้าง 
สุขภาวะของผู ้ส ูงอายุ ในขั ้นตอนของการเริ ่มค้นหา
ศักยภาพ สภาพปัญหา ความต้องการ และการรับรู้ของ

ปัญหาการเสริมสร้างสุขภาวะนั ้น ผู ้ส ูงอายุให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการเข้ารว่ม
ก ิจกรรม  บรรยากาศการอยู ่ร ่วมก ัน เป ็นก ัน เอง  
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื ่อสร้างการมีส่วนร่วม และ
บรรลุว ัตถุประสงค์ ผู ้ใหญ่บ้าน และประธานชมรม
ผู้สูงอายุสามารถท าหน้าท่ีกระตุ้นให้สมาชิกในกลุม่กล้า
แสดงความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี สังเกตจากการพูดจา 
การสื่อสารกันทั้งทางสายตาและน้ าเสียง จนได้ข้อสรุป
ของกลุ่ม ซึ่งองค์ประกอบของกระบวนการกลุ่มผู้น ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการการกระตุ้นการท างานของ
กลุ่มให้บรรลุเป้าหมายหรือความต้องการของกลุ่มได ้
การท างานร่วมกันจะด าเนินไปได้ผลมากน้อยเพียงใด 
ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้น า หากกลุ่ม
ใดม ีผู ้น า ที ่ด ี กลุ ่มนั ้น ย ่อมม ีโ อกาส ที ่จ ะประส บ
ความส าเร็จมาก ทั้งนี้เพราะผู้น าที่ดีย่อมสามารถช่วยให้
กลุ่มให้เกิดกระบวนการที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยแสดง
บทบาทหน้าที ่ที ่จ า เป ็นต ่อกลุ ่มได ้อย ่างเหมาะสม 
บทบาทหน้าที่ของผู้น ากลุ่มที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี, 2545) ใน
ขั้นตอนที่สมาชิกมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์
กลุ ่ม ร่วมทั ้งมีส ่วนร่วมในการจัดล าดับปัญหาความ
ต้องการตามศักยภาพของสมาชิกกลุ่ม เป็นการกระตุ้น
ในเกิดการเรียนรู ้สภาพความเป็นอยู ่ตามบริบทและ
สภาพจริงของชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ท าว ิจ ัย  ซึ ่งจากการที ่ผู ้ส ูงอาย ุระดมความคิดเห ็น
เกี ่ยวกับปัญหาสุขภาพ ความต้องการ และการรับรู้
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ป ่วยด ้วยอาการปวดเมื ่อยกล ้ามเนื ้อและกระดกู  
ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ โรคเบาหวาน มีอาการ
เหน็บชา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ
มีการเสื ่อมถอยตามธรรมชาติ ซึ ่งแต่ละคนจะมีการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับสุขภาพ และการ
ใช้ชีวิตที่ผ่านมา ดังเช่น ยายทอง ที่กล่าวว่า “ปวดแข้ง 
ปวดหัวเข่า ถ้าไม่มีลูกหลานคอยรับส่งไปไหนมาไหนก็
ล าบาก” และแม่ขา กล่าวว่า “แม่ขอนั่งเก้าอี้ เพราะ
แข้งขาไม่ค่อยดี นั่งเก้าอ้ีจะสะดวกกว่านั่งพื้น” เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามในด้านการจัดการสุขภาวะของ
ผู ้ส ูงอายุ พบว่า ส ุขภาวะของผู ้ส ูงอายุดีขึ ้นทุกด้าน  
ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตใจ สุขภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม การที่สุขภาวะของผู้สูงอายดุีขึ้น
ในทุกด้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมในโครงการ

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา
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สร้างเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรมทางด้านสุขภาพที่ให้
ความรู้เรื ่อง 3 อ. 2 ส. ซึ ่งเห็นได้จากผลการตรวจ
สุขภาพของผู้สูงอายุที ่พบว่าความดันโลหิตมีแนวโน้ม
ลดลง อาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องไปเข้าหาหมอเพือ่รับ
การรักษานั้นแทบไม่มีเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรม
การออกก าลังกาย ได้แก่ การร าไม้พลอง การร าวง 
ย้อนยุค ดังที่ป้าวันเพ็ญได้กล่าวว่า “ออกก าลังกายเป็น
ประจ ารู ้ส ึกว่าเบาตัวสบายใจคลายเครียดดีกว่าอยู่
เฉยๆ” และแม่ขาปลากล่าวว่า “ชอบกิจกรรมนี้มาก 
รู ้ส ึกสดชื ่น ร ่างกายแข็งแรง ได ้พบปะพูดค ุยก ัน ”  
เป ็นต ้น ซึ ่งผลการศ ึกษานี ้สอดคล ้องก ับหล ักการ 
ออกก าลังกาย สุดา เนตรสว่าง (2549) ที ่กล่าวว่า  
ในวัยชราการออกก าล ังกายช่วยป้องกันและรักษา
อาการโรคที ่เก ิดในวัยชรา เช ่น เมื ่อยขบ หน้ามืด 
วิงเวียน นอกจากนี้ การออกก าลังกายยังช่วยให้สภาพ
ร่างกายมีพละก าลังมากขึ้นสามารถท ากิจกรรมและการ
งานต่างๆ ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพเป ็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยไม่เหนื่อยง่าย และการออกก าลังกายเป็น
ประจ าย ัง เป ็นป ัจจ ัยที ่ช ่วยป ้องก ันโรคภ ัย ไข ้เจ ็บ
บางอย่าง เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
แ ข ็ง ต ัว  น อก จ า ก นี ้ก า ร อ อ ก ก า ล ัง ก า ยย ัง ช ่ว ย 
ลดความเครียดของบุคคลให้มีอารมณ์เบิกบาน ยิ้มแย้ม
แจ่มใสมากขึ้น ส่วนทางด้านสุขภาพจิต และสุขภาพ
ทา งด ้านส ังคมของผู ้ส ูง อ าย ุด ีขึ ้น  ทั ้ง นี ้อ าจ เป ็น 
เพราะกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เช่น กิจกรรมการ 
ออกก าลังกาย ดังเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ก็ยังมี
กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพจิตด้วยการเข้าวัดท าบุญ
ร่วมกันในทุกวันพระ และกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้าน
เพื่อนผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ดังเช่น ลุงอุบลได้กล่าว 
“มาท ากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็รู้สึกสนุกสนานคลายเครียด 
ได้มาตีกลองร้องเพลงสบายอารมณ์ อยากให้มีกิจกรรม
นี ้ต ่อไปเรื ่อยๆ” และแม่ศร ี ที ่กล ่าวว ่า “ได ้เข ้าว ัด 
สวดมนต์แบบนี้บ้างก็ดี เพราะรู้สึกสวดมนต์แล้วจิตใจ
สงบไม่ค ิดอะไร” เป ็นต้น สอดคล้องกับ (ส ุก ัญญา  
วชิรเพชรปราณี, 2553) ที่ได้เสนอวิธีการดูแลตนเองที่
จะช ่วยหร ือป ้องก ันความ เคร ียดและลดผลของ
ความเครียด แบ่งออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ 1) การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือการด าเนินชีวิต ได้แก่ การ
รู ้จ ักบร ิหาร ร ับประทานอาหารที ่เหมาะสม รู ้จ ัก 
ออกก าลังกาย รู้จักทางออกเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา รู้จักสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล

อื ่น  เ พื ่อ จ ะ ไ ด ้พึ ่ง พ า ซึ ่ง ก ัน แ ล ะ ก ัน  เ ป ็น ต ้น  
2) ปรับเปลี ่ยนบุคลิกภาพและการรับรู ้ของตนเอง  
3) เรียนรู้และพัฒนาทักษะ การจัดการกับความเครียด
ด้วยวิธ ีต ่างๆ เช ่น ว ิธ ีการผ่อนคลาย การท าสมาธิ  
การฝึกหายใจ การใช้จ ิตควบคุมการตอบสนองทาง
ร่างกาย นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2548) ได้กล่าวไว้ว่า
ถ้าเข้าใจสมมติฐานของความเครียดจะได้หาทางแก้ไข 
ซึ่งจะมี 3 ทางคือ ทางกาย เช่น การออกก าลังกายให้
มากๆ พยายามอยู ่ก ับธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติบ าบัด
ความเครียด ทางจิต คือท าจิตใจให้มีความสงบจากเรื่อง
รบกวนจิตใจ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มี
ความตื่นตัว เรียนรู้ได้ มีความแจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนใน
ป ัญ ห า  ม ีส ต ิส ม า ธ ิ ม ีก า ร เ ข ้า ถ ึง สิ ่ง ส ูง ส ุด  
เช่น พระรัตนตรัย พระนิพพาน พระเจ้า และทางสังคม 
เช่น การจัดรูปแบบทางสังคมการงาน อย่าให้บีบคั้น
ประสาทมากเก ิน ไป พ ัฒนาท ักษะที ่จะเผช ิญก ับ
สถานการณ์ทางสังคมอันเป็นลบได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยครั้งนี้ 

1) ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ถือว่าเป็น
ข้อมูลส าคัญของกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ 
แบบมีส ่วนร่วมสู ่แนวทางการพฒันาและยกระดับ
ศักยภาพแกนน าชุมชน สามารถน าไปใช้ประโยชนใ์น
การเตร ียมต ัวให ้ก ับผู ้ส ูงอายุที ่อาศ ัยอยู ่ในชมุชนที่
ใกล ้เค ียงในพื ้นที ่จ ังหว ัดเด ียวก ัน  และในระหว ่าง
ภูมิภาคอื่นๆ สามารถวางแผนในการปฏิบัติตนสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีสุขภาวะที่เหมาะสมของ
ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2) แนวทางการด าเนินงานด้านการเสริมสร้าง
การเรียนรู้สู่การจัดการสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู ้ส ูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ จะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้นั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ ได้ดังนี้ (ก) ระดับบุคคล ควรมีการ
สนับสนุนงานอาสาสมัคร ในการดูแลผู ้สูงอายุอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มการ
จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ มีการสร้างช่องทางหรือกลไก
ที่มีการหาผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาเป็นแกนน า เพื่อร่วมกัน
ท างานด้านผู้สูงอายุร่วมกัน การจัดโครงการ/กิจกรรม
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู ้สูงอายุ ควรสอดแทรกความ
สนุกสนาน กิจกรรม นันทนาการ การละเล ่นที ่ไ ม่



