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ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบ
ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันคลังสมองของชาติ และกองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
หากพลิกดูรายชื่อบทความที่ปรากฏในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับนี้อย่างผาดๆ
ผูอ้ า่ นอาจจะคิดว่า บทความเหล่านีด้ ไู ม่แปลกแตกต่างไปจากบทความทีเ่ คยตีพมิ พ์มาแล้ว อย่างไรก็ตาม
หากเริ่มอ่านบทความเหล่านี้อย่างเพ่งพิศ ผู้อ่านก็น่าจะพบว่า บทความในวารสารฯ ฉบับนี้มีความแตก
ต่างจากงานในอดีต หากทว่า มิใช่เป็น “ความแตกต่างในเชิงประเภท” (Difference in kind) แต่ทว่าเป็น
“ความแตกต่างในเชิงระดับ” (Difference in degree) ซึ่งหมายความว่า แม้ชื่อผลงานวิจัยจะเป็นหัวข้อ
เดิมไม่แปลกใหม่ แต่ทว่า บทความเหล่านีม้ เี นือ้ หาทีก่ า้ วลึกลงไปในรายละเอียดมากขึน้ จากระดับลำ�ต้น
กลายเป็นการแตกกิ่งก้านสาขา เช่น จากเรื่องบัญชีครัวเรือนแบบของแต่ละครอบครัว ก็พัฒนาไปเป็น
บัญชีครัวเรือนของธุรกิจช่างของชุมชน จากเรือ่ งการปลูกข้าวอินทรีย์ ก็ขยายตัวออกไปถึงห่วงโซ่อปุ ทาน
ข้อต่อๆ ไป คือ เรื่องโรงสีข้าวอินทรีย์ เป็นต้น
การขยายตัวจนเกิดความแตกต่างในเชิงระดับนี้ ในด้านหนึ่งก็เป็นประดุจหลักไมล์ที่สะท้อนให้
เห็นถึงความก้าวหน้าของงานบริการวิชาการเพื่อชุมชนว่า มิได้เตาะแตะอยู่แค่ระดับพื้นผิว เช่น เรื่อง
ข้าวอินทรีย์นั้น ก็มิได้อยู่แค่ขั้นตอนของการปลูกเท่านั้น แต่ได้ก้าวขยายไปถึงองค์ประกอบอื่นๆ ของ
ห่วงโซ่อุปทานของข้าวอินทรีย์ เช่น โรงสีข้าว และในอีกด้านหนึ่ง ปรากฏการณ์นี้ก็ได้สะท้อนให้เห็น
ถึงความจำ�เป็นที่ชุมชนหรือกลุ่มพัฒนาต่างๆ จะต้องการใช้หลักวิชาการเข้ามาช่วยมากขึ้น เช่น เรื่อง
ธุรกิจสมุนไพรที่ต้องใช้หลักวิชาเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริง การตั้งราคา
กลาง ฯลฯ ซึ่งหลักวิชาการเหล่านี้อาจจะเกินขอบเขตระดับความรู้ที่ชุมชนได้สั่งสมมา แต่ต้องใช้
ผลผลิตความรู้ในระดับที่สร้างสรรค์มาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ผลิตความรู้ระดับแบบ
“มืออาชีพ”
ความล้�ำ ลึกครัง้ นีอ้ าจจะช่วยให้สถาบันการศึกษามองเห็นบทบาทของตนเองได้ชดั เจนว่า วิชาการ
ที่เราเรียนๆ สอนๆ กันอยู่ในสถาบันการศึกษานั้น จะไปช่วยเหลือชุมชนได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางความชัดเจนในบทบาทดังกล่าว นักวิชาการเพื่อสังคมก็ต้องระวังกับดักหลุมพรางอันเดิมที่
เราเคยตกหลุมมาแล้วในอดีต คือ การนำ�เอาวิชาการไปครอบงำ�ชุมชน ในการนี้ แนวคิดที่อาจจะช่วย
การระวังกับดักอันเดิมก็น่าจะเป็นการยึดกุมแนวคิดเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชน” อย่างเหนียว
แน่น กับแนวคิดเรื่อง “การร่วมด้วยช่วยกันสร้างความรู้ระหว่างนักวิชาการกับภูมิปัญญาของชุมชน”
(Co-creation of knowledge) ซึ่งหลายบทความในวารสารฯ ฉบับนี้ได้สาธิตเอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่เป็น
ไปได้จริงๆ

บทความที่ 2

บทความที่ 1

บทความที่ 3

วารสารฉบับนี้ขอเปิดปฐมฤกษ์ด้วยบทความด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำ�ลังกลายเป็น
ทรัพยากรสำ�คัญของการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม บทความเรือ่ ง “การจัดพิธสี รงกูโ่ ดยชุมชน ชุมชนกูก่ าสิงห์
ตำ�บลกู่กาสิงห์ อำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด” โดย วชิราภรณ์ วรรณโชติ กนกพร รัตนสุธีระกุล
สายไหม ไชยศิรินทร์ และพรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่สามารถเป็นตัวแทนของ
ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กำ�ลังเกิดขึ้นทั่วหัวระแหงของสังคมไทยปัจจุบัน กล่าวคือ แม้ว่า
ประเพณีท้องถิ่นจำ�นวนมากจะได้รับการฟื้นฟูรื้อฟื้นขึ้นมาด้วยมูลเหตุจูงใจต่างๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น
เพื่อความภาคภูมิใจของชุมชน หรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ หากทว่า
“วิธกี ารและรูปแบบของการฟืน้ ฟูหรือสืบทอด” นัน้ ก็มอี ย่างแตกต่างหลากหลาย โดยเชือ่ มโยงกับปัญหา
เริ่มต้นว่า ใครเป็นผู้มีอำ�นาจในการฟื้นฟูครั้งนี้ และผลที่ตามมาก็คือ รูปแบบ เนื้อหา ความหมาย และ
เป้าประสงค์ของประเพณีท้องถิ่นที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาจะมีโฉมหน้าเป็นอย่างไร
ผลงานชิน้ ทีส่ องเป็นเรือ่ ง “การจัดการความรูก้ ารจัดทำ�บัญชีและการบริหารการเงินกลุม่ ธุรกิจช่าง
ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” โดย จินดา จอกแก้ว ที่แสดงให้เห็นการขยายตัวขององค์
ความรู้เรื่องบัญชี ซึ่งแต่เดิมมักมีอยู่ในแวดวงธุรกิจ/การค้า แต่ทว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีการปรับ
ประยุกต์แนวคิดเรือ่ งการทำ�บัญชีมาสูร่ ะดับครัวเรือน ทีร่ ูจ้ กั กันในนามของ “บัญชีครัวเรือน” ซึง่ ดูเหมือน
เป้าหมายเริ่มแรกนัน้ จะนำ�มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและสร้างวินัยทางการเงินของครอบครัว หลัง
จากนั้น ความรู้เรื่องการทำ�บัญชีก็มิได้หยุดยั้ง แต่ได้พัฒนามาดังที่ปรากฏในเนื้อหาของผลงานวิจัยชิ้นนี้
อันที่จริง ในการทำ�ธุรกิจทั่วไป เรื่องการจัดทำ�บัญชีก็เป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญและขาดไม่ได้อยู่แล้ว
แม้แต่การทำ�ธุรกิจชุมชนก็มใิ ช่ขอ้ ยกเว้น แต่แม้วา่ ธุรกิจชุมชนจะมีลกั ษณะบางอย่างร่วมกับธุรกิจทัว่ ๆ ไป
แต่ทว่าธุรกิจชุมชนก็มีลักษณะที่เฉพาะตัว ดังนั้น โจทย์การวิจัยก็คือ รูปแบบของบัญชีแบบไหนที่จะ
เหมาะสมกับธุรกิจของชุมชน ส่วนที่น่าสนใจในบทความนี้ก็คือ การนำ�หลักการของบัญชีสากลมาผสม
ผสานกับภูมิปัญญาของชุมชน
ในขณะที่ความรู้เรื่องการทำ�บัญชีนั้นอาจจะมองเห็นได้ไม่ยากนักว่า จะนำ�มาบริการชุมชนได้
อย่างไร แต่ดูเหมือนว่า ความรู้ด้านเคมีวิเคราะห์ที่อยู่ในห้องทดลองดูจะหาทางออกจากห้อง lab
มาสู่ชาวบ้านได้ลำ�บากกว่า แต่ก็ใช่ว่า ประตูแห่งโอกาสดังกล่าวจะปิดตาย บทความชิ้นที่สามเรื่อง
“การพัฒนาเจลอาบน้�ำ สูตรผสมสมุนไพรสูม่ าตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน” โดย ธเนศวร นวลใย จะแสดงให้
เห็นว่า แนวคิดเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participatory transfer technology)

บทความที่ 4

บทความที่ 6

บทความที่ 5

เพื่ อให้ น วั ต กรรมต่ า งๆ สามารถเดิ น ทางออกจากห้ อ งทดลองไปจนถึ ง ห้ อ งครั ว ของแม่ บ้ า นนั้ น
จะทำ�ได้อย่างไร
ส่วนบทความชิ้นที่สี่เรื่อง “การบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น จังหวัด
อุตรดิตถ์  แบบครบวงจร” โดยรัชนี เพ็ชร์ชา้ ง ศิวตั ม์ กมลคุณานนท์ สิทธินนั ท์ ทองศิริ และอังกาบ บุญสูง
ถือได้ว่าเป็นก้าวยาวๆ อีกก้าวหนึ่งของการศึกษาเรื่องสมุนไพร เนื่องจากในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นมีการ
ขยายตัวเรื่องการผลิต การใช้ การจำ�หน่ายสมุนไพรในฐานะสินค้าประเภทหนึ่งอย่างกว้างขวาง ซึ่ง
อาจถือได้ว่าเป็นการขยายตัวในแนวนอนโดยอาศัยความพยายามและศักยภาพของชุมชน ในงานวิจัย
ครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการขยายตัวในแนวตั้งเพื่อยกระดับการทำ�ธุรกิจสมุนไพรให้เป็นไปตามหลักวิชาด้าน
เศรษฐศาสตร์ที่น่าจะเป็นประดุจคอนกรีตเสริมเหล็กที่ช่วยค้ำ�ยันธุรกิจสมุนไพรของจังหวัดให้มีความ
มั่นคง จนสามารถยืนหยัดต่อคลื่นลมแห่งความผันผวนของกระแสเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น
ในลีลาที่คล้ายคลึงกับเรื่องเศรษฐกิจของธุรกิจสมุนไพร บทความชิ้นที่ห้าเรื่อง “การพัฒนาโรง
สีข้าวสังข์หยดเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำ�หรับโรงสีข้าว : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขา
กลาง” โดยอมรรัตน์  ถนนแก้ว ที่ได้แสดงให้เห็นบทบาทของงานวิชาการที่ได้เข้าไปช่วยเสริมต่อยอด
โซ่ข้อหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจข้าวสังข์หยดซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ธุรกิจนี้ได้ก้าวเข้าสู่
แวดวงธุรกิจระดับชาติและระดับสากล โดยสามารถรักษามาตรฐานซึง่ เป็นข้อกำ�หนดของวงการดังกล่าวได้
ในผลงานชิ้นที่หกเรื่อง “การพัฒนาสัมพันธภาพวัยรุ่นและผู้สูงอายุในครอบครัวของชุมชนโพรง
มะเดื่อ” โดย ธีรนันท์ วรรณศิริ และสมบัติ ประทักษ์กุลวงศา เป็นผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์สองประการ
ในเวลาเดียวกัน โจทย์แรกคือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในเร็ววันนี้ สังคมไทยจึง
ต้องหาคำ�ตอบว่า จะจัดการอย่างไรกับจำ�นวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น โจทย์ข้อสองเป็นแนวคิดใหม่เรื่อง
“ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นวัย” (Intergeneration relationship) ซึ่งกำ�ลังอยู่ในกระแสความสนใจของวง
วิชาการต่างประเทศ แนวคิดนี้เสนอว่า คนแต่ละรุ่น เช่น วัยเด็กเล็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยอาวุโส ฯลฯ
ล้วนมี “เกลียวชีวิตของตนเอง” และหากปล่อยให้เกลียวชีวิตนี้เฉี่ยวชนกันไปตามธรรมชาติ ก็อาจจะเกิด
อาการ “ปีนเกลียว” ระหว่างรุ่นวัยกัน แต่หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะทำ�ให้เกิด “ความกลมเกลียว
กัน” เข้ามาแทน ดังเช่นกรณีวัยรุ่นและผู้สูงอายุที่ต่างมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สถานะ
ทางสังคม ฯลฯ ที่คล้ายคลึงกัน แต่กลับมักมีช่องว่างระหว่างรุ่นวัยกัน งานวิจัยชิ้นนี้จึงทดลองจัดการ
ประสานช่องว่างระหว่างวัยให้กลายเป็นความกลมเกลียวกันขึ้นมา

บทความที่ 7

ในบทความชิ้นสุดท้ายซึ่งเป็นบทความรับเชิญนั้น ทางวารสารฯ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้นำ�
เสนอบทความในอีกระดับหนึ่ง เนื่องจากการขับเคลื่อนงานวิชาการเพื่อสังคมนั้น ต้องการกลไก 3
ตัวที่ทำ�งานประสานกัน กลไกแรกคือการที่นักวิชาการลงไปทำ�งานกับชุมชนร่วมกับภาคีอื่นๆ ซึ่งมัก
เป็นเนื้อหาของบทความส่วนใหญ่ในวารสารฯ เล่มนี้ กลไกที่สองคือการประสานมือกันระหว่างสาขา
วิชาต่างๆ ที่เรียกว่า “การบูรณาการศาสตร์สาขาต่างๆ” เนื่องจากปัญหาของชุมชนนั้นต้องการความรู้
หลายด้านในการแก้ไข เท่าที่ผ่านมา หากผู้อ่านสังเกตดีๆ จะพบว่า รายชื่อของนักวิจัยที่เสนอผลงาน
ในวารสารฯ เล่มนี้ มักประกอบด้วยทีมนักวิชาการที่มาจากสาขาวิชาต่างๆ กัน แต่กลไกตัวที่สาม คือ
การขับเคลื่อนระดับนโยบายนั้น อันนี้จะพบเห็นได้น้อยเนื่องจากผู้ที่จะปฏิบัติภารกิจนี้จำ�เป็นต้องมี
ตำ�แหน่งแห่งที่ยืนในสถาบันในระดับผู้บริหาร
ในวารสารฯ ฉบับนี้จึงถือเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้นำ�เสนอบทความจากเรื่อง “การวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ได้มาตรฐาน : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา” จาก ผศ.ดร. ดวงพร ภู่ผะกา
ผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งคณบดีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บทความ
สุดท้ายนีไ้ ด้แสดงให้เห็นการทำ�งานในระดับนโยบายทีป่ ระสานกับการปฏิบตั ทิ ีเ่ ป็นกรณีรปู ธรรมทีผ่ ูเ้ ขียน
ได้ยกมาแสดงอย่างชัดเจน
กาญจนา แก้วเทพ
   บรรณาธิการ

สารบัญ
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บทคัดย่อ

สาขาวิชา พัฒนาชุมชน

การจัดพิธีสรงกู่ต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนถึง
ความส�ำคัญของพิธีกรรมซึ่งต่างไปจากประเพณีสงกรานต์ การจัดงานพิธีสรงกู่
จึงต้องยึดตามหลักโบราณกาลและให้คนในชุมชนกู่กาสิงห์เป็นผู้จัดการประเพณี
ขั้นตอนการจัดพิธีกรรมต้องมีแบบแผนเพื่อให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ส�ำหรับการ
จัดงานในปีต่อๆ ไป ดังนั้น ก่อนวันจัดงาน ชุมชนจึงได้มีการประชุมกรรมการ
ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลในชุ ม ชนกู ่ กาสิ ง ห์ เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการจั ด งาน การ
ประชาสัมพันธ์พิธีสรงกู่เพื่อเชิญชวนให้สมาชิกในชุมชนเข้าร่วมพิธีกรรม ส่วน
กิจกรรมในวันงาน ช่วงเช้ามีพิธีเลี้ยงบวงสรวง เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ�ำโบราณสถาน จากนั้น จึงเริ่มพิธีสรงกู่ โดยเรียงล�ำดับพิธีกรรม เริ่มจากการ
ไหว้พระขอศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ผู้น�ำพิธีกรรมน�ำค�ำกล่าวสักการะและ
ขอขมาโบราณสถาน จากนั้นชาวบ้านน�ำน�้ำอบน�้ำหอมที่เตรียมไว้มาสรงน�้ำพระ
สงฆ์  เมื่อแล้วเสร็จ พระสงฆ์จึงน�ำชาวบ้านมาสรงน�้ำตามส่วนต่างๆ ของโบราณ
สถาน ในระหว่างการจัดพิธีสรงกู่ต้องก�ำหนดกติกาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ถือปฏิบัติ
ได้แก่ การไม่ทิ้งขยะบริเวณโบราณสถาน การไม่ปฏิบัติตัวที่แสดงถึงการลบหลู่
สถานที่ ทั้งนี้ แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีควรมุ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนกู่กาสิงห์ ซึ่งท�ำได้โดยการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
ให้เด็กและเยาวชนค้นคว้าหาข้อมูลและเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น การเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันงานพิธีสรงกู่ผ่านกิจกรรมที่ดึงดูดความ
สนใจของเด็ก เช่น กิจกรรมการประกวดแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับพิธีสรงกู่  เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ : พิธีสรงกู่ กู่กาสิงห์ ประเพณีท้องถิ่น
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Field : Community development

Abstract
The Songku ceremony must start with creating understanding
among community members on the importance of the ceremony which is
different from the Songkran festival. The Songku ceremony must follow
traditional practice and has to organize by people in Kukasing community.
The process of ceremony must follow a correct and clear pattern, which will
be used for organizing the ceremony in the next year. In order to persuade
local people to join the ceremony, before a ceremony day there must have
a meeting of the committee, who are natives of Kukasing, to prepare public
relations work. In the morning of the ceremony day there will have a spirit
worship to show respect to the holy object of ancient remains. The event will
follow by the Songku ceremony, which will begin with religious ceremony
such as the monks pray for holy thing. A leader of the ceremony will lead
participants to worship and ask for forgiveness to ancient remains. After that
villagers will pour scented water onto the monks’ hands and then monks
will take villagers to watering various parts of ancient remains. During the
ceremony, there will be no garbage dispose around ancient remains, the
expression of disrespect to the place. Traditional conservation should aim
at building understanding among kids and youths in the Kukasing community
via educational activities on local tradition, encourage kids and youths
to participate the ceremony via activities that they are interested in such as
competition related to the Songku ceremony.
Keywords : The Songku ceremony, Kukasing, Local ceremony
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วัฒนธรรมประเพณีเป็นวิถสี ะท้อนแบบแผนการรวมตัว
การยึดถือปฏิบัติของคนในสังคม รวมถึงเป็นประตูแห่งรากเหง้า
ที่สะท้อนวิถีชีวิตของสังคมในอดีตที่แปรเปลี่ยนมาเป็นปัจจุบัน
รู ป แบบวั ฒ นธรรมประเพณี ที่ แ ตกต่ า งบ่ ง บอกถึ ง การยึ ด ถื อ
บูชา หรือความเชื่อต่อคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ร้อยเรียงยึด
เหนี่ยวคนในสังคมอย่างมีแบบแผน เช่น การนับถือผี โบราณ
สถาน ศาสนา เป็นต้น เฉกเช่นวัฒนธรรมประเพณีของชาว
อี ส านที่ มี แ บบแผนทางพิ ธี กรรมที่ แ สดงถึ ง ความเคารพต่ อ
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นชุ ม ชน และเป็ นวิ ถี การด� ำ รงอยู ่ ร ่ ว มกั น ของ
คนในชุ ม ชนที่ มี ลั ก ษณะเอื้ อ เฟื ้ อ เกื้ อ กู ล และรวมกลุ ่ ม อย่ า ง
แนบแน่นภายใต้วิถีทางจิตวิญญาณร่วมกัน ประเพณี “สรง
กู่” ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ ต�ำบลกู่กาสิงห์  อ�ำเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดร้อยเอ็ด คือตัวอย่างวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างหนึ่ง
ของชาวอี ส าน ด้ ว ยความเชื่ อว่ า ในพื้ น ที่ โ บราณสถานมี สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาและคุ้มครองคนในชุมชนอยู่ หากชุมชน
ยึดถือปฏิบัติ บูชาตามวิถีประเพณีสรงกู่ซึ่งเป็นประเพณีการ
เคารพบู ชาสิ่ งศัก ดิ์ สิทธิ์ ในพื้นที่นั้น จะท� ำให้ฝนตกต้องตาม
ฤดูกาล คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอยู่ดีมีสุข
ดังนั้นประเพณีสรงกู่จึงเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ชุมชนบ้าน
กู่กาสิงห์ยึดถือและปฏิบัติสืบมา ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ชุมชน
บ้านกู่กาสิงห์ ในรายวิชาศึกษาดูงานภายใต้เรื่อง “การท่องเที่ยว
โดยชุ ม ชนบ้ า นกู ่ ก าสิ ง ห์ ” เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2557
พบข้อมูลส�ำคัญของประเพณีสรงกู่ที่เปลี่ยนแปลงไป จากการ
สัมภาษณ์ ดร. อ�ำคา แสงงาม ประธานสภาวัฒนธรรมต�ำบลกู่
กาสิงห์ และประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต�ำบลกู่กาสิงห์
พบว่า ประเพณี “การสรงกู่” นั้นเป็นประเพณีรากเหง้าของ
ชุมชนบ้านกูก่ าสิงห์ ซึง่ เดิมชุมชนบ้านกูก่ าสิงห์มพี ธิ กี รรมเฉพาะ
การสรงกู่เท่านั้น ต่อมาในพ.ศ. 2539 ประเพณีสงกรานต์ ได้เข้า
มาเป็นประเพณีใหม่ในชุมชน และก�ำหนดวันจัดงานประเพณี
สรงกู่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 5 ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่ใกล้เคียงกับประเพณีสงกรานต์ ทั้งภายหลังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เข้ามาสนับสนุนเรือ่ งงบประมาณการจัดงานประเพณี
ในชุมชน จึงได้จัดประเพณีสรงกู่รวมไว้กับประเพณีสงกรานต์
และเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป คนในชุมชนบางส่วนจึงเกิดความ
เข้าใจว่าประเพณีสรงกู่และประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณี
เดียวกัน  ดงั นัน้ ดร. อ�ำคา แสงงาม และกลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชนบ้านกูก่ าสิงห์
ทั้ง 5 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย บ้านกู่กาสิงห์ หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองเมืองแสน หมู่ที่ 2 บ้านกู่น้อย หมู่ที่ 3 บ้านหนองสิม
หมู่ที่ 9 บ้านหนองอีด�ำ หมู่ที่ 4 จึงต้องการฟื้นฟูประเพณีสรงกู่
และสร้างความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรมให้กลับมา “มีชีวิต”
โดยการสร้างจิตส�ำนึกความเป็นเจ้าของประเพณี “สรงกู”่ ให้เป็น

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ประเพณีทจี่ ดั ขึน้ โดยชุมชน ตามวิถที คี่ วรมี ควรเป็น เพือ่ อนุรกั ษ์
สืบไว้ให้ลูกหลาน และคนในชุมชนเองก็ยังต้องการมีส่วนร่วม
ในการจั ด การประเพณี แ ละอนุ รั ก ษ์ สื บ ทอดประเพณี ใ ห้
คงอยู่ ซึ่งในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา ชุมชนได้มีการจัดประเพณี
ด้วยตนเองแล้วพบว่า สมาชิกในชุมชนมีความภาคภูมิ ใจที่
สามารถน�ำเอาพิธีสรงกู่กลับมาจัดโดยคนในชุมชนเป็นผู้จัดงาน
ประเพณี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน โดยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนา
ชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด�ำเนินโครงการเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2557 – เดือนธันวาคม 2557 เนือ่ งจากทางหลักสูตรฯ
ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญจากความต้องการของกลุ่มผู้น�ำชุมชน
บ้านกู่กาสิงห์ ด้านการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี กระบวนการ
ฟืน้ ฟูพธิ สี รงกูข่ องชุมชนกูก่ าสิงห์  จึงก�ำหนดให้มกี ารจัดโครงการ
พัฒนารูปแบบการจัดพิธสี รงกูโ่ ดยชุมชนขึน้ โครงการฯ ดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1. ศึกษาศักยภาพและข้อจ�ำกัดด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของชุมชนกู่กาสิงห์  
2. ศึ ก ษาความเป็ น มาและเหตุ ป ั จ จั ย ของการ
เปลี่ยนแปลงประเพณีการสรงกู่
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชน
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ โ ครงการฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนในการเป็นผู้จัดการประเพณีโดยแท้จริง
และให้ นิ สิ ต มี ป ระสบการณ์ แ สวงหาความรู ้ แ ห่ ง รากเหง้ า
ทางวั ฒ นธรรมประเพณี ปั ญ หาและการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด
ขึ้ น รวมทั้ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ศึ ก ษาชุ ม ชนผ่ า นการบู ร ณา
การการเรี ย นการสอนในพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว โดยการบู ร ณาการ
การเรียนการสอนกับนิสิตสาขาการพัฒนาชุมชน 4 รายวิชา
ได้ แ ก่ รายวิ ช าประเพณี แ ละศาสนาไทย วิ ช าการศึ ก ษา
ชุ ม ชน วิ ช าพื้ น ฐานเศรษฐกิ จ ไทย และวิ ช าฝึ ก งานพั ฒ นา
ชุมชน โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 205 คน เข้าร่วม
ศึ ก ษาชุ ม ชน สั ง เกต สั ม ภาษณ์ และร่ ว มแลกเปลี่ ย นความ
คิ ด เห็ น สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงและปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
ประเพณี การสรงกู ่ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ การพั ฒ นารู ป แบบพิ ธี ส รงกู ่
โดยเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลัก
ก่อนด�ำเนินงานพัฒนา ต้องเรียนรู้ 3 ช่วงเวลาแห่งการเปลีย่ นแปลง
ประเพณีสรงกู่
ประเพณีสรงกู่ เป็นประเพณีของชุมชนกูก่ าสิงห์ ซึง่ เป็น
ทีต่ งั้ ของโบราณสถานสมัยขอม ประกอบด้วย กูก่ าสิงห์  กูโ่ พนวิจ
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และกูโ่ พนระฆัง พิธสี รงกูเ่ กิดจากความเชือ่ ว่าโบราณสถานแต่ละ
แห่งนั้น มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองโบราณสถานและชุมชน
กู่กาสิงห์ ชาวบ้านจึงศรัทธาเคารพบูชาในโบราณสถานและ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การจัดพิธีสรงกู่
จึงเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาโบราณสถาน
กูก่ าสิงห์ โดยมีความเชือ่ ว่า หากปฏิบตั ติ ามพิธกี รรมแล้วจะท�ำให้
ฝนตกต้องตามฤดูกาล คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
และอยู ่ ดี มี สุ ข ทั้ ง นี้ จากการลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาชุ ม ชนและการ
สัมภาษณ์ผู้น�ำชุมชนประกอบกับการท�ำงานพัฒนานิพนธ์ของ
นิสิตสาขาการพัฒนาชุมชน เพื่อท�ำความเข้าใจบริบทชุมชน
กู่กาสิงห์ แ ละศึ ก ษาการเปลี่ยนแปลงพิธีส รงกู่ พบว่าชุมชน
กู่กาสิงห์มีศักยภาพที่ โดดเด่น คือ ศักยภาพด้านสังคมของ
ชุมชนที่มีโครงสร้างความเป็นเครือญาติที่แน่นแฟ้น เนื่องจาก
สมาชิกในชุมชนแต่ละตระกูลของชุมชนกู่กาสิงห์จะแต่งงานกัน
เพราะคนในชุมชนโดยทั่วไปไม่นิยมไปตั้งหลักฐานที่อื่น อีกทั้ง
พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ยังมีพื้นที่ในการท�ำไร่นามาก จึงไม่มีความ
จ�ำเป็นที่จะต้องย้ายถิ่นฐาน ดังนั้นชุมชนกู่กาสิงห์จึงเป็นชุมชน
ที่ไม่ค่อยมีปัญหาขัดแย้งรุนแรง เพราะมีความสัมพันธ์ทางเครือ
ญาติกันและสามารถท�ำความเข้าใจกันได้ เมื่อมีกิจกรรมงาน
บุญหรืองานเพื่อส่วนรวมของคนในชุมชนก็สามารถช่วยงานกัน
จนส�ำเร็จด้วยดี  
ช่วงที่ 1 การจัดงานประเพณีสรงกู่ก่อนปีพ.ศ. 2539
(คนในชุมชนเป็นผู้จัดประเพณีสรงกู่)
ประเพณี ส รงกู ่ เ ป็ น ประเพณี ที่ สื บ ทอดกั นมาตั้ ง แต่
บรรพบุรุษ แม้ว่าคนในชุมชนไม่สามารถระบุปีที่จัดพิธีได้แน่ชัด
แต่สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งหมู่บ้านกู่กาสิงห์
ประมาณปีพ.ศ. 2446 ซึ่งการจัดงานจะจัดในวันเพ็ญ  ขึ้น 15 ค�่ำ 
เดือน 5 ของทุกๆ ปี พิธสี รงกูเ่ กิดจากความเชือ่ เรือ่ งผีสาง เทวดา
จึงท�ำให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาและเคารพบูชาในโบราณ
สถานกู่กาสิงห์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
การจัดพิธกี รรมในอดีตนัน้ ก่อนถึงวันงานคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน
จะบอกลูกหลานให้เตรียมน�ำ้ อบ น�ำ้ หอม เพือ่ ไปร่วมพิธกี รรมอัน
ศักดิ์สิทธิ์ มีการบอกบุญล่วงหน้าไปยังคนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น
คนในต�ำบลดอกไม้ บ้านโคก บ้านไร เมืองศรีภูมิ หรืออ�ำเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน โดยการเขียนแจ้งวันจัด
งานบนกระดาษและม้วนใส่ในกระบอกไม้ไผ่ส่งโดยการเดินหรือ
ขี่เกวียนไปยังหมู่บ้านต่างๆ เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงกับชุมชน
กู่กาสิงห์ต่างมีความเชื่อและศรัทธาในพิธีสรงกู่เช่นเดียวกัน
พิธีกรรมในวันงานประเพณีสรงกู่จะมีการก่อกองทรายปั้นเป็น
รูปจระเข้ รูปเต่า เป็นสัญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ และ
อายุยืนยาว มีการน�ำเอาฝ้าย (ด้ายสีขาว) ไปพันรอบๆ โบราณ
สถานกู่กาสิงห์ มีผู้น�ำพิธีกรรมกล่าวสักการะและขอขมาโบราณ
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สถาน หลังจากนั้นผู้คนจะเอาน�้ำอบน�้ำหอมที่เตรียมไว้ไปสรงกู่
ซึง่ มีทงั้ หมด3 โบราณสถาน ได้แก่ กูก่ าสิงห์ กูโ่ พนวิจ และกูโ่ พนระฆัง
โดยคนในชุมชนมีความเชื่อว่าเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทีป่ กปักรักษาโบราณสถาน และเป็นการบูชาพระภูมขิ องหมูบ่ า้ น
เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็ ง แรงและอยู ่ ดี มี สุ ข การจั ด งานประเพณี ส รงกู ่ จากอดี ต
ถึงปีพ.ศ. 2539 จะจัดแบบดั้งเดิมเหมือนดังที่บรรพบุรุษใน
ชุมชนเคยยึดถือปฏิบัติ คนที่เข้ามาร่วมงานต่างมีความรู้สึก
ร่วมว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณี เพราะได้เข้ามา
มีบทบาทในการปฏิบัติยึดถือตามบรรพบุรุษ มีการเป่าแคน
เป่าโหวด ดีดพิณ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อให้
บรรยากาศของงานประเพณีมีความครึกครื้นในขณะที่ผู้คนเดิน
สรงน�้ำที่กู่
ช่วงที่ 2 การจัดงานประเพณีสรงกู่ช่วงปีพ.ศ. 25402550 (รัฐมีบทบาทในการจัดงานประเพณีสรงกู่)
ในช่วงปีพ.ศ. 2540 ถือเป็นช่วงที่แสดงถึงข้อจ�ำกัด
ของชุมชนในการจัดงานประเพณีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ประเพณี ส รงกู ่ ใ นช่ ว งที่ ผ ่ า นมา เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวดที่ 5 ว่าด้วยแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 81 มีใจความว่า รัฐต้องส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ หน่วยงานของ
รัฐจึงมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่น เป็นผลท�ำให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีโอกาสเข้ามาร่วมในการสนับสนุนการจัดประเพณี
ท้องถิ่นของชุมชน ทั้งในช่วงเวลาดังกล่าว ประเพณีสงกรานต์
เริ่มเข้ามาในชุมชนกู่กาสิงห์ ซึ่งช่วงเวลาการจัดงานสงกรานต์
นั้นจะใกล้เคียงกับประเพณีสรงกู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงจัดงานประเพณีสงกรานต์รว่ มกับประเพณีสรงกู่ในวันเดียวกัน
คื อ วั น ที่ 13 เมษายน โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น ทั้ ง ด้ า นการจั ด
กิ จ กรรมและงบประมาณในการจั ด งาน กิ จ กรรมที่ ท� ำ ในวั น
งานพิธีสรงกู่มีความบันเทิงจากการร่วมจัดงานกับประเพณี
สงกรานต์มากกว่างานเน้นพิธีกรรม เช่น มีการประดับตกแต่ง
รถที่ ใ ช้ แ ห่ ข บวนต่ า งๆ ด้ ว ยผ้ า สี สั น สดใสและดอกไม้ ส ด
มีกิจกรรมแห่นางสงกรานต์รอบหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมการ
ประกวดนางสงกรานต์ ซึ่งระยะเวลาในการจัดงานสงกรานต์จะ
ใช้เวลาค่อนมากเนื่องด้วยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เมื่อถึงเวลา
ประมาณ 16.00 น. ประเพณีสงกรานต์ที่สร้างความสนุกสนาน
ได้เสร็จสิ้นลง จึงเริ่มเข้าสู่พิธีกรรมของงานประเพณีสรงกู่ แต่
ผู้คนที่มาร่วมงานก็ต่างอิดโรยเหนื่อยล้า จึงต่างทยอยเดินทาง
กลับบ้าน ท�ำให้บรรยากาศภายในงานประเพณีสรงกู่ มีผู้คน
เข้าร่วมงานบางตา และคงมีแต่เพียงกลุ่มผู้สูงอายุร่วมงานเป็น
ส่วนใหญ่

10 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ช่วงที่ 3 การจัดประเพณีสรงกูช่ ว่ งปีพ.ศ. 2550 – 2557
(ฟื้นฟูการจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชน)
พ.ศ. 2550  ดร. อ�ำคา แสงงาม ประธานสภาวัฒนธรรม
ต�ำบลกู่กาสิงห์ และประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต�ำบล
กู่กาสิงห์ ร่วมกับผู้น�ำหมู่บ้านและคนในชุมชน ได้เริ่มมองเห็น
ถึงผลกระทบหลังจากน�ำประเพณีสงกรานต์มาจัดร่วมกันกับ
ประเพณีสรงกู่ โดยมองว่ารูปแบบการจัดงานสรงกู่ในช่วงที่ 2
(ปีพ.ศ. 2540-2550) นั้น ได้ผิดแปลกไปจากวันที่บรรพบุรุษใน
ชุมชนเคยจัดมา เช่น เปลี่ยนวันจัดงานจากเดิม คือ วันเพ็ญ
ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 5 มาเป็นวันที่ 13 เมษายนของทุกปีนั้น อาจ
ท�ำให้ลูกหลานและคนในชุมชนรุ่นหลังทอดทิ้งประเพณีสรงกู่ไป
เพื่อเป็นการรื้อฟื้นประเพณีอันดีงามของชาวบ้านให้กลับคืนมา
จึงได้ร่วมกันของานประเพณีสรงกู่จากเทศบาลต�ำบลกู่กาสิงห์
มาให้คนในชุมชนเป็นคนบริหารจัดการ จึงเริม่ แยกประเพณีสรง
กู่ออกจากความดูแลของเทศบาลต�ำบลกู่กาสิงห์ ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2550 เป็นต้นมา โดยจัดงานขึ้นในวันเพ็ญขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 5
เหมือนเช่นในอดีต เพือ่ จะได้สบื ทอดประเพณีอนั เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนให้เป็นการจัดงานที่เน้นรักษาพิธีกรรมดั้งเดิมดังเช่น
ในอดีต  ทั้งนี้ ในช่วง 2-3 ปีแรกที่แยกการจัดประเพณีสรงกู่
และประเพณีสงกรานต์ออกจากกัน สมาชิกในชุมชนเองยังเกิด
ความสับสนในทั้งสองประเพณีว่ามีวัตถุประสงค์และความเป็น
มาในการจัดงานอย่างไร ความส�ำคัญของทัง้ สองประเพณีแตกต่าง
กันอย่างไร โดยที่ผู้คนซึ่งมาร่วมงานประเพณีสรงกู่ส่วนใหญ่มา
เพราะมีความเชื่อและศรัทธาในประเพณีอันเก่าแก่ของชุมชน
และเห็นคุณค่าของประเพณีสรงกู่ นอกจากนี้ ประเพณีสรงกู่ก็
ยังไม่มรี ปู แบบการจัดงานทีช่ ดั เจน เนือ่ งจากการจัดงานประเพณี
ในบางครั้ง แม้ว่าตามประเพณีจะถือก�ำหนดจัดในช่วงวันเพ็ญ
ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 5 ทั้งนี้ สมาชิกชุมชนส่วนหนึ่งยังเห็นว่า หาก
วันใดที่วันเพ็ญเดือน 5 ในปีนั้น ตรงกับช่วงเวลาก่อนวันจัดงาน
สงกรานต์ คนในชุมชนจะมาร่วมงานจ�ำนวนมากกว่าปีที่วันจัด
พิธีสรงกู่ตรงกับหลังวันสงกรานต์ เนื่องจากความคล้ายคลึงกัน
ของประเพณี ท�ำให้สมาชิกชุมชนบางส่วนยังคงสับสนและเข้าใจ
ว่าตนเองมาร่วมงานแล้ว อีกทั้งในวันสงกรานต์เป็นช่วงวันหยุด
ท�ำให้ลูกหลานคนในชุมชนที่อยู่จังหวัดอื่นๆ สามารถมาร่วม
งานได้ จึงยังมีสมาชิกในชุมชนบางกลุ่ม (ส่วนน้อย) ยังเห็นควร
จัดร่วมกับงานสงกรานต์ ทั้งนี้ การที่จะฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ที่
ถูกประเพณีสงกรานต์เข้ามาแทนที่ถึงสิบกว่าปีให้กลับคืนมานั้น
ต้องอาศัยระยะเวลาและการท�ำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการท�ำให้คนในชุมชนตระหนักเห็นในคุณค่าและความ
หมายของประเพณีสรงกูท่ ถี่ กู ต้องตรงกัน และมีการจัดการประเพณี
ทีด่ ี จึงจะท�ำให้ชุมชนจัดการประเพณีได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
คู่กับชุมชนกู่กาสิงห์ต่อไป (นนทชัย นามศิริ, 2557; น. 38) ใน
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การนี้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดพิธสี รงกูโ่ ดยชุมชน ชุมชนกู่
กาสิงห์ ต�ำบลกู่กาสิงห์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ภาย
ใต้โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนจึงมุ่งบริการวิชาการในการ
สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนารูปแบบการจัดประเพณีสรงกู่ร่วมกัน ด้วยความคาดหวัง
ของชุมชนที่ต้องการจัดการประเพณีสรงกู่ด้วยตนเอง อันเป็น
ความภาคภูมิใจแก่สมาชิกชุมชน
แนวคิดที่ทางโครงการฯ น�ำมาใช้สู่การพัฒนารูปแบบการจัด
พิธีสรงกู่
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน
ด�ำเนินงานตามโครงการพัฒนารูปแบบการจัดพิธีสรงกู่โดย
ชุ ม ชน ชุ ม ชนกู ่ กาสิ ง ห์ ต� ำ บลกู ่ กาสิ ง ห์ อ� ำ เภอเกษตรวิ สั ย
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการบูรณาการศาสตร์ ในงานพัฒนาชุมชน
เน้นกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม (Participatory Learning
Process) ระหว่างอาจารย์ นิสิต และชุมชนกู่กาสิงห์ การ
บูรณาการงานบริการวิชาการผ่านเทคนิคปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชน เริ่มตั้งแต่เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การ
ประสานติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ น�ำ ชุ ม ชนในการท� ำ ความเข้ า ใจร่ ว มกั น
กับคนในชุมชนกับโครงการฯ ที่จะด�ำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้คน
ในชุมชนปรับความคาดหวังทีเ่ หมาะสมในการด�ำเนินงานร่วมกัน
รวมถึงอาจารย์และนิสิต เมื่อเข้าไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ
ในชุ ม ชน ต้ อ งปฏิ บั ติ ต นให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของคนใน
ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความไว้วางใจและยอมรับในการร่วม
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ กับทางมหาวิทยาลัย (ชอบ เข็มกลัด และ
โกวิทย์ พวงงาม, 2547; น. 52) การเรียนรู้บริบทชุมชนร่วมกับ
สมาชิกชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี
เพื่ อ ให้ ค ณะผู ้ จั ด ท� ำ โครงการฯ และนิ สิ ต เข้ า ใจพื้ น ที่ อั น น� ำ
มาสู ่ ความเชื่ อ มโยงในการศึ ก ษาชุ ม ชน และความเข้ า ใจใน
รากเหง้ า วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พิ ธี ส รงกู ่ ทั้ ง ยั ง ใช้
กระบวนการ  PDCA  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ท�ำงานทุกขั้นตอน ได้แก่
ขัน้ แรก P : Plan คือ วางแผนก่อนการปฏิบตั งิ านร่วมกับ
สมาชิกในชุมชน เพือ่ ให้เกิดความพร้อมและเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
งานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เมื่อปฏิบัติงานจริง  
ขั้นที่สอง D : DO คือ การปฏิบัติตามแผนงาน  
ขั้นที่สาม C : Check คือ ตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน
รวมทั้งประเมินผลและน�ำผลประเมินมาวิเคราะห์
และขั้นสุดท้าย A : Action คือ การปรับปรุงด�ำเนินการ
ให้เหมาะสมโดยการน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคของการ
ด�ำเนินงานแต่ละขั้นตอนมาปรับปรุงแก้ไขในการท�ำกิจกรรม
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ครั้งต่อไป เพื่อให้การจัดกิจกรรมบรรลุเป้าหมายและด�ำเนิน
งานตามโครงการฯ อย่างราบรื่น ให้การด�ำเนินงานตามโครง
การฯ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนกู่กาสิงห์ ให้
เกิดการมีส่วนร่วมในประเพณีการสรงกู่อันเป็นประเพณีท้องถิ่น
ของชุมชน
นอกจากนี้ การใช้กระบวนการดังกล่าวต้องประสานการ
ท�ำงานร่วมกับแนวคิดงานพัฒนาชุมชนทีส่ ำ� คัญคือ การมีสว่ นร่วม
ของชุมชน โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการด�ำเนิน
โครงการฯ ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนโครงการฯ ซึ่งกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อชุมชนตระหนักในความ
ส�ำคัญของชุมชนตนเอง และเข้าไปร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ เพื่อ
ให้ทิศทางของงานพัฒนาชุมชนเป็นไปตามคาดหวัง ซึ่งมีนัก
วิชาการ องค์กรภายนอกเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน (โกวิทย์
พวงงาม, 2553; น. 350) ทั้งนี้ หลักการส�ำคัญของการมีส่วน
ร่วมต้องเปิดโอกาสให้ทกุ กลุม่ ในชุมชนมีสว่ นในการแสดงความคิด
และมีบทบาทในการพัฒนาทุกขั้นตอนการท�ำงาน ตั้งแต่การ
วิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การด�ำเนินงาน
การสรุปบทเรียนรู้ในงานพัฒนาเพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
โดยแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนนั้น ต้องจัด
กระบวนการเรียนรูท้ สี่ ามารถด�ำเนินงานหลากหลายวิธี เช่น การ
จัดเวทีวเิ คราะห์สถานการณ์ชมุ ชน การแลกเปลีย่ นประสบการณ์
กับสมาชิกชุมชน การร่วมมือกันปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้
เกิดการรวมตัวกันของผู้น�ำและผู้แทนชุมชนเพื่อเป็นผู้ริเริ่มใน
การท�ำกิจกรรมชุมชน (สนธยา พลศรี, 2550; น. 164-165) ซึง่ ใน
การด�ำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการจัดพิธสี รงกูโ่ ดยชุมชน
โครงการฯ ได้น�ำกลุ่มผู้น�ำชุมชน ผู้แทนกลุ่มชาวบ้าน ครูและ
นักเรียนมาร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม รวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูส้ ถานการณ์พธิ สี รงกู่ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ น
และหาแนวทางการพัฒนาประเพณี

วิธีที่ทางโครงการฯ ใช้

การด�ำเนินงานตามโครงการฯ เน้นกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม วิธีการอย่างหนึ่งที่ส�ำคัญในการด�ำเนินงานเพื่อ
พัฒนารูปแบบพิธีสรงกู่ คือ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
เพือ่ ร่วมท�ำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน การแลกเปลีย่ น ซักถาม
ตรวจสอบข้อมูล (นงนภัส  คู่วรัญญู เที่ยงกมล, 2551; น. 213214) ระหว่างอาจารย์ นิสติ และชุมชนกูก่ าสิงห์ ในการบูรณาการ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ให้นสิ ติ มีประสบการณ์
ในพื้นที่ภาคสนามทั้งการค้นหาข้อมูล สัมภาษณ์ผู้น�ำชุมชนเพื่อ
ค้นคว้าข้อมูลเรื่องพิธีสรงกู่ และตระหนักถึงการด�ำเนินงานของ
งานพัฒนาชุมชนทีต่ อ้ งเน้นการเข้ามามีสว่ นร่วมกับคนในชุมชน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

อันน�ำมาซึง่ ค�ำตอบแห่งงานพัฒนาโดยแท้จริง โดยด�ำเนินงานใน
3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. ขั้นแรก คือ ขั้นเตรียมการ เพื่อจัดประชุมวางแผน
การด�ำเนินงานและพัฒนาเครื่องมือการท�ำงานร่วมกับนิสิต
การจัดเวทีประชาสัมพันธ์ โครงการฯ และวางแผนการด�ำเนิน
งานร่วมกับชุมชนกู่กาสิงห์ โดยการลงพื้นที่ภาคสนามแรกเริ่ม
นั้น ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 คณะท�ำงานโดยอาจารย์ผู้รับผิด
ชอบโครงการฯ ได้แก่ อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์ อาจารย์
ดร. กนกพร รัตนสุธีระกุล อาจารย์พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ อา
จารย์วชิราภรณ์ วรรณโชติ และนิสิตสาขาการพัฒนาชุมชน ได้
จัดเวทีประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่
คนในชุมชนกูก่ าสิงห์ในการจัดโครงการหนึง่ หลักสูตรหนึง่ ชุมชน
การชี้แจงกระบวนการท�ำงานของโครงการฯ ซึ่งมีการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับนิสิตสาขาการพัฒนาชุมชน 4 รายวิชา
ได้แก่ รายวิชาประเพณีและศาสนาไทย การศึกษาชุมชน พื้น
ฐานเศรษฐกิจไทย และวิชาฝึกงานพัฒนาชุมชน รวมนิสิตทุก
รายวิชามีทั้งสิ้น 205  คน โดยนิสิตแต่ละรายวิชาจะลงพื้นที่
ภาคสนามในชุมชนกู่กาสิงห์เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลชุมชน ได้
เรียนรู้ท�ำความเข้าใจในบริบทชุมชนก่อนเชื่อมโยงข้อมูลในการ
ท�ำความเข้าใจพิธีสรงกู่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและปัญหาเกี่ยวกับประเพณีการ
สรงกู่ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ล้วนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นในชุมชนกู่กาสิงห์ ได้แก่ ชาว
บ้านชุมชนกู่กาสิงห์ ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนผู้ใหญ่
บ้านของชุมชนกู่กาสิงห์ทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกู่กาสิงห์ หมู่
ที่ 1  บ้านหนองเมืองแสน หมู่ที่ 2 บ้านกู่น้อย หมู่ที่ 3  บ้าน
หนองสิม หมูท่ ี่ 9 บ้านหนองอีดำ 
� หมูท่ ี่ 4 ผูน้ ำ� ชุมชนในด้านต่างๆ
เช่น ผู้น�ำชุมชนทางด้านพิธีกรรม ผู้น�ำกลุ่มแม่บ้าน ผู้น�ำชุมชน
ด้านวัฒนธรรมประเพณี ตัวแทนจากเทศบาลต�ำบลกู่กาสิงห์
ผู้อ�ำนวยการและอาจารย์ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ อาจารย์และ
นักเรียนจากโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ และอาจารย์ นิสิต
สาขาการพัฒนาชุมชน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 32
คน ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครง
การฯ กระบวนการท�ำงาน บทบาทการท�ำงานของคณะท�ำงาน
รวมทั้งชี้แจงท�ำความเข้าใจการบูรณาการรายวิชาต่างๆ ของ
หลักสูตรที่จะน�ำนิสิตลงพื้นที่เพื่อศึกษาชุมชนกู่กาสิงห์ รวม
ทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาเกี่ยวกับประเพณีสรงกู่ที่เลือน
หายไป และพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมหากเป็นในวัยผู้ใหญ่จะมี
ความเข้าใจความส�ำคัญของพิธีสรงกู่ แต่หากเป็นกลุ่มเด็กและ
เยาวชนจะยังไม่ทราบความส�ำคัญของประเพณีดังกล่าว ทั้งนี้
ชุมชนยังต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการประเพณีและอนุรักษ์
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สืบทอดประเพณีให้คงอยู่ ซึ่งในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา ชุมชนได้มี
การจัดประเพณีด้วยตนเองแล้วพบว่า สมาชิกในชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจทีส่ ามารถน�ำเอาประเพณีทอ้ งถิน่ ของตนกลับคืนมาได้
และกลุ่มผู้น�ำชุมชนมีความพยายามที่จะให้คนในชุมชนมีความ
เข้มแข็ง รักและหวงแหนในการฟื้นฟูประเพณี
2. ขั้นการด�ำเนินงาน คือ การด�ำเนินโครงการฯ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด คณะท�ำงานด�ำเนินกิจกรรมการศึกษา
ศักยภาพและข้อจ�ำกัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ชุมชนกู่กาสิงห์ และศึกษาความเป็นมาและเหตุปัจจัยของการ
เปลีย่ นแปลงประเพณีการสรงกู่ โดยบูรณาการการเรียนการสอน
ร่วมกับนิสิตในรายวิชาพื้นฐานเศรษฐกิจไทย จัดโครงการพื้น
ฐานเศรษฐกิจไทยในหมู่บ้านอีสาน เพื่อให้นิสิตศึกษาศักยภาพ
และข้อจ�ำกัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชุมชนกู่
กาสิงห์ รวมทั้งศึกษารูปแบบการจัดการเศรษฐกิจชุมชน ซึ่ง
ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนกู ่ กาสิ ง ห์ มี การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ชุมชนโดยคนในชุมชน ด้วยการใช้ทรัพยากรในชุมชน ท�ำให้
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งแบ่งฐานการท่องเที่ยว
เป็ น 6 ฐาน อั น ได้ แ ก่ ฐานโบราณสถาน ฐานศู น ย์ ผ ้ า ไหม
ฐานตัดลายกระดาษพื้นบ้าน ฐานสวนเกษตรผสมผสาน ฐาน
วรรณกรรม และพิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา ดังนั้น นิสิตจึง
ได้เรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะเรื่อง
โบราณสถาน การส�ำรวจข้อมูลดังกล่าวท�ำให้นิสิตสามารถเชื่อม
โยงข้อมูลประเพณีการสรงกู่ผ่านเรื่องราวการจัดการเศรษฐกิจ
ของชุมชน และพบว่าการที่ชุมชนน�ำฐานโบราณสถานมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว นอกจากคนในชุมชนจะมีรายได้
เสริมแล้ ว ยั งเป็ นวิ ธี การหนึ่ง ที่ท�ำให้คนในชุม ชนเห็นความ
ส�ำคัญในการอนุรักษ์ เผยแพร่ความส�ำคัญของโบราณสถานให้
บุคคลภายนอกได้รับทราบ รวมทั้งการด�ำเนินโครงการฯ ยังมี
การบูรณาการในรายวิชาฝึกงานพัฒนาชุมชน โดย นายนนทชัย
นามศิ ริ    นิ สิ ต สาขาการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ล งพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
พัฒนานิพนธ์เรื่องการให้คุณค่าและความหมายของชุมชนที่มี
ต่อประเพณีท้องถิ่น กรณีศึกษา : ประเพณีสรงกู่กาสิงห์ ต�ำบล
กู่กาสิงห์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ท�ำให้การจัดท�ำ
โครงการฯ นี้ มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและการ
เปลี่ยนแปลงประเพณีสรงกู่ เพื่อน�ำมาประกอบการพัฒนารูป
แบบพิธีสรงกู่ต่อไป นอกจากนี้ ในรายวิชาการศึกษาชุมชนได้
จัดโครงการส่งเสริมทักษะการศึกษาชุมชนเพื่อสร้างความเข้ม
แข็งในเครือข่ายนักศึกษาพัฒนาชุมชนและชุมชนท้องถิ่น เป็น
หนึ่งในการบูรณาการรายวิชาการศึกษาชุมชนกับโครงการหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมี
ประสบการณ์การลงพื้นที่ภาคสนามในการศึกษาชุมชนและใช้
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ความรู้ ทักษะในรายวิชา เรียนรู้ และแสวงหาค�ำตอบจากพื้นที่
ทั้งด้านเศรษฐกิจบ้านกู่กาสิงห์ การศึกษาชุมชนบ้านกู่กาสิงห์
สะท้อนชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ เรื่องสังคม การศึกษาด้านอนามัย
และสาธารณสุข ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ กลุ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค การติดต่อ
กับโลกภายนอก และการเมืองการปกครอง โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้รู้ ผู้น�ำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ น�ำข้อมูล
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนเพื่อน�ำไปสู่การวิเคราะห์และ
แสวงหาแนวทางการพัฒนาชุมชน เมื่อนิสิตรวบรวมเก็บข้อมูล
ศึกษาชุมชนเรียบร้อยแล้ว ยังมีการจัดเวทีแลกเปลีย่ นข้อมูลที่ได้
ร่วมกับผู้น�ำชุมชนและสมาชิกในชุมชนเพื่อตรวจสอบความถูก
ต้องและแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ในการจัดกิจกรรม
พัฒนารูปแบบพิธีสรงกู่
3. ขั้ น สุ ด ท้ า ยคื อ การสรุ ป กิ จ กรรมการด� ำ เนิ น โครง
การฯ ในรูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์เพือ่ เสนอต่อมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยสรุปบทเรียนเริ่มตั้งแต่ที่มาในการจัดท�ำโค
รงการฯ การวางแผนการด�ำเนินงาน การศึกษาข้อมูลชุมชน
ข้อมูลการบูรณาการการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมทั้ง
อาจารย์ นิสิต และชุมชน พร้อมทั้งน�ำเสนอผลการด�ำเนินงาน
ที่เกิดขึ้นตลอดโครงการฯ จากการบริการวิชาการตามโครงการ
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

แนวทางการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด พิ ธี ส รงกู ่
โดยชุมชน

จากรายละเอียดข้างต้น ก่อนที่โครงการฯ จะด�ำเนิน
งานจนถึงการพัฒนารูปแบบพิธีสรงกู่โดยชุมชน คณะท�ำงาน
ได้น�ำข้อมูลจากการศึกษาศักยภาพและข้อจ�ำกัดด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของชุมชนกู่กาสิงห์ และศึกษาความเป็น
มาและเหตุปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงประเพณีการสรงกู่ เพื่อ
ให้คณะท�ำงานและนิสิตเข้าใจถึงบริบทชุมชนและวัฒนธรรม
ประเพณีการสรงกู่ พบว่าชุมชนมีศักยภาพทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ ดังนี้
ด้านสังคม บ้านกู่กาสิงห์ถือเป็นชุมชนที่มีโครงสร้าง
ความเป็นเครือญาติที่แน่นแฟ้น ไม่ค่อยมีปัญหาขัดแย้งรุนแรง
เพราะมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกัน จึงสามารถท�ำความ
เข้ าใจกั นได้ ง่ า ย ท� ำ ให้ เ มื่ อ มี กิ จกรรมงานบุญ ประเพณี หรื อ
งานเพื่อส่วนรวมของคนในชุมชนก็สามารถช่วยงานกันส�ำเร็จ
ด้วยดี  
ส่วนศักยภาพด้านเศรษฐกิจของชุมชนกู่กาสิงห์นั้น
อาชี พ ของชุ ม ชนคื อ การท� ำ นา ปลู ก ข้ า วหอมมะลิ ที่ ทุ ่ ง กุ ลา
ร้องไห้ เดิมเมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาล ชาวบ้านไม่ได้ท�ำอาชีพเสริม
หากแต่มีการปลูกผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เพื่อเป็นอาหารเท่านั้น

13 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

รวมถึงมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนในหมู่บ้าน
เช่น บ้านหลังใดไม่ได้ท�ำนาก็จะเอาสิ่งของที่ตนเองมีมาแลก
ข้าว นอกจากนี้ชาวบ้านบ้านกู่กาสิงห์ยังมีการทอผ้าไหมไว้ใช้
หรือเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยือนในอดีต จวบ
จนปัจจุบันที่พัฒนาการทอผ้าไหมส�ำหรับขาย ซึ่งได้ราคาที่ดี
โดยมีการทอเป็นลวดลายต่างๆ หรือท�ำตามความต้องการของ
ลูกค้า จึงมีการรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้าน เป็นการรวมกลุ่ม
เพื่อสร้างรายได้เสริมและสร้างชื่อเสียงให้ชุมชนจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของชุมชน
คือ ช่วงพ.ศ. 2553 บ้านกู่กาสิงห์เริ่มมีรายได้จากการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท�ำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มี
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมฐาน
การเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ฐานเรียนรู้ทางวัฒนธรรม คือ โบราณ
สถาน กู่กาสิงห์ กู่โพนวิจ กู่โพนระฆัง ฐานพิพิธภัณฑ์มรดก
ภูมิปัญญา ฐานสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานศูนย์ผ้าไหมกลุ่มแม่
บ้านเกษตร ฐานวรรณกรรมชาวบ้าน ฐานการตัดลายกระดาษ
พื้นบ้าน โดยมีที่พักแบบโฮมสเตย์ ไว้บริการนักท่องเที่ยว จึง
ถือได้ว่าการจัดการโบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่อง
เที่ยวทางเศรษฐกิจถือเป็นศักยภาพหนึ่งของชุมชนกู่กาสิงห์ที่
ท�ำให้กู่กาสิงห์ ได้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก
         ในการพัฒนารูปแบบพิธีสรงกู่นั้น แม้ว่าการศึกษาชุมชน
จะค้ น พบด้ า นศั ก ยภาพทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชน
กู ่ ก าสิ ง ห์ แต่ พ บว่ า ยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในประเด็ น การจั ด งาน
ประเพณี โดยเป็ น ข้ อ ค้ น พบร่ ว มจากการศึ ก ษาโครงการฯ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ้ อ ที่ 2 เรื่ อ งการศึ ก ษาความเป็ นมาและ
เหตุ ป ั จ จั ย ของการเปลี่ ย นแปลงประเพณี การสรงกู ่ ซึ่ ง พบ
ว่ า ปั จ จั ย ทางด้ า นการเมื อ งการปกครองเป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่
ท�ำให้ประเพณีสรงกู่ได้เปลี่ยนแปลงไป จากการที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการจัดงานประเพณีสรงกู่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ท�ำให้ภาครัฐมีบทบาทเข้ามา
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดงานประเพณีสรงกู่ รวมถึงการน�ำ
ประเพณี ส งกรานต์ เ ข้ า มาจั ด ร่ ว มกั บ พิ ธี ส รงกู ่ ใ นชุ ม ชน จึ ง
ท� ำ ให้ ค นในชุ ม ชนรุ ่ น หลั ง เกิ ด ความสั บ สนทั้ ง 2 ประเพณี นี้
และมุ่งให้ความส�ำคัญกับประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีความรื่นเริง
และเป็นสากลมากกว่า  โครงการการพัฒนารูปแบบการจัด
พิธีสรงกู ่ โดยชุ ม ชน จึง น�ำข้อ มูล ดัง กล่าวมาเป็น ฐานข้อมูล
ส� ำ คั ญ ในการร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั บ สมาชิ ก ชุ ม ชนกู ่ กา
สิงห์เพื่อน�ำมาสู่การพัฒนารูปแบบการจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชน
โดยจัดเป็นโครงการเสวนาระดมความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบ
การจัดพิธสี รงกู่ ชุมชนกูก่ าสิงห์ ต�ำบลกูก่ าสิงห์ อ�ำเภอเกษตรวิสยั   
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ เทศบาลต�ำบล
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กู่กาสิงห์ เพื่อจัดเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชุมชนต่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดพิธสี รงกู่ โดยมีคณะท�ำงาน ผูน้ ำ� ชุมชน
และสมาชิกชุมชนกู่กาสิงห์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทั้ ง นี้ สาระส� ำ คั ญ ของประเด็ น การพั ฒ นารู ป แบบพิ ธี ส รงกู ่
เน้นการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของ
ประเพณีสรงกู่ และแนวทางการพัฒนารูปแบบประเพณีส�ำคัญ
ที่จะเริ่มด�ำเนินการในประเพณีสรงกู่ประจ�ำปี 2558 ซึ่งตรงกับ
วันที่ 3 เมษายน 2558 ทั้งนี้ การจัดโครงการเสวนาดังกล่าว
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสรุปเป็น
ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชน ซึ่งต้องเริ่ม
จากการสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับความส�ำคัญของประเพณีสรงกู่
ให้ชุมชนได้รับทราบ รวมทั้งการก�ำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ให้มแี บบแผนชัดเจน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารด�ำเนินงานอย่างมีสว่ นร่วม
อย่างเต็มที่ของชุมชน ดังนี้
1. การสร้างความเข้าใจของคนในชุมชนทีม่ ตี อ่ พิธสี รงกู่ โดย
       ไม่นำ� ประเพณีสรงกู่มาจัดในช่วงเวลาเดียวกันกับ
ประเพณีสงกรานต์ เพื่อไม่ให้สมาชิกชุมชนสับสนและเข้าใจผิด
ว่าเป็นประเพณีเดียวกัน
      ประชาสัมพันธ์ประเพณีสรงกู่ให้สมาชิกในชุมชน
กู่กาสิงห์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันจัดงาน และเพิ่มเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธ์ ให้กล่าวถึงเรื่องความส�ำคัญของพิธีสรงกู่ เพื่อ
สร้างความเข้าใจต่อคนในชุมชน
        การสร้างศรัทธาให้เกิดขึน้ กับสมาชิกในชุมชนโดย
การท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมประเพณีรบั รูถ้ งึ ความส�ำคัญของประเพณี อัน
มีความเชือ่ ว่าการสืบสานและปฏิบตั ติ ามประเพณีสรงกูท่ ถี่ กู ต้อง
จะท�ำให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข
2. การจั ด กิ จ กรรมต้ อ งมี ความชั ด เจน เช่ น วั น จั ด
กิจกรรม จะต้องจัดตามโบราณกาล คือ ในช่วงวันเพ็ญ ขึ้น 15
ค�่ำ เดือน 5 เท่านั้น ไม่ว่าในปีที่จัดงานนั้นจะตรงกับวันก่อนหรือ
หลังวันสงกรานต์ก็ตาม ทั้งนี้ครอบคลุมไปถึงตัวบุคคลที่เข้าร่วม
ในการจัดกิจกรรมต้องเป็นผู้ใดบ้าง ขั้นตอนและกิจกรรมในการ
จัดประเพณีสรงกู่ควรมีแบบแผนอย่างไรให้ชัดเจน เนื่องจากแต่
เดิมนั้น เป็นเพียงการจดจ�ำเรื่องราวของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนที่
เคยท�ำประเพณีกนั มาเท่านัน้ แต่ไม่ได้มกี ารบันทึกข้อมูลด้านตัว
บุคคลผูร้ ว่ มจัดงานและพิธกี รรมไว้ รวมถึงการก�ำหนดกติกาการ
เข้าร่วมประเพณีเพือ่ ให้สมาชิกในชุมชนถือปฏิบตั ิในการเข้าร่วม
ประเพณีสรงกู่ ประกอบด้วย
      การก�ำหนดตัวบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในการขับ
เคลื่อนการจัดงานประเพณีสรงกู่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่ง
บุคคลที่เป็นกรรมการ ได้แก่ ผู้น�ำชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผูใ้ หญ่บา้ นทุกหมูบ่ า้ น คณะกรรมการหมูบ่ า้ นๆ ละ 15 คน ผูท้ รง
คุณวุฒิ กลุ่มแม่บ้าน ครูและนักเรียน สภาวัฒนธรรม และหน่วย
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งานต่างๆ ในเทศบาล (ไม่ใช่ผู้จัดงานหลักแต่เป็นเครือข่ายการ
จัดการ เช่น การให้ความสนับสนุนสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน)  
       ขัน้ ตอนการจัดประเพณี วันที่ 3 เมษายน 2558 ระบุ
การเตรียมการ มีดังนี้
        - ประชุมเตรียมจัดงาน (1 สัปดาห์ก่อนวันงาน)
          - ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในชุมชนได้รับทราบ
โดยก่อนถึงก�ำหนดวันงาน ผู้ใหญ่บ้านจะประกาศผ่านเสียงตาม
สายแจ้งสมาชิกในหมู่บ้าน
         -  ก่อนวันงาน 1 วัน ต้องเตรียมสถานที่ เตรียม
อุปกรณ์ ให้เรียบร้อย เช่น การเตรียมทราย สายสิญจน์  และ
ผู้น�ำพิธีกรรม เป็นต้น ซึ่งชาวบ้านบ้านกู่น้อย หมู่ที่ 3 จะเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก
         - ผูน้ ำ� พิธกี รรม ต้องหาบุคคลทีม่ คี วามพร้อม โดย
ให้กรรมการเป็นผู้พิจารณา
      - การระดมทุน โดยในกลุ่มมีกลยุทธ์ ในการหา
รายได้เพื่อน�ำมาเป็นกองทุนในการจัดการประเพณี โดยการหา
ดอกบัวเพื่อน�ำมาขายให้แก่สมาชิกในชุมชนที่มาร่วมงานได้
สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
     กิจกรรมพิธีสรงกู่ มีดังนี้
    - ไหว้พระ ขอศีล
    - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
    - กล่าวค�ำบูชาและขอขมาโบราณสถาน
    - จุดบั้งไฟ
    - พระสงฆ์น�ำขบวนสรงกู่
    - สรงกู่กาสิงห์ กู่โพนวิจ กู่โพนระฆัง
    กติการ่วมกันในการอนุรักษ์ประเพณี เนื่องจากการ
จัดประเพณีที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประเพณีบางส่วนประพฤติตน
ไม่เหมาะสมต่อโบราณสถาน เช่น การดื่มสุราและการปัสสาวะ
บริเวณโบราณสถาน การทิง้ ขยะบริเวณโบราณสถาน เป็นต้น จึง
มีการก�ำหนดกติการ่วมกันดังนี้
    - รณรงค์การแต่งกายย้อนยุคในการร่วมประเพณีสรงกู่
   - ผู้เข้าร่วมงานประเพณีต้องไม่ปฏิบัติตัวที่แสดงถึง
การลบหลู่ หรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามศีลธรรมอันดี
    - ห้ามทิ้งขยะบริเวณกู่
    - เคารพประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชุมชน
3. การมีส่วนร่วม ควรมีกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเยาวชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประเพณีสรงกู่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณี เช่น การประกวดวาดรูป
ประเพณีสรงกู่ ประกวดก่อกองทราย ประกวดเรื่องเล่าความ
ศักดิ์สิทธิ์ของกู่กาสิงห์ เป็นต้น (อ�ำคา แสงงาม, 2558; น. 154157) ทั้งนี้ การจัดประเพณีสรงกู่ในปีพ.ศ. 2558 ชุมชนยังไม่ได้
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มีการจัดกิจกรรมส�ำหรับเยาวชนในพิธีสรงกู่ตามที่ได้หารือไว้
เนื่องจากในปีนี้ คนในชุมชนมีภารกิจและงานกิจกรรมอื่นๆ ที่
เข้ามาจัดในพื้นที่ชุมชนกู่กาสิงห์ค่อนข้างมาก
ผลการระดมความคิดเห็นของชุมชนสู่การปฏิบัติในวันจัดงาน
บุญสรงกู่
คณะท�ำงานได้ติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการการ
พัฒนารูปแบบการจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชน ชุมชนกู่กาสิงห์ ต�ำบล
กู่กาสิงห์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเข้าร่วมพิธีสรง
กู่ประจ�ำปีพ.ศ. 2558 ซึ่งในปีนี้จัดแยกออกจากวันสงกรานต์
ตามที่ได้หารือกัน เพื่อมิให้คนในชุมชนเกิดความสับสนระหว่าง
สองประเพณีนี้ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสรงกู่ให้ถูกต้อง
ตามสมัยโบราณซึ่งจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 5 ของทุกปี ในปีนี้
จึงตรงกับวันที่ 3 เมษายน 2558  ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็น
ช่วงระยะเวลาการสิ้นสุดโครงการฯ แล้ว คณะท�ำงานจึงท�ำได้
เพียงเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อติดตามผลการ
ด�ำเนินงานการจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชน ผลในเชิงปริมาณ จาก
การพูดคุยกับผู้น�ำชุมชน พบว่า คนในชุมชนมาร่วมงานพิธีสรง
กู่จ�ำนวนมากขึ้นจากเดิม แต่ก็ยังมีคนในชุมชนบางส่วนที่ไม่
ได้รับทราบการแจ้งข่าวผ่านเสียงตามสาย นอกจากนี้ สาระใน
การประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกชุมชนได้รับทราบจะแจ้งถึงเฉพาะ
การเชิญชวนเข้าร่วมพิธีสรงกู่ ความส�ำคัญของประเพณี การ
นัดหมายวันและเวลาเท่านั้น และไม่ได้มีการรณรงค์ ให้คนใน
ชุมชนแต่งกายย้อนยุค ท�ำให้ชาวบ้านที่มาร่วมงานยังคงแต่ง
ตัวตามปกติ ไม่ใช่เป็นการแต่งกายแบบย้อนยุคตามที่ได้ระดม
ความคิดเห็นกันไว้แต่อย่างใด
ผลทางด้านการด�ำเนินงานพิธีกรรม พบว่า ก่อนเริ่ม
งานพิธีสรงกู่ คนในชุมชนมีการเตรียมสถานที่ส�ำหรับพิธีกรรม
เช่น สถานที่นั่งส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ อาสนสงฆ์ โต๊ะหมู่บูชา
เครื่องเสียง ดอกไม้ ธูปเทียน เตรียมดินก่อกองทรายและปั้น
เป็นรูปเต่า รูปจระเข้บริเวณกู่ ซึ่งเชื่อว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่ง
ความอุดมสมบูรณ์และเป็นสัตว์คู่บุญในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา
ส่วนในตอนเช้า ชุมชนกู่กาสิงห์มีพิธีเลี้ยงบวงสรวงเจ้า
พ่อ เพื่อเป็นการสักการะเจ้าพ่อประจ�ำโบราณสถานกู่กาสิงห์
คือ เจ้าพ่อช่อฟ้าหน่อค�ำ เจ้าพ่อกู่โพนวิจ คือ เจ้าพ่อแสนค�ำ 
และเจ้าพ่อกู่โพนระฆัง คือ ตาผ้าขาว โดยการบวงสรวงจัดขึ้น
ที่บริเวณวัดบูรพา กู่น้อยหรือบริเวณกู่กาสิงห์ และมีนางเทียม
มาเข้าทรงเพื่อท�ำนายความอยู่ดีมีสุขตามความเชื่อของคนใน
ชุมชน มีการจุดบั้งไฟเพื่อเสี่ยงทายฝนฟ้าว่าจะตกตามฤดูกาล
หรื อ ไม่ ผลปรากฏว่ า บั้ ง ไฟทะยานขึ้ น สู ง แปลความได้ ว ่ า
ฝนฟ้าจะตกตามฤดูกาล คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข
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รูปที่ 1 การตั้งโต๊ะบวงสรวง เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำโบราณสถาน

2

รูปที่ 2 ชาวบ้านร่วมถวายดอกไม้ธูปเทียนในพิธีบวงสรวง
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รูปที่ 3 การเข้าทรง พิธีกรรมความเชื่อ
ของคนในชุมชนกู่กาสิงห์ในระหว่างพิธี
บวงสรวงเพื่อท�ำนายความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชน

หลังจากพิธีบวงสรวงแล้วเสร็จใน
ช่วงเช้า พิธีสรงกู่ในปีนี้ (3 เมษายน 2558)
เริ่มเมื่อเวลา 16.00 น. เมื่อชาวบ้านและ
พระสงฆ์พร้อมแล้ว จึงเริ่มพิธีสรงกู่ โดยการ
ไหว้พระขอศีล อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์ ต่อมาผู้น�ำพิธีกรรมน�ำ
ค�ำกล่าวสักการะโบราณสถาน และชาวบ้าน
น�ำน�้ำอบน�้ำหอมมาสรงน�้ำพระสงฆ์ จากนั้น

พระสงฆ์ น� ำ แถวชาวบ้ า นมาสรงน�้ ำ ตาม
2
ส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน โดยเดิ
นเรียง
เป็นแถววนรอบกู่ตามเข็มนาฬิกา ทั้งกู่กา
สิงห์ กู่โพนวิจ และกู่โพนระฆัง พร้อมทั้งจุด
บั้งไฟถวายกู่ ทั้งนี้ พิธีสรงกู่เป็นไปตามขั้น
ตอนที่คนในชุมชนได้หารือกันในเวทีเสวนา
ระดมความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบพิธี
สรงกู่โดยชุมชน
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รูปที่ 4 ชาวบ้านเริ่มพิธีสรงกู่ โดยการไหว้
พระขอศีล

2

รูปที่ 5 ชาวบ้านสรงน�้ำพระสงฆ์
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รูปที่ 6 ชาวบ้านน�ำน�้ำมารดที่รูปปั้นเต่าและจระเข้

รูปที่ 7 ชาวบ้านสรงน�้ำ ณ โบราณสถานกู่กาสิงห์
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ผลลัพธ์การจัดโครงการพัฒนารูปแบบพิธีสรงกู่โดยชุมชน
โครงการพัฒนารูปแบบพิธีสรงกู่โดยชุมชนบรรลุเป้า
หมายในการจัดโครงการฯ ได้โดยการบูรณาการการเรียนการ
สอนในรายวิชาการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน และการร่วมมือกันของอาจารย์ นิสิต และชุมชนกู่
กาสิงห์ในการลงพื้นที่ รวมทั้งสิ่งส�ำคัญคือ คนในชุมชนกู่กาสิงห์
ส่วนหนึ่งเห็นความส�ำคัญของปัญหาและให้ความร่วมมือช่วย
เหลือในการประสานงานกับบุคคลต่างๆ ในชุมชน จึงสามารถ
เก็ บ ข้ อ มู ล ความรู ้ ความเป็ น มาและความส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ
ประเพณีการสรงกู่ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางประเพณีสรงกู่
ในปัจจุบัน จึงสามารถน�ำมาเป็นแนวทางและจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการพัฒนารูปแบบพิธีสรงกู่โดยชุมชนขึ้น ทั้งนี้ในการ
ด�ำเนินโครงการฯ ดังกล่าว นิสิตยังได้รับความรู้ ประสบการณ์
ในการลงพื้นที่ภาคสนาม รวมทั้งฝึกทักษะในการท�ำงานพัฒนา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนผ่านการท�ำกิจกรรมให้คนในชุมชนรู้สึกร่วมใน
การเป็นเจ้าของประเพณีท้องถิ่น ทั้งนี้ ข้อสรุปจากการเข้าร่วม
พิธีสรงกู่ประจ�ำปีพ.ศ. 2558 โดยใช้กระบวนการสังเกตการณ์
อย่างมีส่วนร่วมพบว่า
1. การจัดงานยังมีอุปสรรคในเรื่องการประชาสัมพันธ์
งานให้ ค นในชุ ม ชนกู ่ กาสิ ง ห์ ทั้ ง 5 หมู ่ บ ้ า นได้ รั บ ทราบ แม้
ว่ า การบริ ก ารวิ ช าการโครงการฯ ในขั้ น ตอนการวางแผน
โครงการฯ ได้ประชุมและประสานงานกับผู้น�ำชุมชนทุกชุมชน
ให้แจ้งสมาชิกชุมชน แต่พบว่าคนในชุมชนบางหมู่บ้านยังไม่
ทราบเรื่องการจัดงานพิธีสรงกู่ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 และ
ยังมีบางส่วนที่เข้าใจว่าจัดรวมกับประเพณีสงกรานต์เช่นเดิม
ดังนั้นการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้จึงนับว่ายังขาดการส�ำรวจและ
วางแผนช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่สามารถแจ้งข่าวสารและ
ท�ำความเข้าใจกับสมาชิกในชุมชนคนอื่นๆ
2. งานกิจกรรมและงานประเพณีของชุมชนกู่กาสิงห์
ในช่วงก่อนวันจัดงานพิธีสรงกู่มีค่อนข้างมาก ท�ำให้ชาวบ้าน
บางส่วนติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้
3. การจัดงานประเพณีสรงกู่ในปีพ.ศ. 2558 นี้ ชุมชน
กู่กาสิงห์เป็นผู้จัดงานประเพณีเอง ซึ่งถือว่าการจัดโครงการ
พัฒนารูปแบบพิธีสรงกู่โดยชุมชนบรรลุเป้าหมายที่มุ่งหวังให้
ชุมชนได้มีบทบาทหลักในการด�ำเนินกิจกรรมพิธีสรงกู่ในฐานะ
เป็นเจ้าของประเพณีดังกล่าว ซึ่งการบริการวิชาการในครั้ง
นี้ ท�ำให้คนในชุมชนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น จาก
เดิมที่มีเฉพาะกลุ่มผู้น�ำชุมชนเป็นผู้ท�ำงานหลัก โดยเฉพาะ
ในกลุ ่ ม เด็ ก และเยาวชน จากการลงพื้ น ที่ ฝ ึ ก งานพั ฒ นาชุ ม
ชนของนายนนทชัย นามศิริ นิสิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ได้ จัดเวทีระดมความคิดเห็นเยาวชนในการจัดงานประเพณี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

สรงกู่ ซึ่งผลการจัดโครงการฯ พบว่า เยาวชนในชุมชนกู่กา
สิงห์ ในโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ จ�ำนวน 25 คน ที่เข้าร่วม
โครงการฯ สามารถอธิบายวัตถุประสงค์ของการจัดประเพณี
ได้ จากเดิมที่ไม่รู้จักหรือเข้าใจเพียงว่าเป็นประเพณีเดียวกับ
วันสงกรานต์ อย่างไรก็ตาม หากเป็นกิจกรรมที่ชุมชนจัดเพื่อ
ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมพิธีสรงกู่ในปีพ.ศ. 2558 นั้น
ยังไม่มีตามที่ได้หารือในโครงการฯ เนื่องด้วยเหตุผลในข้อ 2
ทั้งนี้ หากจะกล่าวถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการ
จัดพิธีสรงกู่อย่างยั่งยืน สิ่งส�ำคัญอยู่ที่ความร่วมมือของคนใน
ชุมชนที่จะร่วมสานต่อการจัดการประเพณี ซึ่งในชุมชนกู่กา
สิงห์ กลุ่มผู้น�ำชุมชนนั้นมีบทบาทอย่างยิ่งในการเป็นผู้น�ำการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
ประเพณีของชุมชน และกลุ่มผู้น�ำชุมชนกู่กาสิงห์เองล้วนเห็น
ความส�ำคัญที่จะอนุรักษ์พิธีสรงกู่ไว้ รวมทั้งแนวทางอีกประการ
หนึ่งที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ยั่งยืน คือ การจัด
กิจกรรมส�ำหรับเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีท้องถิ่น
โดยจัดกิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนการสอนหรือการท�ำกิจกรรม
อื่นๆ ที่นอกเหนือจากเวลาว่าง เพื่อให้เด็กได้ซึมซับและเห็น
ความส�ำคัญของประเพณีสรงกู่ซึ่งเป็นท้องถิ่นของตนเอง
ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารพั ฒ นารู ป แบบพิ ธี ส รงกู ่ สู ่ บ ทเรี ย นรู ้ ใ นงาน
พัฒนาการศึกษา
การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสาขาการ
พัฒนาชุมชน นิสิตจ�ำนวน 205 คน ได้ศึกษาแสวงหาค�ำตอบ
ในงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภาคสนามจริง และเกิดทักษะใน
การเก็บข้อมูลชุมชน ผนวกกับการด� ำเนินงานโดยเน้นการ
มี ส ่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชน โครงการฯ จึ ง สามารถศึ ก ษา
ศักยภาพและข้อจ�ำกัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ
ชุมชนกู่กาสิงห์ และศึกษาความเป็นมาและเหตุปัจจัยของการ
เปลี่ยนแปลงประเพณีสรงกู่ จนน�ำมาสู่การจัดโครงการพัฒนา
รูปแบบการจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชนขึ้น การท�ำงานแบบมีส่วน
ร่ ว มผนวกกั บ การใช้ อ งค์ ความรู ้ ใ นงานพั ฒ นาชุ ม ชนโดยให้
ความส�ำคัญกับการจัดการตนเองของคนในชุมชน โดยเฉพาะ
เรื่องวัฒนธรรมประเพณีสรงกู่เป็นประเพณีท้องถิ่นซึ่งสมาชิก
ในชุมชนเป็นเจ้าของ การสร้างความเข้าใจและเปิดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้กับคนในชุมชนให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนปัญหา มุม
มองความต้องการของชุมชน และแนวทางการพัฒนาพิธีสรง
กู่ ให้ถูกต้องตามโบราณสมัย การน�ำการเรียนการสอนไปยึด
โยงกับวิถีชุมชนท�ำให้การเรียนการสอนในสาขาพัฒนาชุมชน
ได้เปิดประสบการณ์ ใหม่ ให้นิสิตแสวงหาค�ำตอบด้วยตนเอง
อาจารย์ผู้สอนน�ำโครงการการพัฒนารูปแบบการจัดพิธีสรง
กู่โดยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ของนิสิต

20 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

นิสิตลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สมาชิกชุมชนกู่กาสิงห์ พร้อมทั้งฝึกทักษะการใช้เครื่องมือใน
งานพัฒนาชุมชนเพื่อฝึกฝนการเป็นนักพัฒนาที่ดี นอกจากนี้
ผลของโครงการพัฒนารูปแบบพิธีสรงกู่โดยชุมชนยังสามารถ
ต่อยอดการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ของ
หลักสูตรการพัฒนาชุมชนอันเป็นกรณีศึกษาที่เป็นประโยชน์
แสดงถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเข้ามามีบทบาท
ในการจัดการประเพณีท้องถิ่นในฐานะที่เป็นเจ้าของประเพณี  
สิ่งเหล่านี้เป็นการตอกย�้ำงานพัฒนาชุมชนที่เน้นสิ่งส�ำคัญใน
แนวทางการพัฒนา คือ “ชุมชนเป็นศูนย์กลาง”
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน คุณค่าในงานบริการวิชาการสู่ชุมชน
โครงการพั ฒ นารู ป แบบการจั ด พิ ธี ส รงกู ่ โ ดย
ชุ ม ชน เป็ น โครงการหนึ่ ง หลั ก สู ต รหนึ่ ง ชุ ม ชนที่ มุ ่ ง เน้ น การ
บริ ก ารวิ ช าการให้ ด� ำ เนิ น การสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ สู ่ ชุ ม ชน
บนฐานการท� ำ งานอย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มระหว่ า งสถาบั น การ
ศึ ก ษาและชุ ม ชน การด� ำ เนิ น การในพื้ น ที่ ชุ ม ชนกู ่ ก าสิ ง ห์
เป็ น ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นกระบวนการด� ำ เนิ น งานตาม
เป้ า ประสงค์ ข องโครงการฯและสอดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่า “นิสิตกับการช่วยเหลือ
สั ง คมและชุ ม ชน” จากการบู ร ณาการการเรี ย นการสอนใน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน นิสิตได้ใช้ความรู้ความสามารถ
และทักษะในงานพัฒนาชุมชนเข้าไปบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยตั้งอยู่บนพื้น
ฐานจิตส�ำนึกแห่งความเป็นเจ้าของประเพณีร่วมกันของคนใน
ชุมชน ทัง้ ยังสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทั้งในเรื่องจัดการศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงโดยมุ่งเน้นพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน
ประเพณีสรงกู่เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา ที่ผูกพันกับวิถี
การด�ำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ ในชุมชน ก่อให้เกิดคุณค่า
ทางด้านจิตใจ การด�ำเนินงานตามโครงการฯ ท�ำให้สมาชิก
ในชุมชนกู่กาสิงห์เกิดความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสื บ ทอดประเพณี ท ้ อ งถิ่ น ของคนในชุ ม ชน เกิ ด ความ
สัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างคนในชุมชน รวมทั้งยัง
เป็ น การสร้ า งเวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนได้
แสดงความคิดเห็น แลกเปลีย่ นมุมมอง และแนวทางในการฟืน้ ฟู
พัฒนาประเพณีให้สืบทอดสู่รุ่นลูกหลานในอนาคต
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สรุปและข้อเสนอแนะ

ประเพณี “สรงกู่” ในชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ ต�ำบลกู่กา
สิงห์ อ�ำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด คือตัวอย่างวัฒนธรรม
ที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งของชาวอีสาน เป็นสมบัติทางวัฒนธรรม
ที่ชุมชนบ้านกู่กาสิงห์ ได้ยึดถือและปฏิบัติสืบมา แม้ในระยะ
เวลาหนึ่ง มีการรับเอาประเพณีสงกรานต์เข้ามาในชุมชน และ
ได้ก�ำหนดวันจัดงานประเพณีสรงกู่และสงกรานต์ ในช่วงเวลา
ใกล้เคียงกัน อันเนื่องมาจากช่วงเวลาการจัดงานและรูปแบบ
ประเพณี ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ประเพณี ส รงกู ่ จึ ง ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น
กิจกรรมเพื่อความบันเทิงมากกว่าเป็นงานที่เน้นด้านพิธีกรรม
ท�ำให้ประเพณีสรงกู่ถูกกลืนหายไป และผนวกรวมกับประเพณี
สงกรานต์ ชาวชุมชนกู่กาสิงห์เกิดความสับสนคิดว่าประเพณี
สรงกู่และประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีเดียวกัน จากปัญหา
ดังกล่าวผู้น�ำชุมชนกู่กาสิงห์จึงเห็นความส�ำคัญของประเพณี
ท้องถิ่นของชุมชนที่ต้องน�ำกลับมาฟื้นฟูและอนุรักษ์ โดยมี
แนวคิดว่าการสืบสานประเพณีท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนต้องมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดประเพณีด้วยตนเอง ดังนั้นการ
ก�ำหนดจัดโครงการพัฒนารูปแบบการจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชนจึง
เกิดขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้จัดการดูแลและฟื้นฟูประเพณีท้องถิ่น
ด้วยตนเอง รวมทั้งนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการ
พัฒนาชุมชน ได้มีประสบการณ์แสวงหาความรู้แห่งรากเหง้า
ทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงประเพณี “การสรงกู่” รวม
ทั้งเรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการบูรณาการการเรียนการสอน
ร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนารูปแบบพิธีสรงกู่ ซึ่งเน้นบทบาท
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
การด�ำเนินงานหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนสู่การพัฒนา
รูปแบบการจัดพิธีสรงกู่ มีการบูรณาการศาสตร์ ในงานพัฒนา
ชุ มชน โดยเน้ นกระบวนการเรีย นรู ้ แบบมีส ่ วนร่ว มระหว่า ง
อาจารย์ นิสิต และชุมชนกู่กาสิงห์ ในกระบวนการท�ำงานทุก
ขั้ น ตอน เริ่ ม ตั้ ง แต่ การวางแผนก่ อ นการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ
สมาชิกในชุมชน การปฏิบัติตามแผนงาน การจัดกิจกรรมเพื่อ
ให้การด� ำ เนินงานตามโครงการฯ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนกู่กาสิงห์ รวมทั้งมีการบูรณาการรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์
ในพื้ น ที่ ภาคสนามและตระหนั ก ถึ ง การด� ำ เนิ น งานของงาน
พัฒนาชุมชนที่ต้องเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมกับคนในชุมชน
ทั้งนี้ การด�ำเนินโครงการฯ เกิดขึ้นได้จากการให้ความร่วม
มือในการจัดกิจกรรมของคนในชุมชน ตั้งแต่ความร่วมมือใน
การลงพื้นที่ภาคสนาม จนถึงการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ท�ำให้
คณะท� ำ งานได้ ร วบรวมข้ อ มู ล การศึ ก ษาศั ก ยภาพและข้ อ
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จ�ำกัดด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของชุมชนกู่กาสิงห์
ข้อมูลความเป็นมาและเหตุปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงประเพณี
การสรงกู่ จึงน�ำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นฐานข้อมูลส�ำคัญในการ
ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั สมาชิกชุมชนกูก่ าสิงห์เพือ่ น�ำมาสูก่ าร
พัฒนารูปแบบการจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชน โดยจัดเป็นโครงการ
เสวนาระดมความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบการจัดพิธีสรงกู่
ชุมชนกู่กาสิงห์ เพื่อจัดเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
ชุมชนต่อการพัฒนารูปแบบการจัดพิธีสรงกู่ โดยมีคณะท�ำงาน
ผู้น�ำชุมชนและสมาชิกชุมชนกู่กาสิงห์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ทัง้ นีส้ าระส�ำคัญของประเด็นการพัฒนารูปแบบพิธสี รงกู่
เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การสร้างความเข้าใจเกี่ยว
กับความส�ำคัญของประเพณีสรงกู่ ให้ชุมชนได้รับทราบ รวม
ทั้งการก�ำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมให้มีแบบแผน อันได้แก่
การจัดการในการด�ำเนินงานต้องมีความชัดเจน ทั้งนี้รวมไปถึง
บุคคลที่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม ขั้นตอน และกิจกรรมในการ
จัดประเพณีสรงกู่ การก�ำหนดกติกาเพื่อให้สมาชิกในชุมชนถือ
ปฏิบัติในการเข้าร่วมพิธีสรงกู่ รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม
ในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้คนรุ่นหลังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดประเพณี เป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีสรงกู่ต่อไป
ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อเสนอแนะในงานอนุรักษ์และสืบสาน
พิธสี รงกูต่ อ่ ไปว่า การพัฒนารูปแบบพิธสี รงกูน่ นั้ แม้ในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง คนในชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีท้องถิ่น
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ของตนมากขึ้น แต่ยังเป็นเพียงเฉพาะกลุ่มผู้น�ำชุมชนเท่านั้นที่
เห็นความส�ำคัญและต้องการสืบสานพิธีสรงกู่ โครงการบริการ
วิชาการจึงเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับคนในชุมชน โดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญควบคูก่ นั คือการส่ง
เสริมและอนุรักษ์ประเพณีสรงกู่โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่ม
คนรุน่ หลังของชุมชนกูก่ าสิงห์ โดยเฉพาะกลุม่ เด็กและเยาวชนที่
ยังมีความรู้ความเข้าใจในประเพณีสรงกู่ไม่มากนัก และเยาวชน
บางกลุ่มยังไม่สามารถจ�ำแนกความส�ำคัญของประเพณีสรงกู่ได้
ว่ามีคณ
ุ ค่ากับท้องถิน่ ของตนอย่างไร จุดมุง่ หมายของประเพณีมี
ความส�ำคัญต่างจากประเพณีสงกรานต์อย่างไร เนื่องจากที่ผ่าน
มามีเพียงเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งท�ำ
หน้าที่น�ำเที่ยวโบราณสถานในชุมชนเท่านั้น ที่จะมีโอกาสเรียน
รู้เรื่องราวโบราณสถานกู่กาสิงห์ กู่โพนวิจ และกู่โพนระฆัง หาก
แต่เด็กและเยาวชนกลุ่มอื่นๆ ไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีท้องถิ่นอย่างถ้วนทั่ว ทั้งนี้ การสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนกู่กาสิงห์อาจท�ำได้โดยจัดกิจกรรม
ผ่านกระบวนการทางการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาส
ค้นคว้าหาข้อมูลและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเพณีท้องถิ่น
รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมในงานประเพณีสรง
กู่ โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของ
เด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมการประกวดแข่งขันที่เกี่ยวข้อง
กับประเพณีสรงกู่ เป็นต้น
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การจัดการความรู้การจัดท�ำบัญชี
และการบริหารการเงินกลุ่มธุรกิจช่าง
ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร1
จินดา จอกแก้ว
บทคัดย่อ
ช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง
เป็นการส่วนตัว ต่อมาได้รวมตัวกันระหว่าง 15 ชุมชนจัดตัง้ เป็น “กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว”
วัตถุประสงค์ในการศึกษา (1) เพือ่ ศึกษาพัฒนาการกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว (2) เพือ่ ศึกษา
การจัดท�ำบัญชีกอ่ สร้างและการบริหารการเงินกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว (3) เพือ่ พัฒนา
องค์ความรูก้ ารจัดท�ำบัญชีกอ่ สร้างและการบริหารการเงินกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory
Action Research : PAR) โดยให้กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้การจัดท�ำบัญชีโดยการบูรณาการความรู้ระหว่างความรู้บัญชีสากลของหัวหน้า
โครงการวิจัยกับความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว เริ่มตั้งแต่
ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาบริบทความเป็นมาของชุมชน ประชุมทีมวิจยั ชีแ้ จงเกีย่ วกับโครงการฯ จัด
เวทีอบรมให้ความรู้ด้านบัญชี ศึกษาเอกสารการบันทึกบัญชีแบบเดิม น�ำความรู้ที่ได้มา
ท�ำการวิเคราะห์ออกแบบฟอร์มการบันทึกบัญชีแบบใหม่ และน�ำมาทดลองบันทึกบัญชี
เพือ่ ให้ได้รปู แบบบัญชีทเี่ หมาะสม โดยมีกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ทัง้ หมด 10 คน ซึง่ เป็น
ตัวแทนที่สมัครใจจากกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
ผลการศึกษาบริบทพบว่า ชาวชุมชนบางบัวมีกระบวนการมีสว่ นร่วมในชุมชน
ทีเ่ ข้มแข็ง ผูน้ ำ� ชุมชนและกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาการประกอบ
อาชีพการก่อสร้างของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว โดยเห็นถึงความส�ำคัญของการจด
บันทึกข้อมูลทางบัญชีและการบริหารการเงินว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาชีพการ
ก่อสร้างช่างชุมชนให้แข็งแกร่งได้ จึงได้ร่วมกันศึกษารูปแบบวิธีการด�ำเนินงานการจด
บันทึกข้อมูลทางบัญชี จนได้รูปแบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชี 13 รายการ คือ (1)
รายงานต้นทุนงานก่อสร้าง (2) ใบสรุปการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง (3) ทะเบียนคุมเช็ค
(4) สมุดเงินสดจ่าย (5) สมุดเงินสดรับ (6) สมุดจดเวลาท�ำงาน (7) ทะเบียนสินทรัพย์
ถาวร (8) บัญชีสนิ ทรัพย์ถาวร (9) รายการซ่อมและบ�ำรุงรักษา (10) ใบเบิกสินทรัพย์ (11)
ใบส�ำคัญรับเงิน (12) ใบส�ำคัญจ่ายเงิน (13) ใบสั่งซื้อ และน�ำเอกสารที่ได้มาใช้ทดลอง
บันทึกบัญชี พร้อมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขจนได้เป็นรูปแบบบัญชีทเี่ หมาะสม นอกจากนี้ ยังได้
แนวคิดเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคารับเหมาก่อสร้าง การวิเคราะห์รายการบัญชี
5 หมวด และได้คมู่ อื แนวทางปฏิบตั ิในการด�ำเนินงานการจัดท�ำบัญชีและการบริหารการ
เงินของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการความรูก้ ารจัดท�ำบัญชีและการบริหารการเงิน กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
1

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรือ่ ง “การจัดการความรูท้ างการบัญชีและการบริหารการเงินเพือ่ พัฒนา
กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”

สาขาวิชา การบัญชี

จินดา จอกแก้ว
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Abstract
Regarding that individual builders of 15 communities of Bangbua community
has joined and formed into a Bangbua building contractor business unit, this study aimed
to (1) study the development of building contractor business unit of Bangbua community
(2) study Accounting and Financial Management of building contractor business unit
of Bangbua community (3) develop cognitive knowledge on Accounting and Financial
Management for of building contractor business unit of Bangbua community.
A Participatory Action Research (PAR) was employed by the corporation
of Bangbua building contractor community to exchange the knowledge of accounting.
The interdisciplinary of accounting concept from the research project leader and the
experiential wisdom of the building contractor business in the community has been
incorporated. The stages towards the goal achievement were, in the beginning,
the team conducted a field survey, followed by making agreement on the project
procedure, held a meeting to educate the group on accounting, as well as studied
their existing accounting document. Information gathered was then transformed
into the new forms of accounting and the trial record in order to form the appropriate
accounting pattern. The sample in the study included 10 volunteers who served as a
representative of this community.
The result shown that Bangbua community has a strong participation in
the development of accounting process. In particular, community leaders and the
business unit had proposed interesting ideas to develop a sustainable career in the
construction business of the community through focusing on the accounting records
and financial management as part of the professional development. Finally, 13 forms
of accounting document was developed (1) construction cost worksheet, (2) summary
of salaries and wages, (3) check control book, (4) cash expense book, (5) cash
receiving book, (6) worker time record, (7) fixed asset registration, (8) fixed assets
accounting, (9) service and maintenance expense, (10) requisition of assets, (11)
receipt vouchers, (12) payment vouchers, and (13) Orders. All documents were
examined, improved and revised until the fitted accounting format was achieved.
Besides, the criteria for calculating the construction price, how to analyze the 5 principle
accounting pattern, and practice guide in the preparation of accounting and financial
management for Bangbua business community, Bang Khen,Bangkok were set up.
Keywords : Cognitive knowledge accounting and financial management, Bangbua
Business Community
1

This article is part of research entitled “Knowledge Management in Accounting and Financial
Management to improve the Bangbua civil construction business community, Bang Khen, Bangkok”
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บทน�ำ

การพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนและสั ง คมไทยสู ่ สั ง คมแห่ ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้มีการรวมตัว ร่วมคิด
ร่วมท�ำในรูปแบบที่หลากหลาย ปัจจุบันชุมชนจึงได้รวมกลุ่มกัน
จัดตั้งกลุ่มธุรกิจชุมชนของตนเองเพื่อสร้างรายได้น�ำสู่ชุมชนใน
รูปของธุรกิจชุมชนกันมากขึน้ ท�ำให้สภาพเศรษฐกิจของชุมชนมี
ความเป็นอยูท่ ดี่ มี ากขึน้ ส่วนหนึง่ ของการพัฒนาชุมชนให้มคี วาม
เข้มแข็ง และมีความยั่งยืนมีรากฐานมาจากการพัฒนาระบบ
การบัญชี การบริหารจัดการวิธีการด�ำเนินงานชุมชนให้สามารถ
แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ดังนัน้ ในการพัฒนาระบบการจัดท�ำบัญชี
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการให้เกิดการมีส่วน
ร่วม (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2550) การมีระบบบัญชีการเงินที่ดีเป็นหัวใจสําคัญที่
จะทําให้ธุรกิจมีข้อมูลทางบัญชีและการเงินที่สามารถนําไปใช้
ในการประเมินผลของการบริหารงานของตนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้วางแผนงานในอนาคต ก่อให้
เกิดรายได้ ลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการบริหารงานทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว ตามทีน่ กั วิชาการได้ให้เหตุผลความส�ำคัญของการ
ท�ำบัญชีวา่ เป็นเครือ่ งมือในการควบคุมกิจการค้า สินทรัพย์ตา่ งๆ
ของกิจการ ถ้าหากมีการจดบันทึกบัญชีไว้เป็นหลักฐานอย่างถูก
ต้องก็สามารถรวบรวมสินทรัพย์ของกิจการได้ครบถ้วนและไม่
เกิดการสูญหาย และเป็นการป้องกันการผิดพลาดในการท�ำงาน
การบันทึกบัญชีเป็นเหตุการณ์ทางการค้าที่เกิดขึ้นก่อนหลัง ถ้า
หากกิจการไม่มีการจดบันทึกทางการบัญชีอาจจะมีการหลงลืม
เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินขึ้นได้ (Kinney, 1994, Purdy, 1991)
ในปีพ.ศ. 2546 ชุมชนบางบัวได้เข้าร่วมโครงการบ้าน
มั่นคงซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน
แออัด การก่อสร้าง โดยให้ชาวชุมชนบางบัวที่มีความรู้ด้าน
รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง และเมื่อ
โครงการบ้านมัน่ คงเสร็จสิน้ ลง ชาวชุมชนบางบัวได้ใช้ทกั ษะและ
ประสบการณ์ดา้ นการก่อสร้างมาเป็นอาชีพจนได้รบั ความเชือ่ ถือ
และไว้วางใจจากผูใ้ ช้บริการ ผูน้ ำ� ชุมชนจึงได้มแี นวคิดทีจ่ ะพัฒนา
ให้อาชีพช่างชุมชนบางบัวมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักของผู้
ใช้บริการให้มีความกว้างขวาง เพื่อเป็นช่องทางให้ช่างชุมชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปีพ.ศ. 2553 จึงได้มีการรวมตัวกัน
จัดตั้งธุรกิจให้อยู่ในรูปของ “กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว” และ
จดทะเบียนกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กลุ่มธุรกิจนี้ประกอบไปด้วย 15 ชุมชน คือ ชุมชนบางบัว ชุม
ชนก้าวหน้า ชุมชนชายคลองบางบัว ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้
ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ ชุมชนสามัคคีรว่ มใจ ชุมชนร้อยกรอง
ชุมชนรุน่ ใหม่พฒ
ั นา ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ชุมชนอุทศิ นุสรณ์
ชุมชนบ้านบางเขน ชุมชนวรวีวฒ
ั นาบางบัว ชุมชนคลองหลุมไผ่
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ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 ชุมชนรามอินทรา กม. 6 อย่างไร
ก็ตาม การด�ำเนินงานกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวยังมีศักยภาพ
ในการด�ำเนินงานด้านต่างๆ อย่างจ�ำกัด โดยเฉพาะด้านการ
บริหารจัดการด้านการเงิน และการจดบันทึกข้อมูลทางบัญชี จาก
การประกอบอาชีพก่อสร้างที่ยังไม่เป็นระบบ ไม่มีหลักเกณฑ์ใน
การจดบันทึกข้อมูลทางบัญชี ไม่มีความรู้ด้านการจัดท�ำบัญชี
ซึ่งผู้น�ำชุมชนและผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างกลุ่มธุรกิจช่างชุมชน
บางบัวเองต้องการทีจ่ ะให้มกี ารจดบันทึกข้อมูลทางบัญชีดา้ นราย
ได้ ค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่เกิดจากการประกอบอาชีพก่อสร้างที่
เป็นระบบ จึงได้มแี นวคิดทีจ่ ะพัฒนาระบบบัญชีให้เป็นระบบเพือ่
รองรับการด�ำเนินงานในอนาคต
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพัฒนาการกลุ่ม
ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว ศึกษาการจัดท�ำบัญชีก่อสร้างและการ
บริหารการเงินกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว ตลอดจนพัฒนาองค์
ความรู้การจัดท�ำบัญชีก่อสร้างและการบริหารการเงินกลุ่มธุรกิจ
ช่างชุมชนบางบัว โดยเห็นว่าหากมีการเสริมสร้างความรูโ้ ดยการ
พัฒนาการบริหารการเงินและพัฒนาการจัดการความรูร้ ะบบบัญชี
ให้กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบ
มีสว่ นร่วม (Participatory Action Research : PAR) โดยให้กลุม่
ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ ารจัดท�ำบัญชีดว้ ย
การบูรณาการจัดการความรูท้ างบัญชีและการบริหารการเงิน ระหว่าง
ความรูบ้ ัญชีสากลของหัวหน้าโครงการวิจัยกับความรู้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านของกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว เพือ่ ให้เกิดแนวทางความ
รูพ้ นื้ ฐานทางการบริหารการเงิน และความรูพ้ นื้ ฐานทางบัญชีจาก
การประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะการ
ประกอบอาชีพของชุมชน ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั นีส้ ามารถน�ำไปเป็น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารการเงินและจัดระบบบัญชี
ของกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวให้มคี วามแข็งแกร่งต่อไป

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพิม่ เติม เพือ่ น�ำมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาการจัดท�ำบัญชีและ
การบริหารการเงิน 5 แนวคิด คือ แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน
แนวคิดการจัดการความรู้ แนวคิดทางการบัญชี และแนวคิด
การจัดท�ำบัญชีก่อสร้าง แนวคิดการบริหารการเงินตามทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการมีสว่ นร่วมของชุมชน และแนวคิด
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน
ธุรกิจชุมชนเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการ
จัดการธุรกิจการท�ำงานร่วมกัน และการจัดการผลประโยชน์เพือ่
พัฒนาชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อน�ำไปสู่ความ
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สามารถในการพึ่งตนเองของชุมชน
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543 : 96-98) กล่าวว่า
ธุรกิจชุมชน คือ “ธุรกิจชุมชนทีป่ ระชาชนในชุมชนมีสว่ นร่วมกัน
ด�ำเนินการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิม่ รายได้ เป็นการส่งเสริม
ให้ชุมชนฝึกทักษะด้านอาชีพ รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านการ
บริหารธุรกิจการตลาด การผลิต ทุนและการจัดการ ขณะที่ อเนก
เหลาโชติ (2547 : 14 ) ได้ให้ความหมายธุรกิจชุมชน คือ กิจการ
ที่บุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเพื่อด�ำเนินการการผลิต
การค้า การบริการ การบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ ซึ่งน�ำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน นอกจากนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525) ได้ให้ความหมาย
ของภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ นว่ า เป็ น ความสามารถในการใช้ พื้ น
ความรูส้ ร้างสรรค์งานเพือ่ พัฒนาและด�ำรงชีวติ ของคนในท้องถิน่
ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นรากฐานส�ำคัญในการสร้างธุรกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาชนไทยสามารถท�ำมาหากินเลี้ยงชีพอยู่
ได้อย่างมีความสุข
2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ โดยมีการจัด
ประเภทของความรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ความรู้ชัดแจ้ง
(Explicit knowledge) (2) ความรู้แบบฝังลึก (Tacit knowledge)
ซึ่งหัวใจของการจัดการความรู้ประกอบด้วย ความรู้คือพลัง
(Knowledge is power) ความส�ำเร็จของการถ่ายทอดความรู้
ไม่ใช่อยู่ที่คอมพิวเตอร์หรือเอกสารแต่อยู่ที่การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนด้วยกัน (Successful knowledge transfer involves
neither computers nor documents but rather in interactions
between people.) จุดหมายปลายทางส�ำคัญของความรู้มิใช่ที่
ตัวความรูแ้ ต่อยูท่ กี่ ารน�ำไปปฏิบตั ิ (The great end of knowledge
is not knowledge but action) นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่ง
ท�ำให้ความรู้ผลิดอกออกผล (Now the definition of a manager
is somebody who makes knowledge productive) ขณะที่
ฉลองศรี พลโยธา (2544) กล่าวว่า การให้ความส�ำคัญต่อความรู้
ประสบการณ์การเรียนรู้ของคนในชุมชน กระตุ้นให้เกิดการรวม
กลุม่ โดยการแสวงหาผูท้ รงภูมปิ ญั ญา ก่อให้เกิดการรวมกลุม่ เพือ่
ร่วมคิด-ร่วมท�ำ-ร่วมแก้ปญั หา การจัดเวทีให้แกนน�ำชุมชนได้พดู
คุยแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ และแสวงหาทางเลือกวิธแี ก้
ปัญหาโดยใช้หลัก “คิดเป็น”
3. แนวคิดทางการบัญชีและแนวคิดการจัดท�ำบัญชีก่อสร้าง
ครูฝาก ตรีถวัลย์ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น “บิดาแห่งบัญชี
ชาวบ้านด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน” ได้สรุปประสบการณ์การ
เรียบเรียงประยุกต์ระบบบัญชีแบบสากลให้เป็นระบบที่ง่ายใน
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การท�ำความเข้าใจของชาวบ้าน โดยจัดท�ำเป็นเอกสารคู่มือชื่อ
“บัญชีสากลกับชาวบ้าน” ครูฝากกล่าวว่า เราสามารถปรับบัญชี
สากลให้เป็นบัญชีแบบชาวบ้านได้ นอกจากนี้ ได้สรุปกระบวนการ
ทางการบัญชี (The accounting process) ได้ 6 ขั้นตอน คือ (1)
การวิเคราะห์รายการค้า (2) การจดบันทึก (Recording) (3) การ
จ�ำแนกหมวดหมู่ (Classifying) (4) การสรุปผล (Summarizing)
(5) การรายงาน (Reporting) (6) การแปลความ (Interpreting)
ในขณะทีม่ าตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
เรื่องสัญญาก่อสร้างได้ก�ำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปันส่วนราย
ได้และต้นทุนให้กบั งวดบัญชีทมี่ กี ารก่อสร้างว่า รายได้คา่ ก่อสร้าง
ประกอบด้วย จ�ำนวนรายได้ทตี่ กลงไว้ในสัญญา และจ�ำนวนเงินที่
เกีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงสัญญาอันเกิดจากการดัดแปลงงาน
การเรียกร้องค่าชดเชยหรือการจ่ายเงินเพือ่ จูงใจ ส่วนต้นทุนการ
ก่อสร้าง คือ ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญา
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับการก่อสร้างโดยทัว่ ไป ซึง่ สามารถปันส่วนให้
กับงานก่อสร้างตามสัญญา ซึง่ นิยมใช้วธิ อี ตั ราส่วนของต้นทุนการ
ก่อสร้างที่เกิดขึ้นของงานที่ท�ำเสร็จจนถึงปัจจุบัน
4. แนวคิดการบริหารการเงินตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
โชติรัส ชวนิชย์ และคณะ (2538 : 112) ได้กล่าวถึง
แนวความคิดด้านการเงินและการบัญชีว่าควรเริ่มจากการจัดหา
แหล่งเงินทุน วางแผนการน�ำเงินทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส่วนการจัดการงานบัญชีต้องมีการจดบันทึก จัดประเภท และ
สรุปผล เพื่อให้ทราบผลการด�ำเนินงาน สามารถน�ำมาวิเคราะห์
ท�ำให้กจิ การทราบความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา นอกจากนี้
พรชนก ทองลาด (2551) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า หน้าที่หลักของ
องค์กรธุรกิจ คือ หน้าที่ในการบริหารการเงิน เป็นหลักการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาและใช้ไปของเงิน เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจ
5. แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมี 5 ขั้น
ตอน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผสมผสานแนวคิดของการจัดการชุมชน
และการเรียนรูป้ ญั หาของชุมชนเข้าด้วยกัน (Community organization
and Problem-based learning) คือ ระยะก่อนท�ำการวิจัย
(Pre-research phase) ระยะของการท�ำวิจยั (Research phase)
ระยะการจัดท�ำแผน (Planning phase) ระยะน�ำแผนไปปฏิบัติ
(Implementation phase) ระยะการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Monitoring and Evaluation phase) ขณะที่ จอห์น
โคเฮน และนอร์แมน อัพฮอฟฟ์ (John M. Cohen and Norman
T. Uphoff, 1980 : 213-218) ได้จ�ำแนกระดับการมีส่วนร่วมไว้
4 ระดับ คือ การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision making) การ
มีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Implementation) การมีส่วนร่วมในผล
ประโยชน์ (Benefits) การมีสว่ นร่วมในการประเมิน (Evaluation)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
- ความรู้ด้านบัญชีสากล
- การบริหารการเงิน
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจัดท�ำบัญชีและการ
บริหารการเงินของกลุม่
ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว

การจัดการความรู้

พัฒนาการจัดท�ำบัญชี
และการบริ ห ารการ
เงินของกลุม่ ธุรกิจช่าง
ชุมชนบางบัว

พัฒนากลุ่มธุรกิจ
ช่างชุมชนบางบัว

กระบวนการมีสว่ นร่วม
กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว

วิธีการวิจัย
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นีม้ ขี อบเขตกลุม่ เป้าหมาย คือ ประชากรที่
ประกอบอาชีพการก่อสร้างของกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร 15 ชุมชน ทีต่ อ้ งการพัฒนาระบบการ
บันทึกบัญชีและการบริหารการเงินของ “กลุ่มธุรกิจช่างชุมชน
บางบัว” ให้มรี ะบบทีด่ ี ทีร่ วมตัวกันจดทะเบียนกับสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ประกอบด้วย ชุมชนบางบัว ชุมชนก้าวหน้า
ชุมชนชายคลองบางบัว ชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้ ชุมชนร่วมใจ
พัฒนาเหนือ ชุมชนสามัคคีร่วมใจ ชุมชนร้อยกรอง ชุมชนรุ่น
ใหม่พฒ
ั นา ชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา ชุมชนอุทศิ นุสรณ์ ชุมชน
บ้านบางเขน ชุมชนวรวีวฒ
ั นาบางบัว ชุมชนคลองหลุมไผ่ ชุมชน
บางบัวเชิงสะพานไม้ 1 ชุมชนรามอินทรา กม. 6
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องในการบริหารงานของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสมัครใจ จ�ำนวน 10 คน

ประกอบด้วย นางสาวสดสิริ วัฒกาพัทธ์ ผู้จัดท�ำบัญชี นางวัชรี
เย็นสบาย ฝ่ายการเงิน นางตุย๋ พลอยขาว ท�ำหน้าทีป่ ระสานงาน
นายกนกศักดิ์ วิภาตกนก เป็นเลขานุการ และตัวแทนช่างกลุ่ม
ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวประกอบด้วย นายวีรยุทธ์ สุขสัตย์ นาย
สมจิตร แก้วอยู่ นางเนื้อทอง มาทอง นายโกมล มีตระกูล นาย
ชัยรัตน์ เลี้ยงบุตร และนายสุพัฒน์ พงษ์คำ� พัด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
กระบวนการวิจัยที่น�ำมาใช้ครั้งนี้ คือ วิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :
PAR) ระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริกและนักวิจัยชุมชนกลุ่ม
ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว เพื่อค้นหารูปแบบการบันทึกบัญชีและ
การบริหารการเงินกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวทีเ่ หมาะสม ผูว้ จิ ยั
ใช้วธิ กี ารจัดเก็บข้อมูลจากเวทีการประชุมกลุม่ ย่อย การอบรมให้
ความรู้ด้านบัญชีและการบริหารการเงิน การสัมภาษณ์ การถอด
ความรูจ้ ากการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างทีมวิจยั และ
ลงมือปฏิบัติการบันทึกบัญชีจากเอกสารการรับเหมาก่อสร้างที่
เกิดขึ้นจริง เป็นเครื่องมือหลักในการวิจัย
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การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการวิจัยเพื่อตอบค�ำถามการวิจัย
ตามขั้นตอนการด�ำเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาพัฒนาการกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
1.1 การด�ำเนินกิจกรรมลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษาประวัตแิ ละบริบทพืน้ ที่
จัดประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าโครง
การฯ กับกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวเกีย่ วกับบริบท ประวัตคิ วาม
เป็นมา และปัญหาความต้องการของกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
โดยนายสมจิตร แก้วอยู่ จะเป็นผูเ้ ล่าเรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้ฟงั
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สลับกับนางตุย๋ พลอยขาว ซึง่ เป็นผูท้ ปี่ ระสานงานการจัดตัง้ กลุม่
ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว ในขณะที่ นางสาวสดสิริ วัฒกาพัทธ์ จะ
เป็นผู้อธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน ส่วน
กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวคนอืน่ ๆ จะคอยให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นตัง้ แต่ตน้ จนจบ นายชัยรัตน์ เลีย้ งบุตร
และนางตุย๋ พลอยขาว ได้อธิบายสรุปถึงประวัตแิ ละสรุปท�ำความ
เข้าใจถึงบริบท ประวัตคิ วามเป็นมา และปัญหาความต้องการของ
กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน
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1.2 การด�ำเนินกิจกรรมลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์และความ
ส�ำคัญของการท�ำวิจัย
หัวหน้าโครงการฯ ร่วมกับโหนดสุวรรณภูมิได้ท�ำการ
ชี้แจงให้กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวได้ทราบถึงวัตถุประสงค์
และปัญหาความต้องการการจัดท�ำบัญชีและการบริหารการเงิน
ของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชน รวมทั้งบทบาทหน้าที่การเป็นพี่เลี้ยง
ของโหนดส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็น
ผูท้ จี่ ะคอยช่วยให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ ในระหว่างท�ำวิจยั คอยชีแ้ นะ
แนวทางการท�ำวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมอบหมายให้
นางสาวสดสิริ วัฒกาพัทธ์ ตัวแทนของกลุ่มธุรกิจชุมชนบางบัว
เป็นผู้ด�ำเนินการชี้แจงร่วมกับหัวหน้าโครงการฯ โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวเป็นหลัก มีการมอบ
หมายให้กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวท�ำการแบ่งหน้าที่ความรับ
ผิดชอบเพือ่ ท�ำหน้าที่ในการประชุมแต่ละครัง้ คือ มอบหมายให้
นายกนกศักดิ์ วิภาตกนก รับผิดชอบเป็นเลขานุการ นางสาว
สดสิริ วัฒกาพัทธ์ ท�ำหน้าที่ฝ่ายบัญชี นางตุ๋ย พลอยขาว เป็น
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ผู้ประสานงานในการประชุม นางวัชรี เย็นสบาย ท�ำหน้าที่ฝ่าย
การเงิน
ขั้นที่ 2 ศึกษาการจัดท�ำบัญชีก่อสร้างและการบริหารการเงิน
กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
2.1 การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ศึ ก ษาการจั ด ท� ำ บั ญ ชี
ก่อสร้างและการบริหารการเงินของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชน
บางบัว
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ช่ า งชุ ม ชนบางบั ว ได้ อ ธิ บ ายขั้ น ตอนการ
ท�ำงานของการรับงานก่อสร้างของแต่ละคนตัง้ แต่เริม่ ต้นรับงาน
จนจบโครงการฯ ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจด
บันทึกข้อมูลทางบัญชี วิธีการจัดเก็บข้อมูลทางการบัญชี การ
จัดเก็บเอกสาร และการบริหารการเงินของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชน
บางบัวตามวิธีการปฏิบัติแบบเดิม และตอบแบบสอบถามก่อน
การท�ำวิจัยเพื่อน�ำไปเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย

29 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
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2.2 การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมลงพื้ น ที่ เ พื่ อ อบรมความรู ้ ก ารจั ด 		
ท�ำบัญชีก่อสร้างและการบริหารการเงิน
กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวได้ด�ำเนินการชี้แจงราย
ละเอียดเกี่ยวกับบัญชีก่อสร้างและความส�ำคัญของการบริหาร
การเงิน และอธิบายขัน้ ตอนวิธกี ารด�ำเนินงานการประกอบอาชีพ
ก่อสร้าง หลังจากนัน้ ด�ำเนินการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ นบัญชีโดย
มีวิธีการด�ำเนินการ คือ จัดอบรมกิจกรรมกลุ่มโดยเชิญวิทยากร
มาให้ความรูด้ า้ นบัญชีทวั่ ไป ความรูด้ า้ นบัญชีกอ่ สร้าง และความรู้
ด้านการบริหารการเงิน ตลอดจนการบัญชีกอ่ สร้างเพือ่ เพิม่ ทักษะ
องค์ความรู้

		
2.3 การด�ำเนินกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อออกแบบเอกสาร และแบบ
ฟอร์มการบันทึกบัญชีแบบใหม่
กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวได้ปรึกษาแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแบบฟอร์มเอกสารทางการบัญชี
ก่อสร้างและความส�ำคัญของการบริหารการเงิน พร้อมทั้งสรุป
รูปแบบเอกสารทัว่ ไปทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในธุรกิจก่อสร้าง โดยการให้
กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวได้วเิ คราะห์ถงึ ขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน
และความต้องการข้อมูลทางการบัญชีทจี่ ะน�ำไปใช้เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาการประกอบอาชีพ และช่วยกันสรุปความต้องการ
ข้อมูลทางบัญชีจนท�ำให้ได้รูปแบบแบบฟอร์มเอกสารที่จ�ำเป็น
ต่อการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ
ช่างชุมชน

		

30 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ขั้นที่ 3 ด�ำเนินการพัฒนาองค์ความรู้การจัดท�ำบัญชีก่อสร้าง
และการบริหารการเงินกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
3.1 กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อทดลองบันทึกบัญชีการก่อสร้างลงใน
เอกสารแบบฟอร์มที่ได้จากการออกแบบ
กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวได้มีการสรุปทบทวนรูป
แบบของแบบฟอร์มการบันทึกบัญชีอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
และครบถ้วน ต่อจากนั้นได้ช่วยกันศึกษาเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีที่เกิดขึ้นจริงจากการรับเหมาก่อสร้างกรณีศึกษา
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ชุ ม ชนบางบั ว โดยเริ่ ม ต้ น แยกเอกสาร
ออกเป็นหมวดหมู่ รายรับ และรายจ่าย และน�ำเอกสารไปเข้า
แฟ้มของเอกสารรายรับ-รายจ่ายได้อย่างมีความเป็นระเบียบ
จนเกิดความเข้าใจในขัน้ ตอนการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างดี หลัง
จากนั้นได้ทดลองก�ำหนดตัวเลขในการเรียงล�ำดับเอกสารตาม
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ พร้อมทั้งก�ำหนดเลขที่เอกสารโดย
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รายการรับ ใช้อักษรย่อ “ร.” รายจ่ายใช้อักษรย่อ “จ.” และระดม
ความคิดให้จัดเก็บเอกสารโดยการช่วยกันท�ำสันแฟ้มรายรับรายจ่ายให้สะดวกต่อการใช้งาน ได้มีการอธิบายความหมาย
รายการบั ญ ชี ข องแต่ ล ะช่ อ ง อธิ บ ายวงจรทางเดิ น เอกสาร
รายรับ-รายจ่ายก่อนทดลองปฏิบตั กิ ารบันทึกบัญชี พร้อมทัง้ สรุป
รายการบัญชีเงินลงทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการลงทุนครัง้ แรก ช่วยกัน
ระดมความคิดการค�ำนวณต้นทุนคงที่ส่วนที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงิน ต้นทุนผันแปร และหลักในการคิดค่าบริการ
ขั้นตอนต่อไปช่วยกันเริ่มวิเคราะห์รายการในใบเสร็จรับเงิน ใบ
เสร็จจ่ายเงินที่อยู่ในแฟ้มที่ได้จัดหมวดหมู่ พร้อมก�ำหนดเลข
ที่บัญชีเรียบร้อยแล้วมาท�ำการบันทึกลงในแบบฟอร์มบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการถอดบทเรียนเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับ
รายการบัญชีทั้ง 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย

31 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ขั้นที่ 4 ประเมินผล
4.1 กิจกรรมลงพื้นที่คืนข้อมูลให้กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
ผู้วิจัยอธิบายขั้นตอนการด�ำเนินงาน วิธีการบันทึก
บัญชีขอ้ มูลรายการบัญชีตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและการบริหารการเงิน
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การจั ด ตั้ ง เป็ น กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ช่ า งชุ ม ชนบางบั ว และได้ ชี้ แ จง
ให้ทราบถึงแนวทางการพัฒ นากลุ่มธุรกิจช่างชุมชน ได้ท� ำ
การแจกแบบสอบถามเพือ่ ตอบแบบสอบถามปลายเปิดและปลาย
ปิดหลังจากท�ำวิจัยเสร็จ ต่อจากนั้นได้จัดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน

		

ตารางที่ 1 สรุปขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4 ขั้นตอน
ว.ด.ป.

สถานที่

กิจกรรม

ลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาบริ บ ทบุ ค คลและ
21 กรกฎาคม 2554 ชุมชนบางบัว
เขตบางเขน กรุงเทพฯ บริบทพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ระหว่างช่างชุมชนด้วยกัน
ประชุมกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
21 มีนาคม 2555 ชุมชนบางบัว
เขตบางเขน กรุงเทพฯ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกลุม่
ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวด้วยกัน
8 เมษายน 2555

สรุปผล
- ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบท ประวัติความเป็นมาของกลุ่มธุรกิจ
ช่างชุมชนบางบัว
- ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทเพิ่มเติมท�ำให้ทราบความต้องการ
ของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวด้านการจัดท�ำบัญชีและการ
บริหารการเงิน

ประชุมตัวแทนกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชน - ศึกษาปัญหาทั่วไปและก�ำหนดโจทย์ในการท�ำวิจัย
ชุมชนบางบัว
เขตบางเขน กรุงเทพฯ บางบัว

จั ด ประชุ ม กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ช่ า งชุ ม ชน - สรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่ในการศึกษาความเป็นไปได้ทั้ง
3 พฤษภาคม 2555 ชุมชนบางบัว
เขตบางเขน กรุงเทพฯ บางบัว
3 ครั้ง และด�ำเนินการสรุปภาพรวมของบริบทที่ได้ทั้งหมด
28 สิงหาคม 2555

28 กันยายน 2555

จั ด เวที แ นะน� ำ ตั วโครงการฯ กั บ - ผู้วิจัยท�ำความเข้าใจ ชี้แจงถึงความส�ำคัญและวัตถุประสงค์
ชุมชนบางบัว
ให้กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนฯ ทราบ
เขตบางเขน กรุงเทพฯ ชุมชนอย่างเป็นทางการและประชุม
กลุ่มธุรกิจชุมชนบางบัว ครั้งที่ 1 - ก�ำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ
- ทราบขั้นตอนการด�ำเนินงาน
- ทราบจุดแข็งของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
- ทราบปัญหาของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
มหาวิทยาลัยเกริก
ประชุ ม ตั ว แทนกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน - ได้ทราบข้อมูลในการจัดท�ำบัญชีและการบริหารการเงิน
บางบัวครัง้ ที่ 2 เชิญวิทยากรให้ความรู้ - กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวได้รับความรู้ด้านบัญชีและด้าน
ด้านบัญชีและการบริหารการเงิน และ
การบริหารการเงินจากวิทยากร
ตอบแบบสอบถามก่อนการท�ำวิจัย - ได้ทราบปัจจัยความส�ำเร็จของการด�ำเนินการธุรกิจก่อสร้าง

32 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ว.ด.ป.

สถานที่

กิจกรรม

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

สรุปผล

9 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยเกริก

ประชุ ม กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชนบางบั ว - กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
ครั้งที่ 3 ศึกษาแบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มที่นิยมใช้ทั่วไปส�ำหรับธุรกิจการก่อสร้าง
ที่ จ� ำ เป็ นในการบั น ทึ ก บั ญ ชี ก าร - ได้ดูเอกสารการจดบันทึกข้อมูลทางบัญชี และขั้นตอนการ
ก่อสร้าง ด�ำเนินการอบรมให้ความ
ด�ำเนินงานของผู้ร่วมวิจัย
รู้ด้านบัญชี
- ได้ความรู้ดา้ นบัญชี

19 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยเกริก

ช่วยกันออกแบบฟอร์มเอกสารบัญชี - ได้แบบฟอร์มเอกสารการจดบันทึกข้อมูลทางบัญชี และ
ประชุ ม กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชนบางบั ว
ขั้นตอนการด�ำเนินงานของผู้ร่วมวิจัย
ครั้งที่ 4
- ได้ผู้ร่วมวิจัยเพิ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

7 มกราคม 2556

มหาวิทยาลัยเกริก

ประชุ ม ตั ว แทนกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ชุ ม ชน - กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวได้ฝึกการมีส่วนร่วมในการ
บางบัว ครั้งที่ 5 ทีมวิจัยได้สรุป
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
ลักษณะขั้นตอนการรับงานจากรับ - กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวได้ฝกึ การพูดต่อหน้าสาธารณชน
เหมาก่อสร้าง
- กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวได้รูปแบบของเอกสาร และ
แบบฟอร์มการบันทึกบัญชีที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม
ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวด้วยกันเอง
- ได้ขั้นตอนการรับงานจากการรับเหมาก่อสร้าง

30 มกราคม 2556

มหาวิทยาลัยเกริก

ประชุม ครั้งที่ 6 ร่วมกันคิดค้นหา - ได้รปู แบบของเอกสารทีจ่ ำ� เป็น 13 รายการและช่วยกันตรวจ
รูปแบบฟอร์มเอกสารที่เหมาะสม
สอบความถูกต้องเหมาะสม

22 มีนาคม 2556

ชุมชนบางบัว

ประชุมครั้งที่ 7 สรุปทบทวนแบบ - ได้รูปแบบฟอร์มเอกสารที่ปรับปรุงเรียบร้อยและสามารถน�ำ
ฟอร์ ม เอกสารที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ งให้ มี
ไปทดลองได้
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น

26 มีนาคม 2556

ชุมชนบางบัว

ประชุมครั้งที่ 8 ประชุมคัดเลือก - ได้เรียนรู้วิธีการจัดเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบจากกรณี
โครงการก่ อ สร้ า งที่ จ ะเป็ น กรณี ศึกษา “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางบัว”
ศึกษาทดลองปฏิบตั กิ ารบันทึกบัญชี
ระดมความคิดศึกษาเอกสารรวมทัง้
จัดเอกสารเข้าแฟ้ม

29 เมษายน 2556

ชุมชนบางบัว

ประชุมครัง้ ที่ 9 ทบทวนเอกสารทางบัญชี - ได้จัดระบบเอกสารและแนวทางเดินของเอกสารทางบัญชี
ก�ำหนดทางเดินเอกสารรายรับ-รายจ่าย

16 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยเกริก

ประชุ ม ครั้ ง ที่ 10 ค้ น หาวิ ธี ก าร - ได้หลักการคิดค่าบริการ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร
บริหารการเงินที่เหมาะสม ทดลอง - ได้ทดลองปฏิบัติการบันทึกบัญชี
ปฏิบัติการบันทึกบัญชีของโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางบัว

21 มิถนุ ายน 2556

มหาวิทยาลัยเกริก

ประชุมครัง้ ที่ 11 สรุปผลทีไ่ ด้จากการ - ได้ข้อสรุปการบันทึกบัญชี
2
บันทึกบัญชีและหาแนวทางเพื่อน�ำ - ได้แนวทางการด�ำเนินงานและการปฏิ
บัติทางการบัญชี
ระบบไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป
และการบริหารการเงินของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว

2 สิงหาคม 2556

มหาวิทยาลัยเกริก

ประชุมครัง้ ที่ 12 จัดท�ำแนวทางการ - ได้แนวทางการด�ำเนินงานและการปฏิบัติทางการบัญชีและ
การบริหารการเงินของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
ด�ำเนินงานและการปฏิบัติทางการ
บัญชีและการบริหารการเงินของ
กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว

19 สิงหาคม 2556

มหาวิทยาลัยเกริก

ประชุม ครั้งที่ 13 สรุปคืนข้อ มูล - ชุมชนได้รับทราบผลของการท�ำวิจัย
ให้ชุมชน

33 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

นอกจากนี้ ในระหว่างที่ด�ำเนินการวิจัยตามขั้นตอนทั้ง ที่ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดขึ้น เพื่อน�ำข้อ
4 ขัน้ ตอน ได้มกี ารน�ำความคืบหน้าของงานวิจยั เข้าร่วมกิจกรรม เสนอแนะมาแก้ไขปรับปรุงแนวทางการท�ำวิจัยในแต่ละขั้นตอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกับโครงการวิจัยอื่น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้
ตารางที่ 2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการอื่นระหว่างการท�ำวิจัย
ว.ด.ป.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างการท�ำวิจัย

8-9 กันยายน 2555

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการงานวิจัยส�ำหรับช่วงระยะพัฒนาโครงการ โดยประชุมเวที
เครือข่ายนักวิจัยโหนดสุวรรณภูมิ ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

16 กุมภาพันธ์ 2556

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโครงการงานวิจัย โดยประชุมเวทีเครือข่ายนักวิจัยโหนด
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2556 ณ อ�ำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
การแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ทีมวิจยั โครงการอืน่ ๆ เพือ่ น�ำข้อมูล ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง
โครงร่างงานวิจัย

7 พฤษภาคม 2556

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น นายบัญชร แก้วส่อง ลงพื้นที่ชุมชนบางบัว ติดตาม
ผลในช่วงระหว่างด�ำเนินการวิจัย โดยทีมวิจัยได้สรุปวิธีการด�ำเนินการให้ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ ได้ทราบถึงขัน้ ตอนการท�ำวิจยั และแนวทางการด�ำเนินการวิจยั ต่อ

29 พฤษภาคม 2556

กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวน�ำเสนอผลงานวิจัยในช่วงระยะด�ำเนินการ 50% แก่ผู้ทรง
คุณวุฒจิ ากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) และหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ส�ำนักงานเขตบางเขน ซึง่ การน�ำเสนองานวิจยั ในครัง้ นี้ ท�ำให้กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชน
บางบัวได้น�ำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงเพิ่มเติม และได้แนวทางในการ
ท�ำวิจัยขั้นต่อไป

13 กรกฎาคม 2556

จัดเวทีเผยแพร่ผลงานการวิจัยเพื่อคืนข้อมูลการวิจัยให้กับชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ณ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อให้กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว และผู้ที่สนใจได้รับทราบผล
ทีไ่ ด้จากการวิจยั และประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการท�ำวิจยั เพือ่ น�ำไปเป็นแนวทางพัฒนาการ
ประกอบอาชีพก่อสร้าง

31 สิงหาคม ถึง
1 กันยายน 2556

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโครงการงานวิจัย โดยประชุมเวทีเครือข่ายนักวิจัยโหนด
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2/2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ�ำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยร่วมกับโครงการวิจัยอื่นๆ ของ
โหนด ซึ่งท�ำให้กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม
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ผลการวิจัย

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

พัฒนาการกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
จากการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านความทรงจ�ำอัน
ยาวนานของคนในชุมชน ล�ำดับเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลง
บริบทของชุมชน ตัง้ แต่พ.ศ. 2415 เป็นจุดเริม่ ต้นของการอพยพ
ผูค้ นเข้ามาอาศัยบริเวณริมคลอง จนกระทัง่ ในปีพ.ศ. 2537 มีการ
รวมกลุ่มกันเพื่อการต่อสู้ของผู้อาศัยริมคลองเมื่อมีการถูกไล่รื้อ
ออกจากบ้านริมคลอง พ.ศ. 2541 คนในชุมชนและผูน้ ำ� ชุมชนร่วม
กันสร้างเครือข่ายคนริมคลองเพือ่ พัฒนาริมคลองให้นา่ อยู่ พ.ศ.
2547 รัฐบาลได้มมี าตรการให้ผคู้ นริมคลองบางบัวเคลือ่ นย้ายไปอยู่
ในพืน้ ทีท่ รี่ ฐั จัดสรรให้ เช่น การเคหะฯ พ.ศ. 2548 ชาวชุมชนได้ทำ�
ข้อตกลงกับกรมธนารักษ์ให้มกี ารจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ การอยูอ่ าศัยของ
คนริมคลองบางบัว โดยเริม่ โครงการบ้านมัน่ คงซึง่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยใน
ปัจจุบนั นี้ จะเห็นได้วา่ ชุมชนบางบัวเป็นชุมชนทีผ่ า่ นร่องรอยของ
การต่อสูจ้ ากการทีเ่ คยเป็นชุมชนแออัด คนในชุมชนมีกระบวนการ
มีสว่ นร่วมค่อนข้างเข้มแข็งเนือ่ งจากได้ผา่ นการต่อสูเ้ พือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ร่วมกันมาช้านาน และมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชนอยู่
สม�ำ่ เสมออย่างต่อเนือ่ ง เช่น โครงการคณะกรรมการเมืองร่วมกับ
เครือข่ายภาคีชมุ ชน โครงการต้านยาเสพติดร่วมกับทหาร โครงการ
งานวันเด็กประจ�ำปี โครงการสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ ให้ดี
ขึน้ โครงการกิจกรรมสร้างถังดักไขมัน โครงการสวัสดิการชุมชน

โครงการกองทุนฌาปนกิจชุมชน โครงการกิจกรรมกีฬาชุมชน
โครงการต�ำรวจชุมชน โครงการสวัสดิการเพือ่ การศึกษาของเด็ก
และเยาวชน โครงการห้องสมุดชุมชน โครงการกิจกรรมผูส้ งู อายุ
และประเพณีวฒ
ั นธรรม โครงการกิจกรรมชุมชนบวชถวายในหลวง
และบิณฑบาตสายคลองบางบัว โครงการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โครงการบ้านมัน่ คง เป็นต้น นอกจากนี้ ผูน้ ำ� ชุมชนเป็นผูท้ ใี่ ห้ความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาอาชีพและมีแนวคิดที่จะพัฒนาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพการก่อสร้างของคนในชุมชนให้มีความยั่งยืนโดย
การส่งเสริมให้จดั ตัง้ “กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว”
วิวัฒนาการ “กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว”
จุดเริม่ ต้นมาจากคนในชุมชนก่อสร้างโครงการบ้านมัน่ คง
จนพัฒนามาเป็นอาชีพส่วนตัวของแต่ละคน ในปีพ.ศ. 2553 ได้มี
การรวมตัวกันจัดตั้งธุรกิจให้อยู่ในรูปของ “กลุ่มธุรกิจช่างชุมชน
บางบัว” และจดทะเบียนกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) ประกอบไปด้วย 15 ชุมชน ลักษณะการด�ำเนินงานจะ
อยู่ในรูปของคณะกรรมการเครือข่ายทัง้ 15 ชุมชน มีการประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปปัญหาของ
การปฏิบัติงานก่อสร้างของแต่ละชุมชนแล้วน�ำไปปรับปรุงหา
แนวทางแก้ไข โดยมีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง
และมีผังโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มฯ ดังนี้

โครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
ประธาน
นายสงวน พลอยขาว

รองประธาน

นายประภาส แสงประดับ
เลขานุการ
นายกนกศักดิ์ วิภาตกนก
ประสานงาน
นางตุ๋ย พลอยขาว

ประชาสัมพันธ์
นางสนิท สภะคะ

เหรัญญิก
นางนิสา รื่นภูเขียว

บัญชี
นางสาวสดสิริ วัฒกาพัทธ์

การเงิน
นางวัชรี เย็นสบาย

ผู้แทนกลุ่มช่าง
นายวีรยุทธ์ สุขสัตย์
นายสมจิตร แก้วอยู่
นางเนื้อทอง มาทอง
นายโกมล มีตระกูล
นายชัยรัตน์ เลี้ยงบุตร
นายสุพัฒน์ พงษ์ค�ำพัด
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การจัดท�ำบัญชีกอ่ สร้างการบริหารจัดการและการบริหารการเงิน
กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
1. การศึกษากระบวนการการจัดท�ำบัญชีกอ่ สร้างและการ
บริหารการเงินกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว ท�ำให้ทราบวิธกี ารท�ำบัญชี
การบริหารการเงิน และการบริหารจัดการแบบเดิมของกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชน
2. ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ออกแบบเอกสาร
แบบฟอร์มทีจ่ ำ� เป็น ได้แบบฟอร์ม 13 รายการ คือ (1) รายงาน
ต้นทุนงานก่อสร้าง (2) ใบสรุปการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง (3)
ทะเบียนคุมเช็ค (4) สมุดเงินสดจ่าย (5) สมุดเงินสดรับ (6) สมุดจด

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

เวลาท�ำงาน (7) ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร (8) บัญชีสนิ ทรัพย์ถาวร
(9) รายการซ่อมและบ�ำรุงรักษา (10) ใบเบิกสินทรัพย์ (11) ใบ
ส�ำคัญรับเงิน (12) ใบส�ำคัญจ่ายเงิน (13) ใบสัง่ ซือ้ และน�ำเอกสาร
แบบฟอร์มทัง้ 13 รายการมาทบทวนให้มคี วามถูกต้องเหมาะสมยิง่ ขึน้
3. ได้ข้อสรุปเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติการจัดท�ำบัญชี การ
บริหารการเงิน และการบริหารจัดการของกลุ่มฯ หลังจากศึกษา
วิธปี ฏิบตั แิ บบเดิม และน�ำความรูท้ ี่ได้จากการอบรมจากวิทยากร
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว ท�ำให้
ได้วิธีปฏิบัติแบบใหม่ ดังนี้

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติการจัดท�ำบัญชี การบริหารการเงิน และการบริหารจัดการของกลุ่มฯ แบบเดิมและแบบใหม่
ลักษณะ
การด�ำเนินงาน

แบบเดิม

ขั้นตอนการรับเหมา ที ม ช่ า งต่ า งคนต่ า งรั บ
งาน ใช้ประสบการณ์ใน
ก่อสร้าง
อดีตเป็นตัวก�ำหนดการ
ถอดแบบ ตีราคาเกี่ยว
กับค่าแรง ค่าใช้จ่ายใน
การด� ำ เนิ น งานตลอด
โครงการ ท�ำสัญญาการ
รับเงินค่างวด 3-5 งวด

แบบใหม่
- การรับงานจะรับในนามของ “กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว”
- คณะกรรมการจัดล�ำดับการรับงานให้แก่ผร้ ู บั เหมาแต่ละทีมหมุนเวียนกันไปตามความถนัดและความเชีย่ วชาญ
- ผู้รับเหมาท�ำการถอดแบบราคา โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เซ็นรับรองแบบการก่อสร้างของ
ลูกค้าแต่ละราย หรือบางครั้งผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้หาวิศวกรเซ็นรับรองแบบเองก็ได้ หลังจากนั้นกลุ่ม
ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวจะเป็นผู้น�ำข้อมูลรายละเอียดงานและราคาไปเสนอให้ลูกค้า
- การเซ็นสัญญาการก่อสร้างโดยแบ่งการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ถ้าเป็นงานชิ้นเล็กประมาณ 3 งวด
งานชิ้นใหญ่ประมาณ 5 งวด โดยมีวิธีการก�ำหนดหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคา การให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างจากราคาวัสดุอุปกรณ์ จากแบบแปลนและสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
- การค�ำนวณค่าแรงจะค�ำนวณจากค่าแรงที่ต้องจ่ายในการก่อสร้างตลอดโครงการ ค่าใช้จ่ายใน
การด�ำเนินการทั้งหมดตลอดโครงการ ท�ำให้ได้หลักเกณฑ์การค�ำนวณราคารับเหมาก่อสร้าง
ของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวที่ต้องค�ำนึงถึงต้นทุนคงที่ ทั้งส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่ที่เป็นตัวเงิน
และต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นตัวเงิน
- เมื่อผู้ว่าจ้างตกลงท�ำสัญญาการก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวด�ำเนินการเบิกเงินล่วงหน้า
งวดที่ 1 จ�ำนวน 30% เพื่อด�ำเนินการวางฐานราก ลงเสาเข็มจนเสร็จสิ้น งวดที่ 2 จ�ำนวน
20% เพื่อเทพื้นคานอาคารมุงหลังคา เบิกเงินงวดที่ 3 จ�ำนวน 30% เพื่อก่ออาคารก่อผนัง
งานฉาบอาคาร และเบิกเงินงวดที่ 4 จ�ำนวน 10% เพื่อติดตั้งประตู หน้าต่าง ทาสี ไฟฟ้า ประปา
เบิกเงินงวดที่ 5 จ�ำนวน 5% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บรายละเอียดของงาน และที่เหลืออีก
5% ผู้ว่าจ้างจะหักไว้เป็นเงินประกันผลงาน เพื่อเป็นหลักประกันส�ำหรับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
จากความผิดพลาดหรือบกพร่องจากการก่อสร้าง เข้ากองกลางของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
ไว้เพื่อน�ำไปบริหารจัดการต่อไป
- สรุปการด�ำเนินการก่อสร้างในแต่ละส่วนของโครงสร้างตามงวดของงานที่น�ำเสนอความก้าวหน้า
เพื่อประกอบการเบิกเงินในแต่ละงวดตามสัญญา มีการเซ็นสัญญาส่งมอบงาน
- น�ำเอกสารเกี่ยวกับต้นทุนการก่อสร้าง รายได้ ค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการไปจัดเก็บเข้าแฟ้ม
เอกสาร เพื่อบันทึกบัญชีและท�ำการสรุปผลต้นทุนการก่อสร้างในแต่ละโครงการว่าได้ก�ำไร
ขาดทุน มากน้อยเพียงไร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการน�ำไปวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขการ
ค�ำนวณต้นทุน-ก�ำไรการรับงานก่อสร้างครั้งต่อไป

การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ก าร มี วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ 2 รู ป - มีคณะกรรมการฯ ในการสืบราคาและค�ำนวณ วางแผนปริมาณ จ�ำนวนการซือ้ วัสดุจากบริษทั ดังนี้
ใบสั่งซื้อ (ระบุรายละเอียดวัสดุ จ�ำนวนที่ต้องการซื้อ)
แบบ คือ กลุ่มธุรกิจช่าง
ก่อสร้าง
ชุ ม ชนจะเป็ น ผู ้ ซื้ อ เอง
คณะกรรมการฯ
หรือให้เจ้าของบ้านเป็น
ผู้ซื้อแล้วแต่จะตกลงกัน
สืบราคาวัสดุ
สั่งซื้อ
ตรวจรับสินค้า
เบิกจ่ายเงิน
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ลักษณะ
การด�ำเนินงาน

แบบเดิม

แบบใหม่

การบริหารจัดการ
คนงานช่างก่อสร้าง

ไม่ มี ก ฎระเบี ย บการ
ปฏิ บั ติ ง านของคนงาน
ก่อสร้าง ท�ำให้มีปัญหา
ด้ า นการหยุ ด งานบ่ อ ย
ขาดคนงานช่า งในช่วง
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตร และไม่มี
พาหนะรับส่งคนงาน

- ก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั งิ าน และกฎระเบียบในการปฏิบตั งิ าน เช่น บันทึกเวลาท�ำงาน แจ้งการ
หยุดงานล่วงหน้า
- จัดท�ำแบบฟอร์มสมุดจดเวลาท�ำงานของช่างแต่ละทีม เพื่อควบคุมการท�ำงานให้มีระบบมากขึ้น
- จัดหาพาหนะเพื่อใช้ในการรับส่งช่าง เพื่อให้มาท�ำงานทันตามเวลา และลดปัญหาการขาดงาน
- มีการยืมตัวช่างกันระหว่างผู้รับเหมาในแต่ละทีม เมื่อมีการขาดแคลนคนงาน

การบริ ห ารจั ด การ ไม่มีการประชาสัมพันธ์
ทีท่ นั สมัย ใช้วธิ กี ารบอก
ด้านการตลาด
ปากต่อปาก ส่วนใหญ่จะ
เป็นผู้ใช้บริการเดิมกลับ
มาใช้ บ ริ ก ารซ�้ ำ เพราะ
เชื่ อ มั่ นในคุ ณ ภาพงาน
และฝีมอื ช่าง รวมทัง้ เมือ่
มีปัญหาสามารถติดต่อ
ให้ไปแก้ไขปรับปรุงงาน
ได้รวดเร็วไม่ตอ้ งรอนาน

- เริ่มต้นที่พื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการให้บริการเกี่ยวกับวิชาชีพการก่อสร้าง
- ติดตามความเคลือ่ นไหวของวงการธุรกิจก่อสร้างตลอดเวลา ให้ความส�ำคัญกับการฝึกอบรมความรู้
ใหม่ๆ ด้านวิชาชีพการก่อสร้าง
- เน้นการให้บริการที่ดี มีความเป็นกันเองกับผู้ใช้บริการ มีมารยาทในการให้บริการ
- ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
- ปรับปรุงรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ท�ำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์หน้าสถานบริการให้
เป็นจุดเด่น ท�ำโบร์ชวั ร์ แผ่นพับ ลงโฆษณาในสือ่ ต่างๆ เพือ่ สร้างความเป็นอัตลักษณ์ภายใต้ขอ้ ความ
ทีว่ า่ “สร้างบ้านอย่างมัน่ ใจ รวดเร็ว ฉับไว เรียกใช้บริการ “กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว” และควร
ยึดหลักการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก หรือการบอกต่อในคุณภาพของงานเพือ่ ก่อให้เกิดการใช้บริการซ�ำ้
- สร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น เช่น การบริการที่รวดเร็ว ความสามารถเฉพาะด้านฝีมือ การ
ออกแบบโมเดลบ้านทีโ่ ดดเด่น รวมทัง้ ควรมีการสร้าง Sub contract องค์กรเชิงเครือข่ายกับบริษทั
ใหญ่ๆ หรือหน่วยงานภาครัฐ

การบริหารการเงิน

ใช้เงินทุนส่วนตัวไม่มแี หล่ง
เงินทุนให้กยู้ มื ในกรณีที่
ขาดสภาพคล่องทางการ
เงิน ไม่สามารถรับงาน
โครงการขนาดใหญ่ ไ ด้
ไม่มวี นิ ยั ในการน�ำเงินค่า
งวดมาใช้ในการก่อสร้าง
มักจะน�ำเงินค่างวดมาใช้
ส่วนตัวส่งผลกระทบให้
ระบบการเงินขัดข้อง หา
มาใช้ไม่ทนั ท�ำให้งานเสร็จ
ไม่ทนั ก�ำหนด

- ให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยการใช้จ่ายเงิน เช่น ไม่น�ำเงินค่างวดที่ได้จากการก่อสร้างไปใช้จ่ายส่วนตัว
ต้องน�ำมาใช้เพื่อการก่อสร้างจริงๆ
- กรณีขาดสภาพคล่องทางการเงินสามารถกู้ยืมเงินจากกลุ่มฯ ได้โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต�่ำ
- น�ำเงินทุนส�ำรองของกลุ่มไปจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างที่มีราคาแพงไว้ใช้งานร่วมกัน
เพื่อประหยัดต้นทุน
- มีแนวทางในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งต่างๆ โดยการน�ำหลักฐานรายละเอียดการจดบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีเกีย่ วกับรายได้ ค่าใช้จา่ ย ทีร่ วบรวมไว้ในใบสรุปต้นทุนงานก่อสร้างของแต่ละโครงการ
ไปยืน่ ขอเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น ส�ำนักงานเขตบางเขน ธนาคารทีใ่ ห้เงินทุนการประกอบ
อาชีพ SME กองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยอาเซียน (ACHR)