สร้างเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรมทางด้านสุขภาพที่ให้
ความรู ้เรื ่อง 3 อ. 2 ส. ซึ ่งเห็นได้จากผลการตรวจ
สุขภาพของผู้สูงอายุที่พบว่าความดันโลหิตมีแนวโน้ม
ลดลง อาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องไปเข้าหาหมอเพือ่รับ
การรักษานั้นแทบไม่มีเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกิจกรรม
การออกก าลังกาย ได้แก่ การร าไม้พลอง การร าวง 
ย้อนยุค ดังที่ป้าวันเพ็ญได้กล่าวว่า “ออกก าลังกายเป็น
ประจ ารู ้ส ึกว่าเบาตัวสบายใจคลายเครียดดีกว่าอยู่
เฉยๆ” และแม่ขาปลากล่าวว่า “ชอบกิจกรรมนี้มาก 
รู ้ส ึกสดชื ่น ร ่างกายแข็งแรง ได ้พบปะพูดค ุยก ัน ”  
เป ็นต ้น ซึ ่งผลการศ ึกษานี ้สอดคล ้องก ับหล ักการ 
ออกก าลังกาย สุดา เนตรสว่าง (2549) ที ่กล่าวว่า  
ในวัยชราการออกก าล ังกายช่วยป้องกันและรักษา
อาการโรคที ่เก ิดในวัยชรา เช ่น เมื ่อยขบ หน้ามืด 
วิงเวียน นอกจากนี้ การออกก าลังกายยังช่วยให้สภาพ
ร่างกายมีพละก าลังมากข้ึนสามารถท ากิจกรรมและการ
งานต่างๆ ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพเป ็นระยะเวลา
ยาวนาน โดยไม่เหนื่อยง่าย และการออกก าลังกายเป็น
ประจ าย ัง เป ็นป ัจจ ัย ที ่ช ่วยป ้องก ันโรคภ ัย ไข ้เจ ็บ
บางอย่าง เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด
แ ข ็ง ต ัว  น อ ก จ า ก นี ้ก า ร อ อ ก ก า ล ัง ก า ยย ัง ช ่ว ย 
ลดความเครียดของบุคคลให้มีอารมณ์เบิกบาน ยิ้มแย้ม
แจ่มใสมากขึ้น ส่วนทางด้านสุขภาพจิต และสุขภาพ
ทา งด ้านส ังคมของผู ้ส ูง อ าย ุด ีขึ ้น  ทั ้ง นี ้อ าจ เป ็น 
เพราะกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ เช่น กิจกรรมการ 
ออกก าลังกาย ดังเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นแล้ว ก็ยังมี
กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพจิตด้วยการเข้าวัดท าบุญ
ร่วมกันในทุกวันพระ และกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้าน
เพื่อนผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง ดังเช่น ลุงอุบลได้กล่าว 
“มาท ากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็รู้สึกสนุกสนานคลายเครียด 
ได้มาตีกลองร้องเพลงสบายอารมณ์ อยากให้มีกิจกรรม
นี ้ต ่อไปเรื ่อยๆ” และแม่ศร ี ที ่กล ่าวว ่า “ได ้เข ้าว ัด 
สวดมนต์แบบนี้บ้างก็ดี เพราะรู้สึกสวดมนต์แล้วจิตใจ
สงบไม่ค ิดอะไร” เป ็นต้น สอดคล้องกับ (ส ุก ัญญา  
วชิรเพชรปราณี, 2553) ที่ได้เสนอวิธีการดูแลตนเองที่
จะช ่วยหร ือป ้องก ันความ เคร ียดและลดผลของ
ความเครียด แบ่งออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ 1) การ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือการด าเนินชีวิต ได้แก่ การ
รู ้จ ักบร ิหาร ร ับประทานอาหารที ่เหมาะสม รู ้จ ัก 
ออกก าลังกาย รู้จักทางออกเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ 
งดสูบบุหรี่และดื่มสุรา รู้จักสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล

อื ่น  เ พื ่อ จ ะ ไ ด ้พึ ่ง พ า ซึ ่ง ก ัน แ ล ะ ก ัน  เ ป ็น ต ้น  
2) ปรับเปลี ่ยนบุคลิกภาพและการรับรู ้ของตนเอง  
3) เรียนรู้และพัฒนาทักษะ การจัดการกับความเครียด
ด้วยวิธ ีต ่างๆ เช ่น ว ิธ ีการผ่อนคลาย การท าสมาธิ  
การฝึกหายใจ การใช้จ ิตควบคุมการตอบสนองทาง
ร่างกาย นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2548) ได้กล่าวไว้ว่า
ถ้าเข้าใจสมมติฐานของความเครียดจะได้หาทางแก้ไข 
ซึ่งจะมี 3 ทางคือ ทางกาย เช่น การออกก าลังกายให้
มากๆ พยายามอยู ่ก ับธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติบ าบัด
ความเครียด ทางจิต คือท าจิตใจให้มีความสงบจากเร่ือง
รบกวนจิตใจ มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มี
ความตื่นตัว เรียนรู้ได้ มีความแจ่มแจ้ง เข้าใจชัดเจนใน
ป ัญ ห า  ม ีส ต ิส ม า ธ ิ ม ีก า ร เ ข ้า ถ ึง สิ ่ง ส ูง ส ุด  
เช่น พระรัตนตรัย พระนิพพาน พระเจ้า และทางสังคม 
เช่น การจัดรูปแบบทางสังคมการงาน อย่าให้บีบคั้น
ประสาทมากเก ิน ไป พ ัฒนาท ักษะที ่จะเผช ิญก ับ
สถานการณ์ทางสังคมอันเป็นลบได้ 
 
ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยครั้งนี้ 

1) ข้อสรุปที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ถือว่าเป็น
ข้อมูลส าคัญของกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ 
แบบมีส ่วนร่วมสู ่แนวทางการพฒันาและยกระดับ
ศักยภาพแกนน าชุมชน สามารถน าไปใช้ประโยชนใ์น
การเตร ียมต ัวให ้ก ับผู ้ส ูงอายุที ่อาศ ัยอยู ่ในชมุชนที่
ใกล ้เค ียงในพื ้นที ่จ ังหว ัดเด ียวก ัน  และในระหว ่าง
ภูมิภาคอื่นๆ สามารถวางแผนในการปฏิบัติตนสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีสุขภาวะที่เหมาะสมของ
ผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2) แนวทางการด าเนินงานด้านการเสริมสร้าง
การเรียนรู้สู่การจัดการสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู ้ส ูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์ จะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้นั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ ได้ดังนี้ (ก) ระดับบุคคล ควรมีการ
สนับสนุนงานอาสาสมัคร ในการดูแลผู ้สูงอายุอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีการสนับสนุนการรวมกลุ่มการ
จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ มีการสร้างช่องทางหรือกลไก
ที่มีการหาผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาเป็นแกนน า เพื่อร่วมกัน
ท างานด้านผู้สูงอายุร่วมกัน การจัดโครงการ/กิจกรรม
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู ้สูงอายุ ควรสอดแทรกความ
สนุกสนาน กิจกรรม นันทนาการ การละเล ่นที ่ไ ม่

ก่อให ้เก ิดอ ันตรายต ่อส ุขภาพ ต ้องม ีสาระความรู ้ 
เนื่องจากผู้สูงอายุอาจจะมี ความสนใจให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมบางอย่าง (ข) ในระดับหน่วยงาน จังหวัด
ควรม ีแผนบ ูรณาการกับหน ่วยงานที ่เป ็นเจา้ภาพ
ส ่ง เสร ิมพ ัฒนาศ ักยภาพ ความรู ้ให ้แก ่บ ุคลากร 
ด้านผู้สูงอายุ รวมถึงมีหน่วยงานที ่รับผิดชอบในการ 
ส ืบสานและอน ุร ักษ ์ว ัฒนธรรมประเพณ ีทอ้งถิ ่น 
หน่วยงานที่ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุต้องมีฐานข้อมูล
เรื่องผู ้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน สามารถใช้ประโยชน์ได ้
ควรส่งเสริมทุกชุมชนให้มีชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อให้
เกิดความเข้มแข็ง และจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนของสังคมอย่างต่อเนื ่อง และควรมี
แนวทางในการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินงานหรือ
สน ับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีว ิตผู ้ส ูงอาย ุ เพื ่อให้ 
เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง    
  3 )  ควรม ีการศ ึกษาถ ึงบทบาทของกลุ ่ม
กิจกรรมต่างๆ ความเข้มแข็งของกลุ่มที่ส่งผลต่อชุมชน 
และการพึ่งตนเองของกลุ่มดังกล่าวมีมากน้อยอย่างไร 
หรือการวัดผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ ่มกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชนว่าประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงไร 
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แนวทางการเตรยีมบทความเพ่ือตพิีมพใ์นวารสาร 
“วารสารวชิาการรบัใชส้งัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา” 

 
แนวคิดและหลักการ 

ปัจจุบัน วิชาการรับใช้สังคม (socially-engage scholarship) ได้มีการด าเนินการกันแพร่หลายและ
ต่อเนื่อง โดยเป็นการท างานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานต่าง ๆ กับสังคมเพ่ือเป้าหมาย
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ทิศทางที่ดีขึ้น โดยการท างานร่วมกันที่ว่านั้นตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ 
คือ ร่วมคิดร่วมท า (Partnership) ผู้เกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual benefit) เรียนรู้และใช้ความรู้
ร่วมกัน (Scholarship) และมีผลกระทบต่อสังคม (Social impact) 