การบันทึกข้อมูลทาง
บัญชีด้านต้นทุนค่า
ก่อสร้าง ด้านรายได้
ด้านค่าใช้จ่าย

กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ช่ า งชุ ม ชน - ได้แบบฟอร์มที่เหมาะสมซึ่งท�ำให้ได้รายการของแบบฟอร์มเอกสารที่จ�ำเป็นต้องใช้ให้เหมาะสมกับ
บางบัวไม่มีความรู้ด้าน ลักษณะงานของกลุ่มธุรกิจช่าง 13 รายการ คือ ทะเบียนสรุปรายละเอียดลูกค้า ใบสั่งซื้อวัสดุ
บัญชี ไม่เข้าใจวิธกี ารจด ใบส�ำคัญรับเงิน ใบส�ำคัญจ่ายเงิน ใบสรุปต้นทุนงานก่อสร้าง รายงานการให้บริการ สมุดจดเวลา
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ท�ำงาน รายการซ่อมบ�ำรุงรักษา ใบยืมสินทรัพย์ ทะเบียนคุมเช็คจ่าย สมุดเงินสดจ่าย สมุดเงินสดรับ
ไม่มีการจดบันทึกข้อมูล ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร รวมทัง้ ได้แบบฟอร์มรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ทางบัญชีและการเงินของ - รายการบัญชีของ 5 หมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพื่อ
การรับงานก่อสร้าง บาง จดบันทึกแสดงถึงฐานะการเงินของกลุ่มฯ
คนมีการบันทึกบ้างเล็ก
น้อยไม่เป็นระบบ บาง
คนบันทึกบ้างไม่บันทึก
บ้าง บางคนจดบันทึกใน
กระดาษเป็นแผ่นๆ ไม่มี
การน�ำข้อมูลทางบัญชีและ
การเงินในอดีตมาวางแผน
การให้บริการหรือพัฒนา
งานในอนาคต
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การพัฒนาองค์ความรูก้ ารจัดท�ำบัญชีกอ่ สร้างและการบริหารการ ลองบันทึกบัญชีโดยใช้โครงการ “การรับเหมาก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นา
เงินกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
เด็กเล็กชุมชนบางบัว” เป็นตัวอย่างในการปฏิบตั กิ ารบันทึกบัญชี
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดท�ำบัญชีและการบริหารการ จริง และบันทึกบัญชีตามขัน้ ตอนดังนี้
เงินแบบมีส่วนร่วม โดยการน�ำแบบฟอร์มทั้ง 13 รายการ มาทด

ขั้นตอนการบันทึกบัญชี
บันทึกทะเบียนลูกค้า

สมุดจดเวลาท�ำงาน

ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร
แยกเอกสารรายรับ-รายจ่าย ออกเป็นหมวดหมู่ และน�ำเอกสารไปเข้าแฟ้มของเอกสารรายรับ-รายจ่าย
ท�ำให้เกิดความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารดีขึ้น ก�ำหนดเลขที่หลักฐานการรับเงินและเลขที่หลัก
ฐานการจ่ายเงิน โดยเรียงล�ำดับตามวันที่ของการเกิดรายการ โดยรายรับใช้อักษรย่อ “ร.” และตามด้วย
ล�ำดับที่ เช่น ร.1 ร.2 ส่วนรายจ่ายใช้อักษรย่อ “จ.” และตามด้วยล�ำดับที่ เช่น จ.1 จ.2

น�ำเอกสารรายรับที่มีการก�ำหนดเลขที่เรียบร้อยแล้วมาบันทึกบัญชีการรับเงินใน
สมุดเงินสดรับ โดยแยกรายการให้เห็นข้อมูลรายรับของแต่ละโครงการ

น�ำเอกสารรายรับที่มีการก�ำหนดเลขที่เรียบร้อยแล้ว มาบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด
จ่าย โดยแยกรายการให้เห็นข้อมูลรายจ่ายของแต่ละโครงการ

เก็บข้อมูล
ข้อมูลรายรับของแต่ละโครงการจากสมุดเงินสดรับจะถูกรวบรวมไปยังใบสรุปต้นทุนการก่อสร้าง
ข้อมูลรายจ่ายของแต่ละโครงการจากสมุดเงินสดจ่าย ค่าวัสดุกอ่ สร้าง ค่าแรง ค่าใช้จา่ ยในการ
ก่อสร้าง จะถูกรวบรวมไปยังใบสรุปต้นทุนการก่อสร้าง

ใบสรุปต้นทุนงานก่อสร้าง

รายงานการให้บริการ
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แสดงการเก็บข้อมูลสมุดเงินสดจ่ายและสมุดเงินสดรับไปยังใบสรุปต้นทุนงาน
รายจ่าย

สมุดเงินสดจ่าย
เป็นสมุดสรุปค่าใช้จ่ายส�ำหรับการ
ก่ อ สร้ า งของแต่ ล ะโครงการซึ่ ง
ประกอบไปด้วย
- วัสดุก่อสร้าง
- ค่าแรงงาน
- ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
- ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายรับ

ใบสรุปต้นทุนการก่อสร้าง
โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบางบัว

สมุดเงินสดรับ
เป็นสมุดสรุปรายรับทีไ่ ด้จาก
การก่อสร้างแต่ละโครงการ
เช่น
- รายได้คา่ ก่อสร้างโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางบัว

คณะวิจยั ได้นำ� แนวทางที่ได้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูม้ าประยุกต์เป็นหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคารับเหมาก่อสร้างของกลุม่
ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว ดังนี้
หลักเกณฑ์การค�ำนวณราคารับเหมาก่อสร้างของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
(1) ต้นทุนคงที่
1.1 ต้นทุนคงที่ที่เป็นตัวเงิน
1) เงินเดือนพนักงานประจ�ำ	 xx
บาท
2) ค่าไฟฟ้า			
xx
บาท
3) ค่าน�้ำประปา		
xx
บาท
4) ค่าโทรศัพท์		
xx
บาท
5) ค่าดอกเบี้ยจ่าย		
xx
บาท
6) ค่าภาษี			
xx
บาท
7) ค่าต่อทะเบียนรถยนต์
xx
บาท
รวม 			
xx
บาท
1.2 ต้นทุนคงที่ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1) ค่าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สานักงาน
คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20 xx บาท
2) ค่าเครื่องมืออุปกรณ์
คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20 xx
บาท
3) ค่ายานพาหนะ
คิดค่าเสื่อมราคาร้อยละ 20 xx
บาท
รวม 			
xx
บาท
รวมต้นทุนคงที่ทั้งหมด xxx บาท

(2) ประมาณการจ�ำนวนพืน้ ทีท่ สี่ ามารถให้บริการ xxxx ตารางเมตร
(3) ต้นทุนคงทีจ่ ดั สรรต่อตารางเมตร = รวมต้นทุนคงทีท่ งั้ หมด		
ประมาณการจ�ำนวนพืน้ ทีท่ สี่ ามารถให้บริการ
(4) ต้นทุนผันแปรต่อตารางเมตร
1) ค่าวัตถุดิบ
yy
บาท
(กรณีกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบ)
2) ค่าแรงงาน		
yy
บาท
3) ค่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการก่อสร้าง yy
บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการผลิตอื่น
yy
บาท
(ค่าขนส่งค่าน�้ำมัน ค่าแท็กซี่)
รวม			
yyy
บาท
(5) ต้ น ทุ น ทั้ ง หมดต่ อ ตารางเมตร = ต้ น ทุ น คงที่ จั ด สรรต่ อ
ตารางเมตร + ต้นทุนผันแปรต่อตารางเมตร
(6) ผูร้ บั เหมาตัง้ ราคาให้บริการตารางเมตรละ = ต้นทุนทัง้ หมดต่อ
ตารางเมตร + ก�ำไรที่ต้องการ
นอกจากนี้ ได้รว่ มกันวิเคราะห์รายการบัญชี 5 หมวด คือ
สินทรัพย์ หนีส้ นิ ทุน รายได้ และค่าใช้จา่ ยของกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนและ
ได้คม่ ู อื “แนวทางปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงานการจัดท�ำบัญชีและการบริหาร
การเงินของกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”
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การประเมินผล

การประเมินผลการจัดการความรู้การจัดท�ำบัญชีและ
การบริหารการเงินของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว ได้มีการคืน
ข้อมูลให้ชุมชน ดังนี้
1. ท�ำแบบสอบถามการเปลี่ยนแปลงกลุ่มธุรกิจช่าง
ชุมชนหลังท�ำวิจัยเสร็จสิ้น
2. จัดเวทีประชุมสรุปข้อมูลผลการวิจัยคืนให้ชุมชน
โดยมีผรู้ ว่ มประชุมหลายฝ่าย เช่น คณะกรรมการจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะผู้บริหารและคณาจารย์
มหาวิทยาลัยเกริก ผู้น�ำชุมชนบางบัว กลุ่มธุรกิจช่างชุมชน
บางบัว และชาวบ้าน 15 ชุมชน
3. ส่งมอบ “คูม่ อื แนวทางปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินงานการจัด
ท�ำบัญชีและการบริหารการเงินของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” และรายงานฉบับสมบูรณ์คืนให้
กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนน�ำไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการ
ประกอบอาชีพในระยะยาวต่อไป

สรุปผลการวิจัย

ในการด�ำเนินโครงการ “การจัดการความรูท้ างบัญชีของ
กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว” โดยใช้แนวคิดการปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (PAR) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการประกอบ
อาชีพการรับเหมาก่อสร้างของชุมชนบางบัวทางด้านการบริหาร
จัดการและการบันทึกบัญชีการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ซึ่งพบบทสรุปในการศึกษา ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพของชุมชนมีพื้นฐานมาจากการ
มีสว่ นร่วมทีเ่ ข้มแข็ง จากการศึกษาบริบทสิง่ แวดล้อมและสภาพ
การณ์ทวั่ ไปชุมชนบางบัวมีความแข็งแกร่งในด้านกระบวนการมี
ส่วนร่วมทีม่ กี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้รบั ความร่วมมือในการ
วางแผนและตัดสินใจร่วมกันเป็นอย่างดียงิ่ รวมทัง้ มีความมุง่ มัน่ ใน
การส่งเสริมให้กลุม่ อาชีพการก่อสร้างมีการพัฒนาในด้านต่างๆ เพือ่
น�ำไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ
จอห์น โคเฮน และนอร์แมน อัพฮอฟฟ์ (John M. Cohen and Norman T. Uphoff, 1980) ทีจ่ ำ� แนกระดับการมีสว่ นร่วมเกีย่ วกับการ
มีสว่ นร่วมตัดสินใจ (Decision making) ว่าการทีป่ ระชาชนได้เริม่
เข้ามามีสว่ นร่วมตัดสินใจในการวางแผน การก�ำหนดนโยบาย และ
การจัดการกับกิจกรรมการพัฒนาด้วยตัวของเขาเอง เป็นการระดม
ความรับผิดชอบและเป็นการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนทีม่ พี นื้ ฐานมาจากการมีสว่ นร่วมทีเ่ ข้มแข็งอย่างแท้จริง
2. กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัวเกิดการพัฒนาอาชีพ
โดยมีพื้นฐานจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของชุมชน
จากประวั ติ ความเป็ นมาและบริ บ ทของการประกอบอาชี พ
การก่อสร้างของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว ตั้งแต่เริ่มต้นจน
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วิวัฒนาการถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
ได้เห็นถึงความส�ำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในการท� ำ
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีการประชุมการท�ำงานของกลุ่มฯ เดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อสรุปปัญหาที่เกิดจากการรับงานก่อสร้าง และร่วม
กันแก้ปญั หาเพือ่ พัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพผ่าน
กระบวนการการด�ำเนินงานที่มีขั้นตอน และผ่านกระบวนการ
บริหารจัดการด้านการด�ำเนินการ ด้านการตลาด ด้านงาน
บุคลากร ด้านการบัญชี การควบคุมด้านการเงิน และต้นทุนของ
กิจการ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการยกระดับรายได้ชีวิตความ
เป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตให้มีรายได้สูงขึ้น กลุ่มธุรกิจช่างชุมชน
บางบัวพยายามใช้จุดเด่นของกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีความ
แข็งแกร่งของชุมชนเพือ่ รวมกลุม่ กันพัฒนาศักยภาพขัน้ ตอนการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มฯ โดยการน�ำสิ่งที่ได้จากการระดมความคิด
มาแลกเปลีย่ นในการแก้ไขปัญหา ท�ำให้ได้แนวทางในการปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับขัน้ ตอนการรับเหมาก่อสร้าง การบริหารจัดการด้านการ
ตลาด ด้านการบริหารจัดการคนงานด้วยวิธีการและขั้นตอนที่
รัดกุมยิ่งขึ้น
3. การจัดการความรู้แบบเชิงปฏิบัติการทางด้านบัญชี
ช่วยให้กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวมีองค์ความรูด้ า้ นบัญชีเพิม่ ขึน้
การจดบันทึกข้อมูลบัญชีก่อสร้างและการบริหารการเงินอย่าง
ถูกต้องสม�ำ่ เสมอ สามารถช่วยให้กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวน�ำ
ความรูท้ างการบัญชีกอ่ สร้างทีใ่ ช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ก�ำหนดขัน้ ตอนการท�ำงานได้มรี ะบบมากขึน้ สามารถทราบต้นทุน
การก่อสร้าง ทราบรายได้และค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดของแต่ละโครงการ
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึง่ การวิจยั นี้ได้ทำ� การทดลองปฏิบตั ิ
การแบบมีสว่ นร่วมโดยใช้ตวั อย่างของ “กรณีศกึ ษาศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กบางบัว” ช่วยให้เห็นกระบวนการจัดท�ำบัญชีอย่างเป็นระบบมาก
ขึน้ เพราะได้เห็นวงจรการบันทึกบัญชีตงั้ แต่ตน้ จนจบ คือ เริม่ จาก
การจัดเก็บเอกสารเพือ่ เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี การจัดเก็บ
เอกสารเป็นหมวดหมู่ การวิเคราะห์รายการรายได้ ค่าใช้จา่ ย การ
บันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จา่ ย การสรุปต้นทุนการก่อสร้างของแต่ละ
โครงการเพือ่ น�ำข้อมูลที่ได้ไว้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต
4. การจัดการความรู้ด้านบัญชีและการบริหารการเงิน
เพิม่ ศักยภาพการประกอบอาชีพของกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
จากวิธกี ารจัดท�ำบัญชีแบบเดิมของกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวมี
เพียงการจดบันทึกข้อมูลแบบง่ายๆ เพือ่ เตือนความจ�ำลงในแผ่น
กระดาษหรือสมุดเล็กๆ บางคนไม่มกี ารจดบันทึกข้อมูลทางบัญชี
เลย ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี แต่กลุ่มธุรกิจช่าง
ชุมชนบางบัวมีความต้องการและมองเห็นถึงความส�ำคัญของวิธี
การขยายการประกอบอาชีพการก่อสร้างของคนในชุมชนให้เป็น
ทีร่ จู้ กั แก่ผใู้ ช้บริการ ให้มคี วามกว้างขวางและแข็งแกร่ง ส่งผลต่อ
ความพยายามรวมกลุ่มกัน ศึกษาเรียนรู้วิธีการจัดท�ำบัญชีและ
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การบริหารการเงิน โดยใช้วธิ กี ารจัดการความรูแ้ บบเชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีสว่ นร่วมตามขัน้ ตอน โดยเริม่ ตัง้ แต่การระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหา ความต้องการของกลุ่มฯ เข้ารับฟังการบรรยาย
ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการบัญชีและการบริหารการเงินจาก
วิทยากร แล้วน�ำความรู้ที่ได้ไปผนวกบูรณาการกับวิธีการปฏิบัติ
งานจากการประกอบอาชีพแบบเดิม เพื่อปรับปรุงหาแนวทางที่
เหมาะสม และน�ำมาท�ำการทดลองปฏิบตั จิ ากโครงการรับงานจริง
ปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้ ประเมินผล จนได้หลักเกณฑ์การค�ำนวณราคา
รับเหมาก่อสร้าง หลักการคิดค่าบริการ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร
5. การท�ำวิจัยในรูปแบบการมีส่วนร่วมของกลุ่มธุรกิจ
ช่างชุมชนบางบัวทัง้ 15 ชุมชน ท�ำให้กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
ได้มีแนวคิดที่จะรับงานก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงของชุมชน
คลองหลุมไผ่ จ�ำนวนประมาณ 70 หลัง และด�ำเนินการในนามของ
“กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัว” และน�ำ “คูม่ อื แนวทางปฏิบตั ิในการ
ด�ำเนินงานการจัดท�ำบัญชีและการบริหารการเงินของกลุม่ ธุรกิจ
ช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” ทีไ่ ด้จากการวิจยั
ไปปฏิบตั ิ เพือ่ สนับสนุนให้มกี ารพัฒนางานวิจยั อย่างต่อเนือ่ งและ
เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม แนวคิดนีจ้ ะส�ำเร็จหรือไม่ขนึ้ อยูก่ บั การ
ประสานงานของกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวต่อไปในอนาคต

สถานการณ์ ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

จากการสรุปผลการวิจยั และการพูดคุยกับกลุม่ ธุรกิจช่าง
ชุมชนบางบัว ท�ำให้พบข้อเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน
1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับกลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
1) เกิดทักษะทางด้านการพูด การเขียน การฟัง และ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
จากการสังเกตพฤติกรรมการร่วมท�ำวิจัย ตั้งแต่วัน
แรกจนถึงวันสิ้นสุดการท�ำวิจัย สามารถสังเกตได้ว่า กลุ่มธุรกิจ
ช่างชุมชนบางบัวที่เป็นทีมวิจัยมีพัฒนาการทางทักษะด้านการ
พูด การเขียน การฟัง และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบขึ้นคือ
ทักษะการพูด ช่วงเริม่ กิจกรรมวิจยั ใหม่ๆ กลุม่ ธุรกิจ
ช่างชุมชนบางบัวทีเ่ ป็นทีมวิจยั จากเดิมไม่กล้าทีจ่ ะพูด มีความกลัว
จะพูด กลัวการพูดผิด ไม่มนั่ ใจในสิง่ ทีจ่ ะพูดออกไป แต่เมือ่ เวลา
ผ่านไป กิจกรรมการวิจยั ฝึกให้ทกุ คนพูดเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิด
เห็นระหว่างกันบ่อยๆ ก็เกิดความมัน่ ใจในการพูดมากขึน้ จนสังเกต
พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปได้ คือ ทุกคนกล้าทีจ่ ะพูดแสดงความคิดเห็น
ของตนเองกันมากขึน้ เปลีย่ นคนพูดจากคนพูดคนเดิมเป็นคนใหม่
มีการเรียงถ้อยค�ำในการพูดได้ดขี นึ้ จนสามารถน�ำเสนองานวิจยั บนเวทีได้
ทักษะการเขียน ในการท�ำกิจกรรมการวิจยั จะให้กลุม่
ธุรกิจช่างชุมชนท�ำการสรุปผลที่ได้จากการประชุมในแต่ละครั้ง
เพือ่ น�ำมาทบทวนเนือ้ หาของครัง้ ทีแ่ ล้วร่วมกัน ก่อนทีจ่ ะด�ำเนิน
กิจกรรมของวันต่อไป และในระหว่างการท�ำกิจกรรมวิจยั จะให้สลับ
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กันออกมาเขียนรายละเอียดบนกระดานอย่างสม�่ำเสมอ ผลการ
เปลีย่ นแปลง คือ สามารถเขียนอธิบายข้อความต่างๆ ได้ดขี นึ้ และ
ทุกครัง้ ทีท่ ำ� กิจกรรมจะมีสมุดของตนเองเพือ่ จดบันทึกเหตุการณ์ทเี่ กิด
ขึน้ เสมอ โดยให้เหตุผลว่าการจดบันทึกจะท�ำให้ไม่ลมื เมือ่ เวลาผ่านไป
ทักษะการฟัง ในช่วงแรกสมาชิกกลุม่ จะมีความสนใจ
ฟังน้อย และจับประเด็นจากการฟังไม่ค่อยได้ หัวหน้าโครงการฯ
ต้องพูดซ�ำ้ เมือ่ เวลาผ่านไปสามารถสรุปประเด็นจากการฟังได้ดี
ขึน้ เนือ่ งจากในระหว่างการท�ำกิจกรรมวิจยั ได้มโี อกาสไปร่วมฟัง
แลกเปลี่ยนงานวิจัยกับโครงการอื่นๆ บ่อยครั้ง
2) เรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมคือพลังในการพัฒนา
อาชีพของกลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวได้ประสบการณ์การท�ำวิจยั
ร่วมกับหัวหน้าโครงการฯ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกริกซึง่ เป็น
นักวิชาการโดยการน�ำความรู้สากลตามหลักวิชาการมาผนวก
กับความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ฝังอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วม จนท�ำให้รู้ว่าพลังในกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่ท�ำให้
กลุ่มฯ สามารถมีแนวคิดใหม่ๆ ที่สามารถน�ำไปแก้ไขปัญหาเพื่อ
พัฒนาการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
3) มีความมั่นใจต่อการด�ำเนินงานที่มีระบบของกลุ่ม
ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวมากขึ้น
กลุม่ ธุรกิจช่างชุมชนบางบัวทีเ่ ป็นทีมวิจยั ทุกคนได้เรียน
รูว้ ธิ กี าร ขัน้ ตอนการจดบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและการบริหาร
การเงินอย่างมีระบบร่วมกัน โดยน�ำเอกสารและแบบฟอร์มที่ได้
จากการออกแบบมาใช้ทดลองบันทึกบัญชีพร้อมทัง้ ปรับปรุงแก้ไข
จนได้เป็นรูปแบบบัญชีทเี่ หมาะสมและท�ำการบันทึกข้อมูล เช่น มี
การบันทึกรายได้ ค่าใช้จา่ ย ต้นทุนการก่อสร้าง ก�ำไรขาดทุน การ
ด�ำเนินงานต่างๆ ในแบบฟอร์ม 13 รายการ คือ (1) รายงานต้นทุน
งานก่อสร้าง (2) ใบสรุปการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง (3) ทะเบียน
คุมเช็ค (4) สมุดเงินสดจ่าย (5) สมุดเงินสดรับ (6) สมุดจดเวลา
ท�ำงาน (7) ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร (8) บัญชีสนิ ทรัพย์ถาวร (9)
รายการซ่อมและบ�ำรุงรักษา (10) ใบเบิกสินทรัพย์ (11) ใบส�ำคัญ
รับเงิน (12) ใบส�ำคัญจ่ายเงิน (13) ใบสัง่ ซือ้ วัสดุ นอกจากนี้ ยังได้
แนวคิดเกีย่ วกับหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคารับเหมาก่อสร้าง การ
วิเคราะห์รายการบัญชี 5 หมวด และได้ “คูม่ อื แนวทางปฏิบตั ใิ นการ
ด�ำเนินงานการจัดท�ำบัญชีและการบริหารการเงินของกลุม่ ธุรกิจ
ช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร”
4) ได้แนวทางการจัดเก็บบันทึกข้อมูลทางบัญชีต่อการ
ประกอบอาชีพการก่อสร้างในระยะยาว
เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นลง กลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว
สามารถมองเห็นกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการบริหารจัดการ
ของกลุ่มฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางการจัดสรรเงินทุน
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แบบฟอร์มที่ได้จากการร่วมกันออกแบบ หลักการบันทึกบัญชี
ที่ได้จากการทดลองในโครงการฯ คือ “กรณีศึกษาการรับเหมา
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางบัว” สามารถน�ำมาใช้กับ
การบริหารจัดการของกลุ่มฯ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับหัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ผู้วิจัย
1) ความแตกต่างระหว่างการท�ำวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับการท�ำ
วิจัยวิชาการ
หัวหน้าโครงการวิจัยได้เรียนรู้ว่า การท�ำวิจัยเพื่อท้อง
ถิ่นมีความแตกต่างจากการท�ำวิจัยทางวิชาการอย่างเด่นชัด นั่น
คือวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ มีวธิ กี ารด�ำเนินกิจกรรมการวิจยั เน้นกระบวน
และความต้องการชุมชนเป็นหลัก การเขียนงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
ใช้ภาษาที่เป็นทางการน้อยกว่าวิจัยเชิงวิชาการ
2) กระบวนการวิจยั สามารถยืดหยุน่ ได้ตามความต้องการของ
กลุ่มตัวอย่าง
ได้เรียนรูถ้ งึ ขัน้ ตอน กระบวนการ การท�ำวิจยั เพือ่ ท้องถิน่
ทีส่ ามารถยืดหยุน่ ได้ตามความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษา แต่
ทั้งนี้ต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อให้ทันตาม
ก�ำหนดเวลา เช่น อาจมีการสลับกิจกรรมตามความเหมาะสม
3) มีภาวะความเป็นผู้น�ำในการท�ำวิจัยร่วมกับชุมชนสูง
ได้เรียนรู้ว่าพื้นฐานความรู้ของกลุ่มธุรกิจช่างชุมชน

เอกสารอ้างอิง
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บางบัวทีม่ คี วามแตกต่างกัน ท�ำให้มผี ลต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
ทีห่ วั หน้าโครงการฯ ต้องใช้ความพยายามและทักษะในการชีแ้ จง
อธิบายข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในแต่ละประเด็นค่อนข้างสูง
และจ�ำเป็นต้องสรุปสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้งที่สิ้นสุดการประชุมเพื่อ
ให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน เช่น ชุมชนอาจมีความคิดเห็นในบางเรื่อง
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นหัวหน้าโครงการฯ ต้องใช้ความพยายามใน
การอธิบายและสรุปประเด็นให้มาสู่จุดเดียวกันให้ได้
4) ได้เรียนรู้วิธีการท�ำงานร่วมกับพี่เลี้ยงโหนดส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
การท�ำวิจัยร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ทุกขัน้ ตอนของกระบวนการศึกษาเรียนรูก้ ารวิจยั จะได้รบั
การก�ำกับดูแลจากพีเ่ ลีย้ งของโหนด ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ก่อให้เกิดความชัดเจนสามารถ
น�ำข้อแนะน�ำมาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการท�ำวิจยั ของกลุม่ ธุรกิจ
ช่างชุมชนบางบัวเพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพตลอดเวลา
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การพัฒนาเจลอาบน�ำ้ สูตรผสมสมุนไพร
สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ธเนศวร นวลใย
บทคัดย่อ

สาขาวิชา เคมี

การพัฒนาสูตรเจลอาบน�้ำผสมสมุนไพร โดยเลือกใช้สมุนไพร
ทั้งหมด 5 ชนิด คือ ฝาง แครอท ดอกอัญชัน ขมิ้นชัน และว่านหางจระเข้
เมื่อทดลองผสมสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด ลงในสูตรเจลอาบน�้ำ และตรวจ
คุณสมบัติทางกายภาพพบว่า ว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดในการ
ผสมลงไปในสูตรเจลอาบน�้ำ จึงเลือกใช้ว่านหางจระเข้ในการพัฒนาสูตร
ต่อไป จากการผสมอัตราส่วนผสมต่างๆ สามารถพัฒนาสูตรเจลอาบน�ำ้ ได้
ทั้งหมด 7 กลิ่น คือ กลิ่นข้าวหอมมะลิ กลิ่นซากุระ กลิ่นทิวลิป กลิ่นเทียร์
ฟลาวเวอร์ กลิ่นมะลิ กลิ่นมารีนเฟรช และกลิ่นลาเวนเดอร์ ซึ่งสีและกลิ่น
ที่ผสมไม่ท�ำให้คุณสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป จากการทดสอบ
ค่าความเป็นกรด-ด่าง และการวิเคราะห์ด่างอิสระของเจลอาบน�้ำตาม
มาตรฐาน มอก. 1403-2551 พบว่า เจลอาบน�้ำทั้ง 7 สูตร อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานของเจลอาบน�ำ้ และน�ำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยถ่ายทอดใน
รูปแบบของบริการวิชาการแก่ชุมชนเขาเต่าและชุมชนอื่น ผลตอบรับที่
ได้พบว่าผูร้ บั การถ่ายทอดมีความพึงพอใจในเจลอาบน�ำ้ สูตรผสมว่านหาง
จระเข้และมีการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
ค�ำส�ำคัญ : เจลอาบน�้ำ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ธเนศวร นวลใย

หัวหน้าคณะวิจัย
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
อีเมล์ : thanesuan_nuan@hotmail.com
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Development of mixed herbs
shower gel toward the community
product standard
Thanesuan Nuanyai
Field : Chemistry

Abstract
Shower gel mixing herbs had been developed. Five
herbs; sappan, carrot, pea, curcumin and aloe vera were tested
for shower gel ingredients. It was found that aloe vera was
suitable for these formulations. Moreover, the aloe shower gel
mixing could be formulated all seven scents smell; jasmine
rice, sakura, tulip, tear of flower, jasmine, marine fresh, and
lavender. The color and flavor did not make the physical properties
of shower gel changeable. The pH and free alkaline of these
shower gels were tested under TIS. 1403-2551. These knowledges
were passed on Koh-Tao and other communities. The recipients
were satisfied with the aloe shower gel formulated and
upgraded this herb gel to become community products.
Keywords : Shower gel, Herbs, Community products
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บทน�ำ

ความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับ
มนุษย์ การคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการท�ำความสะอาดเกิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สมุนไพรหลายชนิด
ถู ก ใช้ ท� ำ ความสะอาดร่ า งกายและสิ่ ง สกปรก สมุ น ไพรที่ น� ำ
มาใช้เป็นสารท�ำความสะอาดมีสารกลุ่มซาโปนิน (Saponin)
เป็นองค์ประกอบหลัก (Oleszek, W. and Hamed, A, 2010)
ซึ่งมีฟองและสามารถท�ำความสะอาดได้ดี สมุนไพรเหล่านี้
ได้ แ ก่ มะค� ำ ดี ควาย (Sapindus emarginatus) เปลื อ กขี้
หนอน (Zollingeria dongnaiensis) บวบขม (Trichosanthes
cucumerina L.) เป็นต้น หลังจากที่มีการค้นพบสบู่ก้อนซึ่งได้
จากการน�ำไขมันสัตว์มาต้มกับด่างให้เกลือของกรดไขมัน สบู่
ก้อนเป็นผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดชนิดหนึ่งซึ่งนิยมใช้ในการ
ท�ำความสะอาดร่างกาย สบู่ก้อนค้นพบครั้งแรกในยุคโรมัน
จากการที่ฝนชะล้างไขมันสัตว์ที่เกิดจากการบูชายันต์ผสมกับ
เถ้าตามไหล่เขา ชาวบ้านได้น�ำดินที่มีการสะสมของตะกอน
มาช�ำระล้างเสื้อผ้าและพบว่าสะอาดกว่าการใช้น�้ำเพียงอย่าง
เดียว จนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่ 13-15 ประเทศอิตาลี สเปน
ฝรั่งเศส และอังกฤษ ได้ผลิตสบู่ก้อนในระดับอุตสาหกรรมโดย
ใช้น�้ำมันพืชหรือสัตว์ผสมกับขี้เถ้าและส่วนผสมอื่นๆ สบู่ก้อน
พัฒนามาเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งปีค.ศ. 1811 นักเคมีชาว
ฝรั่งเศสชื่อ Michel Eugene Chevreul ได้ค้นพบองค์ประกอบ
ของสบู่ก้อน ซึ่งประกอบด้วยกรดไขมันต่างชนิดอยู่รวมกันและ
ได้กลายเป็นทฤษฎีพื้นฐานทางเคมีของสบู่จนถึงทุกวันนี้ (อาภา
พร สินธุสาร และ อนุชา สินธุสาร, 2550) ข้อเสียของสบู่ก้อน
คือ การที่มีประสิทธิภาพในการล้างไขมันได้ดี จึงท� ำลายไข
มันบนผิว ท�ำให้ผิวแห้งตึงไม่เหมาะส�ำหรับสภาพอากาศแห้ง
จึงได้มีการพัฒนาสบู่ในรูปแบบที่สามารถลดข้อเสียนี้ สบู่เหลว
จึงถือก�ำเนิดขึ้น
สบู ่ เ หลวมี ชื่ อ เรี ย กหลายชื่ อ ขึ้ น อยู ่ กั บ ลั ก ษณะทาง
กายภาพ เช่น ถ้าลักษณะใสมีความหนืดอาจเรียกว่า เจลอาบ
น�้ำ (Shower gel) หากเป็นลักษณะครีมขุ่นจะนิยมเรียกว่า
สบู่เหลว (Liquid bath soap) หากเป็นลักษณะครีมข้นหนืดอาจ
เรียกว่า ครีมอาบน�้ำ (Shower cream) การเรียกชื่อจะขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของเนื้อสบู่เหลวที่ผลิต สบู่เหลว ตามความหมายของ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ของเหลวประกอบด้วยสารลดแรงตึงผิว ใช้ขจัดสิ่งสกปรกออก
จากผิวหนัง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ สบู่เหลวแท้
สบู่เหลวผสม และสบู่เหลวสังเคราะห์
1. สบู่เหลวแท้ หมายถึงสบู่เหลวที่มีเกลือโซเดียม
เกลือโพแทสเซียม เกลือแอมโมเนียม หรือเกลือแอมีนของ
กรดไขมันจากน�้ำมัน หรือไขมันจากพืช และ/หรือสัตว์เป็นองค์
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ประกอบส�ำคัญ
2. สบู่เหลวผสม หมายถึง สบู่เหลวที่มีสบู่เหลวแท้กับ
สารลดแรงตึงผิวสังเคราะห์ผสมอยู่ด้วย
3. สบู่เหลวสังเคราะห์ หมายถึง สบู่เหลวที่มีสารลด
แรงตึงผิวสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
สบู ่ เ หลวเกิ ด ขึ้ น จากกรดไขมั น ท� ำ ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งต่างจากสบู่ก้อนอันเกิดจากการ
ท�ำปฏิกิริยากันระหว่างกรดไขมันและโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดย
คุณสมบัติทางเคมีของสบู่ก้อนจะมีคุณสมบัติในการช�ำระล้าง
ได้ดีกว่าสบู่เหลว ดังนั้นในส่วนผสมของสบู่เหลวจึงนิยมใส่สาร
ลดแรงตึงผิวเพื่อช่วยในการท�ำความสะอาด ในอดีตสบู่เหลว
ที่จ�ำหน่ายในท้องตลาดไม่ค่อยได้รับความนิยมนัก เนื่องจาก
การล้างออกยากกว่าสบู่ก้อนอันเกิดจากสารให้ความชุ่มชื้น
ที่ ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว นผสม จึ ง มี การพั ฒ นาสู ต รของสบู ่ เ หลวเพื่ อ ให้
เหมาะกับรสนิยมของผู้บริโภคเรื่อยมา สมุนไพรเป็นส่วนผสม
หนึ่งที่นิยมใส่ลงในสูตรของสบู่เหลว อาทิ แตงกวา ว่านหาง
จระเข้ ขมิ้น แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังมีอยู่อย่างจ�ำกัดในกลุ่ม
ผู้ผลิตเนื่องจากมีต้นทุนสูงในการสกัดสารส�ำคัญจากสมุนไพร
ดังนั้นจึงมีความพยายามในการน�ำสารสกัดสมุนไพรผสมลงไป
ในสบู่เหลวโดยกรรมวิธีต่างๆ ที่ชุมชนสามารถท�ำได้เอง อาทิ
การใช้สมุนไพรสดปั่นผสม การใช้น�้ำต้มของสมุนไพร การใช้
สมุนไพรแห้ง แต่กรรมวิธีที่กล่าวมาข้างต้นยังมีจุดบกพร่อง
เช่น เกิดการตกตะกอนของสมุนไพร เกิดการเน่าเสีย ความ
ไม่สวยงามของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงควร
มีการศึกษาหาวิธีการสกัดสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
สบู่เหลวที่ผลิตโดยชุมชนด้วยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนและมี
ประสิทธิภาพ
สื บ เนื่ อ งจากโครงการบริ ก ารวิ ช าการของคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล เรื่อง “การอบรมการจัดท�ำเคมีภัณฑ์
เพื่อใช้ในชีวิตประจ�ำวัน” ในเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยชุมชน
ที่เข้ารับการอบรม คือ ชุมชนเขาเต่า ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากการอบรม มีการสร้าง
โจทย์วิจัยร่วมกับชาวบ้านชุมชนเขาเต่า พบว่าชุมชนต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกความเป็นชุมชน
เขาเต่า และสามารถจ�ำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวได้ เนื่องด้วยมี
ชาวบ้านบางกลุ่มประกอบอาชีพโฮมสเตย์ซึ่งต้องใช้เคมีภัณฑ์
หลายชนิดในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว อาทิ สบู่เหลวหรือ
เจลอาบน�้ำ แชมพู ครีมนวดผม แต่เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ที่มี
จ�ำหน่ายในท้องตลาดขาดความเป็นเอกลักษณ์ ไม่สามารถ
ก�ำหนดคุณสมบัติเฉพาะต่างๆ ได้ เช่น สี กลิ่น ความชุ่มชื้น
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจลอาบน�้ำหรือสบู่เหลวซึ่งประสบ
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ปัญหาการล้างออกยาก หลังจากการอบรมการจัดท�ำเคมีภัณฑ์
เพื่อใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ชาวบ้านที่เข้าอบรมมีความพึงพอใจใน
สูตรเจลอาบน�้ำเนื่องจากสามารถก�ำหนดสีและกลิ่นเองได้ อีก
ทั้งสูตรเจลอาบน�้ำที่ได้ทดลองผสมยังสามารถล้างออกได้ง่าย
กว่าสูตรที่ ใช้โดยทั่วไป แต่เจลอาบน�้ำที่ผลิตขึ้นยังขาดความ
เป็นเอกลักษณ์อยู่ คณะผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดร่วมกับชุมชนที่
จะทดลองผสมสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน แต่เนื่อง
ด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของชุมชนเขาเต่าไม่เอื้อ
อ�ำนวยต่อการท�ำการเกษตร ทางคณะผู้วิจัยจึงได้เพิ่มพื้นที่กลุ่ม
ตัวอย่างในบริเวณใกล้เคียงและกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลอาบน�้ำคือ กลุ่มสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล (อบต.) วังก์พง กลุ่มสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล (อบต.) หนองตาแต้ม และกลุ่มสมาชิกเทศบาล
ต�ำบลปลายพระยา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มีความแตกต่างใน
เรื่องของทุนชุมชน อาทิ สภาพภูมิประเทศ ชนิดของพืชที่ปลูก
การมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ ในแหล่งชุมชน ทางคณะผู้วิจัยจึง
เล็งเห็นว่าการที่แต่ละชุมชนเกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายจะ
ท�ำให้เกิดความแข็งแกร่งในการต่อยอดของผลิตภัณฑ์ต่อไป
ในอนาคต

จุดมุ่งหมาย

บทความนี้ มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ น� ำ เสนอกระบวนการ
พัฒนาเจลอาบน�้ำสูตรผสมสมุนไพรส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยมีกลุ่มชุมชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ชุมชน คือ กลุ่มชาวบ้าน
ชุมชนเขาเต่า กลุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังก์พง
กลุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองตาแต้ม และกลุ่ม
สมาชิกเทศบาลต�ำบลปลายพระยา โดยน�ำเสนอเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 การเลือกสมุนไพรที่ผสมในสูตรเจลอาบน�้ำ และส่วนที่
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลอาบน�้ำผสมว่านหางจระเข้

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวแทนของบุคคลประเภท
ต่ า งๆ (เพื่ อ สร้ า งกระบวนการการเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งที ม วิ จั ย )
ประกอบด้วย นักวิชาการ นักศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยกลุ่มนักศึกษาเป็นตัวแทนต้นแบบของกลุ่ม
ชาวบ้านที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อท�ำการปรับปรุง
กรรมวิธีในการถ่ายทอดให้เหมาะสม ส�ำหรับชุมชนและองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู ้ รั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี แ บบ
มีส่วนร่วม ส�ำหรับการพัฒนาเจลอาบน�้ำสูตรผสมสมุนไพร
ด�ำเนิน การวิ จั ย ระหว่ าง ตุลาคม 2557 ถึง กัน ยายน 2558
การวิจัยในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) ร่วมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
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โดยประยุกต์ ใช้หลักการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม (Rombach and Achatz, 2007) ให้
เป็ น การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จากมหาวิ ท ยาลั ย ไปสู ่ อ งค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสมของบริบทในชุมชน
สังคมไทยซึ่งมีกระบวนการทั้งหมด 6 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัยขั้นพื้นฐาน (Basic research) เป็น
ขั้นตอนที่คิดค้นพื้นฐานของเทคโนโลยีทั้งในระดับผลิตภัณฑ์
และกระบวนการโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัย
การค้นคว้าข้อมูลหรือรายงานการวิจัยในอดีต
ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยประยุกต์ (Applied research)
เป็นการน�ำข้อมูลหรือผลการทดลองจากการวิจัยทดลองที่เกิด
ขึ้นในห้องปฏิบัติการทดลองไปปฏิบัติจริง เพื่อให้การวิจัยขั้น
พื้นฐานสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างต้นแบบ (Prototyping) เป็นการ
พัฒนาจากผลการทดลองวิจัยขั้นตอนที่ 2 ที่มีศักยภาพและ
มีผลลัพธ์ที่ดี น�ำมาสร้างวิธีการหรือขั้นตอนเพื่อให้สามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง นอกห้ อ งทดลองเนื่ อ งจากเครื่ อ งมื อ หรื อ
เทคโนโลยี ในห้องทดลองไม่อาจสามารถน�ำมาใช้ได้จริง จึง
ควรปรับให้เป็นอุปกรณ์หรือวิธีการที่กลุ่มเป้าหมายคุ้นเคยใน
วิถีชีวิต
ขั้นตอนที่ 4 การทดลองต้นแบบที่สร้างขึ้น (Testing
of prototype) เป็ น การทดสอบกระบวนการสร้ า งต้ น แบบ
เนื่องจากในบางกรณี แนวความคิดของผู้วิจัยอาจไม่ตรงกับ
กลุ่มที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงควรหากลุ่มที่มีระดับ
ความคิ ด หรื อ แนวความคิ ด ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ จ ะ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น กลุ่มนักศึกษา ท�ำการจ�ำลองการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำรวจความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการถ่ายทอด และหาจุดบกพร่องรวมทั้งปรับปรุงวิธี
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย
(Target technology transfer) ควรถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้
กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการเทคโนโลยีนั้นๆ โดยตรง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด ควรมี ก ลุ ่ ม รั บ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายเนื่องจากมุมมองหรือผลกระ
ทบกลับมาจะท�ำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรจะมีการสร้างต้นแบบใหม่หาก
มีการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธี
ขั้นตอนที่ 6 การใช้ประโยชน์ (Utilization) กลุ่มเป้า
หมายออกแบบผลิตสินค้าหรือมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่ม
โดยตัวแทนกลุ่มเมื่อได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาจจะท�ำการ
ผลิตสินค้าหรือกระบวนการขึ้นมาโดยที่ผู้ถ่ายทอดควรจะดูแล
ในช่วงเริ่มต้น โดยอาจจะเริ่มขั้นตอนที่ 1 – 5 ใหม่ เมื่อมีความ
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ช�ำนาญในการผลิตสินค้าหรือกระบวนการนั้นๆ แล้วจะก่อให้
เกิดการกระตุ้นให้คิดค้นหรือแนวทางในการพัฒนาใหม่ อัน
จะน�ำไปสู ่ งานวิ จั ย ที่ มีชุม ชนเป็น ฐาน (Community-based
Research : CBR) (ดู แ ผนภู มิ ที่ 1 แสดงขั้ น ตอนของการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างชุมชนเขาเต่า สมาชิกอบต.หนองตา
แต้ม สมาชิกอบต.วังก์พง และสมาชิกเทศบาลต�ำบลปลายพระยา
พื้ น ที่ ศึก ษา ชุม ชนเขาเต่า ต�ำบลหนองแก อ�ำ เภอ
หัวหิน สมาชิกอบต.หนองตาแต้ม สมาชิกอบต.วังก์พง อ�ำเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสมาชิกเทศบาลต�ำบล
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่

การเก็บรวบรวมข้อมูล
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1) ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากเอกสารวิชาการ เช่น บทความวิจัย
หนังสือ บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับสารท�ำความสะอาด
สารส�ำคัญและคุณสมบัติทางชีวภาพของสมุนไพร การสกัด
สารส�ำคัญจากสมุนไพร การใช้สารสมุนไพรในสบู่เหลวหรือเจล
อาบน�้ำ การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสบู่
เหลว และแนวโน้มทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด
ที่ผสมสมุนไพร
2) ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับค่าความเป็นกรดเบส ค่าด่างอิสระ
ของสบู่เหลว และเก็บรวบรวมความพึงพอใจของเจลอาบน�้ำ
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 4 ชุมชน คือ กลุ่มชาวบ้านชุมชน
เขาเต่า กลุ่มสมาชิกอบต. วังก์พง กลุ่มสมาชิกอบต. หนอง
ตาแต้ม และกลุ่มสมาชิกเทศบาลต�ำบลปลายพระยา โดยใช้
แบบสอบถาม

การถ่ายทอดเทคโนโลยี Technology transfer
การวิจัยขั้นพื้นฐาน
(Basic research)

การวิจัยประยุกต์
(Applied research)

องค์ความรู้
(Knowledge)

การสร้างต้นแบบ
(Phototyping)

การใช้ประโยชน์
(Utilization)

การทดลองต้นแบบที่สร้างขึ้น
(Testing of prototype)

การถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่กลุ่มเป้าหมาย
(Target technology transfer)

งานวิจัยที่มีชุมชนเป็นฐาน (Community-based Reseach : CBR)

แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology transfer)
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การวิเคราะห์ข้อมูล

ทดสอบ แล้วรายงานว่า “ไม่พบด่างอิสระ”
(2) ถ้าสีของสารละลายเปลี่ยนเป็นสีชมพู ให้ไทเทรต
1) การตรวจสอบคุณสมบัตขิ องเจลอาบน�ำ้ การวิเคราะห์
คุณสมบัตขิ องเจลอาบน�ำ้ ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมสบู่ ด้วยสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกแล้วบันทึกปริมาตร
เหลวมาตรฐานเลขที่ มอก. 1403-2551 (ส�ำนักงานมาตรฐาน ของสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ และค�ำนวณ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2551) ค่ามาตรฐานแสดงในตารางที่ 1 ปริมาณด่างอิสระตามสูตร
ด่างอิสระ (ค�ำนวนเป็น NaOH) ร้อยละโดยน�้ำหนัก =
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางเคมีของสบูเ่ หลว ตามมาตรฐานเลขที่ (c x V x 4)/m
มอก. 1403-2551
เมือ่ c คือ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
ของกรดไฮโดรคลอลิก เป็นโมลต่อลูกบาศก์
เดซิเมตร
เกณฑ์ที่ก�ำหนด
v คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานของ
รายการที่
คุณลักษณะ
สบู่เหลวแท้ สบู่เหลวผสม สบู่เหลว กรดไฮโดรคลอลิก เป็นลูกบาศก์เซนติเมตร
สังเคราะห์
m คือ มวลของตัวอย่าง เป็นกรัม
2) การตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ท าง
1
12
ไม่ก�ำหนด
ไขมันทั้งหมด ร้อยละโดยน�้ำ 15
กายภาพของเจลอาบน�ำ้ สูตรผสมสมุนไพร ตรวจ
หนักไม่น้อยกว่า
สอบการเปลี่ยนแปลงสีของเจลอาบน�้ำหลังจาก
ผสมและตัง้ ทิง้ ไว้ทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งเป็นเวลา 1 - 12
8 ถึง 11 4 ถึง 8 8 ถึง 11
ความเป็นกรด-ด่าง
2
สัปดาห์
3) การทดสอบความพึงพอใจของเจล
ด่างอิสระ (ค�ำนวนเป็น NaOH) 0.05
0.05
0.05
อาบน�้ำ ทดลองใช้ในกลุ่มของผู้ที่เข้าอบรมใน
3
ร้อยละโดยน�้ำหนักไม่เกิน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้แบบสอบถาม
และใช้คา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์เจล
อาบน�ำ้ แล้วแปลผลเฉลีย่ ตามเกณฑ์ (บุญชม ศรี
สารที่ ไ ม่ ล ะลายในเอทานอล 2.0
2.0
2.0
4
ร้อยละโดยน�้ำหนักไม่เกิน
สะอาด, 2535)
5

สารลดแรงตึ ง ผิ ว สั ง เคราะห์ ไม่ก�ำหนด ไม่กำ� หนด
ร้อยละโดยน�้ำหนักไม่น้อยกว่า

- การวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง
วัดค่าความเป็นกรดด่างของสบู่เหลวตัวอย่างโดยไม่
ต้องเจือจางที่อุณหภูมิ (25±1) องศาเซลเซียส การวิจัยในครั้งนี้
ใช้เครือ่ งวัดค่าความเป็นกรด-เบส รุน่ Hanna HI98103 portable
pH meter
- การวิเคราะห์ด่างอิสระ
ชั่งตัวอย่างประมาณ 10 กรัม ให้ทราบมวลแน่นอน
ใส่ลงในขวดแก้วรูปกรวยขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติม
เอทานอลทีต่ ม้ เดือดและท�ำให้เป็นกลาง 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ปิดด้วยกระจกนาฬิกา อุ่นบนเครื่องอังไอน�้ำจนผสมเป็นเนื้อ
เดียวกัน เติมสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนในเอทานอล 0.5 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ตรวจดูสีของสารละลาย
(1) ถ้าสีของสารละลายไม่เปลี่ยนเป็นสีชมพู ให้ยุติการ

8

ผลการวิจัย

1. บริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
จากการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะ
ภูมิประเทศ อาชีพ สภาพความเป็นอยู่ และความคาดหวัง
ในการใช้ประโยชน์ของเจลอาบน�้ำสูตรผสมสมุนไพรโดยใช้
แบบสอบถามได้ข้อมูลดังนี้
ชุมชนเขาเต่าเป็นชุมชนติดทะเล ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลหนองแก
อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากอ�ำเภอหัวหิน
ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 13 กิโ ลเมตร ประชากรในชุมชน
ประกอบอาชีพประมงมาแต่สมัยบรรพบุรุษ แต่ ในสมัยก่อน
นั้น ชีวิตความเป็นอยู่ยากล�ำบากเนื่องจากขาดแคลนน�้ำเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค เนื่องจากน�้ำทะเลสามารถไหลเข้าท่วม
พื้นที่เกษตร เมื่อน�้ำลง พื้นที่จะกลายเป็นดินเลนท�ำให้ผลผลิต
เสียหาย หลังจากการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำเขาเต่าในปีพ.ศ. 2505
ท�ำให้สถานการณ์ดีขึ้น (ประจวบทาวน์ดอทคอม, 2558) และใน
ปีพ.ศ. 2507 มีการจัดตั้งศูนย์อบรมผ้าฝ้ายทอมือ เพื่อให้ชาว
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บ้านในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงได้เข้ารับการอบรมและยึด
อาชีพทอผ้าฝ้ายเป็นอาชีพเสริม ปัจจุบนั ชุมชนเขาเต่าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหนึ่งของอ�ำเภอหัวหินโดยมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
เช่น โครงการอ่างเก็บน�้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
หาดทรายน้อย หาดทรายใหญ่ วัดถ�้ำเขาเต่า วัดเขาเต่า ถนน
คนเดินเขาเต่า เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นท�ำให้วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนจากเดิมที่ประกอบอาชีพประมงมีการเปลี่ยน
เป็นการให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนมากขึ้น การ
ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยเจลอาบน�้ำเพื่อเป็น
ของจ�ำหน่ายให้กบั นักท่องเทีย่ ว ใช้ในกิจการโฮมสเตย์ และใช้ใน
ครัวเรือน
ต�ำบลหนองตาแต้มเป็นต�ำบลหนึ่งในหกต�ำบลของ
อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 160.91
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 100,569 ไร่ ประกอบไปด้วย 12
หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศของต�ำบลหนองตาแต้มโดยทั่วไป
เป็นพื้นที่ราบ ลาดเชิงเขาจากทิศตะวันตกมาทางทิศตะวันออก
พื้นที่เป็นที่ลุ่มและดอนขนาดเล็กสลับกันไปท�ำให้เกิดแอ่งน�้ำ
ขนาดย่อมหลายแห่ง พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นพืน้ ทีท่ างการเกษตร ทัง้
พืชไร่พืชสวน เช่น มะม่วง กล้วย อ้อย มะพร้าว ยางพารา พืช
ผักผลไม้และอืน่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สับปะรด และว่านหางจระ
เข้ทเี่ ป็นพืชเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของเกษตรกรในพืน้ ที่ ประกอบกับ
ต�ำบลหนองตาแต้มเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรด
แปรรูป (อบต. หนองตาแต้ม, 2558) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงาน
แปรรูปว่านหางจระเข้ โดยปกติแล้วราคาของว่านหางจระเข้สด
เฉลีย่ หน้าโรงงานจะอยูร่ ะหว่าง 2.00 - 3.50 บาทต่อกิโลกรัม (พร
พิมล ศิริการ, 2557) ขึ้นอยู่กับอายุของว่านหางจระเข้ ปัญหา
หนึ่งของเกษตรกรผู้ปลูกว่านหางจระเข้ คือ ราคาว่านหาง
จระเข้ที่ตกต�่ำและการปิดตัวของโรงงานแปรรูปว่านหางจระเข้
(โพสต์ทูเดย์, 2557) ท�ำให้เกษตรกรขาดรายได้และผลผลิตทาง
การเกษตรล้นตลาด สาเหตุประการหนึ่ง คือ เกษตรกรไม่มีทาง
เลือกส�ำหรับการจ�ำหน่ายว่านหางจระเข้หรือการแปรรูปว่านหาง
จระเข้ในรูปแบบอืน่ การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงาน
วิจยั เจลอาบน�ำ้ เพือ่ แปรรูปว่านหางจระเข้ผสมในเจลอาบน�ำ้ เพือ่
ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
ต�ำบลวังก์พงเป็นต�ำบลหนึ่งในหกต�ำบลของอ�ำเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอไป
ทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ
65.008 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 40,630 ไร่ ลักษณะ
ภูมิประเทศของต�ำบลโดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีแม่น�้ำปราณบุรีไหล
ผ่านทางตอนใต้ของต�ำบล และเขาเบญจพาสอยูท่ างทิศตะวันตก
พื้นที่ทางทิศตะวันออกบางส่วนอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร อาชีพส่วน
ใหญ่ของประชากรในท้องถิน่ คือ อาชีพเกษตรกรรม ปศุสตั ว์ และ
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ประมง โดยมีพชื เศรษฐกิจคือ สับปะรด มะม่วง และกล้วย (อบต.
วังก์พง, 2558) การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัย
เจลอาบน�ำ้ เพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั ผูท้ มี่ าศึกษาดูงาน และพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ของต�ำบล
ต� ำ บลปลายพระยาตั้ ง อยู ่ ห ่ า งจากตั ว อ� ำ เภอเมื อ ง
จั ง หวั ด กระบี่ ไปทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ประมาณ 68
กิโลเมตร มีพื้นที่จ�ำนวนทั้งสิ้น 12.5 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 7,812.50 ไร่ ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมโดยมีพื้นที่ท�ำการเกษตรประมาณ 6,297.50 ไร่
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส�ำคัญ ได้แก่ ปาล์มน�้ำมัน สวนยาง
และสวนกาแฟ (เทศบาลต�ำบลปลายพระยา, 2558) การใช้
ประโยชน์ จ ากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ จ ากงานวิ จั ย เจลอาบน�้ ำ เพื่ อ
จ�ำหน่ายให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน และเพิ่มผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
ของทางเทศบาล
ประเด็นส�ำคัญของบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ความส�ำคัญกับการท่องเที่ยว
เป็นอย่างมาก โดยได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์คือ เมืองท่องเที่ยวที่ทรง
คุณค่า สับปะรด มะพร้าว ที่หนึ่งของโลกสังคมแห่งมิตรไมตรี
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ดา้ นการท่องเทีย่ ว คือ เสริมสร้างความ
โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด มี
เป้าประสงค์ คือ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเกษตร อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และการค้าชายแดน มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายคือ
รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ต่อปี จ�ำนวนนักท่อง
เที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ดัง
นั้นการเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่วิถีทางหนึ่งคือ การน�ำ
สินค้าเกษตรมาแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เจล
อาบน�ำ้ เป็นสินค้าทีธ่ รุ กิจโรงแรมและทีพ่ กั ต้องมีให้บริการ หากมี
การค้นคว้าสามารถน�ำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นผสมในผลิตภัณฑ์
สบู่หรือเจลอาบน�้ำจะท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์และสามารถ
เพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง
2. เจลอาบน�้ำสูตรพื้นฐาน
องค์ประกอบของเจลอาบน�้ำสูตรมาตรฐานที่ใช้ในงาน
วิจัยครั้งนี้จะประกอบไปด้วย ตัวท�ำละลาย (Diluent) สารลด
แรงตึงผิว (Surfactant) สารให้ความชุ่มชื้น (Humectant)
กรดไขมัน (Fatty acid soap) สารปรับความหนืด (Rheology
modifier) เบสหรือด่าง (Neutralizer) น�้ำหอม (Fragrance)
และสารกันบูด (Preservative) อัตราส่วนร้อยละที่เหมาะสม
แสดงในตารางที่ 2 จากส่วนผสมของเจลอาบน�้ำที่ ใช้ในงาน
วิจัยนี้ตามมาตรฐานของ มอก. 1403-2551 สรุปได้ว่าเป็นสบู่
เหลวผสม
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ตารางที่ 2 ส่วนผสมของเจลอาบน�้ำสูตรมาตรฐาน

ล�ำดับที่

ชื่อสาร

หน้าที่

ร้อยละ

Diluent

38.20

1

Water

2

Sodium laureth sulfate

Surfactant

20.00

3

Cocamidopropyl betaine

Surfactant

12.55

4
5

Glycerin
Luaric acid

Humectant
Fatty acid soap

9.00
7.20

6

Acrylates copolymer

Rheology modifier

4.00

7

Potassium hydroxide

Neutralizer

3.70

8
9
10

Myristic acid
Palmitic acid
Perfume

Fatty acid soap
Fatty acid soap
Fragrance

2.40
2.40
0.30

11

Methylisothiazolinone

Preservative

0.25

3. การเลือกสมุนไพรเพื่อใช้ผสมในสูตรเจลอาบน�้ำ
การเลือกสมุนไพรโดยการประชุมระดมความคิดระหว่าง
นักวิจยั ชุมชนเขาเต่า สมาชิกอบต.หนองตาแต้ม สมาชิกอบต.
วังก์พง และสมาชิกเทศบาลต�ำบลปลายพระยา โดยสมุนไพรทีจ่ ะ
ใช้เป็นส่วนผสมในสูตรเจลอาบน�ำ้ จะใช้หลักเกณฑ์ดังนี้
1) เป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นหรือสามารถซื้อ
ได้โดยทั่วไป
2) สมุนไพรต้องมีรายงานความปลอดภัยในการใช้เป็น
เครื่องส�ำอางและไม่เกิดการแพ้
3) สมุนไพรที่ใช้ควรมีราคาถูกและใช้ในปริมาณน้อย
4) สมุนไพรที่ใช้ควรมีสรรพคุณในการบ�ำรุงผิว
5) องค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพรที่ใช้ ไม่ควรเกิด
ปฏิกิริยากับส่วนผสมและท�ำให้คุณสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของเจลอาบน�ำ้ เปลี่ยนแปลง
6) สารสกัดสมุนไพรควรมีความทนทานในช่วงความเป็นเบส
จากคุณลักษณะที่ดีของสมุนไพรที่น�ำมาใช้ผสมในสูตร
เจลอาบน�ำ 
้ สามารถเลือกสมุนไพรทัง้ หมด 5 ชนิด ได้แก่ แครอท
ฝาง อัญชัน ขมิ้นชัน และว่านหางจระเข้
แครอท (Daucus carota L.) พรรณไม้ในวงศ์ UMBELLIFERAE เป็นพืชที่อุดมไปด้วยสาร Beta carotene วิตามินบี 1
บี 2 และวิตามินบี วิตามินเอ โดยเฉพาะบริเวณส่วนของเปลือก
แก่ ซึ่งสามารถเปลี่ยน เป็นวิตามินเอสูง (11,000 IU) นอกจากนี้

ยังมีวิตามินบี 1 บี 2 และวิตามินบี วิตามินเอ ช่วยท�ำให้ร่างกาย
มีภูมิต้านทานโรคหวัด ป้องกันมะเร็ง ป้องกันอาการผิดปกติใน
กระดูก โรคผิวหนัง และรักษาสายตา (เดอะแอนดอทคอม, 2558)
ฝาง (Caesalpinia sappan L.) พรรณไม้ในวงศ์ LEGUMINOSAE แก่นฝางฝนกับน�้ำเป็นยาทาภายนอกในโรคผิวหนัง
บางชนิด เพื่อฆ่าเชื้อโรค น�้ำต้มแก่นฝางให้สีแดง ใช้เป็นหลัก
ในการท�ำน�้ำยาอุทัย ใช้แก้ร้อนใน แก้กระหายน�้ำได้ดี ราก ให้สี
เหลือง ใช้ท�ำสีย้อมผ้าและไหม ใช้เป็นสีผสมอาหาร และเครื่อง
ดื่ม ในแก่นพบองค์ประกอบทางเคมีต่างๆ เช่น phellandrene,
ocimene, brazilin, brasilein, sappanin, tannin (ฐานข้อมูลสมุน
ไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558)
อัญชัน (Clitoria ternatea L.) พรรณไม้ในวงศ์ LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ดอกสีน�้ำเงิน ใช้เป็นสีแต่งอาหาร
ขนม ใช้กลีบดอกสดต�ำเติมน�ำ้ เล็กน้อย กรองด้วยผ้าขาวบาง คัน้
เอาน�้ำออก จะได้น�้ำสีน�้ำเงิน (Anthocyanin) ใช้เป็น indicator
แทน lithmus ถ้าเติมน�ำ้ มะนาวลงไปเล็กน้อย จะกลายเป็นสีม่วง
ใช้แต่งสีอาหารตามต้องการ มักนิยมใช้แต่งสีนำ�้ เงินของขนมเรไร
ขนมน�้ำดอกไม้ ขนมขี้หนู รากต้นอัญชันดอกสีขาวใช้เป็นยาขับ
ปัสสาวะ ยาระบาย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริฯ, 2558)
ขมิ้นชัน  (Curcuma longa L.) พรรณไม้ในวงศ์ ZINGIBERACEAE เหง้าขมิ้นชันมีสารประกอบที่สำ� คัญ เป็นน�้ำมัน
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ด้วยตัวท�ำละลายอินทรีย์ คือ กลีเซอรีน โดยการทดลองนี้ได้
พัฒนาปริมาณและวิธีการสกัดขึ้นเพื่อให้สะดวกในการประยุกต์
ใช้ ท�ำการปรับปริมาณเพื่อให้สีของเจลอาบน�้ำดูสวยงามและไม่
เกิดตะกอนซึง่ มีอตั ราส่วนของสมุนไพรและตัวท�ำละลายทีเ่ หมาะ
สมมีดังนี้
- สารสกัดฝาง เตรียมจากแก่นฝางจ�ำนวน 100 กรัม ต้ม
กับน�้ำ 300 มิลลิลิตร ให้เดือด 4 นาที และทิ้งให้เย็น ใช้สารสกัด
ฝางแทนน�้ำในสูตร
- สารสกั ด ดอกอั ญ ชั น เตรี ย มจากดอกอั ญ ชั น แห้ ง
จ�ำนวน 40 กรัม ต้มกับน�ำ 
้ 800 มิลลิลิตร ต้มให้เดือดเป็นเวลา 5
นาที และทิ้งให้เย็น ใช้สารสกัดดอกอัญชันแทนน�้ำในสูตร
- สารสกัดแครอท เตรียมจากแครอทสดปอกเปลือก ปัน่
ผสมกับกลีเซอรีนในอัตราส่วน 1:1 ด้วยเครื่องปั่นอเนกประสงค์
และกรองด้วยผ้าขาวบาง ใช้สารสกัดแครอทแทนกลีเซอรีนใน
สูตร
- สารสกัดขมิ้น เตรียมจากขมิ้นผงจ�ำนวน 10 กรัม แช่
ในกลีเซอรีนจ�ำนวน 90 กรัม เป็นเวลา 1 คืน กรองด้วยผ้าขาว
บาง ใช้สารสกัดขมิ้นแทนกลีเซอรีนในสูตร
- สารสกัดว่านหางจระเข้ เตรียมจากว่านหางจระเข้สด
ปอกเปลือก ปั่นผสมกับกลีเซอรีนในอัตราส่วน 1:1 ด้วยเครื่อง
ปัน่ อเนกประสงค์และกรองด้วยผ้าขาว ใช้สารสกัดว่านหางจระเข้
แทนกลีเซอรีนในสูตร
เมื่อผสมสารสกัดจากสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดลงในสูตรเจล
4. การผสมสมุนไพรในสูตรเจลอาบน�้ำ
การผสมสมุนไพรทั้ง 5 ชนิดในสูตรเจลอาบน�้ำแบ่งได้ อาบน�้ำมาตรฐาน ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง สังเกตสีโดยใช้ระยะ
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้การสกัดด้วยน�้ำ และกลุ่มที่ใช้การสกัด เวลาตั้งแต่ 1 – 12 สัปดาห์ ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 3
หอมระเหย และในเหง้ายังมีสารสีเหลืองส้มที่เรียกว่าเคอร์คูมิน
สารสกัดด้วยเอทานอลจากเหง้าสดมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ไทโรซิ
เนสและต้านอนุมูลอิสระ ขมิ้นชันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อ
รา ลดอาการอักเสบ มีฤทธิ์ในการขับน�้ำได้ดี น�้ำมันหอมระเหย
ในขมิน้ ชันมีสรรพคุณรักษาปวดท้องเสียด ท้องอืด แน่นจุกเสียด
ขมิ้นชันไม่มีพิษเฉียบพลัน มีความปลอดภัยสูง (จินดาพร คง
เดช, 2551)
ว่านหางจระเข้ (Aloe vera (L.) Burm.f.) พรรณไม้ในวงศ์
ASPHODERACEAE วุ้นจากใบสดเป็นยาเย็น ใช้ชโลมเส้นผม
ท�ำให้ผมดกเงางาม และเส้นผมสลวย เนื่องจากท�ำให้รากผม
เย็น เร่งการงอกของผม และรักษาแผลบนหนังศีรษะ สารไกล
โคโปรตีนจากวุ้นใส ชื่อ aloctin A, B มีฤทธิ์ลดการอักเสบ และ
เพิม่ การเจริญทดแทนของเนือ้ เยือ่ บริเวณทีเ่ ป็นแผล แต่สลายตัว
ง่ายเมื่อถูกความร้อน สารที่เป็นองค์ประกอบในยาด�ำ (น�้ำยาง
สีเหลืองที่เคี่ยวน�้ำออกหมดจนเป็นก้อนสีด�ำ) คือสารกลุ่มแอน
ทราควิโนน เช่น aloin, barbaloin (aloe-emodin), chrysophanic
acid ออกฤทธิ์เป็นยาระบาย ยาถ่าย (ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558)
โดยสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด มีคุณสมบัติตามข้อที่ 1 – 4  
ส่วนคุณสมบัติในข้อที่ 5 และ 6 นักวิจยั ได้ทดลองผสมในสูตรเจล
อาบน�้ำและสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเจลอาบน�ำ้

ตารางที่ 3 การเปลีย่ นแปลงสีของเจลอาบน�ำ้ สูตรผสมสมุนไพรทัง้ 5 ชนิด ในระยะเวลา 1 – 12 สัปดาห์

สมุนไพร

สีเริ่มต้น

แครอท

สัปดาห์ที่
1

2

3

8

12

ส้ม

ส้ม

ส้ม

ส้ม

เหลือง

เหลือง

ฝาง

แดง

ชมพู

เหลือง

เหลือง

เหลือง

เหลือง

อัญชัน

ม่วง

เขียว

เขียว

เขียว

เขียว

เขียว

ขมิน้ ชัน

เหลือง

เหลือง

เหลือง

เหลือง

เหลือง

เหลือง

ว่านหางจระเข้

ไม่มีสี

ไม่มีสี

ไม่มสี ี

ไม่มสี ี

ไม่มสี ี

ไม่มสี ี

จากผลการทดลองใน
ตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าสมุนไพรที่
เหมาะสมในการผสมในเจลอาบน�้ำ
มีสองชนิดคือ ขมิน้ ชันและว่านหาง
จระเข้ แต่เนื่องจากขมิ้นชันเมื่อใช้
ผสมในเจลอาบน�้ำมีกลิ่นของขมิ้น
ชันผสมอยู่ท�ำให้เจลอาบน�้ำไม่น่า
ใช้ นักวิจัยจึงเลือกว่านหางจระเข้
เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการพัฒนา
เจลอาบน�้ำในขั้นตอนต่อไปโดยมี
การถ่ายทอดข้อมูลให้แก่ผู้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
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5. การใช้สารสกัดจากว่านหางจระเข้ในสูตรเจลอาบน�้ำโดย
กรรมวิธีเพื่อชุมชน
ว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรที่น�ำมาใช้ในสูตรเครื่อง
ส�ำอางเป็นเวลานานแล้ว เนื่องจากมีสรรพคุณในการบ�ำรุงผิว
ว่านหางจระเข้เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 0.5 - 1 เมตร ข้อ
และปล้องสั้น ใบเรียงเดี่ยวรอบต้น กว้าง 5 -12 เซนติเมตร
ยาว 30 - 80 เซนติเมตร อวบน�้ำมาก สีเขียวอ่อนหรือเขียว
เข้ ม ใต้ ชั้ น ผิ ว หนั ง มี น�้ ำ ยางสี เ หลื อ ง ภายในตรงกลางใบมี
วุ้นใส ใบอ่อนมีประสีขาว ดอกออกจากกลางต้น มีลักษณะ
เป็นหลอดห้อยลง สีเหลือง-ส้ม บานจากล่างขึ้นบน (Bown
D., 1995) สรรพคุณพื้นบ้านของว่านหางจระเข้จะใช้รักษา
โรคผิวหนั ง แผลไฟไหม้ ความผิดปกติของผิวหนัง อาการ
อักเสบของผิวหนัง สิว เชื้อรา (World Health Organization,
1999) องค์ ป ระกอบทางเคมี ข องว่ า นหางจระเข้ ส่ ว นเจล
ของว่ า นหางจระเข้ จ ะประกอบไปด้ ว ยสารกลุ ่ ม aloin ซึ่ ง มี
คุณสมบัติในการเป็นยาระบายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง barbaloin
ซึ่ ง มี ป ริ ม าณร้ อ ยละ 10-20 เป็ น สารออกฤทธิ์ ที่ ส� ำ คั ญ ของ
ส่ ว นเนื้ อ เจลว่ า นหางจระเข้ ว่ า นหางจระเข้ ส ามารถน� ำมา
แปรรูปตามประเภทของสินค้า ดังนี้ 1) สินค้าอุปโภค ว่าน
หางจระเข้สามารถน�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
ทั้งทางด้านยา และเครื่องส�ำอาง โดยวุ้นและน�้ำเมือกจากใบ
น�ำมาแปรรูปเป็นส่วนผสมในเครื่องส�ำอางบ�ำรุงผิว ผม ฯลฯ
2) สินค้าบริโภค ส่วนใหญ่โรงงานจะน�ำว่านหางจระเข้สดมา
แปรรูปในลักษณะผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง ส่งขายตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ปลูกว่านหาง
จระเข้เพือ่ การค้าแถบภาคตะวันตก เช่น จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
ราชบุรี กาญจนบุรี ฯลฯ มักเป็นลูกไร่ของโรงงานแปรรูป ผลผลิต
ส่วนใหญ่จึงขายตรงสู่โรงงาน เพื่อน�ำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ทั้งอุปโภคและบริโภคถึงร้อยละ 85 ราคารับซื้อหน้าโรงงาน
เฉลีย่ ประมาณกิโลกรัมละ 1.80-2.00 บาท ขึน้ อยูก่ บั น�ำ้ หนักและ
อายุของว่านหางจระเข้ โดยผลผลิตอีกส่วนหนึ่งจะถูกน�ำมา
แปรรูปโดยกลุ่มแม่บ้านหรือโรงพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 15
ซึ่งส่วนใหญ่จะรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง มีเพียงบางส่วน
ที่รับซื้อจากพ่อค้าซึ่งจะรวบรวมจากเกษตรกรที่ปลูกว่านหาง
จระเข้เป็นอาชีพเสริมและมีผลผลิตต่อไร่ไม่มากนัก โดยว่าน
หางจระเข้ส่วนใหญ่จะแปรรูปเป็นสินค้าอุปโภคประเภทบรรจุ
กระป๋อง และจ�ำหน่ายในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 40 อีก
ร้อยละ 45 (ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค) จะจ�ำหน่ายต่อไปยัง
พ่อค้าขายปลีกหรือวางจ�ำหน่ายในห้างสรรพสินค้า (ส�ำนักวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร, 2549)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

จากข้อมูลในตารางที่ 3 คณะผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการพัฒนา
วิจยั การน�ำสารสกัดว่านหางจระเข้เพือ่ ใช้เป็นส่วนผสมในสูตรเจล
อาบน�้ำ จากการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ในอุตสาหกรรม
เครื่ อ งส� ำ อางนิ ย มใช้ ว ่ า นหางจระเข้ ส กั ด ในปริ ม าณไม่ เ กิ น
ร้อยละ 1 เนื่องจากสารสกัดว่านหางจระเข้ที่นิยมใช้เป็นรูปแบบ
ผง (Freeze dried) ซึ่งมีราคาแพง ส�ำหรับว่านหางจระเข้สดไม่
นิยมใช้เนื่องจากมีปัญหาในการขนส่งว่านหางจระเข้สดไปยัง
โรงงานเกิดการเน่าเสียได้ง่ายและเทคโนโลยีในการแปรรูปว่าน
หางจระเข้เพื่อใช้ในเครื่องส�ำอางส�ำหรับประเทศไทยยังเป็นเทค
โนโลยีที่ราคาแพงเนื่องจากยางของว่านหางจระเข้มีพิษก�ำจัด
ได้ยาก ดังนั้นคณะนักวิจัยจึงได้สอบถามชาวบ้านที่ปลูกว่าน
หางจระเข้ในเขตต�ำบลหนองตาแต้ม ซึ่งมีโรงงานแปรรูปว่าน
หางจระเข้ตั้งอยู่ จึงทราบว่าในการแปรรูปว่านหางจระเข้จะใช้
CaCl2 ในการล้างยาง แต่เนื่องจากในการผลิตส�ำหรับชุมชนหา
ซื้อได้ยากและมีราคาแพง คณะผู้วิจัยจึงทดลองใช้เกลือแกง
(NaCl) แทน จากการทดลองพบว่า สามารถล้างยางของว่าน
หางจระเข้ได้มีประสิทธิภาพที่ดี โดยใช้ว่านหางจระเข้ที่ปอก
เปลือกแช่ในสารละลายเกลือแกงอิม่ ตัวเป็นเวลา 2 นาที และล้าง
น�้ำสะอาด 2 รอบ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ในการผสมว่านหางจระเข้
สดในสูตรเจลอาบน�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยี นักวิจัยมีการเปรียบเทียบว่านหางจระเข้ที่ไม่มีการ
ล้างและล้างด้วยสารละลายเกลือแกงอิ่มตัว เพื่อให้เห็นถึงความ
แตกต่าง และกระบวนการในครั้งนี้ ท�ำให้ผู้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกิดการเรียนรู้เรื่องสารละลายอิ่มตัวของเกลือแกง
เนือ่ งจากผูร้ บั การถ่ายทอดเทคโนโลยีไม่ทราบถึงความหมายของ
สารละลายเกลือแกงอิม่ ตัว ซึง่ เตรียมได้จากใส่เกลือแกงลงในน�ำ้
จนกว่าเกลือแกงจะไม่ละลาย
จากการทดลองผสมสูตรของเจลอาบน�้ำสูตรผสมว่าน
หางจระเข้ ส่วนประกอบของสูตรแสดงในตารางที่ 4 และเพื่อ
ให้สามารถใช้ในกลุ่มตัวอย่างได้ จึงท�ำการพัฒนาเจลอาบน�้ำ
ผสมว่านหางจระเข้ในนามของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้ชมุ ชนทีจ่ ะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นมาตรฐานความ
ปลอดภัย ได้พัฒนาทั้งหมด 7 กลิ่น คือ กลิ่นมะลิ กลิ่นซากุระ
กลิ่นลาเวนเดอร์ กลิ่นทิวลิป กลิ่นมารีนเฟรช กลิ่นข้าวหอม
มะลิ และ กลิ่นเทียร์ฟลาวเวอร์ ในภาชนะพลาสติกทรงกระบอก
หัวปั๊ม ขนาด 360 ml (ภาพที่ 1) ผลทดสอบตามมาตรฐาน มอก.
1403-2551 ดังแสดงในตารางที่ 5 และได้จดแจ้งการผลิตเพื่อ
ขายหรือน�ำเข้าเพื่อขายเครื่องส�ำอางควบคุมจากส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ซึง่ ได้รบั การรับรองตามใบรับ
แจ้งเลขที่ 77-1-5800023 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558
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ตารางที่ 4 ส่วนผสมของเจลอาบน�ำ้ สูตรผสมว่านหางจระเข้

ชื่อสาร

ล�ำดับที่

หน้าที่

ร้อยละ

Diluent

29.34

1

Water

2

Sodium laureth sulfate

Surfactant

20.00

3

Cocamidopropyl betaine

Surfactant

12.55

4

Glycerin

Humectant

9.00

5

Aloe vera

Botanical extract

9.00

6

Luaric acid

Fatty acid soap

7.20

7

Acrylates copolymer

Rheology modifier

4.00

8

Potassium hydroxide

Neutralizer

3.70

9

Myristic acid

Fatty acid soap

2.40

10

Palmitic acid

Fatty acid soap

2.40

11

Perfume

Fragrance

0.40

12

Methylisothiazolinone

Preservative

0.01

ตารางที่ 5 คุณสมบัตขิ องเจลอาบน�ำ้ ผสมว่านหางจระเข้ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.1403-2551

กลิ่น

สี

ร้อยละของไขมัน

pH

ด่างอิสระ

ร้อยละของสารลดแรงตึงผิว
สังเคราะห์

ข้าวหอมมะลิ

-

12.0

8.46

ไม่พบด่างอิสระ

32.55

ซากุระ

แดง

12.0

8.49

ไม่พบด่างอิสระ

32.55

ทิวลิป

แดง

12.0

8.30

ไม่พบด่างอิสระ

32.55

เทียร์ฟลาวเวอร์

ฟ้า

12.0

8.34

ไม่พบด่างอิสระ

32.55

มะลิ

-

12.0

8.23

ไม่พบด่างอิสระ

32.55

มารีนเฟรช

ฟ้า

12.0

8.38

ไม่พบด่างอิสระ

32.55

ลาเวนเดอร์

ม่วง

12.0

8.24

ไม่พบด่างอิสระ

32.55
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ภาพท่ี 1 ผลิตภัณฑเจลอาบนํ้าสูตรผสม
ว่านหางจระเขในนาม RMUTR

6. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลการทดลองของงานวิจัยได้ทดลองถ่ายทอดให้
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป ใน
หัวข้อสารท�ำความสะอาด จากการถ่ายทอดพบว่า นักศึกษาที่
ไม่มีความรู้ในการผลิตเจลอาบน�้ำสามารถท�ำการผสมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นกลุ่มพี่เลี้ยงให้ชุมชน
ที่จะเข้าร่วมการอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของ
งานบริการวิชาการให้ชุมชนในเรื่อง “โครงการอบรมการท�ำเจล
อาบน�้ำสูตรเฉพาะชุมชนเขาเต่า” ณ ห้องปฏิบัติการทางเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกล
กังวล ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โดยมีผู้เข้าอบรมจากชุมชนเขาเต่า
อบต. หนองตาแต้ม อบต. วังก์พง เทศบาลต�ำบลปลายพระยา
และบุคคลภายนอกจ�ำนวนทั้งสิ้น 35 คน โดยมีการให้ความรู้ทั้ง
ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยอบรมสูตรมาตรฐานและสูตรผสม
ว่านหางจระเข้ ดังแสดงในภาพที่ 2–8 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในครั้งนี้ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกผสมสีและกลิ่นได้
ตามความเหมาะสม
ขัน้ ตอนของกระบวนการวิจยั การพัฒนาเจลอาบน�ำ้ สูตร
ผสมสมุนไพรสูม่ าตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน แสดงในภาพแผนภูมิ
ที่ 2 โดยการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ใ นครั้ ง นี้ เ ป็ น การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participating technology transfer)

- ส่วนประกอบทางเคมี
- คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
- มาตรฐานของเจลอาบน�้ำ
- สารส�ำคัญของสมุนไพร
- วิธีการสกัด

นักวิจยั ค้นคว้าข้อมูลและทดลอง

Basic research

- แครอท - ฝาง
- ขมิ้นชัน - อัญชัน
- ว่านหางจระเข้

สมุนไพรที่ได้

- สมุนไพรที่จะน�ำมาใช้
- ส�ำรวจสมุนไพรที่หาได้ง่าย
ในชุมชน (ทุนชุมชน)

ร่วมระดมความคิดเห็น

- ชาวบ้านชุมชนเขาเต่า
- อบต. หนองตาแต้ม
- อบต. วังก์พง
- เทศบาลต�ำบลปลายพระยา

ร่วมเป็นคณะท�ำงาน

Stakeholder

- นักวิจัยทดลองสกัดสมุนไพร
และผสมในเจลอาบน�ำ้
- คั ด เลื อ กสมุ น ไพรโดยใช้
คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของเจลอาบน�้ ำ หลั ง จากผสม
สมุนไพรลงไป

- หาได้ง่ายในท้องถิ่น ราคาถูก
- ปัญหาของว่านหางจระเข้คอื ยางที่
ท�ำให้เกิดความระคายเคือง

ว่านหางจระเข้

Applied research

- สมาชิกกลุ่มแม่บ้านของอบต. หนอง
ตาแต้ม เสนอความคิดใช้ CaCl2 ใน
การล้ า งยาง
เช่ น เดี ย วกั บ โรงงาน
2
แปรรูปว่านหางจระเข้
- แต่ CaCl 2 หาซื้อยาก

ร่วมระดมความคิด

Stakeholder

- ปรับอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
เป็นอุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้
ง่ า ยและชาวบ้ า นคุ ้ น เคย เช่ น
หม้ออลูมิเนียม ไม้พาย เป็นต้น
- การปรับวิธีการผลิต โดยใช้ขั้น
ตอนที่ง่ายและไม่ซับซ้อน

ทดลองผสมว่านห่างจระเข้ สีและ
กลิ่นในสูตรเจลอาบน�้ำ ทดสอบ
ตามมาตรฐาน มอก. 1403-2551
พบว่า เป็นไปตามมาตรฐาน

นักวิจัยทดลองใช้สารละลาย
เกลือแกง (NaCL) อิ่มตัวแทน
พบว่าสามารถใช้ล้างยางได้มี
ประสิทธิภาพ

เกิ ด องค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ใ นการ
ก�ำจัดยางว่านหางจระเข้ โดย
ใช้สารละลายเกลือแกงอิ่มตัว

Applied research

- ปรับรูปแบบวิธีการสกัดว่านหาง
จระเข้ โดยใช้กรรมวิธีที่ง่าย โดย
ใช้ เ ครื่ อ งปั ่ น อเนกประสงค์ แ ละ
กรองด้วยผ้าขาวบาง
- เปรียบเทียบเจลอาบน�้ำที่ผลิต
โดยกรรมวิธที ดี่ ดั แปลงและดัง้ เดิม

Prototyping

-ทดลองถ่ายทอดกรรมวิธกี ารผลิต
เจลอาบน�ำ้ โดยใช้นกั ศึกษาเป็นต้น
แบบของผูร้ บั การถ่ายทอดฯ
- ปรับปรุงวิธีการให้เหมาะสม

Testing of prototyping

- ทราบกรรมวิธกี ารสกัดว่าน
หางจระเข้
- ทราบกรรมวิธีการท�ำเจล
อาบน�้ำทั้งสูตรผสมว่านหาง
จระเข้และไม่ผสม
- ทดลองผสมสีและกลิน่ เอง

ผูเ้ ข้ารับการถ่ายทอดฯ

- ผู้รับการถ่ายทอดฯ เลือกสี
และกลิ่ น ในการผลิ ต เจลอาบ
น�้ำของกลุ่ม
- เทศบาลต�ำบลปลายพระยา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ
กลุม่
- เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย
ระหว่ า งสมาชิ ก ต� ำ บลหนอง
ตาแต้ ม และเทศบาลต� ำ บล
ปลายพระยาในการส่ ง พั น ธุ ์
ว่านหางจระเข้เพื่อทดลองปลูก

Utilization

- ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ทที่ ำ� ขึน้
- ใช้แบบสอบถามส�ำรวจความ
พึงพอใจหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์
2 สัปดาห์

ผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ

Target technology transfer

แผนภูมิที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participating technology transfer)
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ภาพที่ 2 การเตรียมว่านหางจระเข้สด

		

ภาพที่ 3 การสกัดว่านหางจระเข้สด

56 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

		

ภาพที่ 4 การผสมเจลอาบน�้ำ

		
ภาพที่ 5 การเลือกผสมสี
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ภาพที่ 6 การเลือกผสมกลิ่น

		

ภาพที่ 7 กิจกรรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

58 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
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ภาพที่ 8 การถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบ
ของการบริการวิชาการ

7. การผลิตเจลอาบน�้ำของผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หลังจากได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เทศบาลต�ำบล
ปลายพระยาได้ ด� ำ เนิ น การผลิ ต เจลอาบน�้ ำ เพื่ อ เป็ น สิ น ค้ า
ของเทศบาลต� ำ บลปลายพระยา เนื่ อ งด้ ว ยเทศบาลต� ำ บล
ปลายพระยาได้รบั รางวัลต่างๆ ในระดับประเทศ เช่น รางวัลชนะ
เลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการ
ประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเภท
หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐในส่วนภูมิภาค ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ ส�ำนักงาน กปร. โครงการอันเนื่องจากพระ
ราชด�ำริระดับดีเด่นของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
ฯลฯ จากรางวัลที่ได้รับท�ำให้มีกลุ่มการปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นทางเทศบาล
ต�ำบลปลายพระยาจึงน�ำองค์ความรู้การผลิตเจลอาบน�้ำพัฒนา
และออกแบบผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์มาจัดแสดงและจัดจ�ำหน่าย
ดังแสดงในภาพที่ 9-11 แต่เนื่องด้วยพื้นที่ในต�ำบลปลายพระยา
ไม่มีการปลูกว่านหางจระเข้ที่ใช้ในเจลอาบน�้ำที่ผลิตในครั้งนี้
เป็นสูตรมาตรฐาน ในอนาคตทางเทศบาลต�ำบลปลายพระยา
ได้ทดลองปลูกว่านหางจระเข้เพื่อใช้ในการผลิตเจลอาบน�้ำ และ
คาดว่าน่าจะได้เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม 2559 โดยได้รับพันธุ์
ว่านหางจระเข้จากสมาชิกในเขตต�ำบลหนองตาแต้ม ซึง่ เป็นการ
เชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งกันและกัน ส�ำหรับผู้รับการถ่ายทอดเทค
โนโลยีกลุ่มอื่นยังอยู่ระหว่างการด�ำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์

59 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
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ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑ์เจลอาบน�้ำของเทศบาลต�ำบลปลายพระยา

		

ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์เจลอาบน�้ำของ
เทศบาลต�ำบลปลายพระยา
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ในงานวิจัยนี้สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ จากการ
พัฒนาเจลอาบน�้ำสูตรเฉพาะชุมชนเขาเต่า จาก
การทดลองใช้สมุนไพรต่างๆ พบว่า ว่านหางจระเข้
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดในการใช้เป็นวัตถุดิบ
เนือ่ งจากว่านหางจระเข้มคี ณ
ุ สมบัติในการบ�ำรุงผิว
ช่วยยับยัง้ ริว้ รอย ช่วยสมานบาดแผล และช่วยท�ำให้
ผิวนุม่ ชุม่ ชืน้ (World Health Organization, 1999)
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือเกิด
การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยระหว่ า งเทศบาลต� ำ บล
ปลายพระยา และ สมาชิกในต�ำบลหนองตาแต้ม
เรื่องพันธุ์ว่านหางจระเข้และกรรมวิธีในการปลูก
ดูแลรักษา และทางเทศบาลต�ำบลปลายพระยามี
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่คือเจลอาบน�้ำส�ำหรับจัดแสดง
และจ�ำหน่ายให้ผเู้ ข้ามาศึกษาดูงาน
3. กรรมวิธีการสกัดว่านหางจระเข้สดเพื่อ
ภาพที่ 11 ผลิตภัณฑ์เจลอาบน�ำ้ ของเทศบาลต�ำบลปลายพระยา
ใช้ในเจลอาบน�้ำ ท�ำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากว่านหางจระเข้ตน้ ทุนต�ำ่ สามารถท�ำใช้ได้เองใน
บทสรุป
ครัวเรือนหรือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตอ่ ยอดส�ำหรับชุมชนในอนาคต
จากการทดลองผสมสมุ น ไพรลงในสู ต รเจลอาบน�้ ำ
4. จากการทดลองใช้กลิน่ ต่างๆ ผสมลงในสูตรเจลอาบน�ำ้
มาตรฐาน โดยใช้สมุนไพรทัง้ 5 ชนิด คือ ฝาง แครอท ดอกอัญชัน และจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าบางกลิ่นยังต้อง
ขมิน้ ชัน และ ว่านหางจระเข้ พบว่า ว่านหางจระเข้สามารถผสมลง มีการปรับใส่หัวน�้ำหอมเพิ่มขึ้น เนื่องจากรสนิยมของคนไทยจะ
ไปในสูตรเจลอาบน�ำ้ ได้ดที สี่ ดุ โดยไม่ทำ� ให้คณุ สมบัตทิ างกายภาพ ชอบกลิน่ ทีแ่ รงและติดตัว แต่หากใส่หวั น�ำ้ หอมมากขึน้ อาจจะเกิด
ของเจลอาบน�้ำเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตสบู่ การระคายเคืองได้ อีกทัง้ ผูท้ มี่ อี ายุมากกว่า 40 ปีขนึ้ ไปไม่ชอบใช้
เหลวจะมีการเติมว่านหางจระเข้ลงไปเพื่อให้มีคุณสมบัติในการ สบูเ่ หลวหรือเจลอาบน�ำ้ เนือ่ งจากเคยชินกับสบูก่ อ้ น ท�ำให้ยากต่อ
บ�ำรุงผิว แต่วา่ นหางจระเข้ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครือ่ งส�ำอางเป็น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน
สารสกัดส�ำเร็จรูปทีม่ รี าคาแพง เนือ่ งจากมีกรรมวิธซี บั ซ้อน และ
จากงานวิจยั นีค้ วรสนับสนุนให้มกี ารผลิตเจลอาบน�ำ้ สูตร
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงนิยมใส่ว่านหางจระเข้ในปริมาณน้อย ผสมว่านหางจระเข้เนื่องจากราคาว่านหางจระเข้จากเกษตรกร
ส�ำหรับว่านหางจระเข้สด ปัญหาทีพ่ บได้โดยทัว่ ไปของการใช้วา่ น ขายส่งอยูท่ กี่ โิ ลกรัมละ 2.00 - 3.50 บาท ในบางช่วงเวลามีผลผลิต
หางจระเข้สดคือการตกตะกอน สามารถแก้ปญั หาโดยการสกัดด้วย ล้นตลาดท�ำให้เกษตรกรไม่สามารถขายว่านหางจระเข้ได้ หากส่ง
ตัวท�ำละลายคือกลีเซอรีน และกรองน�ำกากออก รวมทัง้ สามารถ เสริมให้มกี ารแปรรูปผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้ในรูปแบบเครือ่ ง
ท�ำให้เนือ้ ว่านหางจระเข้เป็นเนือ้ เดียวกับเจลอาบน�ำ้ ไม่เกิดการตก ส�ำอาง หรือผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ จะช่วยสร้างรายได้ทางเลือกให้
ตะกอน จากการทดลองตัง้ ทิง้ ไว้เป็นเวลา 6 เดือนทีอ่ ณุ หภูมหิ อ้ ง เกษตรกรผูป้ ลูกว่านหางจระเข้ เนือ่ งจากพืน้ ทีต่ งั้ ของอ�ำเภอหัวหิน
พบว่าเนือ้ ของเจลอาบน�ำ้ ไม่มกี ารแยกชัน้ สภาพของเนือ้ เจลยังมี มีธุรกิจสปาอยู่เป็นจ�ำนวนมาก (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,
คุณสมบัตทิ างกายภาพไม่เปลีย่ นแปลง ส�ำหรับสูตรทีม่ กี ารผสมสี 2558) หากมีการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วย
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงของสีอย่างเห็นได้ชดั ค่าความเป็นกรด-ด่าง ว่านหางจระเข้ น่าจะเป็นทางเลือกทีด่ สี ำ� หรับการพัฒนาต่อยอด
และด่างอิสระ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี อีกทัง้ ควรมีการวิจยั ผสมสมุนไพรทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะถิน่ ลงไปใน
จากการบริการวิชาการพบว่า ผูเ้ ข้าอบรมมีความสนใจและมีความ ผลิตภัณฑ์ดว้ ย แม้วา่ ว่านหางจระเข้จะมีสรรพคุณในการรักษาผิว
กระตือรือร้นในการพัฒนาเจลอาบน�้ำเพื่อให้เป็นสูตรเฉพาะของ ทีด่ ี แต่มผี ลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้วา่ นหางจระเข้เป็นส่วนผสมอยูม่ าก
ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เทศบาลต�ำบลปลายพระยา มีการพัฒนา แล้ว จึงท�ำให้ไม่มีความโดดเด่นมากนัก ดังนั้นหากมีการพัฒนา
และออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ซึง่ จะได้มกี ารพัฒนาผลิต ผลิตภัณฑ์โดยใช้สมุนไพรทีม่ เี ฉพาะในท้องถิน่ น่าจะเป็นการพัฒนา
ภัณฑ์อนื่ ๆ และท�ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีในล�ำดับถัดไป
อย่างยัง่ ยืน และเป็นการใช้ทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
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การบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพร
เพือ่ ส่งเสริมอาชีพท้องถิน่ จังหวัดอุตรดิตถ์
แบบครบวงจร
รัชนี เพ็ชร์ชา้ ง ศิวัตม์ กมลคุณานนท์* สิทธินันท์ ทองศิริ*
และอังกาบ บุญสูง*
บทคัดย่อ
ศึกษาบริบทและศักยภาพของการบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพร ความหลาก
หลายภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ความคุ้มค่าใน
การลงทุนและการแข่งขันเชิงเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์มี
จุดแข็ง ด้านการมีแพทย์แผนไทยจ�ำนวนมาก มีการสร้างเครือข่ายสม�่ำเสมอ มีโรงงาน
ผลิตยาทีข่ อทะเบียนยาแล้ว 3 แห่ง มีโรงงานบดสมุนไพรทีม่ ขี นาดใหญ่ในภาคเหนือตอน
ล่าง รวมทั้งมีการจัดตั้งสมาคมแพทย์แผนไทยส่วนภูมิภาค ซึ่งจังหวัดอื่นไม่มี จุดอ่อน
ขาดการส่งเสริมในด้านการผลิตสมุนไพร ระยะเวลาในการเก็บสมุนไพรไม่เหมาะสม จึง
ท�ำให้สมุนไพรที่เก็บมาไม่มีคุณภาพท�ำให้ราคาสมุนไพรตกต�่ำ รวมทั้งการให้ข้อมูลราย
ละเอียดในการเตรียมต�ำรับ และต�ำรายาเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยแก่ผู้อื่น โอกาส
ศักยภาพบุคลากรด้านสมุนไพรมีจ�ำนวนมาก จึงมีการสืบทอดองค์ความรู้ด้วยการจัด
อบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรจากรุ่นสู่รุ่น ภัยคุกคาม ราคาสมุนไพรในประเทศไม่คงที่
ท�ำให้ผู้ผลิตมีรายได้ไม่แน่นอน และปริมาณสมุนไพรในธรรมชาติลดลง 2) การจัดเวที
ประชาคมผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการท�ำธุรกิจสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์พบว่า มีกลุม่ แพทย์แผน
ไทยมากทีส่ ดุ โดยพบมากทีส่ ดุ ในอ�ำเภอลับแล และมีใบประกอบโรคศิลปะเป็นส่วนใหญ่
ในอ�ำเภอท่าปลามีตำ� รับยา รวม 344 ต�ำรับ พบมากที่สุด คือ อ�ำเภอพิชัย รองลงมา
คือ อ�ำเภอท่าปลา และอ�ำเภอลับแล 3) ผู้วิจัยได้ท�ำการออกแบบและพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ ในชื่อ “ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ ชื่อ
เว็บไซต์ URL http://industrial.uru.ac.th/herb/index.php’’ ภายในมีข้อมูลเกษตรกร
แพทย์แผนไทย ผู้ผลิต ต�ำรับยา ชื่อสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้ว 4) ความคุ้ม
ค่าในการลงทุนและความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐศาสตร์ของสมุนไพรจังหวัด
อุตรดิตถ์พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี โดยมีระยะเวลาคุ้มทุน 15 ปี ระยะ
เวลาคืนทุน 7-9 ปี 5) ส่วนการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการด�ำเนินการ 5 ราย 10
ผลิตภัณฑ์ พบว่า สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ร้อยละ 42.85 ถึงร้อยละ100 รวมทั้งผู้
วิจัยได้พากลุ่มแปรรูปสมุนไพรไปศึกษาดูงานการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรค โรง
พยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด และได้ท�ำการวิเคราะห์เส้นทางการตลาดพบว่า ทาง
กลุ่มมีการซื้อสมุนไพรจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามาใช้ใน
บางตัวทีห่ าได้ยากและมีปริมาณน้อย ผ่านด่านถาวรภูด่ ู่ อ�ำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
รวมทัง้ ได้นำ� บริษทั โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จ�ำกัด (ประเทศไทย) และโรงงาน
เภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ มาให้ค�ำปรึกษาแนวทางการค้าสมุนไพรกับผู้ประกอบการ
สมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพร การส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นแบบครบวงจร
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Herb Business Management
for boosting the local occupation
in Uttaradit Province
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Field : Biology

Abstract
The research aimed to study the following: 1) the context and potential
of herbal entrepreneurs, 2) the biodiversity of herbal wisdom concept, 3) the herbal
data base design and development, 4) the worthiness of an investment and competitiveness of the economic concept and 5) the product processing development
for herb. Quantitative surveys and qualitative methods were employed in this study.
The target groups composed of the community, private and public sectors.