การด าเนินงาน “วิชาการรับใช้สังคม” จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดย
สมาชิกในชุมชน นักวิชาการของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน ร่วมกันคิด ก าหนดแนวทางในการด าเนินการร่วมกัน   
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันค้นหาความต้องการ หรือปัญหาที่ต้องการการแก้ไข โดยแบ่งได้เป็น 

1. งานบริการวิชาการ (community service learning) ที่มีกระบวนการน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมาปรับปรุง ประยุกต์ และใช้กระบวนการที่เหมาะสมและเข้ากับบริบทของแต่ละชุมชนหรือ 
สถานประกอบการ 

2. งานวิจัย (socially-engage research) ที่สร้างองค์ความรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ให้กับผู้ใช้ อาทิ ชุมชนหรือผู้ประกอบการ 

 ดังนั้นการด าเนินการ “วารสารทางวิชาการรับใช้สังคม” จะเป็นแนวทางหนึ่งให้นักวิจัย นักบริการวิชาการ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ท างานร่วมกับผู้ใช้ผลงานไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือผู้ประกอบการ  
มีแหล่งวารสารที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการด าเนินงาน
วิชาการด้านรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัย และประเทศชาติให้พัฒนาขึ้นต่อไป ทั้งงานวิชาการรับใช้สังคมเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนและสาธารณะ และงานวิชาการรับใช้สังคมเพ่ือผู้ประกอบการ 

วัตถุประสงค์ของ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
 วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือตีพิมพ์ผลงาน
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หลกัเกณฑ์การเสนอบทความวิจัยส าหรับ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม” 
1. เป็นบทความที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยโดยมีกระบวนการน าไปสู่การสร้างความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์ใน

ชุมชน สถานประกอบการ และมีข้ออธิบายได้อย่างชัดเจน และ/หรือ เป็นบทความที่เกิดจากการบริการวิชาการที่
สามารถอธิบายกระบวนการน าองค์ความรู้ ไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของ
ชุมชนหรือผู้ประกอบการ 

แนวทางการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 
“วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”  



2. เป็นงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการที่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ/หรือผู้ประกอบการ 

3. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการหรือในชุมชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  
อาทิประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงพานิชย์ เชิงสาธารณะ หรืออ่ืนๆ 

4. เป็นการบริการวิชาการที่สามารถอธิบายกระบวนการหรือวิธีการน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
สถานประกอบการหรือในชุมชน 

5. การน าไปใช้ประโยชน์เกิดผลกระทบกับสังคม ชุมชน ท้องถิ่นหรือผู้ประกอบการในด้านการยกระดับ
คุณภาพด้านต่างๆ อย่างชัดเจน อาทิ รายได้ โอกาสในการด าเนินชีวิต สุขภาพตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ฯลฯ และ/หรือมีผลกระทบในทางบวกในด้านต่างๆของโรงงาน สถานประกอบการ 

การเขียนบทความจากงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ใน “ วารสารวิชาการรับใช้สังคม” จะต้อง 
สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ที่เกี่ยวกับการเขียนเอกสารวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมี  7 ประการ คือ 
สามารถอธิบาย/ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 
3. กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน 
4. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น 
5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น 
6. การประเมินผลลัพท์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 
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รูปแบบและแนวการเขียนบทความ 

เขียนบทความภาษาไทยความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH Saraban PSK 
ขนาด 15 พอยต์ อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบโดยทั้งหมดต้องอยู่ในข้อจ ากัด 10 หน้าดังกล่าว 

องค์ประกอบของบทความ 

ชื่อโครงการวิจัย การเขียนชื่อเรื่องใช้ภาษาไทยถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ กระชับสามารถสื่ อจุดประสงค์การวิจัย
ชัดเจน ในกรณีที่มีภาษาอังกฤษให้ท าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกของค านามและคุณศัพท์  
เช่น Vaginal Misoprostol in Previous Cesarean Section ที่เหลือท าเป็นเล็กหมด รวมทั้ง
ค ากริยา ค ากริยาวิเศษณ์ และค าที่ไม่ใช่เป็นค าน าเช่น ตัวอย่าง ถ้าสงสัยขอแนะน าให้พิมพ์ตัวใหญ่
เฉพาะตัวแรกของบรรทัดเท่านั้น นอกนั้นท าตัวเล็ก เช่น Vaginal misoprostol in previous 
cesarean section ไม่แนะน าให้ใช้ตัวสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการพิมพ์ชื่อเรื่อง 

ชื่อผูด้ าเนินโครงการและผู้ร่วมด าเนินโครงการ 

หน่วยงาน 

บทคัดย่อ 
• ภาษา อั ง กฤ ษ  ให้ ค รบประ เ ด็ น  Objective , Material and Method, Results, 

Conclusion เขียน 10 – 15 บรรทัด ไม่มีหัวข้อก็ได้ 
• ภาษาไทยให้มีข้อความเหมือนภาษาอังกฤษ ความยาวไม่ควรเกิน  300 ค า โดยให้สรุป

เนื้อหาของบทความท้ังหมดให้เข้าใจที่มาของการท าวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการวิจัย
โดยย่อ ผลการวิจัยวิธีการน าไปใช้ประโยชน์ และได้ผลลัพธ์ อย่างไร 

ค าส าคัญ Keywords 

บทน า 

• ชี้ให้เห็นความส าคัญของเรื่องที่ท า เขียนให้สั้น กระชับ ไม่เกิน 15- 20 บรรทัด 
• ค้นคว้าเพ่ิมเติมว่ามีผู้ใดท างานในลักษณะใกล้เคียงแล้วบ้าง ได้ผลอย่างไร 
• ระบุแนวทางการวิจัย/กระบวนการด าเนินการบริการวิชาการ จุดประสงค์ เขียน  

เป็นความเรียงหรือจัดล าดับความส าคัญแล้วจัดเรียงเป็นหัวข้อ 
(อาจกล่าวถึงข้อ 1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น) 

วิธีด าเนินงาน 
อธิบายวิธีด าเนินโครงการให้เห็นขั้นตอน กระบวนการระบุขอบเขตของการวิจัย วิธีเลือก 
กลุ่มตัวอย่างให้ชัดเจน ในลักษณะที่หากมีผู้อ่ืนต้องการท าวิจัยในลักษณะเดียวกันสามารถอ่าน
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และน าไปปฏิบัติได้ (กล่าวถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  
3.กระบวนการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 4.ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือใช้องค์ความรู้อะไรไปท าบ้าง) 

ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลที่เกิดจากโครงการโดยตรง ไม่มีการแสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ อาจมีภาพประกอบ
แผนภูมิตาราง (อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย  
ข้อ 6.ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
อธิบายให้เห็นว่าผลงานดังกล่าวได้น าไปใช้ประโยชน์อย่างไร ใครคือผู้ใช้ และมีกระบวนการ
ผลักดัน ผลงานดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ และเชิงสาธารณะอย่างไร  
(อาจอธิบายถึงข้อ 2.การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมายและข้อ 6.ผลลัพธ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการลงไปด าเนินโครงการ) 

อภิปรายผล 
สรุปและอ้างอิงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานดังกล่าวได้องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมหรือทางเลือก
ใหม่ให้แก่พ้ืนที่อย่างไร และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม
รวมทั้งเสนอและการท างานในขั้นต่อไป (อาจอธิบายข้อ 5.การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมา
หลังจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ข้อ 7. แนวทางการติดตามและธ ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้น
ให้คงอยู่ต่อไป) 

บรรณานุกรม 
การรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในการเขียนผลงานนั้น ๆ จัดเรียงรายการ
ตามล าดับอักษรชื่อผู้แต่ง ภายใต้หัวข้อ เอกสารอ้างอิง ส าหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ 
Reference ส าหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ  
APA (American Psychological Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้ 

หนังสือ 
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