Ratchanee Petchang

Corresponding Author
Faculty of Science and Technology
Uttaradit Rajabhat University
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The result from SWOT analysis found that Uttaradit Province had strengths
in the following aspects. the regular knowledge-sharing among Thai traditional medicine
practitioners, the existing of Thai traditional medical network, legal and standard
firms, and a large herbal grinder firm in the lower northern area and the only regional
association of Thai traditional medicine. Weaknesses were the following: lack of serious
promotion of the herbal production and lack of in-depth herbal recipes. On the opportunities,
it had many potential herbalists. Threats were lack of interactions between the networks
of agriculturists, merchandises, Thai traditional medicines and entrepreneurs in order to
share the data, knowledge, herbal cultivations and cost approximation. The discussion in
the community forum indicated that local herbal medicines were the most participatory
group from Lablae district. Most medical certificates and recipes came from Tha-pla
district. The recipes from Thai traditional medical wisdom contained 344 formulas
from Pi-chai district, Tha-pla and Lablae district,respectively. The result on the herbal
data base design and development showed that the data base could go on by using
the search engine of Google.com and URL http://industrial.uru.ac.th/herb/index.php.
The data base included the information of herbal agriculturists, Thai traditional
medicines, herbs and 25 processing products. The worthiness of an investment and
competitiveness of the economic concept was in moderate level to a good level with
the break even period between 7-9 years; while, the pay-back period was 15 years.
Promotion on processing product development and product design presented 5
entrepreneurs of 10 products with joint activities such as labeling, packaging and site
visit at Trad province. Thus, it increased their products’ value 42.85 percent for a
maximum 100 percent. The path analysis and market link indicated that the firms’ group
planted herbs in order to use on their own, be a retail trade and wholesale; moreover,
they purchased herbs from Laos through Phu-Doo International Point of Entry, Ban-Khok
district, Uttaradit Province. In addition, big herbal firms of Industrial pharmaceutical
factories, including J.S.P pharmaceutical manufactory (Thailand) Co.,Ltd. and COX
pharmaceutical manufactory (Thailand) Co.,Ltd. had made market links with local
entrepreneurs in Uttaradit Province.
Keywords : Herb Business Management, Complete Occupational Encouraging
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บทน�ำ

สมุนไพรเป็นพืชท้องถิ่นที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของ
ประเทศ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้ง่าย ราคาถูกและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มนุษย์รู้จักการใช้สมุนไพรในการป้องกัน
โรค และรักษาโรคมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม
ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าเป็น
จ�ำนวนมหาศาล พื้นที่ป่าที่เคยมีถึง 171 ล้านไร่ หรือประมาณ
ร้อยละ 53 ของพื้นที่ประเทศ จนถึงปีพ.ศ. 2538 เหลือเพียง 82
ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 25 และปัจจุบันเหลือไม่ถึงร้อยละ
20 ของพื้นที่ประเทศ (พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย, จากเว็บไซต์)
ซึ่งมีผลท�ำให้ป่าที่อุดมสมบูรณ์ลดจ�ำนวนลง เกิดการสูญเสีย
ทางชีวภาพและท�ำลายล้างชุมชนสิ่งมีชีวิตจ�ำนวนมาก รวมถึง
สมุนไพรไทยซึ่งถูกคุกคามด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และด้านปริมาณอย่างเห็นได้ชัด
ปั จ จุ บั น คนส่ ว นใหญ่ ก ลั บ มาเห็ น ความส� ำ คั ญ และ
ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาก
ขึ้น รวมทั้งการน�ำสมุนไพรมาใช้ในด้านการรักษาโรค อาหาร
เครื่องดื่ม เครื่องส�ำอางและสารที่ให้ประโยชน์อื่นๆ และทาง
รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพร
ภายในหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นยาบ�ำบัดรักษาโรค รวมทั้งผลักดันให้
ประชาชนหันมาสนใจการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร นอกจาก
นั้นกระทรวงสาธารณสุขยังได้ส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรรักษา
โรคควบคู่กับการใช้ยาแผนปัจจุบันในโรงพยาบาลของรัฐและ
เอกชน เช่นเดียวกับจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีโรงพยาบาลของรัฐ
บางแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในจังหวัดที่ได้
มีการใช้สมุนไพรในการรักษาโรค เนื่องจากจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็ น จั ง หวั ด ทางภาคเหนื อ ตอนล่ า งที่ มี แ ม่ น�้ ำ น่ า นไหลผ่ า น
เป็นเมืองท่าที่ส�ำคัญในอดีต จึงได้ชื่อว่าเมืองท่าเหนือ ซึ่งตั้ง
อยู่ในท�ำเลที่เหมาะสม มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมือง
ร้อนเฉพาะฤดู หรือทุ่งหญ้าเมืองร้อน มีฝนตกปานกลาง และ
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีล�ำธาร ล�ำห้วยไหล
ผ่าน จึงท�ำให้มีความหลากหลายของพันธุ์พืชรวมทั้งสมุนไพร
จ� ำ นวนมาก มี ก ารกระจายสิ น ค้ า แลกเปลี่ ย นองค์ ความรู ้
รวมทั้งการรักษาโรคโดยใช้สมุนไพรควบคู่ไปกับไสยศาสตร์
(ฉัตรนภา และคณะ, 2540) และยังมีโรงพยาบาลพิชัย อ�ำเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้น�ำสมุนไพรมาใช้รักษาโรคควบคู่
กั บ แผนปั จ จุ บั น จากผลการส� ำ รวจข้ อ มู ล บุ ค ลากรด้ า นการ
แพทย์แผนไทย ปีพ.ศ. 2552 พบว่า จังหวัดอุตรดิตถ์มีกลุ่ม
หมอพื้นบ้านจ�ำนวนมากกว่า 700 คน และเป็นผู้มีใบประกอบ
โรคศิลปะ จึงท�ำให้มีภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยจ�ำนวน
มาก (ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, 2539) แต่ข้อมูล
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ทั้งหมดเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ยังไม่มีรายละเอียดและขาด
การเชื่อมโยงกับผู้ปลูก ผู้ค้า ผู้ประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร
ธุรกิจสมุนไพรไทยถือเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่องจาก
สมุนไพรไทยเป็นสินค้าที่มีโอกาสสูงในตลาดโลก จากข้อมูล
ของกรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศระบุ ว ่ า สมุ น ไพร
กลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าการใช้และส่งออกรวมกว่า 80,000
ล้านบาท ส่วนกลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าประมาณ 10,000
ล้านบาท และกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ทั้งยังมีสมุนไพรกลุ่ม
สารสกัด กลุ่มที่ใช้ในอาหารสัตว์และกลุ่มที่ใช้ในการป้องกัน
ก�ำจัดศัตรูพืช รวมทั้งในตลาดอาเซียน มียอดส่งออกผลิตภัณฑ์
สมุนไพรกว่า 1 แสนล้านบาทให้กับประเทศญี่ปุ่นและมาเลเซีย
ซึ่ ง เป็ น ลู ก ค้ า หลั ก สมุ น ไพรโดยส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศไทย
หาได้ จากป่ า ธรรมชาติ แ ละปลู ก ขึ้ น เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ใ นการ
รักษาโรคในครอบครัวและเพื่อการค้า จึงถือเป็นธุรกิจที่น่า
สนใจสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ รวมทั้งขยายโอกาส
ให้คนไทยในท้องถิ่นให้มีรายได้มากขึ้น และช่วยเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้มีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
เพิ่มขึ้น แต่ความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการ รวมทั้งระบบการจัดการธุรกิจที่ดี จึงจะสามารถ
พัฒนาให้เกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น (สุขุมาลย์ หมั่นเจริญ,
2546) ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารจัดการธุร กิจ
สมุนไพรเพือ่ ส่งเสริมอาชีพท้องถิน่ จังหวัดอุตรดิตถ์แบบครบวงจร

วัตถุประสงค์

1) เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทและศั ก ยภาพของการบริ ห าร
จัดการธุรกิจสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์
2) เพื่อศึกษาความหลากหลายของภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
สมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์
3) เพื่ อ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สมุ น ไพรจั ง หวั ด
อุตรดิตถ์
4) เพื่ อ ศึ ก ษาความคุ ้ ม ค่ า ในการลงทุ น และความ
สามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐศาสตร์ของสมุนไพรจังหวัด
อุตรดิตถ์
5) ส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และช่อง
ทางการตลาดสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์

วิธีการวิจัยและการด�ำเนินงาน

วิธีการวิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการท�ำวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research :
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PAR) โดยเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
และชุ ม ชน และการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณโดยใช้ แ บบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้จะเก็บข้อมูล
จากแหล่ ง ต่ า งๆ ทั้ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ จาก
นั้นท�ำการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT analysis)
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจสมุนไพรใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ควบคู่กับเทคนิคการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
(Descriptive analysis) และการสั ง เคราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา
(Content analysis) ผลที่ได้จะออกมาเป็นภาพรวมที่เกิดขึ้น
โดยกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ใช้ วิ ธี เ ลื อ กแบบสะดวก
(Convenience sampling) และสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย
ประกอบด้วย กลุ่มแพทย์แผนไทยทุกอ�ำเภอ รวม 20 คน
กลุ่มผู้ปลูกและหาสมุนไพรขาย ทุกอ�ำเภอรวม 15 คน กลุ่ม
ร้ า นขายยา 3 ร้ า น กลุ ่ ม นั กวิ ช าการโรงพยาบาลพิ ชั ย โรง
พยาบาลท่าปลา ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาสมุนไพร 4 คน กลุ่ม
ผู้รับซื้อสมุนไพรรวม 5 คน กลุ่มโรงงานโม่สมุนไพร 1 โรงงาน
และกลุ ่ ม โรงงานแปรรูป สมุน ไพร 4 โรงงาน ขั้น ตอนวิจัยมี
ดังนี้
ด้านบริบทและศักยภาพการท�ำธุรกิจสมุนไพร โดย
การจัดเวทีประชาคมและการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ด้านข้อมูลสมุนไพร สรรพคุณ
ตามภูมิปัญญา ราคาสมุนไพร การได้มาซึ่งสมุนไพร ต�ำรับและ
ต�ำรายา
ด้ า นการออกแบบและพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
สมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการรวบรวมข้อมูลจากการใช้
แบบสอบถามและลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลสมุนไพรทุกอ�ำเภอ จาก
นั้นร่างระบบฐานข้อมูลสมุนไพร ออกแบบและพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แพทย์
แผนไทย เจ้าของร้านขายยา และผู้สนใจในการใช้ระบบฐาน
ข้อมูลสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์
ด้ า นการวิ เ คราะห์ เ ศรษฐศาสตร์ แ ละการตลาด
ธุ ร กิ จ สมุ น ไพรจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ใช้ วิ ธี การสั ม ภาษณ์ แ ละใช้
แบบสอบถามเพื่อใช้ตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีระบบ ลด
ความเสี่ยงในการขาดทุน หาความคุ้มค่าของเงินในการลงทุน
รวมทั้ง ผลตอบแทนในการลงทุน โดยพิจารณาจากค่า B/C
(Benefit-cost ratio) ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1 จึงจะถือว่า
มี ความคุ ้ ม ค่ า ในการลงทุ น ศึ ก ษาดั ช นี ท างเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม เช่น ค่า IRR (Interest rate of return) ค่า PB (Payback period) และ NPV (Net present value) ที่บ่งชี้ความ
ส�ำเร็จในการลงทุน
ด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบ
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บรรจุ ภั ณ ฑ์ ท� ำ โดยการรั บ สมั ค รผู ้ ป ระกอบการที่ เ ข้ า ร่ ว ม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท�ำการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรร่วมกัน และออกแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนา
ขึ้นให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่ง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้น�ำข้อมูลจากแบบสอบถาม รูป
ลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากผู้บริโภคและการศึกษาดูงานหน่วยงาน
ที่ท�ำธุรกิจด้านสมุนไพร

ผลที่ ได้จากการด�ำเนินการ

ด้านบริบทและศักยภาพการท�ำธุรกิจสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์
พบว่ า จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ไ ด้ รั บ องค์ ความรู ้ ส มุ น ไพร
มาจากบรรพบุรุษและการค้าขายเชื่อมโยงจากการเป็นเมือง
ท่าทางเรือและทางรถไฟที่ส� ำคัญในอดีต หรือได้จากพระใน
ขณะที่บวชเรียน ปราชญ์บางท่านได้วิชาความรู้มาจากการ
ศึกษาทางไสยศาสตร์และยาผีบอก รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติม
จากการมีบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยที่มีจ�ำนวนมาก ส่วน
ต�ำรับและต�ำรายา ส่วนใหญ่ใช้ตามต�ำราการแพทย์แผนไทย
เดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์) ต�ำรายาเวชศาสตร์ฉบับหลวง
ต�ำราโอสถพระนารายณ์ เป็นต้น มีบางต�ำรับและต�ำรายาที่ได้
จากบรรพบุรุษหรือยาผีบอก ผลจากการจัดเวทีประชาคมด้าน
บริบทและศักยภาพด้านสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า
จุ ด แข็ ง คื อ การมี แ พทย์ แ ผนไทยจ� ำ นวนมากและ
แพทย์แผนไทยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ นายเรือง บุญเกตุ ผู้ทรง
คุณวุฒิการแพทย์แผนไทย โดยการคัดเลือกจากสถาบันการ
แพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (เสีย
ชีวิต) อาจารย์องอาจ พงษ์โนรี แพทย์แผนไทยและเป็นเภสัชกร
ประจ�ำสถานพยาบาล หมอพร้อม คล้ายกล�่ำ มีชื่อเสียงด้าน
การรักษาโรคกระดูก นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่น�ำสมุนไพร
มาใช้ รั ก ษาโรคต่ า งๆ ในโรงพยาบาลควบคู ่ กั บ การรั ก ษา
ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลพิชัย
โรงพยาบาลท่ า ปลาและโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล
หลายแห่ง
จุ ด อ่ อ น ขาดการส่ ง เสริ ม ด้ า นการผลิ ต ท� ำ ให้
กระบวนการเก็บสมุนไพรไม่เป็นไปตามที่ต้องการของผู้ใช้
เช่ น เก็ บ ในขณะอ่ อ นท� ำ ให้ ฤ ทธิ์ ย าในสมุ น ไพรลดลง และ
กระบวนการอบแห้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ท�ำให้เกิดเชื้อราที่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค สมุนไพรที่เก็บมาไม่มีคุณภาพท�ำให้ราคา
สมุนไพรตกต�่ำ รวมทั้งการให้ข้อมูลรายละเอียดในการเตรียม
ต�ำรับและต�ำรายา บางต�ำรับและบางต�ำราเป็นความลับ ไม่
เปิดเผยแก่ผู้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานและลูกหลานไม่ได้สนใจด้าน
สมุนไพร ท�ำให้ข้อมูลด้านสมุนไพรหายไป
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ภาพที่ 1 การจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบริบทและศักยภาพ
ธุรกิจสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์
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โอกาส จากที่มีศักยภาพบุคลากรด้านสมุนไพรจ�ำนวน
มาก จึงมีการสืบทอดองค์ความรูด้ ว้ ยการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ น
สมุนไพรจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีนายองอาจ พงษ์โนรี เป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้สนใจในการสอบแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่องทุก
วันอาทิตย์ของสัปดาห์ และมีการสร้างเครือข่ายโดยนัดพบกับ
แพทย์แผนไทยเป็นประจ�ำ และมีการไหว้ครูปีละ 1 ครั้ง ในวัน
พฤหัสบดีของเดือน 4 เดือน 6 และเดือน 9 ของปี แต่ปัจจุบัน
มีการจัดการไหว้ครูตามสะดวกของทุกฝ่าย มีโรงงานผลิตยา 2
โรงงาน คือ โรงงานผลิตยาของร้าน ป.เภสัช และโรงงานมณทรา
ทอง มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ท�ำในรูปเครื่องส�ำอาง
เช่น จินตนาสมุนไพร ร้านไนท์ซาลอน ร้านสีดาสมุนไพร พิชญา
สมุนไพร ท�ำการผลิตแชมพู ชา สบู่ เครื่องส�ำอางบ�ำรุงผิว ผง
ขัดผิว เป็นต้น มีโรงงานบดสมุนไพรที่มีขนาดใหญ่ในภาคเหนือ
ตอนล่าง รวมทัง้ มีสมาคมแพทย์แผนไทยซึง่ ส่วนภูมภิ าคอืน่ ไม่มี
จึงท�ำให้มีการพบปะกันอย่างสม�่ำเสมอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านสมุนไพร รวมทั้งการรักษาด้วยสมุน ไพรเป็นประจ�ำดังภาพ
ที่ 2
ภั ย คุ ก คาม จากการที่ ร าคาสมุ น ไพรในประเทศไม่
คงที่ ท�ำให้ผู้ผลิตมีรายได้ไม่แน่นอน และปริมาณสมุนไพรใน
ธรรมชาติลดลง ท�ำให้ธุรกิจสมุนไพรไม่ยั่งยืน
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ด้านภูมปิ ญั ญาเกีย่ วกับสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า
มีกลุ่มแพทย์แผนไทยมากที่สุดถึง 735 คน โดยพบมากที่สุดที่
อ�ำเภอลับแล 255 คน รองลงมาคือ อ�ำเภอพิชัย 139 คน และ
อ�ำเภอตรอน 124 คน มีกลุ่มแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรค
ศิลปะ 110 คน กลุ่มนักวิชาการ 36 คน กลุ่มองค์กรเอกชน 11
องค์กร กลุ่มผู้ผลิต/ผู้แปรรูปสมุนไพร 46 คน และ กลุ่มผู้ผลิต ผู้
จ�ำหน่าย ยาแผนไทย 16 คน รวมทัง้ สิน้ 954 คน ด้านภูมปิ ญั ญา
การแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยมีต�ำรา 53 ต�ำรา โดยมีมาก
ที่สุดในอ�ำเภอท่าปลา 36 ต�ำรา รองลงมาคือ อ�ำเภอทองแสน
ขัน 9 ต�ำรา และอ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 8 ต�ำรา มีต�ำรับยามากถึง
344 ต�ำรับ โดยมีมากที่สุดในอ�ำเภอพิชัย 101 ต�ำรับ รองลงมา
คือ อ�ำเภอท่าปลา 69 ต�ำรับ และอ�ำเภอลับแล 47 ต�ำรับ รวมทั้ง
มีเอกสารต�ำรับยาของอ�ำเภอฟากท่า 1 ฉบับ รวม 30 ต�ำรับ มีผู้
ซื้อสมุนไพรในจังหวัดอุตรดิตถ์รวม 10 ราย และมีชนิดสมุนไพร
ทีร่ วบรวมจากงานวิจยั 146 ชนิด ส่วนทีน่ ำ� มาใช้เป็นยาสมุนไพร
จะใช้ทงั้ ส่วนใบและยอด เปลือกหรือล�ำต้น ราก และดอก ผลและ
เมล็ดมาใช้เป็นยา ส่วนใหญ่การปลูก/การหาสมุนไพรจะเป็นไป
ตามฤดูกาล และตามยอดสัง่ ซือ้ ซึง่ สมุนไพรบางชนิดได้จากการ
ปลูกไว้ในครัวเรือน บางชนิดหาได้ตามป่าละเมาะ (นางพลอย
ทองค�ำ ผู้ให้ข้อมูล) และบนเขาที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน โดย

		

ภาพที่ 2 การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สนใจในการสอบแพทย์
แผนไทยทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์
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เฉพาะในหมู่บ้านทรายงาม ต�ำบลน�้ำหมัน อ�ำเภอท่าปลา จะมี
การขุดข่าและท�ำข่าตากแห้งขาย มีผลผลิตสูงถึง 70-100 ตัน
ต่อปี (นายประสิทธิ์ ทองหล่อ ผู้ให้ข้อมูล)
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงพัฒนาและแก้ปัญหา ดังนี้
1) สร้างเว็บไซต์และฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้
ประกอบการและผู้บริโภค
2) จัดกิจกรรมให้แพทย์แผนไทย ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ร้านขาย
ยา และโรงงานแปรรูปสมุนไพรได้มาพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิด
เห็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น และศึกษาดูงานหน่วยงาน
ที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีชื่อเสียง และด�ำเนินธุรกิจสมุนไพร
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แบบยั่งยืน
3) ปรับปรุงการด�ำเนินธุรกิจเป็นรายบุคคล เพื่อช่วย
ให้การพัฒนาธุรกิจสมุนไพร รวมทั้งการขยายธุรกิจสมุนไพร
ปรับปรุงหน้าร้านให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4) ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ผู้ประกอบการ และสร้าง
แบรนด์ โลโก้ผลิตภัณฑ์ของตนเอง
5) ติดต่อหาช่องทางการตลาด การจัดจ�ำหน่ายให้มากขึน้
6) ใช้ โ ลโก้ ข องสถานศึ ก ษาเพื่ อ แสดงการการั น ตี
ความร่วมมือในงานวิจัยลงในบรรจุภัณฑ์ หรือในป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ดังภาพที่ 3

		
ภาพที่ 3 ให้คำ� ปรึกษาด้านการปรับปรุงสถานทีจ่ ดั จ�ำหน่าย
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และโลโก้
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ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมุนไพร
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง การ
ท�ำธุรกิจสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ และการส่งเสริมการตลาด
อีกวิธีหนึ่ง คณะผู้ร่วมวิจัยได้น�ำข้อมูลจากทุกขั้นตอนในการ
วิ จั ย ท� ำ การออกแบบและพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สมุ น ไพร
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสามารถเข้าถึงระบบผ่านการค้นหาจาก
เว็บไซต์ Google.com พิมพ์ค�ำว่า “ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
จังหวัดอุตรดิตถ์” ที่อยู่ภายใต้การดูแลระบบของนักวิชาการ
คอมพิ ว เตอร์ คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และกลุ่มแพทย์แผนไทย จังหวัดอุตรดิตถ์
ภายในมี ข ้ อ มู ล ที่ ก ลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ย สมั ค รใจในการให้
ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ยผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง จ� ำ นวน 18 คน แบ่ ง เป็ น
กลุ่มเกษตรกร จ�ำนวน 2 คน กลุ่มผู้แปรรูป/ผู้ผลิต จ�ำนวน 6
คน และแพทย์แผนไทย จ�ำนวน 10 คน ต�ำรับยา 114 ต�ำรับ
สมุนไพร 146 ชนิด และผลิตภัณฑ์แปรรูป 25 ผลิตภัณฑ์ ดัง
ภาพที่ 4
ส่วนความคุ้มค่าในการลงทุนและความสามารถในการ
แข่งขันเชิงเศรษฐศาสตร์ของสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ จากผู้
ประกอบการที่ยินดี ให้ข้อมูลการซื้อสมุนไพร ราคาจ�ำหน่าย
และผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 4 ราย พบว่า มีความคุ้มค่าและความ
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สามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี จากการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนและดัชนีทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม โดย
พิจารณาจากค่า B/C IRR PB NPV เป็นต้น พบว่า มีระยะ
เวลาคุ้มทุน 15 ปี ระยะเวลาคืนทุน 7-9 ปี จากการประเมินราย
ได้ของผู้ประกอบการหลังจากเข้าร่วมการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบ
การแต่ละรายมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง การออกแบบ
โลโก้ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์บางชนิด และมีการปรับปรุง
พัฒนาสถานที่จัดจ�ำหน่ายให้ดีขึ้น ท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด จากการวิเคราะห์รายได้ก่อน-หลังการเข้าร่วมวิจัย
และพัฒนาธุรกิจสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ ท�ำให้มีรายได้เพิ่ม
ขึ้นระหว่าง 12,000-27,500 บาท คิดเป็นร้อยละของการเพิ่ม
ขึ้น 96%-309%
ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
ช่องทางการตลาดสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์
จากการประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็น และการ
ใช้แบบสอบถามในการสอบถามผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและสมุนไพรแปรรูป รูปลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ ช่อง
ทางการตลาด รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ
พบว่า ปัญหาหลักคือการยอมรับและความเชือ่ ถือของผลิตภัณฑ์

		

ภาพที่ 4 ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
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สมุนไพรมีน้อย บรรจุภัณฑ์ไม่ทันสมัย ไม่สวยงาม ช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายน้อย การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐมีน้อย
ไม่มีความร่วมมือทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน ขาด
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพรและบุคลากร
ทางคณะผู้วิจัยได้รับสมัครผู้ประกอบการที่ยินดีเข้า
ร่วมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลากและบรรจุภัณฑ์ จ�ำนวน 5
ราย รวม 10 ผลิตภัณฑ์ (ภาพที่ 5) จากนั้นท�ำการวิเคราะห์
มูลค่าผลิตภัณฑ์ ก่อนและหลังพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พบ
ว่า สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ได้ร้อยละ 42.85 ถึงร้อยละ
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100 (ตารางที่ 1) รวมทั้ง ยังเพิ่มวิสัยทัศน์การด�ำเนินกิจการ
โดยการศึกษาดูงานกลุ่มที่ท�ำการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
มีชื่อเสียงระดับประเทศ และผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์โดดเด่นเป็น
ที่ต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ท�ำให้เกิดการตัดสินใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรของตนเอง ซึ่งได้ด�ำเนินการ
ศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ศูนย์พัฒนายา
ไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลคลองใหญ่ และกลุ่มผู้ประกอบ
การที่อ�ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ดังภาพที่ 6

		
บรรจุภัณฑ์ใหม่

บรรจุภัณฑ์เดิม

บรรจุภัณฑ์ใหม่
บรรจุภัณฑ์เดิม

ภาพที่ 5 บรรจุภณั ฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป
เดิมและที่ออกแบบใหม่

71 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑ์กอ่ นและหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฉลาก และบรรจุภณั ฑ์

ราคาผลิตภัณฑ์ (บาท/ขวด)
เดิม

ใหม่

ร้อยละมูลค่า
ที่เพิ่มขึ้น

120 ซีซี

80

120

50

ยาดม

3 กรัม

10

20

100

ยาแคปซูล

100 เม็ด

80

100

25

ชา

10 ซอง (15 กรัม)

30

50

66

กระเจีย๊ บอบแห้ง

10 กรัม

15

25

66

ลูกประคบแห้ง

20 กรัม

35

50

42.85

สบูใ่ สคลอโรฟิลล์

30 กรัม

35

50

42.85

ชื่อผลิตภัณฑ์

ขนาด

แชมพู

		
ภาพที่ 6 น�ำผู้ประกอบการศึกษาดูงาน
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การวิเคราะห์เส้นทางและการเชื่อมโยงการตลาดพบว่า
กลุ่มผู้ผลิตจะท�ำการปลูกสมุนไพรไว้ใช้เองและเพื่อขายให้กลุ่ม
ผู้ซื้อ-ขาย ทั้งในและนอกจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทั้งขายส่งให้
โรงงานผลิตยาสมุนไพรและร้านขายยาสมุนไพรในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล นอกจากนี้ กลุ่มผู้ซื้อยังมีการซื้อสมุนไพรจาก
ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ผ่ า นด่ า น
ถาวรภู่ดู่ อ�ำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นป่าที่มีความ
สมบูรณ์ของสมุนไพร โดยสมุนไพรที่ซื้อมากที่สุด คือ เสน่ห์
จันทร์แดง กวาวเครือแดง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับ
บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จ�ำกัด (ประเทศไทย)
และโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ในการให้ค�ำปรึกษาด้าน
การซื้อ-ขายสมุนไพร จากนายไตรรัตน์ มางาม ผู้ประกอบการ
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ที่มีโรงโม่สมุนไพรรายใหญ่ ในจังหวัดและในภาคเหนือตอน
ล่าง รวมทั้งนายวิเชาว์ เอี่ยมแปลง ผู้รับซื้อสมุนไพรในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านทรายงาม ต�ำบลน�้ำหมัน อ�ำเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เป็นผู้ผลิตข่าตากแห้งที่ดีที่สุดในภาค
เหนือ เพือ่ เพิม่ ช่องทางการตลาด เชือ่ มโยงกับผูซ้ อื้ สมุนไพรราย
ใหญ่ในระดับประเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการซื้อ-ขาย
สมุนไพร และต้นทุนสมุนไพรที่แท้จริงกับราคาซื้อขายที่จะเกิด
ขึ้นในอนาคต (ภาพที่ 7)
จากการด� ำ เนิ น การวิ จั ย “การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ
สมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์แบบครบ
วงจร” สามารถสรุปรูปแบบการด�ำเนินการธุรกิจสมุนไพรจังหวัด
อุตรดิตถ์ ดังภาพที่ 8

ผู ้ ป ระกอบการขายส่ ง
ขนาดใหญ่ ใ นจั ง หวั ด
อุตรดิตถ์

ฝ่ายการตลาดโรงงานเภสัช
อุตสาหกรรมเจเอสพี จ�ำกัด
และโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม
ค็อกซ์ กรุงเทพฯ

ผู้ผลิตสมุนไพรในระดับ
ชุมชน

ผู ้ ป ระกอบการโรงโม่
สมุนไพรขนาดใหญ่ที่สุด
ในภาคเหนือ

ภาพที่ 7 การเชือ่ มโยงการตลาดกับโรงงานสมุนไพรขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพฯ

การตลาดและการซือ้ -ขาย
สมุนไพรเพิ่มขึ้น

จัดท�ำฐานข้อมูลด้านสมุนไพร

ซื้ อ สมุ น ไพรที่ ส ะอาด และปลอดภั ย

กลุ่มผู้ซื้อ

ส ร ้ า ง คว า ม ห ล า ก
ห ล า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์

ความร่ ว มมื อ ของทุ ก หน่ ว ย
งานทั้ ง ในจั ง หวั ด และประเทศ

กลุ่มแปรรูป

เชื่ อ มโยงการตลาด ขยายฐาน
ลู ก ค้ า ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ

เพิ่ ม มู ล ค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์

รั บ รองมาตรฐานการผลิ
ตอย., GMP

ภาพที่ 8 การบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

การปลู ก ได้ ม าตรฐาน GAP

กลุ่มผู้ผลิต

รับซื้อสมุนไพรแบบประกันราคากลาง

ให้ ค วามรู ้ ด ้ า นการปลู ก
และการเก็บเกี่ยว
ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิต

ปลายน�้ำ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ

เพิ่ ม ช่ อ งทางประชาสั ม พั น ธ์

กลางน�้ำ

ต้นน�้ำ
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จากภาพที่ 8 จะเห็นว่า การบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพร
เพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์แบบยั่งยืน จากการ
ส�ำรวจปัญหาและความต้องการของผูป้ ระกอบการทีท่ ำ� ธุรกิจสมุน
ไพรฯ จึงด�ำเนินการส่งเสริมศักยภาพผูป้ ระกอบการดังกล่าวเป็น
3 ช่วง ดังนี้
ช่วงต้นน�้ำ ที่ต้องมองจากพื้นฐานตั้งแต่การปลูก ซึ่ง
ต้องด�ำเนินการเกษตรที่ดี และเก็บเกี่ยวสมุนไพรแบบถูกต้อง
ผู้เกี่ยวข้อง คือ กลุ่มผู้ผลิต ได้ส่งเสริมศักยภาพ ดังนี้
1) ด้านการปลูกสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GAP 2) ให้
ความรู้ด้านการปลูกและการเก็บเกี่ยว 3) ใช้เทคโนโลยีการรดน�ำ้
ต้นสมุนไพรด้วยระบบน�้ำแบบหยด ท�ำให้ช่วยเพิ่มผลิตผลให้ได้
มากขึ้น และจัดท�ำระบบฐานข้อมูลด้านสมุนไพรเพื่อจัดท�ำเป็น
ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร
ช่วงกลางน�้ำ เป็นช่วงน�ำผลผลิตสู่การใช้ประโยชน์ ซึ่ง
หมายถึง การซื้อ-ขายสมุนไพร ปัญหาที่พบมากคือ 1) ผู้ผลิต
ต้องการให้ผู้ซื้อสมุนไพรในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นจึงควรมีการ
ประกันราคากลางของสมุนไพร และ 2) ด้านผู้รับซื้อสมุนไพร
ต้องการสมุนไพรที่สะอาด มีสารออกฤทธิ์ทางสมุนไพรสูงที่สุด
ซึง่ งานวิจยั ได้อบรมการท�ำเกษตรปลอดภัย และการเก็บสมุนไพร
ที่เหมาะสม
ช่วงปลายน�้ำ เป็นการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และการส่งเสริมการตลาด ในงานวิจัยจึงส่งเสริมการ
พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจ และมี
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ความหลากหลายผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผูบ้ ริโภค จาก
นัน้ ท�ำการรับรองมาตรฐานการผลิต อย. GMP เพิม่ ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ เชือ่ มโยงการตลาด ขยายฐานลูกค้าทัง้ ในและต่าง
ประเทศ และสร้างความร่วมมือของทุกหน่วยงานทั้งในจังหวัด
และประเทศ
การน�ำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้นลง คณะผู้วิจัยได้ท�ำการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง คือ กลุ่ม
ตัวอย่างและผู้ที่สนใจ ดังนี้
1. จัดอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลสมุนไพรจังหวัด
อุตรดิตถ์ให้กบั แพทย์แผนไทย นักวิชาการโรงพยาบาลทีเ่ กีย่ วข้อง
ในด้านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเพิม่ รายชือ่ แพทย์
แผนไทยทีส่ อบผ่านหลังจากงานวิจยั ทีท่ ำ� เสร็จสิน้ แล้ว รายชือ่ ของ
สมุนไพรที่ใช้ในต�ำรับและต�ำรายา รวมทัง้ รายละเอียดของผูผ้ ลิต
ผูซ้ อื้ สมุนไพร เพือ่ เพิม่ ช่องทางการตลาดทางหนึง่
2. อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบ
ต่างๆ ให้ผปู้ ระกอบการอืน่ ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างแต่ตอ้ งการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
3. อบรมถ่ายทอดต�ำรับ ต�ำรายาที่ได้จากงานวิจัยให้
ผู้ที่มาเรียนแพทย์แผนไทย เพื่อจะน�ำความรู้ไปสอบการแพทย์
แผนไทย ณ สถานพยาบาล นายองอาจ พงษ์โนรี ทุกวันอาทิตย์
ของสัปดาห์ ดังภาพที่ 9
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ภาพที่ 9 การน�ำเสนอระบบฐานข้อมูล
สมุนไพรไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
ให้ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ทราบ
ข้อมูล

สรุปผลการวิจัย

1. บริบทและศักยภาพธุรกิจสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์
มีดังนี้ จุดแข็ง มีแพทย์แผนไทยจ�ำนวนมาก มีการสร้างเครือ
ข่ายสม�่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง มีโรงงานผลิตยาที่ขอทะเบียนยา
แล้ว 3 แห่ง มีโรงงานบดสมุนไพรที่มีขนาดใหญ่ในภาคเหนือ
ตอนล่าง รวมทั้งมีการจัดตั้งสมาคมแพทย์แผนไทยส่วนภูมิภาค
ซึ่งจังหวัดอื่นไม่มี จุดอ่อน ขาดการส่งเสริมในด้านการผลิต
สมุนไพร ช่วงการเก็บสมุนไพรที่เหมาะสม จึงท�ำให้สมุนไพร
ที่เก็บมาไม่มีคุณภาพท�ำให้ราคาสมุนไพรตกต�่ำ รวมทั้งการให้
ข้อมูลรายละเอียดในการเตรียมต�ำรับและต�ำรายา เป็นความลับ
ไม่มกี ารเปิดเผยแก่ผอู้ นื่ โอกาส ศักยภาพบุคลากรด้านสมุนไพร
มีจ�ำนวนมาก จึงมีการสืบทอดองค์ความรู้ด้วยการจัดอบรมให้
ความรู้ด้านสมุนไพรจากรุ่นสู่รุ่น ภัยคุกคาม ราคาสมุนไพรใน
ประเทศไม่คงที่ท�ำให้ผู้ผลิตมีรายได้ไม่แน่นอน และปริมาณ
สมุนไพรในธรรมชาติลดลง

2. ความหลากหลายตามภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพร
จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มีบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
จ�ำนวน 735 คน มีต�ำรายาทั้งยาเดียวและยาชุด รวม 53 ต�ำรา
มีต�ำรับยารวม 344 ต�ำรับ และมีสมุนไพรที่ส�ำรวจไว้ในงานวิจัย
รวม 146 ชนิด
3. คณะผู ้ วิ จั ย ได้ จั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล สมุ น ไพรจั ง หวั ด
อุตรดิตถ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในเว็บไซต์ URL http://industrial.
uru.ac.th/herb/index.php ที่มีข้อมูลความหลากหลายของชนิด
สมุนไพร ต�ำรับยา และข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4. ความคุ้มค่าในการลงทุนและความสามารถในการ
แข่งขันเชิงเศรษฐศาสตร์ของสมุนไพร จังหวัดอุตรดิตถ์ จ�ำนวน
4 ผูป้ ระกอบการ มีระยะเวลาคุม้ ทุน 15 ปี ระยะเวลาคืนทุน 7-9 ปี
5. การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดสมุนไพร จังหวัดอุตรดิตถ์พบ
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ว่า มีผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพร้อมเข้าร่วมด�ำเนินการได้ 5 ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นในการพัฒนาเว็บไซต์จึงเป็นที่นิยมใช้
ผู้ประกอบการ 10 ผลิตภัณฑ์
อย่างแพร่หลายในวงการการโฆษณาธุรกิจเช่นเดียวกับ สาธิต
พะเนียงทอง (2548) ที่ได้กล่าวในหนังสือ Supply chain strategy การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ เกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยี
อภิปรายผลการวิจัย
การบริหารจัดการธุรกิจสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพ สารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทาน ดังนั้น IT จึงช่วย
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์แบบครบวงจรที่ต้องมีการศึกษาตั้งแต่ ให้ผบู้ ริหารโซ่อปุ ทาน สามารถสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในรูป
ต้ น น�้ ำ คื อ การศึ ก ษาความหลากหลายของสมุ น ไพรตาม แบบใหม่ๆ ซึ่งลูกค้าและผู้ส่งมอบสินค้าช่วยกันสรรค์สร้างสังคม
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ และการจัดท�ำ ใหม่ทมี่ กี ารปรับปรุงการไหลของข้อมูลและองค์ความรูข้ องธุรกิจ
ฐานข้อมูลสมุนไพร ส่วนกลางน�้ำคือประกันราคากลางสมุนไพร ได้ตลอดเวลา ส่วนนงนุช อังยุรีกุล (2552) ได้ศึกษาเศรษฐกิจ
ผลิตผลิตภัณฑ์สะอาด ปลอดภัย เพื่อความมั่นใจของลูกค้า การผลิตและการตลาดส้มโอในจังหวัดพิจิตร พบว่า ผู้ปลูกส้ม
และปลายน�้ำ คือ การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนและความ โอในจังหวัดพิจิตร มีการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน มีค่า
สามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐศาสตร์ การส่งเสริมการแปรรูป IRR เท่ากับร้อยละ 9.24-13.64 มีอัตราความเสี่ยงค่อนข้างต�่ำ
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการตลาด โดยด้านรายจ่ายมีความเสี่ยงน้อยกว่ารายได้ แสดงว่าการปลูก
สมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่าง ส้มโอทั้งจังหวัดพิจิตรมีศักยภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ พบ
ประเทศ ซึ่งผลจากงานวิจัยสอดคล้องกับส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจ ว่าการศึกษาการท�ำธุรกิจที่ดี ควรมีการศึกษาความคุ้มค่าในการ
การเกษตร (2549) ที่ศึกษาวิจัยเศรษฐกิจสมุนไพรไทยกรณี ลงทุนและความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้
ศึกษา : ว่านหางจระเข้ ฟ้าทะลายโจร ตะไคร้หอม และไพล พบ เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจท�ำธุรกิจต่อไป โดยการบริหาร
ว่า มีปัญหาด้านการผลิตที่ยังขาดการจัดระบบการผลิตที่ดีที่ จัดการธุรกิจสมุนไพรเพื่อส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
เหมาะสม (GAP) ขาดการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ และปัญหา มีค่า IRR เท่ากับร้อยละ 16.55 มีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ที่เกิดจากโรครากเน่า ส่วนด้านการแปรรูปบางแหล่งผลิตยัง ถึงดี
ไม่ได้มาตรฐาน ขาดการน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต
ด้านการตลาด พบปัญหาเรื่องขาดแคลนตลาดรับซื้อผลผลิต ข้อเสนอแนะ
ตลาดมีความต้องการไม่แน่นอน มีการก�ำหนดโควตาในการรับ
1. ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของ
ซื้อผลผลิต ดังนั้นรัฐบาลควรด�ำเนินนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพ รัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
การผลิ ต โดยจั ด ท� ำ ระบบการเกษตรที่ ดี (GAP) พร้ อ มทั้ ง สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและหน่วย
ถ่ายทอดความรู้ และให้การรับรอง GAP จัดท�ำระบบ Contract งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อก�ำหนดนโยบายและมาตรการในการ
farming เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ ใหม่ ในด้านการ สนับสนุน ส่งเสริมการผลิต และการตลาดสมุนไพรอย่างเป็นรูป
แปรรูป ให้การสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม วิจัยและพัฒนา ธรรมที่ชัดเจน
ผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย จัดท�ำมาตรฐานการปฏิบัติ
2. จัดตั้งกลุ่ม/หน่วยงาน ท�ำหน้าที่รวบรวมความรู้ด้าน
ในการแปรรูป (GMP) รวมทั้งการถ่ายทอดและให้การรับรอง สมุนไพรแบบองค์รวม พร้อมคอยให้ความรู้ และค�ำแนะน�ำแก่
GMP จัดท�ำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้ เกษตรกรผู้ปลูก ผู้ซื้อ และผู้แปรรูป
แก่กลุ่มเกษตรกรในด้านการตลาด และควรสนับสนุนการสร้าง
3. หน่วยงานระดับจังหวัดโดยสาธารณสุขจังหวัดควรมี
เสริมประสิทธิภาพการตลาด โดยท�ำการวิจัยการตลาดถึงความ การเชือ่ มโยงเครือข่ายผูป้ ลูก ผูค้ า้ -ขาย แพทย์แผนไทย ร้านขาย
ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ถ่ายทอดความรู้ สมุนไพรและผู้ประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้พบปะ
ด้านการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกร รวมถึงการประชาสัมพันธ์/ แลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ ความต้องการ การปลูกและการ
จัดงานแสดงสินค้าเพื่อขยายฐานตลาดให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็น เก็บสมุนไพร มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสมุนไพร อย่าง
ไปตามการวิจัยของผู้วิจัยที่ได้ด�ำเนินการวิจัยตั้งแต่กระบวนการ น้อยปีละ 1 ครัง้ จะท�ำให้ธรุ กิจสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ยงั่ ยืนขึน้
ผลิต มาตรฐานการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การจัดท�ำฐาน กว่าที่เป็นอยู่
ข้อมูล ระบบสารสนเทศและการตลาดเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
4. รั ฐ บาลควรมี ก ารตั้ ง ราคากลางระหว่ า งผู ้ ผ ลิ ต
ของธุรกิจสมุนไพรจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับพิชิต และผู ้ ซื้ อ (พ่ อ ค้ า คนกลาง) สมุ น ไพร ให้ ส ามารถมี ก� ำ ไร
รู้ใหม่ (2549) ที่ได้ใช้การพัฒนาเว็บไซต์ของ ICTM มาใช้เป็น เหมาะสม ระหว่างผูป้ ลูกและผูร้ บั ซือ้ ไม่ควรปล่อยให้เป็นไปตาม
หลักในการท�ำตลาด เพื่อเป็นการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ธรรมชาติ
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การพัฒนาโรงสีข้าวสังข์หยดเข้าสู่มาตรฐาน
การปฏิบัติที่ดีส�ำหรับโรงสีข้าว :
กรณีศกึ ษา กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง
อมรรัตน์ ถนนแก้ว
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโรงสีข้าวสังข์หยดเข้าสู่มาตรฐาน
การปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับโรงสีขา้ ว (GMP) โดยมีกลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางเป็น
กรณีศึกษา ในการศึกษานี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ได้ด�ำเนินการ
ประเมินโรงสีทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GMP
รวมทั้งการวิเคราะห์ SWOT analysis จากการประเมิน GMP พบว่า ก่อนที่จะมี
การปรับปรุงกระบวนการผลิต โรงสีข้าวสังข์หยดบ้านเขากลางไม่ผ่านการประเมิน
ใน 3 ด้าน คือ 1) สถานทีต่ งั้ และอาคารผลิต 2) ด้านการบ�ำรุงรักษาและการท�ำความ
สะอาด และ 3) ด้านบุคลากร เมื่อทางโรงสีได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อ
แนะน�ำแล้ว พบว่ากระบวนการผลิตของโรงสีข้าวสังข์หยดบ้านเขากลางผ่านการ
ประเมินตามมาตรฐาน GMP ในทุกด้าน โรงสีข้าวสังข์หยดมีกระบวนการผลิตที่
ส�ำคัญ 5 ขั้นตอน คือ 1) การรับซื้อข้าวเปลือก 2) การอบลดความชื้น 3) การเก็บ
ข้าวเปลือก 4) การสีข้าวและการคัดแยกคุณภาพ 5) การบรรจุและการเก็บรักษา
เมื่อวิเคราะห์ SWOT analysis พบว่าโรงสีต้องมีการด�ำเนินการ 10 กลยุทธ์ เรียง
จากสูงไปต�่ำ ดังนี้ 1) รักษาคุณภาพสินค้าและเพิ่มตลาด 2) จัดการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานในการพัฒนาความรู้ 3) จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและขนส่ง
สะดวก 4) จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี 5) ลดต้นทุนในการผลิต
ปรับราคาให้เหมาะสม 6) จัดหาบุคลากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการลูกค้า 7) เพิ่มก�ำลังการผลิตให้ทันตามความต้องการของลูกค้า 8) เพิ่ม
เครื่องจักรเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทดแทนแรงงานคน 9) จัดหาเทคโนโลยีที่ทัน
สมัยในการป้องกันภัยธรรมชาติ และ 10) เพิ่มทุนในการท�ำธุรกิจและการศึกษา
การใช้ทุนหมุนเวียน
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Development of Sangyod rice mill
towards Good Manufacturing Practices
for rice mill (GMP) : A case study of
Ban-Khao-Klang Community Enterprise
Amonrat Thanonkaew

Field : Food science
and technology

Abstract
The objectives of this research were to develop Sangyod rice mill
towards good manufacturing practices for rice mill (GMP) and study SWOT
analysis. Ban-Khao-Klang Community Enterprise (BCE) was selected
as a case study. A Participatory Action Research (PAR) was used in this
study. GMP inspections were audited both before and after the process
development. Data showed that before the process development, the
Sangyod rice mill process failed in the following categories: 1) location and
building, 2) maintenance and cleaning, and 3) personnel and sanitary operation.
After the process development, Sangyod rice mill was passed all GMP standard
categories. Five major steps of Sangyod rice mill were 1) purchasing of paddy,
2) reducing of moisture content, 3) storage of paddy, 4) milling and quality
control and 5) packing and storage. The SWOT analysis showed that BCE
needs to conduct 10 strategies. The data were showed as following from
high to low level: 1) control the quality of products and extension of market,  
2) training and visiting other mills for improving of knowledge, 3) provide
the good quality of raw material and convenient transportation, 4) provide
the worker who can use technology and marketing, 5) reduce the cost of
production and adjust the price of product,  6) provide the personnel who can
develop the  product to meet customer requirement, 7) increase production
to meet customer demand, 8) increase the machines to replace labor, 9)
provide the technology to prevent natural disasters and 10) increase in the
investment and learn how to use of working capital.
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บทน�ำ

ข้าวพันธุ์สังข์หยดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Oryza
sativa L. ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของภาคใต้ ปลูกมากใน
พื้นที่บริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้แก่ พัทลุง สงขลา และ
นครศรีธรรมราช พันธุ์ข้าวสังข์หยดที่ชาวนาปลูกอยู่เดิมมีหลาก
หลายลักษณะ เนื่องจากมีหลายสายพันธุ์ จึงท�ำให้ข้าวสังข์หยด
มีคุณลักษณะแตกต่างกัน ส่งผลให้ข้าวมีคุณภาพไม่สม�่ำเสมอ
ศูนย์วจิ ยั ข้าวพัทลุงจึงได้ดำ� เนินการปรับปรุงพันธุจ์ นได้สายพันธุ์
บริสุทธิ์ และได้เผยแพร่ให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดสาย
พันธุ์บริสุทธิ์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ด�ำเนินการยื่นค�ำขอหนังสือ
รับรองพันธุ์พืช ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.
2518 และกรมวิชาการเกษตรได้ประกาศออกหนังสือรับรอง
พันธุ์พืช ขึ้นทะเบียนชื่อพันธุ์ “ข้าวสังข์หยดพัทลุง” เมื่อวันที่
4 กรกฎาคม 2548 และได้ด�ำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ตามพระ
ราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ต่อกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ชื่อสินค้าว่า “ข้าว
สังข์หยดเมืองพัทลุง” ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2549 (ส�ำเริง แซ่ตัน,
2550) การประกาศรับรองข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นข้าว
GI (Geographical Indication)  มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง
ตามกฎหมายในสิทธิชุมชนผู้ผลิต เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนา
คุณภาพสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ
เป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อพัฒนาทางด้านการค้าต่อไป
และเป็นการกระตุน้ ให้ผผู้ ลิตในท้องถิน่ มีการดูแลรักษามาตรฐาน
ของสินค้า เพือ่ รักษาภาพลักษณ์ของสินค้าทีผ่ ลิตจากท้องถิน่ ตน
พร้อมเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิน่ เพือ่ เพิม่ และกระจาย
รายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสร้าง
ความภาคภูมิใจในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งเป็นส่วน
หนึ่งของการส่งเสริมการท่องเที่ยว (พนิตพิมพ์ สิทธิศักดิ์ และ
คณะ, 2557) เนื่องจากข้าวสังข์หยดเป็นข้าวพื้นเมืองของภาค
ใต้ทมี่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง ท�ำให้เป็นสินค้าเกษตรได้รบั ความ
นิยมสูงในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ มีการปลูกและแปรรูปมาก
ที่สุดในจังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอ
ควนขนุน อ�ำเภอเขาชัยสน และอ�ำเภอปากพะยูน (วุฒิไกร มี
พัฒน์ และคณะ, 2557) ในปีพ.ศ. 2554 เกษตรกรจังหวัดพัทลุง
ปลูกข้าวสังข์หยดทั้งหมดใน 10 อ�ำเภอ จ�ำนวน 399 ครัวเรือน  
รวมพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 3,709 ไร่ ผลผลิตรวม 1,414.15 ตัน เฉลี่ย
381.27 กิโลกรัมต่อไร่  โดยผลผลิตทั้งหมดร้อยละ 35  เก็บไว้
บริโภค ร้อยละ 10 เก็บไว้ส�ำหรับท�ำพันธุ์ และที่เหลือร้อยละ 55
จ�ำหน่าย (ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง, 2555)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 7
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หมู่ที่ 13 ตําบลปันแต อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จัดตั้งขึ้น
ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จดทะเบียนแล้วภายใต้
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 รหัสทะเบียน
5-93-05-08/1-0005 โดยมีเป้าหมายหลักคือ การส่งเสริม
การปลูกและการแปรรูปข้าวสังข์หยดในพื้นที่อ�ำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง ในปีพ.ศ. 2558 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง
มีสมาชิกจ�ำนวน 85 คน จาก 67 ครัวเรือน สมาชิกทุกครัวเรือน
ท�ำนาข้าวสังข์หยด มีพนื้ ที่ในการเพาะปลูกข้าวสังข์หยดทัง้ หมด
700 ไร่ มีผลผลิตข้าวสังข์หยด 350 ตัน/ปี และท�ำการสีข้าวสังข์
หยดโดยโรงสีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ปีละ 100
ตัน ซึ่งโรงสีข้าวสังข์หยดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง
เป็นโรงสีขนาดเล็ก มีกำ� ลังการผลิตของเครือ่ งจักรขนาด 12 ตัน/
วัน ประธานกลุ่มคือ นายนัด อ่อนแก้ว ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก
สมาชิกให้เป็นประธานกลุ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันใน
ปีพ.ศ. 2552 Dr. Riccardo Cozzo (CEO of Bioagricert) จาก
ประเทศอิตาลี ได้เข้าเยีย่ มชมการด�ำเนินการผลิตและแปรรูปข้าว
สังข์หยดเมืองพัทลุง (ข้าวสังข์หยด GI) (ภาพที่ 1) ซึ่งในช่วงนั้น
กระบวนการแปรรูปข้าวของโรงสียงั ไม่ได้มาตรฐานใดๆ รวมทัง้ มี
การใช้แรงงานคนในทุกขัน้ ตอนการผลิต  ท่านจึงได้ให้คำ� แนะน�ำ
ในด้านการบริหารจัดการโรงสีเพือ่ รองรับการส่งออกข้าวพืน้ เมือง
ไปจ�ำหน่ายในตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในสหภาพยุโรป ตั้งแต่
บัดนั้นเป็นต้นมาทางคณะกรรมการของโรงสีและนักวิจัยได้ร่วม
มือกันพัฒนากระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดให้ได้มาตรฐานการ
ผลิตในระดับสากล ซึง่ ในระหว่างการด�ำเนินการพัฒนาโรงสี ทาง
กลุม่ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดียงิ่ จากหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่อ�ำเภอควนขนุน (ส.ส. นิพิฏฐ์
อินทรสมบัติ) ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงาน
ต่างๆ ในจังหวัดพัทลุง เพื่อผลักดันโครงการ “ผลิตข้าวคุณภาพ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยครบวงจร” ประจ�ำปีงบประมาณ 2554
ซึง่ ในโครงการนีท้ างกลุม่ ได้รบั งบประมาณสนับสนุนในด้านเครือ่ ง
มือและอาคารก่อสร้าง  เพื่อรองรับกระบวนการแปรรูปข้าว
ตามมาตรฐาน GMP นอกจากนี้ ยังใช้งบประมาณของกลุ่มเอง
ในการจัดซื้อรถยก (Forklift)  เพื่อใช้ทุ่นแรงในการเคลื่อนย้าย
กระสอบข้าว และสร้างโรงเรือนส�ำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ต่างๆ จากข้าวสังข์หยด ต่อมาในปีงบประมาณ 2555 โรงสีข้าว
สังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางได้รับการคัดเลือกจาก
ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ให้เข้า
ร่วมโครงการ “กระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับโรงสีข้าวขนาด
เล็กให้ได้มาตรฐาน มกษ. 4403-2553 อย่างมีส่วนร่วม” โดยได้
รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในส่วนการปรับปรุงโรงสีดา้ น
รายละเอียดต่างๆ รวมทั้งได้รับค�ำแนะน�ำต่างๆ ในการปรับปรุง
โรงสีตามมาตรฐาน GMP ท�ำให้โรงสีขา้ วสังข์หยดวิสาหกิจชุมชน
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บ้านเขากลางเป็นโรงสีแห่งแรกในภาคใต้ที่ได้ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP โรงสีข้าว (การปฏิบัติที่ดีส�ำหรับโรงสีข้าว) ซึ่ง
สามารถใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาโรงสีข้าวขนาดเล็กในภาคใต้
ให้ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง GMP ต่อไป
โรงสีข้าวท�ำหน้าที่แปรรูปขั้นต้นจากข้าวเปลือกเป็น
ข้าวสาร ระหว่างการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ข้าวสารอาจจะมีการ
ปนเปื้อนอันตรายต่างๆ เช่น อันตรายทางกายภาพ (เศษแก้ว
โลหะ เข็ม ด้ายเย็บกระสอบ) สารอันตรายทางเคมี เช่น สาร
ตกค้างจากยาฆ่าแมลง และอันตรายทางชีวภาพ (การปนเปื้อน
ของจุลนิ ทรีย)์ ซึง่ อันตรายเหล่านีล้ ว้ นมีผลต่อความปลอดภัยและ
การยอมรับของผู้บริโภค (กิตติศักดิ์ วสันติวงศ์ และคณะ, 2554)
โรงสีข้าวสังข์หยดในจังหวัดพัทลุงได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกับ
โรงสีโดยทั่วไปคือ ประสบปัญหาการปนเปื้อนของสารอันตราย
ต่างๆ เช่น พบการปนเปื้อนของเชื้อราในข้าวกล้องที่มีความชื้น
สูง การปนเปื้อนของก้อนกรวด และการปนเปื้อนของแมลงใน
ข้าวสังข์หยดบรรจุถุง ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการ
ยอมรับของผู้บริโภคข้าวสังข์หยด (วุฒิไกร มีพัฒน์ และคณะ,
2557)  เพื่อสร้างคุณค่าให้กับข้าวสังข์หยดให้เป็นสินค้าที่ได้รับ
การยอมรับ และขยายโอกาสทางการตลาดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
รวมทั้งเป็นการสร้างความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และขยายตลาดค้าข้าวสังข์หยดออกไปสู่ตลาดการค้าข้าวระดับ
โลกด้วยมาตรฐานการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาและพัฒนาโรงสีข้าวสังข์
หยดให้เข้าสู่มาตรฐานสากลคือ การปฏิบัติที่ดีส�ำหรับโรงสีข้าว
(Good Manufacturing Practices for rice mill) ซึง่ เป็นการพัฒนา
โรงสีข้าวโดยการควบคุมสถานที่/กระบวนการผลิตให้มีความ
ปลอดภัย และคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่วางแผน
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การผลิต การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการขนส่งถึง
ผูบ้ ริโภค (ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2553)  
ศิริพร  อรุณเดชาชัย (2540) รายงานว่า การบริหารการผลิตมี
ความส�ำคัญอย่างมากต่อความส�ำเร็จในกิจการโรงสีขา้ ว การผลิต
ข้าวให้ข้าวมีคุณภาพดีนั้นจะต้องค�ำนึงถึงหลายปัจจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตข้าว เช่น เทคโนโลยีการผลิตข้าว
ให้ได้คุณภาพ การก�ำหนดมาตรฐานคุณภาพข้าว และการตรวจ
สอบคุณภาพข้าวเปลือก ประเด็นปัญหาส�ำคัญของกิจการโรงสี
ข้าว ได้แก่ ปัญหาข้าวเปลือกในสต๊อกของโรงสีข้าวมีมากเกิน
ไป ก�ำลังการผลิตและผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค ส�ำหรับแนวทางแก้ไขนั้น ควรจะท�ำการวางแผนก่อน
การผลิตเพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด�ำเนินการ
ผลิตอย่างสม�ำ่ เสมอ และเกิดความสมดุลกันระหว่างต้นทุน เวลา
และค่าใช้จ่ายในการผลิต ซึ่งมีผลการศึกษาไปแนวทางเดียวกัน
กับการศึกษาของ ผดุงศักดิ์ วานิชชัง (2535) ได้ศกึ ษาการจัดการ
โรงสีข้าวพบว่า การปรับปรุงวิธีการท�ำงานด้านโรงสีอย่างเป็น
ระบบ ตั้งแต่คุณภาพข้าวที่มีผลต่อการสีข้าว กระบวนการสีข้าว
การดูแลรักษาโรงสี การบริหารจัดการโรงสีข้าวสมัยใหม่ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท�ำงานของโรงสีท�ำให้เพิ่มรายได้ให้กับโรงสีได้สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของโรงสีข้าวสังข์หยด
ในจังหวัดพัทลุงเข้าสู่ระบบการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล
คือ มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส�ำหรับโรงสีข้าว (GMP โรงสีข้าว)
2. ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการด�ำเนินงานของ
โรงสีข้าวสังข์หยดให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP

		
ภาพที่ 1 Dr. Riccardo Cozzo
จากประเทศอิตาลี ได้
เข้ า เยี่ ย มชมการ
ด�ำ เนิ นการผลิ ต และ
แปรรูปข้าวสังข์หยด
เมืองพัทลุง (เรียงจาก
ซ้ายไปขวา ผศ.ดร.
อมรรัตน์ ถนนแก้ว
นายนั ด อ่ อ นแก้ ว
Dr. Riccardo และ
เลขาของ Dr. Riccardo)
ที่มา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง (ถ่ายภาพจากรูปภาพที่ติดในห้องประชุมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง)
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วิธีดำ� เนินการวิจัย

ในการศึกษานี้ใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Action Research – PAR) เทคนิคการวิจัยเชิง
ปฏิบตั กิ ารโดยประชาชนมีสว่ นร่วม  มีการสร้างทีมงานวิจยั ท้องถิน่
หรือนักวิจยั ท้องถิน่ ผูน้ ำ� ชุมชนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการวิจยั (ธน
พรรณ ธานี, 2540) ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ชีวิตใน
ชุมชนเพือ่ ได้ขอ้ มูลเฉพาะเรือ่ ง ในการศึกษาการพัฒนาโรงสีขา้ ว
สังข์หยดเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำ� หรับโรงสีข้าวนี้ ด�ำเนิน
การโดยใช้กรณีศึกษาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง  ซึ่ง
เป็นโรงสีทผี่ า่ นการคัดเลือกโรงสีทเี่ ข้าเกณฑ์โรงสีขา้ วสังข์หยดที่
สามารถมีศกั ยภาพในการพัฒนากระบวนการผลิตตามมาตรฐาน
GMP ตามแนวทางการพัฒนาข้าวสังข์หยดพัทลุง ปีพ.ศ. 2553
- 2556 โดยแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขต 9 (วุฒิไกร มีพัฒน์ และคณะ, 2557)  มี
ขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1. การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงสีข้าว
สังข์หยดตามมาตรฐาน GMP
การรับรองมาตรฐาน GMP เป็นการตรวจประเมินเพื่อ
ท�ำการทวนสอบ และรับรองระบบที่เป็นระบบการจัดการความ
ปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐาน ว่าได้มีการน�ำไปปฏิบัติใช้อย่าง
มีประสิทธิผล มาตรฐาน GMP เป็นระบบการจัดการสภาวะ
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แวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิตที่เข้าใจได้ง่าย และ
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย หลังจากที่
ได้รับการรับรอง GMP แล้ว จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการมุ่งสู่การ
รับรองระบบ HACCP และ ISO ในอนาคต GMP มี 2 ประเภท
คือ GMP สุขลักษณะทั่วไป (General GMP) และ GMP เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) ซึ่งโรงสีข้าวจัดอยู่ในประเภท GMP
สุขลักษณะทั่วไป แบบฟอร์มในการประเมินเป็นแบบฟอร์ม
เดียวกัน คือ แบบฟอร์ม ตส.1 ท�ำให้ค่าน�้ำหนักคะแนนต่างๆ
ใช้กับอุตสาหกรรมประเภททั่วไป (จักรทอง ทองจัตุ และคณะ,
2555) ในการศึกษานี้คณะกรรมการตรวจประเมิน GMP จาก
กรมการข้าว จ�ำนวน 5 คน ได้ด�ำเนินการประเมินโรงสีข้าวสังข์
หยดเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GMP ทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง
กระบวนการผลิต ซึง่ ได้ดำ� เนินการประเมินตามแบบบันทึกสถาน
ที่ผลิตอาหาร สต. 1 ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข (ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,
2545) ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 2)
เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 3) การควบคุม
กระบวนการผลิต 4) การสุขาภิบาล 5) การบ�ำรุงรักษาและการ
ท�ำความสะอาด และ 6) บุคลากร โดยมีหลักเกณฑ์การตัดสินใจ
ให้คะแนนในแบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร มี 3 ระดับ
ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 หลักเกณฑ์การให้คะแนนในแบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร

ระดับ
ดี
พอใช้

ปรับปรุง

นิยาม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกประการ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่ยังพบข้อบกพร่อง
ซึ่งยอมรับได้ เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน
การปนเปื้อนในอาหาร หรือข้อบกพร่องนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยตรงกับ
อาหารที่ผลิต
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2545)

คะแนนประเมิน
2
1

0
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วิธีการค�ำนวณคะแนนในแต่ละหัวข้อมีสูตร ดังนี้
คะแนนที่ได้ = น�้ำหนักในแต่ละข้อ X ระดับคะแนนประเมินที่ได้
ร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละหัวข้อ     =   คะแนนที่ได้รวม X 100
         คะแนนรวมในแต่ละหัวข้อ
ค�ำนวณโดยน�ำคะแนนเต็มของข้อดังกล่าวคูณน�้ำหนัก
ของข้อนั้นแล้วน�ำผลคูณที่ได้มาหักจากคะแนนรวมเดิมของหัว
ข้อนั้นๆ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ คะแนนรวมที่ใช้ในการคิดคะแนนของ
หัวข้อนัน้ การยอมรับผลการตรวจผ่านการประเมิน ต้องมีคะแนน
ที่ได้รวมแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และต้องไม่พบข้อ
บกพร่องทีร่ นุ แรง (ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2545)
เมื่อด�ำเนินการประเมินกระบวนการผลิตของโรงสีแล้ว
คณะกรรมการฯ ได้พบข้อบกพร่องต่างๆ ทีจ่ ะต้องมีการปรับปรุง
แก้ไข ทางคณะกรรมการฯ จึงได้นำ� เสนอข้อมูลแก่โรงสีเพือ่ ให้โรง
สีได้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป เมื่อทางโรงสีได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตแล้ว ทางคณะกรรมการฯ จึงได้ดำ� เนิน
การตรวจประเมินประเมินโรงสีอกี ครัง้ เพือ่ การรับรอง GMP จาก
กรมการข้าว เมือ่ ผ่านการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงสีขา้ ว
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP แล้ว ทีมนักวิจยั และคณะกรรมการ
ของโรงสีได้รวบรวมข้อมูลเพือ่ สรุปขัน้ ตอนกระบวนการผลิตตาม
มาตรฐาน GMP ของโรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขา
กลาง
2. การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการด�ำเนินงานของโรง
สีข้าวสังข์หยดให้เป็นไปตามหลัก GMP
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการด�ำเนินงาน
ของโรงสีขา้ วสังข์หยดให้เป็นไปตามหลัก GMP โดยการวิเคราะห์
SWOT analysis ได้ดำ� เนินการปฏิบัติการกลุ่ม ซึ่งมีสมาชิกของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการโรงสีข้าวสังข์หยดจ�ำนวน 20 คน วิเคราะห์ตามขั้นตอน
ดังนี้
1) การวิเคราะห์ประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค จากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย สภาพ
แวดล้อมทั่วไป คือ เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และเทคโนโลยี
และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านสินค้า บริการ และความปลอดภัย
2) การชั่งน�้ำหนักด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ในแต่ละข้อที่มีการคัดเลือก ให้คณะกรรมการบริหาร
งานของโรงสีให้น�้ำหนักในแต่ละข้อทีม่ ศี กั ยภาพส่งผลกระทบต่อ
กลุ่ม (Potential impact) และเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค ที่มีความส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบ (Relative important)

โดยใช้เกณฑ์ปริมาณ ต�ำ่ มาก ต�ำ 
่ กลาง สูง สูงมาก จากนัน้ น�ำเอา
มาค�ำนวณเป็นคะแนนโดยให้ค่า ต�่ำมาก =1  ต�่ำ = 2  กลาง = 3  
สูง = 4  สูงมาก = 5 และให้ค่าเป็นเครื่องหมาย (+) ด้านจุดแข็ง
และโอกาส และให้เครื่องหมาย (-) ด้านจุดอ่อน และอุปสรรค
3) การสร้างกลยุทธ์ทางเลือก กระท�ำในขอบเขต จุด
อ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค โดยใช้วธิ กี ารทีเ่ รียกว่า SWOT
matrix เป็นการก�ำหนดภารกิจและวัตถุประสงค์ของกลุ่มให้มี
ความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4) การจัดล�ำดับความส�ำคัญกลยุทธ์ทางเลือก โดยคณะ
กรรมการบริหารโรงสีขา้ ว ด้วยการล�ำดับความส�ำคัญจากมากไปหาน้อย

ผลการวิจัย

1. การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงสีข้าว
สังข์หยดตามมาตรฐาน GMP
จากการประเมินโรงสีข้าวสังข์หยดของวิสาหกิจชุมชน
บ้านเขากลางตามมาตรฐาน GMP ทั้ง 6 ด้าน โดยใช้แบบตรวจ
ประเมินสถานทีผ่ ลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้
ผลการประเมินดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้าน
สถานที่ตั้งและอาคารผลิต ได้คะแนนร้อยละ 51.89 ด้านเครื่อง
มือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ได้คะแนนร้อยละ 75.00
ด้านการควบคุมกระบวนการผลิตได้คะแนนร้อยละ 71.14 ด้าน
การสุขาภิบาลได้คะแนนร้อยละ 76.67 ด้านการบ�ำรุงรักษาและ
การท�ำความสะอาด ได้คะแนนร้อยละ 50.00 และด้านบุคลากร
ได้คะแนนร้อยละ 48.33 ซึ่งในบางข้อไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คะแนนร้อยละ 60 มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขในด้าน
ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2-8 ซึ่งทางโรงสีข้าวสังข์หยดกลุ่ม
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นเขากลางได้ ด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตตามหลัก GMP ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน ซึ่งมี
รายละเอียดการปรับปรุง ดังต่อไปนี้
ข้อก�ำหนดที่ 1 เรื่องสถานที่ตั้งและอาคารผลิต ได้มี
การปรับปรุงโรงเรือนให้มีการป้องกันสัตว์โดยการปิดช่องประตู
ท�ำการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ เดินได้ทั่วบริเวณ มีการท�ำ
รัว้ ป้องกันสัตว์เลีย้ งเข้ามาในบริเวณผลิต ติดฟิลม์ กระจกทุกบาน
น�ำตาข่ายมาติดบริเวณช่องระบายอากาศป้องกันนก และน�ำฝา
ครอบมาครอบหลอดไฟ (ตารางที่ 3)

84 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ข้อก�ำหนดที่ 2 เรื่องเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
การผลิต ท�ำการขนย้ายสิ่งของที่ไม่จ�ำเป็นในกระบวนการผลิต
ออกจากส่วนผลิต จัดท�ำกระบวนการขั้นตอนในการท�ำงานของ
เครื่องจักร และจัดหาชั้นวางอุปกรณ์ที่เหมาะสม (ตารางที่ 4)
ข้อก�ำหนดที่ 3 เรือ่ งการควบคุมกระบวนการผลิต ท�ำการ
ระบุที่มาของข้าวเปลือกแต่ละกระสอบ และข้าวที่ผ่านการสีแล้ว
ท�ำการจัดเก็บที่ถูกวิธีและมิดชิด (ตารางที่ 5)
ข้อก�ำหนดที่ 4 เรื่องการสุขาภิบาล ได้มีการเปลี่ยนผ้า
เช็ดมือที่ใช้แล้วทุกๆ 2 ชั่วโมง (ตารางที่ 6)
ข้อก�ำหนดที่ 5 เรื่องการบ�ำรุงรักษาและการท�ำความ
สะอาด ท�ำแบบฟอร์มในการท�ำความสะอาดและการตรวจสอบ
การท�ำความสะอาด และจัดหาพื้นที่ในจัดเก็บอุปกรณ์ ในการ
ท�ำความสะอาด (ตารางที่ 7)
ข้อก�ำหนดที่ 6 เรื่องบุคลากร ออกระเบียบในการแต่ง

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

กาย ฝึกอบรมพนักงานด้านสุขลักษณะ และมีมาตรการในการ
ตรวจสุขภาพประจ�ำปี  (ตารางที่ 8)
เมือ่ ทางโรงสีได้ดำ� เนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อก�ำหนด
ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการประเมิน GMP ได้ด�ำเนินตรวจสอบ
กระบวนการผลิตซ�้ำอีกครั้ง พบว่าคะแนนเฉลี่ยเรื่องสถานที่ตั้ง
และอาคารผลิตได้คะแนนร้อยละ 78.95 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.06
เรือ่ งเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์การผลิตได้คะแนนร้อยละ
87.50 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.50 เรือ่ งการควบคุมกระบวนการผลิตได้
คะแนนร้อยละ 80.95 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.81 เรือ่ งการสุขาภิบาลได้
คะแนนร้อยละ 83.33 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.66 เรื่องการบ�ำรุงรักษา
และการท�ำความสะอาดได้คะแนนร้อยละ 73.08 เพิ่มขึ้นร้อยละ
23.04 และเรื่องบุคลากรได้คะแนนร้อยละ 71.67 เพิ่มขึ้นร้อยละ
23.34 ซึง่ ทุกข้อมีคะแนนสูงขึน้ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานคะแนน
ร้อยละ 60 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 สรุปคะแนนผลการประเมินกระบวนการผลิตของโรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางทั้งก่อนและหลังการ
   ปรับปรุงกระบวนการผลิตตามหลักการตรวจประเมิน GMP
เรื่อง

คะแนนเฉลี่ย
ก่อนการปรับปรุง
(ร้อยละ)

สิ่งต้องปรับปรุง

คะแนนเฉลี่ย
หลังการปรับปรุง
(ร้อยละ)

1. สถานที่ตั้งและอาคาร
ผลิต

51.89

บริเวณภายในอาคารเดินได้ไม่รอบ/ ช่องประตูบางส่วน
ไม่มีการปิดเพื่อป้องกันสัตว์/ ไม่มีฝาปิดหลุมแกลบ/
มีการสะสมของสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว/ ไม่มีรั้วป้องกันสัตว์/
กระจกไม่มีการติดฟิล์ม/ หลอดไฟไม่มีฝาครอบ

78.95

2. เครื่องมือ เครื่องจักร
และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ผลิต

75.00

ตู้เครื่องมืออยู่ในต�ำแหน่งที่ไม่เหมาะสม/ไม่มีการบอก
ขัน้ ตอนในการใช้เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร/ ชัน้ วางอุปกรณ์
ไม่เหมาะสม

87.50

3. การควบคุมกระบวนการ
ผลิต

71.14

กระสอบข้าวเปลือกไม่มีการบอกที่มาและวันที่/ ไม่มี
หลักฐานที่มาของกระสอบที่น�ำมาใส่ข้าวเปลือก/ ข้าว
ที่ผ่านการคัดแยกไม่มีการเก็บที่ถูกต้องและมิดชิด

80.95

4. การสุขาภิบาล

76.67

ไม่มภี าชนะส�ำหรับใส่ขยะพร้อมฝาปิด ตัง้ อยูใ่ นทีเ่ หมาะ
สมและเพียงพอ/ ไม่มกี ารเปลีย่ นผ้าเช็ดมือ/ การก�ำจัด
ขยะที่ไม่เหมาะสม

83.33

5. การบ�ำรุงรักษาและการ
ท�ำความสะอาด

50.00

ไม่มีการท�ำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร/ ไม่มี
การจดบันทึกการท�ำความสะอาดและการตรวจสอบ
การท�ำความสะอาด/ ไม่มีสถานที่เก็บอุปกรณ์ในการ
ท�ำความสะอาด

73.08

6. บุคลากร

48.33

พนักงานสวมใส่เครื่องประดับ/ ไม่มีการฝึกอบรมคน
งานด้านสุขลักษณะ/ ไม่มมี าตรการในการตรวจสุขภาพ
พนักงาน

71.67

ที่มา : เอกสารการตรวจประเมิน GMP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

85 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ตารางที่ 3 การประเมินโรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ด้านสถานที่ตั้งและอาคารผลิตก่อนและหลังการปรับปรุง

เรื่องที่ต้องท�ำการปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง

1. บริเวณอาคารเดินได้ไม่รอบ

2. ช่องประตูของอาคารไม่มีการ
ปิดกั้น

3. ไม่มีรั้วป้องกันสัตว์

ที่มา : เอกสารการตรวจประเมิน GMP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

หลังการปรับปรุง

86 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ตารางที่ 4 การประเมินโรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตก่อน
   และหลังการปรับปรุง

เรื่องที่ต้องท�ำการปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง

1. ชั้นวางสิ่งของไม่เหมาะสมต่อการ
ใช้งาน

2. การวางตู้เก็บอุปกรณ์ในสถานที่ไม่
เหมาะสม

3. ค�ำอธิบายการใช้เครื่องมือไม่มีการ
บอกขั้นตอนในการใช้งาน

ที่มา : เอกสารการตรวจประเมิน GMP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

หลังการปรับปรุง

87 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ตารางที่ 5 การประเมินโรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ด้านการควบคุมกระบวนการผลิต ก่อนและหลังการปรับปรุง

เรื่องที่ต้องท�ำการปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง

1. กระสอบใส่ขา้ วเปลือกไม่มหี ลักฐาน
ที่มาของข้าวเปลือก

2. ไม่มีอุปกรณ์รองข้าวสารให้สูง
จากพื้น

3. ข้าวสารที่ผ่านการคัดแยกแล้ว
ไม่มกี ารเก็บทีถ่ กู ต้องและมิดชิด

ที่มา : เอกสารการตรวจประเมิน GMP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

หลังการปรับปรุง

88 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ตารางที่ 6 การประเมินโรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ด้านการสุขาภิบาล ก่อนและหลังการปรับปรุง

เรื่องที่ต้องท�ำการปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง

1. ภาชนะส�ำหรับใส่ขยะพร้อมฝาปิดไม่
เพียงพอ

2. ผ้าที่ใช้ในการเช็ดมือเปียกอยู่ตลอด
เวลา

3. วิธีการก�ำจัดขยะที่ไม่เหมาะสม

ที่มา : เอกสารการตรวจประเมิน GMP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

หลังการปรับปรุง

89 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ตารางที่ 7 การประเมินโรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ด้านการบ�ำรุงรักษา และการท�ำความสะอาด ก่อนและหลัง
   การปรับปรุง

เรื่องที่ต้องท�ำการปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง

1. ไม่ มี วิ ธี ก ารและมาตรการดู แ ล
ท�ำความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอ

2. ไม่มสี ถานทีเ่ ก็บอุปกรณ์ทำ� ความ
สะอาดที่ชัดเจน

3. ไม่มีการจดบันทึกการท�ำความ
สะอาด

ไม่มีการจดบันทึก

ที่มา : เอกสารการตรวจประเมิน GMP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

หลังการปรับปรุง

90 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ตารางที่ 8 การประเมินโรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ด้านบุคลากร ก่อนและหลังการปรับปรุง

เรื่องที่ต้องท�ำการปรับปรุง

ก่อนการปรับปรุง

1. ไม่มีมาตรการในการตรวจสุขภาพ
พนักงาน

2. พนักงานมีการใส่เครื่องประดับ

3. การฝึกอบรมพนักงานด้านสุขลักษณะ
ของพนักงานมีน้อย

ที่มา : เอกสารการตรวจประเมิน GMP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

หลังการปรับปรุง

91 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

เมื่อผ่านการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงสีข้าว
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP แล้ว ทีมนักวิจัยและคณะ
กรรมการของโรงสี ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาขั้นตอน
การผลิตข้าวสารข้าวสังข์หยดตามมาตรฐาน GMP ของ
โรงสีข้าวสังข์หยดบ้านเขากลาง ซึ่งโรงสีข้าวสังข์หยดของ
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง มีการจัดท�ำระบบกระบวนการ
แปรรูปข้าวสังข์หยด ให้เป็นไปตามระบบการจัดการตาม
มาตรฐาน GMP มี 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 2)
1) การรับซื้อข้าวเปลือก ข้าวเปลือกที่รับซื้อผ่าน
เข้ามาในโรงสีจะต้องมีการชั่งน�้ำหนักก่อน โดยเครื่องชั่ง
ขนาด 30 ตั น จากนั้นต้อ งมีการตรวจสอบคุณภาพข้ า ว
เปลือก โดยมีเกณฑ์ก�ำหนดในการรับซื้อข้าวเปลือก คือ มี
แหล่งเพาะปลูกที่ชัดเจน วัดความชื้นของข้าวเปลือกไม่เกิน
ร้อยละ 25  เมื่อตรวจสอบสิ่งเจือปน ไม่เกินมาตรฐาน คือ
ร้อยละ 2  และเมื่อกะเทาะเปลือกข้าวออก เพื่อดูเมล็ดข้าว
ปนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ การรับซื้อหรือรวบรวมข้าวเปลือก
จะมี การก� ำ หนดราคาประกั น รั บ ซื้ อ เฉพาะผลผลิ ต ของ
สมาชิกหรือมีการผลิตระบบ GI  GAP (Good Agricultural
Practices) และอินทรีย์เท่านั้น
2) การลดความชื้ น ข้ า วเปลื อ กที่ มี ความชื้ น สู ง
กว่าร้อยละ 15 - 20 ต้องมีการน�ำมาลดความชื้นภายใน
24 ชั่วโมง หลังจากการรับซื้อ ต้องท�ำการลดความชื้นข้าว
เปลือกให้มีความชื้นร้อยละ 12 – 14 ก่อนจัดเก็บ เพื่อ
ป้องกันการเกิดเชื้อราและปัญหาการเกิดเมล็ดเหลือง
3) การเก็บข้าวเปลือก ข้าวเปลือกที่จัดเก็บ ต้อง
ผ่ า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพข้ า วเปลื อ ก และมี ก ารลด
ความชื้น ซึ่งข้าวที่มีความชื้นร้อยละ 14 สามารถเก็บไว้ได้
ประมาณ 2 เดือน ที่ความชื้นร้อยละ 12 – 13 เก็บไว้ได้
ประมาณ 8 ถึง 12 เดือน ใช้กระสอบขนาด 800 กิโลกรัม
บรรจุข้าวเปลือกและมีการระบุแหล่งที่มาของข้าวเปลือก
เก็บในโรงเก็บข้าวเปลือกไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ และ
ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ภายในโรงเก็ บ แต่ มี อากาศถ่ า ยเทได้
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สะดวก วางตั้งบนพาเลทซ้อนกันสองชั้น ห่างจากก�ำแพง
50 เซนติเมตร เพื่อให้คุณภาพข้าวสังข์หยดยังคงอยู่ได้
นาน และมีการยกหรือเคลื่อนย้ายโดยรถยกขนาด 2.5 ตัน
มีระบบการป้องกันสัตว์หรือแมลงต่างๆ
4) การกะเทาะ ขัดสี และคัดแยกคุณภาพ โรงสี
ข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง มีก�ำลังการผลิต
ประมาณ 12 ตันต่อวัน แต่ไม่ได้มีการแปรรูปทุกวัน ท�ำการ
แปรรูปตามความต้องการของตลาด ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป
เช่น ข้าวสังข์หยดชนิดกล้อง ข้าวสังข์หยดซ้อมมือ ข้าว
สังข์หยดขัดขาวชมพู ปลายข้าวสังข์หยด แป้งข้าวสังข์หยด
และจมูกข้าวสังข์หยด โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงานในการ
สีข้าว 4 ขั้นตอน คือ การท�ำความสะอาดข้าวเปลือก การสี
ข้าวกล้อง การสีข้าวสาร และขั้นตอนการท�ำเปอร์เซ็นต์
5) การบรรจุ แ ละการเก็ บ รั ก ษา เมื่ อ ผ่ า น
กระบวนการต่างๆ มาแล้ว น�ำข้าวสารบรรจุใส่กระสอบ 50
กิโลกรัม แยกข้าวแต่ละชนิดเป็นข้าวสังข์หยดกล้อง ข้าว
สังข์หยดซ้อมมือ ข้าวสังข์หยดขัดขาวชมพู และปลายข้าว
สังข์หยด เก็บไว้ในกระสอบได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ เพราะ
ทางโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางไม่มีการใช้สาร
ป้องกันการเกิดเชื้อราและแมลง น�ำไปวางบนพื้นที่มีการ
ยกระดับสูงจากพื้นโดยใช้พาเลทรอง แล้วเก็บไว้ในห้องคัด
แยก ข้าวที่ผ่านกระบวนการคัดแยกมาก่อนแล้วจะถูกบรรจุ
ใส่ถุงพลาสติกขนาด 1 กิโลกรัม และ 2 กิโลกรัม ซึ่งมีการ
บรรจุถุง 2 แบบ คือ ปิดผนึกถุงด้วยความร้อนแบบธรรมดา
บรรจุถุงละ 1 และ 2 กิโลกรัม สามารถเก็บไว้ได้นาน 3 เดือน
บรรจุทั้งข้าวสังข์หยดกล้อง ข้าวสังข์หยดซ้อมมือ และข้าว
สังข์หยดขัดขาวชมพู และปิดผนึกถุงด้วยระบบสุญญากาศที่
ระดับ 0.1 บาร์ บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม สามารถเก็บไว้ได้นาน
6 เดือน เนื่องจากทางโรงสีข้าวไม่มีการใช้สารป้องกันการ
เกิดเชื้อราและแมลง และบรรจุใส่กล่อง ถุงละ 1 กิโลกรัม
บรรจุได้ 20 ถุงต่อกล่อง และข้าวสารถุงละ 2 กิโลกรัม บรรจุ
10 ถุงต่อกล่อง ก่อนการจัดจ�ำหน่าย
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รับซื้อข้าวเปลือก
มีแหล่งที่เพาะปลูกที่ชัดเจน
วัดความชืน้ สิง่ เจือปน ข้าวปน
ระบบการเพาะปลูก

ตรวจสอบคุณภาพ
ชั่งน�้ำหนัก

ลดความชื้นโดยใช้ตู้อบ

มีการท�ำความสะอาดและแยกสิง่
เจือปน แล้วกะเทาะให้แกลบหลุด
ออกจากเมล็ดข้าว

ลดความชื้น >14%
24 ชั่วโมง

ลดความชืน้ โดยใช้แสงอาทิตย์
ในบริเวณลานตากข้าว

เก็บขาวเปลือก

ใช้กระสอบขนาด 800 กิโลกรัม
ไว้ในโรงเก็บข้าวเปลือก

กะเทาะเปลือก
ข้าวกล้อง

การขัดสี
(การท�ำเปอร์เซ็นต์)

การคัดแยกสีของข้าวโดยใช้
เครื่องคัดแยกสีข้าวสาร
ปลายข้าว

ตรวจสอบการปนเปื้อน หากพบ
การปนของข้าวเปลือกจะคัดด้วย
มืออีก 1 รอบ

ข้าวซ้อมมือ
-ขัดสี 10%
-ขัดสี 20%
-ขัดสี 30%

ร�ำข้าว

การบรรจุ
การบรรจุสุญญากาศ
บรรจุใส่กล่องกระดาษ
ก่อนน�ำส่งไปยังลูกค้า

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตข้าวสารข้าวสังข์หยดตามมาตรฐาน GMP ของโรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง
ที่มา : เอกสารการประชุมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ปฏิบัติการเรื่องขั้นตอนการผลิตข้าวสารข้าวสังข์หยดตามมาตรฐาน
GMP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง
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2. การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการด�ำเนินงานของ
โรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
GMP
การวิเคราะห์ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ผลจากการประชุมและระดมความคิดจากคณะ
กรรมการบริ ห ารโรงสี ข ้ า วสั ง ข์ ห ยดวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า น
เขากลางที่เป็นกรรมการบริหารโรงสีจ�ำนวน 11 คน เรื่อง
การประเมิ น ตั ว เองของโรงสี ใ นการพั ฒ นาโรงสี ข ้ า วเข้ า
สู ่ ม าตรฐาน GMP และได้ ร วบรวมผลการวิ เ คราะห์ จุ ด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังแสดงในภาพที่ 3
การสร้ า งกลยุ ท ธ์ ท างเลื อ ก กระท� ำ ในขอบเขต จุ ด อ่ อ น
จุ ด แข็ ง โอกาส และอุ ป สรรค โดยใช้ วิ ธี ก ารที่ เ รี ย กว่ า
SWOT matrix เป็นการก�ำหนดภารกิจและวัตถุประสงค์
ของกลุ ่ ม ให้ มี ความสอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต จากการสร้างกลยุทธ์ทางเลือก SWOT
matrix ด้านกลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส เป็นการก�ำหนด
ภารกิจและวัตถุประสงค์ของกลุ่มให้มีความสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้ผลสรุปจากทาง
คณะกรรมการบริ ห ารโรงสี ข ้ า วสั ง ข์ ห ยดวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
บ้านเขากลาง ดังนี้
- จะต้ อ งมี การรั ก ษาระดั บ มาตรฐานสิ น ค้ า ให้ มี
คุณภาพ และต้องมีการสร้างตลาดเพิ่มในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย
- ต้องมีการเพิ่มเครื่องมือ เครื่องจักร ในการอ�ำนวย
ความสะดวกทดแทนแรงงานคน เนื่องจากการใช้แรงงาน
คนในบางส่ ว น เช่ น การคั ด แยกสิ่ ง เจื อ ปนในข้ า วสาร
แรงงานคนอาจท�ำได้น้อยและใช้แรงงานจ�ำนวนมาก
จากการสร้ า งกลยุ ท ธ์ ท างเลื อ ก SWOT matrix
ด้านกลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค เป็นการก�ำหนดภารกิจ
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกลุ ่ ม ให้ มี ความสอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้ผลสรุปจากทางคณะ
กรรมการบริหารโรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขา
กลาง ดังนี้
- โรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางจะ
ต้องมีการจัดหาพนักงานหรือบุคลากรในการที่จะมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- มีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบข้าวเปลือกที่มีคุณภาพ
เป็นไปตามเงื่อนไขข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงส�ำรองไว้ เพื่อ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

เป็นวัตถุดิบเวลาที่วัตถุดิบขาด และต้องเป็นแหล่งที่มีการ
ขนส่งได้สะดวกรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้
- โรงสีข้าวและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการจัดท�ำแผน
หรือจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการป้องกันภัย
ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นทั้งส่วนของระดับแปลงนาและระดับ
โรงสี
จากการสร้ า งกลยุ ท ธ์ ท างเลื อ ก SWOT matrix
ด้ า นกลยุ ท ธ์ จุ ด อ่ อ น – โอกาส เป็ น การก� ำ หนดภารกิ จ
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกลุ ่ ม ให้ มี ความสอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้ผลสรุปจากทางคณะ
กรรมการบริหารโรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขา
กลาง ดังนี้
- พนักงานของโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนบ้านเขา
กลางต้องมีการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ในการพัฒนา
ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ การปฏิบัติตนภายใน
โรงงานด้านสุขลักษณะ วิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ที่ถูกต้อง
- ทางโรงสีข้าวต้องมีการเพิ่มก�ำลังการผลิตให้ทัน
ตามความต้องการของลูกค้า
- โรงสีจัดการศึกษาวิธีการเพิ่มทุนในการท�ำธุรกิจ
และการศึกษาการใช้เงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
จากการสร้ า งกลยุ ท ธ์ ท างเลื อ ก SWOT matrix
ด้านกลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค เป็นการก�ำหนดภารกิจ
และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกลุ ่ ม ให้ มี ความสอดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้ผลสรุปจากทางกลุ่ม
ดังนี้
- ทางโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางต้องมี
การลดต้นทุนในการผลิต และราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
- ต้องมีการจัดหาพนักงานหรือบุคลากรที่มีความรู้
ในเรื่องการใช้เทคโนโลยี และการวางแผนด้านการตลาด
เมื่อได้ประเมินกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป
เป็นการจัดล�ำดับความส�ำคัญของกลยุทธ์ทางเลือก ผลจาก
การพิจารณาขั้นสุดท้ายของการจัดล�ำดับความส�ำคัญของ
กลยุทธ์ แล้วเรียงล�ำดับความส�ำคัญของกลยุทธ์ ดังแสดง
ในตารางที่ 9 พบว่า การรักษาคุณภาพสินค้า และเจาะการ
ตลาดเพิ่มเติมเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องมีการด�ำเนินการอย่าง
เร่งด่วน
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จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. โครงสร้างอาคารผลิตแข็งแรง (S1)
2. เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ ในการผลิตได้
มาตรฐาน (S2)
3. มีเงินหมุนเวียนในกลุ่มเพียงพอ (S3)
4. มีวัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการ (S4)
5. สมาชิกมีการแต่งกายที่สะอาด (S5)
6. สิ น ค้ า มี คุ ณ ภาพ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการ (S6)

1. ไม่มีประสบการณ์ในการท�ำงาน (W1)
2. สมาชิกเป็นผู้สูงอายุ มีการปฏิบัติงานช้า (W2)
3. ผลิตภัณฑ์มีราคาสูง (W3)
4.ไม่มีบุคลากรด้านกลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (W4)
5. ผลิตไม่ทันตามความต้องการของลูกค้า ในกรณีมี
ความต้องการเร่งด่วน (W5)
6. การท�ำบัญชีมีการจดบันทึกไม่ถูกต้อง (W6)
7. มีการก่อหนี้สินเพื่อการน�ำมาลงทุน (W7)

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threat)

1. มีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
โรงสีข้าว (O1)
2. มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านกฎระเบียบ และวิธี
การท�ำงาน (O2)
3. สามารถขยายพื้ น ที่ ใ นการผลิ ต เพิ่ ม เครื่ อ งจั กร
อุปกรณ์ในการผลิตได้ (O3)
4. ตลาดสามารถขยายได้ (O4)
5. วัตถุดิบสามารถหาซื้อจากภายนอกได้ (O5)
6. ได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐ
และเอกชน (O6)

1. ไม่มีบุคลากรรุ่นใหม่ในการท�ำงาน และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ (T1)
2. การขนส่งวัตถุดิบและสินค้ามีความล�ำบาก (T2)
3. ปริ ม าณของวั ต ถุ ดิ บ ไม่ แ น่ น อน เนื่ อ งจากภั ย
ธรรมชาติ (T3)
4.สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ในพื้นที่ที่ลุ่ม ท�ำให้มีโอกาสที่จะ
เกิดน�้ำท่วม (T4)
5. คุณภาพของวัตถุดิบที่รับซื้อมาไม่สม�่ำเสมอ (T5)
6. มีแหล่งจ�ำหน่ายน้อย มีคู่แข่งทางการค้าจ�ำนวนมาก
(T6)

ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการด�ำเนินงานของโรงสีข้าวสังข์หยดบ้านเขากลางให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน GMP
ที่มา : เอกสารการประชุมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่องการวิเคราะห์ SWOT ในการด�ำเนินงานของโรงสีข้าวสังข์หยด
บ้านเขากลางให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP
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ตารางที่ 9 คะแนนการจัดล�ำดับความส�ำคัญของกลยุทธ์ทางเลือกในการด�ำเนินงานของโรงสีข้าวสังข์หยดบ้านเขากลางให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน GMP

กลยุทธ์ทางเลือก

คะแนน

1. รักษาคุณภาพสินค้า และเจาะการตลาดเพิ่มเติม

10

2. เพิ่มเครื่องจักรเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทดแทนแรงงานคน

3

3. จัดหาบุคลากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการลูกค้า

5

4. จัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและขนส่งสะดวก

8

5. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการป้องกันภัยธรรมชาติ

2

6. จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในการพัฒนาความรู้

9

7. เพิ่มก�ำลังการผลิต ให้ทันตามความต้องการของลูกค้า

4

8. เพิ่มทุนในการท�ำธุรกิจ และการศึกษาการใช้ทุนหมุนเวียน

1

9. ลดต้นทุนในการผลิต ปรับราคาให้เหมาะสม

6

10. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและการตลาด

7

ที่มา : เอกสารการประชุมการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่องการวิเคราะห์ SWOT ในการด�ำเนินงานของโรงสีข้าวสังข์หยด
บ้านเขากลางให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP

การน�ำไปใช้ประโยชน์

โรงสีขา้ ววิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง อ�ำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง เป็นโรงสีข้าวแรกในภาคใต้ที่ ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP ส�ำหรับโรงสีข้าว สามารถเป็นแบบอย่างและ
แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อรองรับการพัฒนาในด้านคุณภาพ
ของข้าวสารและรองรับการพัฒนาโรงสีไปสู่ประชาคมอาเซียน
สามารถใช้เป็นโรงสีตน้ แบบส�ำหรับการศึกษาดูงานของเกษตรกร
และโรงสีอนื่ ๆ สามารถน�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาส�ำหรับโรง
สีอื่นๆ ในภาคใต้ได้ต่อไป  คณะกรรมการของโรงสีฯ ได้มีความรู้
ความเข้าใจในมาตรฐาน GMP โรงสีขา้ ว (มกษ. 4403–2553) ซึง่
สามารถเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาของเกษตรกรให้มีความสามารถ
ในการให้ค�ำปรึกษาด้านพัฒนาระบบ การติดตามและประเมิน
ผลตามมาตรฐาน GMP ทัง้ ยังมีเอกสารต้นแบบส�ำหรับทีป่ รึกษา
เกษตรกรใช้ เพือ่ ช่วยขยายผลการส่งเสริมและปรับปรุงโรงสีขา้ ว

ให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังพบว่าหลังจากที่โรงสีข้าวสังข์หยดบ้าน
เขากลางได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP โรงสีข้าว ทางโรง
สีมียอดการจัดจ�ำหน่ายข้าวสังข์หยดในตลาดระดับสูง และการ
ส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ในปีพ.ศ.
2557-2558 โรงสีข้าวสังข์หยดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขา
กลางได้สีข้าวสังข์หยดพัทลุงเพื่อจ�ำหน่ายให้กับท็อปส์ ซูเปอร์
มาร์เก็ต (Top Super Market) ประมาณ  2 ตัน/เดือน บริษัท
บลูสกาย (Bluesky) ประมาณ  400 กิโลกรัม/เดือน และร้าน
ธรรมชาติ ประมาณ  600 กิโลกรัม/เดือน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ที่ผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงได้รับเชิญจากกรมการข้าว (กอง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว) และส�ำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ไปร่วมงานมหกรรมสินค้าอาหารไทย (The 17th
China International Food Expo 2015 Thailand Commercial
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Shantou Fair) ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 		
ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ภาพที่ 4) จากการเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าดังกล่าว กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางได้รบั การสัง่ ซือ้
ข้าวสังข์หยดเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน เดือนละ 10 ตัน
ในปีพ.ศ. 2558 กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางได้รบั
การคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เปิดเป็นศูนย์
เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยใช้ชอื่ ศูนย์
ว่า “ศูนย์พัฒนาการผลิตและแปรรูปข้าวสังข์หยดอินทรีย์ครบ
วงจร” นอกจากนี้ นายนัด อ่อนแก้ว นายกสมาคมผู้ผลิตและค้า
ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
เขากลาง ได้รบั รางวัล “เกษตรกรต้นแบบ” จากกระทรวงพาณิชย์
(ภาพที่ 5) เนื่องจากประสบความส�ำเร็จเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ
บริหารจัดการข้าวอย่างครบวงจร ในโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิตข้าวไทยสู่ตลาดโลก ที่ภาครัฐมุ่งสนับสนุนสร้างและขยาย
บทบาทของเกษตรกรในห่วงโซ่คุณค่าข้าว (Rice value chain)
ภาพที่ 5 นายนัด อ่อนแก้ว นายกสมาคมผู้ผลิตและค้าข้าวสังข์
เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว และ
หยดเมืองพัทลุง และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ผลิตภัณฑ์จากข้าว และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้
เขากลาง ได้รับรางวัล “เกษตรกรต้นแบบ” จาก
เกษตรกรสามารถเข้าสู่การค้าทั้งในประเทศและตลาดโลกได้
กระทรวงพาณิชย์
อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่มา : วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

		

ภาพที่ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ได้รับเชิญจากกรมการข้าว (กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว)
และส�ำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไปร่วมงานมหกรรมสินค้าอาหารไทย (The 17th China
International Food Expo 2015 Thailand Commercial Shantou Fair) ในระหว่างวันที่ 13-17
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุง้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (2558)
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GMP เป็นการพัฒนาระบบตัง้ แต่การผลิตหลังการเก็บเกีย่ ว การ
ปฏิบัติในโรงงานแปรรูป วิธีการและขั้นตอนการแปรรูปเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระบบการผลิต
อาหารปลอดภัย มาตรฐาน GMP เป็นระบบประกันคุณภาพที่มี
การปฏิบตั ิ และพิสจู น์แล้วจากกลุม่ นักวิชาการด้านอาหารทัว่ โลก
แล้วว่า สามารถท�ำให้อาหารเกิดความปลอดภัย ดังนั้นหากยิ่ง
สามารถปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ ำ� หนดได้ทงั้ หมด ก็จะท�ำให้อาหาร
มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยมากที่สุด (กัลยาณี ดี
ประเสริฐวงศ์, 2546)
จากการจัดท�ำ SWOT analysis เพื่อศึกษาแนวทางใน
การพัฒนาโรงสีขา้ วสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลางให้เข้า
สูม่ าตรฐานการผลิต GMP และแนวทางการปฏิบตั ิในอนาคต เมือ่
จัดท�ำแผนกลยุทธ์ทางเลือกจากคณะกรรมการโรงสีขา้ วสังข์หยด
วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จนได้กลยุทธ์ทางเลือก 10 ข้อ จาก
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า
1) อันดับแรกทีม่ คี วามส�ำคัญและต้องท�ำก่อน คือ ต้องมี
การรักษาระดับมาตรฐานสินค้าให้มคี ณ
ุ ภาพ และต้องมีการสร้าง
ตลาดเพิ่มในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นสิ่งที่ท�ำได้สะดวก
และมีการลงทุนน้อย
2) พนักงานของโรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้าน
เขากลางต้องมีการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานในการพัฒนา
ความรู้เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ การปฏิบัติตนภายในโรงงาน
ด้านสุขลักษณะ วิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
ถูกต้อง เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นการรักษา
คุณภาพของสินค้า

จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงสีขา้ วสังข์หยด
บ้านเขากลางให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP ทุกประการ ดังผล
การประเมินดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้โรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านเขากลางได้รับ “ใบรับรองการปฏิบัติที่ดีส�ำหรับโรง
สีข้าว (Certificate for good manufacturing practices for rice
mill) รหัสรับรอง กษ 09/4403-2553/55-2 GMP  จากกรมการ
ข้าว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ภาพที่ 6) โรงสีข้าวสังข์
หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง เป็นโรงสีโรงแรกของภาคใต้ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ส�ำหรับโรงสีข้าว กระบวนการ
ผลิตของโรงสีข้าวสังข์หยดบ้านเขากลางตามมาตรฐาน GMP
ประกอบด้วย กระบวนการผลิตที่ส�ำคัญ 5 ขั้นตอน คือ 1) การ
รับซื้อข้าวเปลือก 2) การอบลดความชื้น 3) การเก็บข้าวเปลือก
และ 4) การกะเทาะ การขัดสี และการคัดแยกคุณภาพ 5) การ
บรรจุและการเก็บรักษา การพัฒนากระบวนการผลิตของโรงสี
ข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง จนได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างและแนวทางการปฏิบัติ
ทีด่ เี พือ่ รองรับการพัฒนาในด้านคุณภาพของข้าวสาร เพือ่ รองรับ
การพัฒนาโรงสีไปสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นแบบอย่างหรือ
ต้นแบบของโรงสีที่สามารถน�ำแนวทางในการพัฒนานี้ ไปใช้
ส�ำหรับโรงสีอื่นๆ ในภาคใต้ได้ต่อไป  รูปแบบในการประเมิน
ในการศึกษานี้เป็นรูปแบบเดียวกันกับการศึกษาการประยุกต์
ใช้มาตรฐาน GMP ในการยกระดับคุณภาพของโรงสีข้าวและ
คุณภาพของข้าวสาร ได้แก่ การศึกษาของมานพ เกิดส่ง และวร
เชษฐ์ ปานสุขสาร (2550)  ซึ่งได้ศึกษาการประยุกต์ใช้มาตรฐาน
GMP โรงสีข้าว ในจังหวัดพิจิตร ที่ใช้แบบ
ฟอร์ม สต. 1 ในการประเมิน GMP โรงสี 		
ข้าวในจังหวัดพิจิตร โดยแบ่งออกเป็น 6
หมวด คือ (1) สถานทีต่ งั้ และอาคารผลิต (2)
เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิต (3) การควบคุมกระบวนการผลิต (4)
การสุขาภิบาล (5) การบ�ำรุงรักษาและการ
ท�ำความสะอาด และ (6) บุคลากร บริษัท
ควอลิตี้ แซททิสฟายด์ (2552) ได้ศึกษา
การพัฒนาศักยภาพโรงสีข้าวของสหกรณ์
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GMP ภายใต้โครงการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพสหกรณ์ ที่ มี อุ ป กรณ์ การ
ตลาด ในปีพ.ศ. 2551 ภายใต้งบประมาณ
สนับสนุ น จากส�ำ นั ก พัฒนาธุรกิจสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
ภาพที่ 6 ใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส�ำหรับโรงสีข้าว
สหกรณ์ พบว่ า การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ที่มา : ถ่ายเอกสารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง
โรงสีข้าวของสหกรณ์เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
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3) ต้องมีการจัดหาแหล่งวัตถุดบิ ข้าวเปลือกทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เป็นไปตามเงื่อนไขข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงส�ำรองไว้ เพื่อเป็น
วัตถุดิบเวลาที่วัตถุดิบขาด และต้องเป็นแหล่งที่มีการขนส่งได้
สะดวกรวดเร็วและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้
4) จัดหาบุคลากรทีม่ คี วามรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีและการ
ตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านบุคลากรในการด�ำเนินงานของโรง
สีให้มีคุณภาพมากขึ้น
5) ลดต้นทุนในการผลิต ปรับราคาให้เหมาะสม ทั้งใน
ด้านแรงงาน วิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ และ
การแปรรูปผลิตผลที่ได้จากกระบวนการสีข้าว
6) จัดหาบุคลากรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับ
ความต้องการลูกค้า เป็นการขยายโอกาสตลาดทั้งกลุ่มลูกค้า
เดิมและลูกค้าใหม่
7) เพิ่มก�ำลังการผลิตให้ทันตามความต้องการของ
ลูกค้า เนื่องจากในบางครั้งลูกค้าที่สั่งของมีความต้องการสินค้า
แบบเร่งด่วน ซึ่งในปัจจุบันไม่มีการผลิตสินค้าเก็บไว้ มีการผลิต
เฉพาะที่ลูกค้าสั่งจอง
8) เพิ่มเครื่องจักรเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทดแทน
แรงงานคน เพราะการท�ำงานของพนักงานในบางครั้งไม่มีการ
ตรวจสอบที่ดี ท�ำให้มีการปนเปื้อนของสิ่งต่างๆ ในสินค้าได้ เช่น
เศษหิน ดิน ทราย เป็นต้น  
9) จั ด หาเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ในการป้ อ งกั น ภั ย
ธรรมชาติ เช่น น�ำ้ ท่วม การท�ำลายของสัตว์หรือแมลงที่อาจเกิด
ขึน้ ทัง้ ในระดับแปลงนา และระดับโรงสีขา้ ว ทีม่ ผี ลท�ำให้คณ
ุ ภาพ
ข้าวเสื่อมลง และมีปริมาณลดน้อยลง
10) สิ่งสุดท้ายที่ต้องมีการพัฒนา คือ โรงสีจัดการ
ศึกษาวิธีการเพิ่มทุนในการท�ำธุรกิจ และการศึกษาการใช้เงิน
ทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการวิเคราะห์การท�ำงานของโรง
สีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง โดยใช้ SWOT ใน
การค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อน�ำข้อมูล
ที่ได้จากการใช้เครื่องมือ SWOT เป็นแนวทางในการวางแผน
ด�ำเนินงานของกลุม่ ในการเข้าสูม่ าตรฐาน GMP และการด�ำเนิน
งานต่อไปในอนาคตของโรงสีข้าวสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้าน
เขากลาง ซึ่งสอดคล้องกับกฤษดา เอี่ยมวิโรจน์ ไพศาล (2548)
ศึกษาการวิเคราะห์การบริหารงานก่อสร้าง โดยวิธี SWOT ของ
บริษัท เค.โฮมเซอร์วิส พบว่า ทุกคนให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
มาตรฐานการควบคุมงาน และการจัดการภายในบริษัท รักษา
คุณภาพงาน และการเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางขึ้นไป และ
ให้ความส�ำคัญในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดท�ำแผน
กลยุทธ์ทางเลือกจากสมาชิกท�ำให้ทราบสถานการณ์ปจั จุบนั ของ
บริษัทฯ สามารถพูดคุยในปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ทุกคนมีความ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

เข้าใจและพิจารณาร่วมกันตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ จะ
เห็นได้ว่าการรักษาคุณภาพของงานที่ออกมาหรือผลิตภัณฑ์ที่
จะส่งมอบให้ลูกค้า และการเจาะตลาดเพิ่มเป็นกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ
ในการด�ำเนินงาน ซึ่งการจัดท�ำ SWOT เป็นการจัดท�ำให้ทราบ
สถานการณ์ ในปัจจุบันและเป็นการก�ำหนดทิศทางการด�ำเนิน
งานในอนาคต และสอดคล้องกับลัดดาวัลย์ ทองชอุ่ม (2550) ที่
ได้ศึกษา SWOT analysis สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จ�ำกัด
เพื่อการพัฒนาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน คือ คณะ
กรรมการฯ ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบน้อย จึงควร
เพิ่มในส่วนนี้ มีการจัดการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ในด้าน
นี้ ด้านปัจจัยสภาพภายนอกสหกรณ์ฯ ควรมีการจัดท�ำตราสินค้า
เพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เพราะสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
จ�ำกัด ในโครงการหลวงฯ นั้นมีผู้ศึกษาดูงานบ่อย เป็นโอกาสที่
สหกรณ์ฯ จะโฆษณาสินค้าของตนได้

แหล่งเงินทุน

จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2554
ส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปีงบประมาณ
2555

กิตติกรรมประกาศ

ทีมผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านเขากลาง ที่ให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้านจนท�ำให้
งานวิจัยนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญจาก
ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
ที่ ใ ห้ ข ้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ของโรงสี
ข้าวสังข์จนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ขอบพระคุณทุก
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณในการพัฒนา
กระบวนการผลิตโรงสีขา้ วสังข์หยดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง
ตามมาตรฐาน GMP ขอบคุณหน่วยวิจยั ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ส่งเสริมให้การด�ำเนินงานวิจัยครั้งนี้สามารถด�ำเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

คณะผู้วิจัย

วุ ฒิ ไ กร มี พั ฒ น์ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโท  สาขาการจั ด การ
ทรัพยากรเกษตรอย่างยั่งยืน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนา
ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี อาจารย์ประจ�ำสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยทักษิณ
นัด อ่อนแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ต�ำบล
ปันแต อ�ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
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การพัฒนาสัมพันธภาพวัยรุ่น
และผู้สูงอายุในครอบครัวของชุมชน
โพรงมะเดื่อ
ธีรนันท์ วรรณศิริ และสมบัติ ประทักษ์กุลวงศา
บทคัดย่อ
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาสัมพันธภาพ
ระหว่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน 1 คน ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 1 คน พัฒนาชุมชน 1 คน ครูแนะแนว 1 คน  และครอบครัว
ซึ่งมีบุคคล 3 วัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุ และหลานวัยรุ่น อายุ 13-19 ปี
จ�ำนวน  17 ครอบครัว การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบวัดสัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุ
ซึ่งวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงด้วยสูตรสัมประสิทธ์ Cronbach’s Alpha ได้ 0.85
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1. วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 52.9 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงร้อยละ 76.5 ในครอบครัวมีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวร้อยละ 52.9 มีสถานะเป็น
คุณยายร้อยละ 52.9 ส่วนใหญ่ใจดีร้อยละ 70.6 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวทั้งหมด 6
ครอบครัว ในจ�ำนวนนี้ผู้สูงอายุเป็นหัวหน้าครอบครัว 4 ครอบครัว วัยรุ่นส่วนใหญ่
รู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงอายุร้อยละ 82.4 สัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นและผู้สูง
อายุภายหลังได้รับการพัฒนาพบว่า มีคะแนนเพิ่มขึ้น
2. รูปแบบครอบครัว ได้แก่ 2.1 ผู้สูงอายุเป็นหัวหน้าครอบครัวจะมี
เศรษฐกิจไม่ดี 2.2 ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่พ่อหรือแม่เป็นหัวหน้าครอบครัว 2.3
ครอบครัวที่มีบุคคล 3 วัย อยู่ร่วมกัน มีประเด็นความสัมพันธ์ ดังนี้ 1) ผู้สูงอายุ
เลี้ยงดูหลานตั้งแต่เล็ก หลานจะผูกพัน 2) พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่หลานจะปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุ 3) การท�ำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี 4) ผู้สูง
อายุมีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัว
3. การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) การ
วางแผนการอบรมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 2) การอบรมใช้หลักการสื่อสาร
ระหว่างรุ่นและหลักภาวนา 4 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ
การพัฒนาการของวัยรุ่น การท�ำกิจกรรมร่วมกัน การคิดในสิ่งที่ดีที่ได้ท�ำร่วมกัน
3) การพัฒนาต่อเนื่องโดยติดตามผลเป็นเวลา 2 เดือน
ค�ำส�ำคัญ : สัมพันธภาพในครอบครัว วัยรุ่น ผู้สูงอายุ
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Abstract
The research and development aimed to develop the relationship
between the adolescents and the elders. The sample were a Mayor advisor, a
guidance teacher, a community developer, and  17 persons in families which at
least 3 generations; an elder, a parent and a grandchild aged 13-19 years old stay
together. The questionnaire of demographic data and the relationship between the
adolescents and the elders with reliability test by Cronbach’s Alpha at 0.85 were
applied to collect data. The data were firstly analyzed by percentage, mean and
standard deviation and then were done to compare the relationship between the
adolescents and the elders before and after the relationship development process
by mean while the qualitative data were analyzed by content analysis.
The research results
1. Most adolescents were male, 52.9%, while the elders were female,
76.5%. There was about half, 52.9% that only one elder stayed in family that most
were maternal grandmothers. The 6 single-parent families, the elderly were head of
the family, of four families. They could take care of themselves and were perceived
as a kind-hearted one so most adolescents, 82.4% feel warm as staying with them.
The relationship between the adolescents and the elders after the relationship
development process increased score.
2. The pattern of  family  included 2.1) the elderly family leaders were
in poor economic status, 2.2) single-parent families, 2.3) the families at least 3
generations lived  together; The relationship pattern were 1) the elders took care
of their grandchild since they were young so they developed closed relationship, 2)  
the adolescents followed the relationship pattern with the elders from their parents,
3) the family activities with all family members participating could enhance a better
relationship, 4) the elders felt happy in staying with their family members.
3. The process of relationship development between the adolescents
and the elders included planning, training by using intergeneration communication
and BHAVANA 4  by giving knowledge for encouraging and understanding of
the change in elderly, the development of adolescent, the cooperation in family
activities, the reflection on good family’s experiences done together and the
continuity in development.
Keywords : Family relationship,  Adolescents,  Elders
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ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ มี จ� ำ นวนประชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากพัฒนาการทาง
ด้านสาธารณสุข ท�ำให้อายุค่าเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึ้น
ปรากฏการณ์ดังกล่าวท�ำให้จ�ำนวนของผู้ที่เป็นปู่ย่าตายายใน
สังคมไทยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ปีพ.ศ. 2553 ประชากรไทย
มีจ�ำนวนประมาณ 63,776,000 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นประชากร
ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 7,537,000 คน คิดเป็นร้อยละ
11.82 และมีประชากรวัยท�ำงาน (อายุ 15-59 ปี) 43,010,000
คน (Institute for  Population  and  Social  Research, 2010)
อัตราส่วนศักยภาพการเกือ้ หนุน หรืออัตราส่วนจ�ำนวนประชากร
อายุ 15-60 ปี ต่อประชากรตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นตัวชี้วัดว่า
มีจ�ำนวนคนในวัยแรงงานที่มีศักยภาพในการดูแลเกื้อหนุนผู้สูง
อายุ 1 คน มากน้อยเพียงใด จากสถานการณ์การเพิม่ จ�ำนวนของ
ผู้สูงอายุอย่างมาก มีผลให้อัตราส่วนคนวัยแรงงานที่มีศักยภาพ
ในการเกือ้ หนุนผูส้ งู อายุมแี นวโน้มลดลงพบว่า อัตราส่วนนีล้ ดลง
ในปีพ.ศ. 2551 ผู้สูงอายุ 1 คน มีคนวัยแรงงานดูแล 6 คน และ
ในพ.ศ. 2573 จะมีคนวัยแรงงานเพียง 2 คน ดูแลผู้สูงอายุ
1 คน (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2552)  ความสูงวัยท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย
จิตใจ และสังคม ปัญหาทางร่างกาย ได้แก่ ปวดข้อ ปวดหลัง
ซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญของผู้สูงอายุ พบว่ามีความชุกถึง 1 ใน 3
ของปัญหาสุขภาพทั้งหมด และกลุ่มโรคเรื้อรังที่พบบ่อย ได้แก่
โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด (จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, 2543 อ้างใน ศิริ
พันธุ์ สาสัตย์, 2551) ปัญหาเหล่านี้มีผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิต
และการอยู่ร่วมกันในครอบครัว โดยเฉพาะกรณีที่ช่วยตนเอง
ไม่ได้
วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน
ท�ำให้ต้องมีการปรับตัวหลายด้านพร้อมๆ กัน เป็นวัยที่จะเกิด
ปัญหาได้มาก การปรับตัวได้สำ� เร็จจะช่วยให้วยั รุ่นพัฒนาตนเอง
จนเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการด�ำเนิน
ชีวิตต่อไป วัยรุ่นจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 12-13 ปี เพศ
หญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเพศชาย 2 ปี และจะเกิดการพัฒนาไป
จนถึงอายุ 18 ปี จึงจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
ในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านร่างกาย มีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดและความสูง ระดับฮอร์ โมน และการเปลี่ยนแปลงของ
อวัยวะเพศ เป็นต้น ด้านจิตใจมีความคิดเกี่ยวกับตนเอง มี
เอกลักษณ์ (Identity) มีภาพลักษณ์ของตนเอง (Self  image)
ต้องการยอมรับจากผู้อื่น (Acceptance) มีความภาคภูมิ ใจ
ตนเอง (Self  control) ด้านอารมณ์ มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย
การพัฒนาทางจริยธรรม (Moral  development) และด้านสังคม
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วัยนี้จะเริ่มห่างบ้านไม่ค่อยสนิทสนมคลุกคลีกับพ่อแม่พี่น้อง
เหมือนเดิมแต่จะสนใจเพื่อนมากกว่า (พนม  เกตุมาน, 2550)
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักส�ำคัญ
ที่สุดของสังคม เป็นรากฐานของการพัฒนาคนและสังคม โดย
ท�ำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ ให้แก่สมาชิก
ในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่
สมาชิกครอบครัว เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัย
และเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สถาบัน
ครอบครัวได้เริม่ อ่อนแอลงนับจากทีป่ ระเทศไทยได้เผชิญกับกระ
แสโลกาภิวัตน์ เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2533-2553 ท�ำให้ตลอดระยะ
เวลา 20 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยได้เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่
น�ำไปสู่ความอ่อนแอของครอบครัว โดยซึมซับวัฒนธรรมตะวัน
ตกมาอย่างต่อเนื่องจนท�ำให้สังคมไทยและคนในสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการด�ำเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรมอย่าง
รวดเร็ว ขณะที่โครงสร้างทางสังคมไทยยังไม่สามารถปรับตัว
ได้ทัน คนไทยจึงต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และพฤติกรรมทีม่ กี ารเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภค
นิยม วัตถุนยิ ม และการให้ความส�ำคัญกับเงิน  การเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าวเริ่มต้นจากเมืองหลวงและกระจายตัวไปสู่เมืองใหญ่
และจากเมืองใหญ่ไปสู่ชนบท  โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและสื่อทุกแขนงเป็นตัวเชื่อมร้อยให้ทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติทางสังคมและวัฒนธรรม
อย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องสร้างสถาบันครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง โดยเริ่มจากบุคคลในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่
ดีต่อกัน ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่กัน การใช้เวลาท�ำกิจกรรมร่วม
กัน การแสดงออกซึ่งความรักและความเอื้ออาทรต่อกัน การพูด
คุยปรึกษาหารือกัน และการปฏิบัติบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม
ของสมาชิกในครอบครัว (สายสุรี จุติกุล, 2540; มนัส วณิชชา
นนท์, 2550; บังอร เทพเทียน และคณะ, 2551) ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัว ซึ่งเป็นแหล่งสนับสนุนพื้นฐานที่
ส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมไทย  การให้การดูแลผูส้ งู อายุ
แสดงถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที การสนับสนุนจากครอบ
ครัวจึงมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในชนบทผูส้ งู อายุยงั อยู่ในครอบครัวของบุตรทีแ่ ต่งงานแล้ว และ
ช่วยเลีย้ งหลาน เรียกว่าเป็นครอบครัว 3 วัย ประกอบด้วย บุคคล
รุ่นปู่ย่าตายาย พ่อแม่ ลูก เป็นครอบครัวขยายซึ่งส่วนใหญ่พ่อ
แม่จะประกอบอาชีพนอกบ้าน ในปัจจุบนั รุน่ พ่อแม่เป็นรุน่ ทีด่ แู ล
ผู้สูงอายุ ส่วนรุ่นลูกหลานจะดูแลผู้สูงอายุในอนาคตที่นับวันจะ
มีจ�ำนวนมากขึ้น วัยรุ่นและผู้สูงอายุมีความแตกต่างระหว่างวัย
มาก ถ้าบุคคล 2 วัยนี้ไม่เข้าใจกัน ก็จะเกิดปัญหาในครอบครัว
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ผู้สูงอายุจะถูกทอดทิ้ง และวัยรุ่นไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนสิ่งที่
ดีงาม
ต�ำบลโพรงมะเดื่อ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็น
ชุมชนกึ่งเมือง  ประชากรในเขตเทศบาลทั้งหมด 10,569 คน
จ�ำนวนผู้สูงอายุ 1,400 คน (เทศบาลต�ำบลโพรงมะเดื่อ, 2557)
และประชากรนอกเขตเทศบาลจ�ำนวน 9,398 คน มีผู้สูงอายุ
ประมาณ 1,100 คน (อบต.โพรงมะเดื่อ, 2557) รวมประชากร
ผู้สูงอายุทั้งหมดประมาณร้อยละ 10 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ใน
ครอบครัว จะอยู่บ้านดูแลหลาน มีน้อยรายที่ประกอบอาชีพ
นอกบ้าน ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
และรับจ้าง ส่วนพ่อแม่ที่อยู่ในวัยแรงงานส่วนใหญ่จะท�ำงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมในชุมชนหรือภายนอก บุตรจึงอยู่กับผู้สูง
อายุที่อยู่ในครอบครัวมากกว่าพ่อแม่ การอยู่ร่วมกันของสมาชิก
ในครอบครัวอย่างมีความสุขโดยการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
โดยเฉพาะวัยรุ่นกับผู้สูงอายุซึ่งมีช่องว่างระหว่างวัยมาก การ
พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุ จึงเป็นพื้นฐาน
ให้เกิดครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง น�ำประเทศชาติไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพื่อ

1. ศึกษารูปแบบครอบครัว 3 วัย
2. พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุและวัยรุ่นใน
ครอบครัว

ขอบเขตการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ คณะผู ้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ป ฏิ บั ติ การแบบมี
ส่วนร่วม โดยศึกษาที่ต�ำบลโพรงมะเดื่อ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive
sampling) ดังนี้
1. ทีมผู้วิจัย
2. นักพัฒนาชุมชน 1 คน
3. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน
4. อาจารย์แนะแนวโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
5. ครอบครัว 3 วัย จ�ำนวน 17 ครอบครัว กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ผู้สูงอายุและวัยรุ่นในครอบครัว

กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

งานวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดการศึกษาองค์ประกอบของ
สัมพันธภาพในครอบครัวระหว่างผู้สูงอายุและนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ได้แก่ 1) การมีกิจกรรมด้วยกัน 2) การสื่อสาร 3)
ความผูกพันรักใคร่ 4) การให้ก�ำลังใจและการช่วยเหลือ  5) การ
เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน (วันเพ็ญ แวววีรคุปต์  ฐิติวัลคุ์ ธรรม

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ไพโรจน์ และกรวรรณ สุวรรณสาร, 2553)

แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
สัมพันธภาพในครอบครัว

1. แนวคิดด้านครอบครัว
       ครอบครัว หมายถึง บุคคลที่อยู่รวมกันในครอบครัว
และหมายรวมถึงผูท้ ขี่ า้ มช่วงอายุอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน เช่น ปู่ ย่า ตา
ยาย อาศัยอยู่กับหลาน (จิราพร  ชมพิกุล และคณะ, 2552) นัก
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและสังคมได้ส�ำรวจแบบของครอบครัว
มนุษย์ในสังคมต่างๆ ได้แบ่งรูปแบบครอบครัวออกเป็น 4 แบบ
ได้แก่ 1) ครอบครัวเดีย่ วหรือพืน้ ฐานตามปกติ ประกอบด้วย พ่อ
แม่ ลูก หรือก�ำหนดให้ญาติบางคนอาศัยอยู่กันได้ 2) ครอบครัว
ขยาย 3) ครอบครัวซ้อน ได้แก่ ครอบครัวที่อนุญาตให้ชายหรือ
หญิงมีภรรยาหรือสามีมากกว่าหนึ่งคนในขณะเดียวกันได้ และ
4) ครอบครัวสาระ ได้แก่ ครอบครัวที่ขาดภาพของพ่อในฐานะ
หัวหน้าครอบครัวที่มีอ�ำนาจเป็นตัวหลักในการเลี้ยงดูครอบครัว
จึงมีแม่เป็นแกนกลางหลักของครอบครัว (สนิท สมัครการ, 2539)  
สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักส�ำคัญ
ที่สุดของสังคม เป็นรากฐานของการพัฒนาคนและสังคม โดย
ท�ำหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ ให้แก่สมาชิก
ในครอบครัว ด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่
สมาชิกครอบครัว เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัย
และเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ
และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สถาบัน
ครอบครัวได้เริม่ อ่อนแอลงนับจากทีป่ ระเทศไทยได้เผชิญกับกระ
แสโลกาภิวัตน์ เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2533-2553 ท�ำให้ตลอดระยะ
เวลา 20 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยได้เผชิญกับสภาพแวดล้อมที่น�ำ
ไปสู่ความอ่อนแอของครอบครัวโดยได้ซึมซับวัฒนธรรมตะวัน
ตกมาอย่างต่อเนื่องจนท�ำให้สังคมไทยและคนในสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านวิถีการด�ำเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรมอย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็ง โดยเริ่มจากบุคคลในครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ
กัน ได้แก่ การดูแลเอาใจใส่กัน การใช้เวลาท�ำกิจกรรมร่วมกัน
การแสดงออกซึ่งความรักและความเอื้ออาทรต่อกัน การพูดคุย
ปรึกษาหารือกัน และการปฏิบัติบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของ
สมาชิกในครอบครัว (สายสุรี จุติกุล, 2540; มนัส วณิชชานนท์,
2550; บังอร เทพเทียน และคณะ, 2551)  
2. แนวคิดสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้สูงอายุ
สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง ความผูกพันรัก
ใคร่ ความใกล้ชิดคุ้นเคยสนิทสนมระหว่างบิดา  มารดา และ
บุตร รวมตลอดถึงเครือญาติและบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวที่
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อาศัยอยู่ในครัวเรือนนั้นๆ ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ในครอบครัวเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดผลดี หรือก่อให้เกิดปัญหา
และเป็นมูลเหตุแห่งปัญหานานาประการ (ศรีทับทิม รัตนโกศล,
2527) ถ้าความสัมพันธ์มลี กั ษณะเป็นความปรองดองรักใคร่กลม
เกลียวในครอบครัว นับว่าเป็นลักษณะสัมพันธภาพที่ดี ความ
สัมพันธ์ ในครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
เกิดจากสมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบด้วย ปู่ย่า ตายาย พ่อ
แม่ ลูก หลาน พี่น้องมีความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิด
สนิทสนม เอาใจใส่เลี้ยงดูกัน ท�ำให้เกิดการขัดเกลาทางสังคม
(Socialization) เป็นแบบแผนของค่านิยมและการประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต ่ อ กั น และมี ผ ลถึ ง เครื อ ญาติ ใ นระดั บ ต่ า งๆ กั น
สั ม พั น ธภาพในครอบครั ว เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ท� ำ ให้ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวอยู่ด้วยกันด้วยความรัก ความอบอุ่นและเอื้ออาทร
ต่อกัน สามารถด�ำรงความเป็นครอบครัวและสืบทอดความเป็น
ครอบครัว  มีการศึกษาพบว่า เมื่อครอบครัวให้ความส�ำคัญและ
ตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุในครอบครัว จะส่งผลให้ผู้สูง
อายุในครอบครัวนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข (ศรีเมือง
พลังฤทธิ์, 2547) มีการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่ได้มีปฏิสัมพันธ์
กับคนอื่นๆ จะเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี ซึ่งน่าจะมีผลท�ำให้ผู้สูงอายุ
มีระดับความพึงพอใจในชีวิตสูง มีชีวิตอยู่อย่างมีความผาสุกได้
ดังนั้นผู้สูงอายุที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ จะเป็นผู้มีสุขภาพ
จิตดี โดยเฉพาะการมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคน
วัยเดียวกัน คนต่างวัย คนในครอบครัว หรือเพื่อน น่าจะน�ำไปสู่
การมีสุขภาพจิตที่ดีและการอยู่อย่างมีความสุขของผู้สูงอายุได้
ความผาสุกโดยทั่วไปของผู้สูงอายุหรือความรูส้ ึกเป็นสุขนัน้ เกิด
จากความรู้สึกภายในจิตใจที่ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีชีวิตชีวา มี
ความสามารถในการควบคุมตนเอง มีความรู้สึกเป็นสุขมากกว่า
ความวิตกกังวล ความรู้สึกซึมเศร้าและความห่วงใยเกี่ยวกับ
ภาวะสุขภาพ (McDowell & Newell, 1987) การเพิ่มขึ้นของครัว
เรือนขยาย ท�ำให้บทบาทของปู่ย่าตายายมีความส�ำคัญมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทของปูย่ า่ ตายายในการช่วยเหลือเลีย้ ง
ดูหลาน ในสังคมไทยปัจจุบันทั้งในเมืองและชนบท ปู่ย่าตายาย
มีเวลาอยู่กับหลานมากกว่าพ่อแม่เพราะเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดู ปู่ย่า
ตายายยังคงมีความส�ำคัญในการชักจูงจิตใจและความรูส้ กึ นึกคิด
ของหลานในครอบครัวตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่น
วั ย รุ ่ น เป็ นวั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ด้ า น
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ท�ำให้ต้องมีการปรับตัวหลาย
ด้านพร้อมๆ กัน เป็นวัยที่จะเกิดปัญหาได้มาก การปรับตัวได้
ส�ำเร็จจะช่วยให้วัยรุ่นพัฒนาตนเองเกิดบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะ
เป็นพื้นฐานส�ำคัญของการด�ำเนินชีวิตต่อไป วัยรุ่นแบ่งเป็นช่วง
ได้ 3 วัย ได้แก่ วัยแรกรุ่น อายุ 10-13 ปี จะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายทุกระบบ มีอารมณ์หงุดหงิดง่าย วัยรุ่นตอนกลาง
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14-16 ปี เป็นช่วงที่ยอมรับสภาพร่างกาย มองหาเอกลักษณ์
ของตน อยากจะพึ่งพาพ่อแม่ และวัยรุ่นตอนปลายอายุ 17-19
ปี เป็นเวลาของการฝึกฝนอาชีพ มีความผูกพันกับเพื่อนต่าง
เพศ สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงเติบโตโดยสมบูรณ์ (สุริยเดว
ทรีปาตี, 2553) โดยสรุปวัยรุ่นมีการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่
1) ด้านร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางเพศ 2) พัฒนาการทาง
จิตใจมีความคิดเกี่ยวกับตนเองมีเอกลักษณ์ (Identity) มีภาพ
ลักษณ์ของตนเอง (Self image) ต้องการการยอมรับจากผู้อื่น
(Acceptance) มีความภาคภูมิใจตนเอง (Self control) อารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย มีจริยธรรม (Moral development) และ 3)
พัฒนาการทางสังคม วัยนี้จะเริ่มห่างบ้านไม่ค่อยสนิทสนม
คลุกคลีกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิม แต่จะสนใจเพื่อนมากกว่า
(พนม  เกตุมาน, 2550)
3. แนวคิดการพัฒนาความสัมพันธ์ผู้สูงอายุและวัยรุ่น
การสือ่ สารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication)
การสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลเป็ น กระบวนการของ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคน 2 คน ทีส่ ง่ และรับข้อมูลข่าวสารทีม่ คี วาม
หมายระหว่างกัน (R. M. Berko et al, 1959 อ้างใน กาญจนา
แก้วเทพ, 2555) เป้าหมายของการสือ่ สารระหว่างบุคคลมีหลาก
หลาย ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การท�ำความรู้จักซึ่งกันและกัน การกระชับความสัมพันธ์ เสริม
ขวัญให้ก�ำลังใจ แสดงความเป็นมิตร โดยการสื่อสารระหว่าง
บุคคลกับผู้สูงอายุ การสื่อสารเป็นช่องทางการให้การสนับสนุน
ทางสังคม (Social support) การสื่อสารและความ สัมพันธ์
ระหว่างบุคคลทั้งที่ดีและไม่ดีจะน�ำไปสู่สุขภาวะทั้งทางร่างกาย
และจิตใจต่อผู้สูงอายุ ดังนี้ (J. Harwood, 2007 อ้างใน กาญจนา
แก้วเทพ, 2555)
1. การให้ความช่วยเหลือในงานต่างๆ หรือดูแลเมื่อ
เจ็บไข้
2. หน้ า ที่ เ พิ่ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น ทั้ ง ทางร่ า งกายและจิ ต ใจ
(Enhance  immune function)
3. การป้องกันให้ปลอดภัยจากอารมณ์ความรู้สึกด้าน
ลบ จะช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากความวิตกกังวล
4. การกระตุ ้ น พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ
(Health-related behavior) เช่น การออกก�ำลังกายด้วยกันใน
ครอบครัว เป็นต้น
5. การกระตุ ้ น ความรู ้ สึ กว่ า ตนเองมี ความสามารถ
(Sense of self-efficacy) ซึ่งก่อให้เกิดมีสุขภาพที่ดีและการมี
ชีวิตที่ดี
การสื่อสารระหว่างรุ่นจะเกิดขึ้นได้จากการยอมรับอีก
ฝ่ายหนึง่ (Accommodating) การเปิดเผยตนเอง (Self-disclosure)
และการให้แรงสนับสนุน (Social support) ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดการ

105 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

สื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นวัย เช่น ระหว่างผู้สูง
อายุกับวัยรุ่นได้แก่ ความใกล้ชิดกัน และการรับรู้ที่คนแต่ละรุ่น
ต่างมีต่อกันและกัน รูปแบบการสื่อสารที่ใช้ มีรายงานการวิจัย
การสื่อสารระหว่างรุ่น เช่น การเล่าเรื่องโดยผู้สูงอายุเล่าให้บุตร
หลานฟัง การแสดงบทบาทเชิงสัญลักษณ์ (Symbol role) คือ
ผู้สูงอายุเล่นบทเป็นตัวแทนของวงศ์ตระกูลด้วยการสอดแทรก
ถ่ายทอดค่านิยมของครอบครัว ประวัติ และความภาคภูมิใจใน
วงศ์ตระกูลไปสู่บุตรหลาน เป็นต้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2555)
แนวคิดหลักภาวนา 4
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้แนวคิดหลักภาวนา
4 ซึ่งภาวนาแปลว่า ท�ำให้เจริญ ท�ำให้มีขึ้น หรือฝึกอบรม ใน
ภาษาบาลีมีความหมายว่า พัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ (พระ
พรหมคุณาภรณ์ : ป.อ. ปยุตฺโต อ้างในอนุกูล บุญรักษา, 2554)
1. กายภาวนา คือ การเจริญกาย พัฒนากาย การฝึก
อบรม ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้ง
ห้าด้วยดี และปฏิบตั ติ อ่ สิง่ เหล่านัน้ ในทางทีเ่ ป็นคุณ มิให้เกิดโทษ
ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีการใช้ตาดูหูฟังอย่าง
มีสติ
2. ศีลภาวนา คือ การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ
การฝึกอบรมศีลให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัยไม่เบียดเบียนหรือก่อ
ความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ด้วยดีเกื้อกูล
แก่กัน
3. จิตตภาวนา คือ การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝึก
อบรมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคง เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้ง
หลาย เช่น มีการเมตตา มีฉนั ทะ ขยันหมัน่ เพียร อดทน มีสมาธิ
และสดชื่นเบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น
4. ปัญญาภาวนา คือ การเจริญปัญญา พัฒนาปัญญา
การฝึกอบรมปัญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่า
ทันเห็นแจ้งโลกและชีวิตตามสภาวะ รู้จักคิด รู้จักพิจารณา รู้จัก
แก้ปัญหา รู้จักจัดท�ำด�ำเนินการต่างๆ ด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ ซึ่ง
มองดูรู้เข้าใจเหตุปัจจัย
สรุปแนวคิดทฤษฎีหลักภาวนา 4 เป็นหลักธรรมที่ผู้
ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะมีผลดีทั้งสิ้น ได้แก่ กายภาวนา ศีล
ภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา เมื่อบุคคลในครอบครัว
ได้ปฏิบัติแล้วจะก่อให้เกิดความสุขในครอบครัว
4. งานวิจัยเกี่ยวกับสัมพันธภาพในครอบครัว
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ สั ม พั น ธภาพของครอบครั ว มี
ดังนี้ ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพที่ดีควรจะต้องมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันกันของสมาชิกในครอบครัว
สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องเอาใจใส่ดูแลและเอื้ออาทรต่อ
กัน สมาชิกในครอบครัวต้องเคารพซึ่งกันและกัน สมาชิกใน
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ครอบครัวทุกคนต้องให้อภัยกัน   ต้องรู้จักสื่อสารกันภายใน
ครอบครัว และต้องใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่า (สายสุรี จุติกุล,
2540; อรอนงค์ กูลณรงค์ และคณะ, 2555) การสร้างครอบครัว
ให้เข้มแข็งนั้น ปัจจัยที่ส�ำคัญประการแรก คือ ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว (บังอร เทพเทียน และคณะ, 2551) จากการศึกษา
สัมพันธภาพในครอบครัวกับความพึงพอใจในชีวติ ครอบครัวของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า สัมพันธภาพ
ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด้าน
ได้แก่ ด้านความรักเคารพนับถือซึง่ กันและกัน สมาชิกมีความรัก
และเอื้ออาทรต่อกัน ให้การดูแลและเอาใจใส่กันทั้งในยามทุกข์
และสุข ห่วงใยและให้ความช่วยเหลือกัน ด้านการท�ำกิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้าน
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล
สมาชิกเมื่อมีความคิดเห็นขัดแย้งกัน ส่วนใหญ่จะหลีกเลี่ยง
การเผชิญหน้าเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา (อัยย์ฌญา อยวตนิษฐกร,
2550) จากการศึกษาความอบอุ่นของครอบครัวไทย ความสุข
ที่ยั่งยืน ผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวเป็นปัจจัย
ส�ำคัญท�ำให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันด้วยความรักความ
อบอุ่น และเอื้ออาทรต่อกัน สามารถด�ำรงความเป็นครอบครัว
และสืบทอดความเป็นครอบครัว เมื่อครอบครัวมีความรักความ
อบอุ่น สมาชิกก็จะมีสภาพจิตใจที่ดี มีความมั่นคงทางอารมณ์
มีพลังที่จะสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในสังคมได้อย่างเข้ม
แข็ง (มนัส วณิชชานนท์, 2550)
สรุป สัมพันธภาพในครอบครัวมีความส�ำคัญ เป็นพื้น
ฐานของครอบครัวทีท่ ำ� ให้เกิดครอบครัวเข้มแข็ง  โดยสมาชิกใน
ครอบครัวต้องมีความรัก เอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ร่วมคิด ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยกัน ซึ่งจะน�ำพาครอบครัวไป
สู่ความสุข

วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากร ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นา
สัมพันธภาพวัยรุ่นและผู้สูงอายุมีดังนี้ ผู้ที่รับผิดชอบงานพัฒนา
ชุมชนในเทศบาล อาจารย์ที่ปรึกษาในโรงเรียนโพรงมะเดื่อ
วิทยาคม และครอบครัว 3 วัย ประกอบด้วย รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย
และหลานวัยรุ่นที่ก�ำลังศึกษาที่โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
ที่อาศัยในต�ำบลโพรงมะเดื่อ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มี
ทั้งหมดจ�ำนวน 26 ครอบครัว
กลุ่มตัวอย่าง
          กลุ่มตัวอย่างเลือกอย่างเจาะจง ได้แก่
นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนของเทศบาล 1 คน ซึ่ ง มี ห น้ า ที่
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ดูแลครอบครัวในชุมชน ให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาใน
ครอบครัว เช่น ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ความรุนแรงในครอบครัว
ให้ทุนการศึกษานักเรียน เป็นต้น         
ที่ ป รึ ก ษานายกเทศมนตรี 1 คน อดี ต เป็ น นายก
เทศมนตรี และให้การช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาในชุมชน
อย่างสม�่ำเสมอ  
อาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาจ�ำนวน 1 คน
รับผิดชอบดูแลนักเรียนด้านการเรียนและความประพฤติ จะ
เยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นครั้งคราว
ผู้สูงอายุและวัยรุ่นในครอบครัว 3 วัย จ�ำนวน 17
ครอบครัว เนื่องจากบ้านอยู่ในต�ำบลโพรงมะเดื่อ
2. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุและวัยรุ่น  
แบบสอบถามสัมพันธภาพของผู้สูงอายุและวัยรุ่น
โดยดัดแปลงแบบวัดสัมพันธภาพของผูส้ งู อายุและนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาของ วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์
และกรวรรณ สุวรรณสาร (2553)
แบบสัมภาษณ์สัมพันธภาพของผู้สูงอายุและวัยรุ่น
โดยน�ำแบบสอบถามสัมพันธภาพของผู้สูงอายุและวัยรุ่นมา
ดัดแปลงเป็นแบบสัมภาษณ์
3. การหาคุณภาพเครื่องมือ
แบบวั ด สั ม พั น ธภาพระหว่ า งผู ้ สู ง อายุ แ ละวั ย รุ ่ น ใน
ครอบครัว หาความเที่ยง (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
และปรับแบบสอบถามตามค�ำแนะน�ำผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วน�ำมา
หาค่าความตรง (Reliability) ได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าครอนบาค
เท่ากับ .85 ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพตรวจสอบข้อมูลสามเส้า
(Triangulation) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ผู้วิจัย
จึงใช้วธิ ตี รวจสอบข้อมูลโดยการสอบถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลในครอบครัว
โดยใช้ค�ำถามที่มีความสัมพันธ์กัน เก็บข้อมูลในช่วงเวลาแตก
ต่างกัน และการยืนยันข้อมูล
4. การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โดยน�ำโครงร่างและเครื่องมือ
วิจัย เสนอต่อคณะอนุกรรมการจริยธรรมในมนุษ ย์และสัตว์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และได้รับอนุมัติก่อนเก็บ
ข้อมูล
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชนและข้ อ มู ล พื้ น ฐานใน
ครอบครัว และวัดสัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุใน
ครอบครัวโดยสอบถามวัยรุ่น
ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาผู้สูงอายุและวัยรุ่น โดยการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้การมี
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ส่วนร่วมของชุมชน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การกระตุ้นและส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว
เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยการเยี่ยมบ้านหรือโทรศัพท์ทุก 2
อาทิตย์  และเสริมความรู้ที่บกพร่อง ในขณะเยี่ยมก็จะถาม
วัยรุ่นถึงการปฏิบัติกับผู้สูงอายุและสอบถามผู้สูงอายุว่า ได้รับ
การปฏิบัติจากวัยรุ่นอย่างไร และให้วัยรุ่นเขียนพฤติกรรมที่ท�ำ
กิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในแต่ละวัน
ระยะที่ 3 การประเมินผล โดยการวัดสัมพันธภาพของ
วัยรุ่นและผู้สูงอายุภายหลังการพัฒนาสัมพันธภาพ และการ
สะท้อนคิดของกลุ่มตัวอย่าง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบาย
ลั ก ษณะทั่ ว ไปของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง และหาความแตกต่ า งของ
สัมพันธภาพก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยหาค่า
เฉลี่ย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาโดย
เริ่มจากน�ำเทปที่บันทึกการสัมภาษณ์ ไปถอดเทปแบบค�ำต่อค�ำ 
(Verbatim) หลังจากนั้นได้ท�ำการก�ำหนดรหัสให้ข้อมูลแบบ
บรรทัดต่อบรรทัด (Line by line) เพื่อเป็นการก�ำหนดความ
หมายและจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ แล้วสร้างเป็น
ข้อสรุปเบื้องต้น โดยการน�ำข้อมูลมาจัดเข้าหัวข้อที่เหมาะสม
และอธิบายวิเคราะห์ผลตามหัวข้อที่ก�ำหนดไว้
ความรู้และความเชี่ยวชาญที่น�ำมาใช้
          ความรู้และความเชี่ยวชาญที่น�ำมาใช้ในการพัฒนา
สัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุ ได้แก่ การพยาบาล
ผู้สูงอายุ และการพยาบาลจิตเวช

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อย
ละ 76.5 ในครอบครัวมีผู้สูงอายุคนเดียวที่อาศัยอยู่คิดเป็นร้อย
ละ 52.9 ส่วนใหญ่เป็นคุณยายช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยละ 82.4
เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมี 6 ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 35.29 ใน
จ�ำนวนนีผ้ สู้ งู อายุเป็นหัวหน้าครอบครัว 4 ครอบครัว คิดเป็นร้อย
ละ 23.53
วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 52.9 ก�ำลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 13-15 ปี จ�ำนวน 11 คน อยู่ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 17-18 ปี จ�ำนวน 6 คน
วัยรุ่นส่วนใหญ่มีความรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ร่วมกับผู้สูงอายุร้อย
ละ 82.4 ระดับการศึกษาสูงสุดของบิดาและมารดาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 58.8 และ 70.6 ตามล�ำดับ บิดาและ
มารดาส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 70.6 และ 64.7 ใน
ครอบครัวมีรายได้เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 70.6
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2. สถานการณ์ที่เป็นอยู่
  
บริบทของพื้นที่ต�ำบลโพรงมะเดื่อ จัดตั้งเมื่อวันที่ 30
มีนาคม พ.ศ. 2539 ตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ�ำเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอเมืองนครปฐม
ประมาณ 17 กิโลเมตร มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 26.418 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 16,511.25 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม
มี น�้ ำ คลองชลประทานไหลผ่ า นส� ำ หรั บ ไว้ ใ ช้ ใ นการเกษตร
การคมนาคมสะดวก มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
และลู กรั ง จ� ำ นวนประชากรทั้ ง ในเขตเทศบาล และอบต.
ในปีพ.ศ. 2557 มีจ�ำนวนครัวเรือน 2,293 ครัวเรือน มีประชากร
ในเขตเทศบาล จ�ำนวน 10,569 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ
ประมาณ 1,400 คน และเขตอบต. จ�ำนวน 9,398 คน มีผู้สูง
อายุ 1,100 คน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรม คือ เพาะปลูก เลีย้ งสัตว์ รับจ้างโรงงานทัว่ ไป
หรือรับจ้างโรงงานท�ำรองเท้าที่บ้าน มีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กจ�ำนวน 18 แห่ง ด้านสาธารณสุข ต�ำบลโพรงมะเดื่อ
มีโรงพยาบาลประจ�ำต�ำบล 2 แห่ง คือ รพ.สต.หุบรัก และ
โพรงมะเดือ่ ซึง่ เป็นศูนย์สขุ ภาพชุมชนทัง้ 2 แห่ง ในเขตเทศบาล
มี โ รงเรี ย นวั ด โพรงมะเดื่ อ เป็ น โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา และ
โรงเรียนโพรงมะเดือ่ วิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยม จากการส�ำรวจ
นักเรียนมัธยมที่มีอายุตั้งแต่ 13-19 ปี ที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยกัน
มี 26 ครอบครั ว แต่ อ ยู ่ ใ นต� ำ บลโพรงมะเดื่ อ มี จ� ำ นวน 17
ครอบครัว
จากการส� ำ รวจของอาจารย์ แ นะแนวที่ ไ ปเยี่ ย ม
ครอบครั ว นั ก เรี ย นที่ บ ้ า น พบว่ า นั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ จ ะอยู ่
กับผู้สูงอายุ พ่ อ หรื อ แม่ยัง ไม่กลับจากท�ำงานนอกบ้าน จะ
กลับบ้านช่วงมืดหรือถ้าท�ำงานนอกเวลาก็จะกลับ 3-4 ทุ่ม
ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพ
รั บ จ้ า งในโรงงานอุ ต สาหกรรม หรื อ พ่ อ แม่ ไ ปท� ำ งานที่ ไ กล
นานๆ จึงกลับมาบ้าน นอกจากนั้น เวลาโรงเรียนมีกิจกรรมที่ผู้
ปกครองต้องเข้าร่วม จะได้รับความร่วมมือน้อย อ้างว่าจะต้อง
ไปท�ำงาน
3. การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุ
การพั ฒ นาสั ม พั น ธภาพระหว่ า งวั ย รุ ่ น และผู ้ สู ง อายุ
ระยะปฏิ บั ติ การกั บ ผู ้ สู ง อายุ แ ละวั ย รุ ่ น ด� ำ เนิ น การระหว่ า ง
พฤษภาคม–กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การวางแผนการอบรมเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม โดยน�ำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครอบครัว มาปรึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างให้ร่วมกันคิด โดยการประชุมปรึกษากับนักพัฒนา
ชุมชน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อาจารย์แนะแนว นักเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และผู้สูงอายุจ�ำนวนหนึ่ง โดยถามความรู้
เรื่องผู้สูงอายุกับนักเรียนว่า ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงอะไร
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บ้าง เราควรปฏิบัติอย่างไรต่อผู้สูงอายุ พบว่านักเรียนส่วน
ใหญ่จะบอกว่าย่ายายขี้บ่นนักเรียนจะไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้สูงอายุ ถ้าผู้สูงอายุไม่ได้
เลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดจะเหินห่างกับผู้สูงอายุ และถามนักเรียน
ว่าเคยกอดและบอกรักผู้สูงอายุหรือไม่ ส่วนใหญ่จะไม่เคยท�ำ
เพราะไม่กล้าบอก ยกเว้นนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นที่ผู้สูงอายุ
เลี้ยงตั้งแต่แรกเกิดจะท�ำบ่อย ผู้วิจัยจึงเสนอต่อผู้ร่วมประชุม
ว่ า ควรสร้ า งความเข้ า ใจระหว่ า งผู ้ สู ง อายุ แ ละวั ย รุ ่ น และ
สร้ า งบรรยากาศที่ ใ ห้ วั ย รุ ่ น และผู ้ สู ง อายุ มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี
ต่อกัน
การพัฒนาสัมพันธภาพ
   - อบรมเชิงปฏิบัติการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการ
อบรม ได้แก่ นักพัฒนาชุมชน รองนายกเทศมนตรี อาจารย์
แนะแนว วัยรุ่น และผู้สูงอายุ ใช้เวลา 1 วัน โดยกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดจะได้รับการอบรมพร้อมกัน การอบรมโดยใช้แนวคิด
หลักภาวนา 4 (พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตฺโต อ้างในอนุกูล
บุญรักษา, 2554) และการสื่อสารระหว่างรุ่น  ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การฝึกกายภาวนา คือ การเจริญกาย
พั ฒ นากาย การฝึ ก อบรม ให้ รู ้ จั ก คิ ด เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ทั้ ง หลาย
ภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้า โดยการให้ผู้สูงอายุและวัยรุ่นมี
ความเข้าใจกันทั้งด้านผู้สูงอายุและวัยรุ่น ได้แก่ การให้ความ
รู ้ แ ก่ ผู ้ สู ง อายุ แ ละวั ย รุ ่ น แบ่ ง ออกเป็ น ด้ า นผู ้ สู ง อายุ ได้ แ ก่
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
ของผู ้ สู ง อายุ การสื่ อ สารที่ ดี ร ะหว่ า งสมาชิ ก ในครอบครั ว
การใช้ ห ลั ก คุ ณ ธรรมในด้ า นการด� ำ เนิ น ชี วิ ต การถ่ า ยทอด
วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ั ญ ญาสู ่ วั ย รุ ่ น ด้ า นวั ย รุ ่ น ได้ แ ก่ การ
พัฒนาการของวัยรุ่น  คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การ
รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้สูงอายุ การมีพฤติกรรมที่ดีงาม
และการมีพัฒนาการตามวัยอันสมควร  การเป็นคนกตัญญูรู้คุณ
การสื่อสารกับผู้สูงอายุ การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ คุณค่าของ
ผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ 2 ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา
เพื่อให้ผู้สูงอายุและวัยรุ่นปฏิบัติดีต่อกัน   มีความเมตตาซึ่ง
กันและกัน ให้รู้จักคิดพิจารณาในสิ่งที่ดีต่อกัน โดยมีกิจกรรม
ดังนี้
1) ลมหายใจแห่งชีวติ ฝึกหายใจเข้าและออกยาวๆ และ
ร้องเพลงดั่งดอกไม้บานด้วยกัน
2) ให้ผู้สูงอายุและวัยรุ่นแต่ละครอบครัวจับมือและ
อวยพรซึ่งกันและกัน
3) นึกถึงเหตุการณ์ที่ในครอบครัวได้ท�ำความดีร่วมกัน
ช่วงที่ประทับใจมากที่สุด
4) ค้นหาความดีของเพื่อนและบุคคลในครอบครัว
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- การกระตุ้นและส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว สอบถามผู้สูงอายุ และเสริมความรู้ที่บกพร่อง และให้วัยรุ่น
เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยการเยี่ยมบ้านหรือการโทรศัพท์ บันทึกกิจกรรมที่ท�ำร่วมกับผู้สูงอายุ หรือสิ่งที่ท�ำดีให้กับผู้สูง
ทุก 2 อาทิตย์ สอบถามวัยรุ่นในการปฏิบัติกับผู้สูงอายุ หรือ อายุ และผู้วิจัยจะเสริมให้ก�ำลังใจ

		

การบันทึกกิจกรรมของวัยรุน่
		

การเยีย่ มบ้าน
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4. รูปแบบครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและวัยรุ่น
รูปแบบครอบครัวผูส้ งู อายุและวัยรุน่ มีประเด็นทีส่ ำ� คัญ ดังนี้
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีผู้สูงอายุเป็นหัวหน้าครอบครัว
จะมีฐานะเศรษฐกิจต�่ำ 
  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวที่พ่อหรือแม่อาศัยอยู่กับลูกและผู้สูงอายุ มีจ�ำนวน 6
ครอบครัว มีจำ� นวน 4 ครอบครัวทีผ่ สู้ งู อายุเป็นหัวหน้าครอบครัว
เนื่องด้วยพ่อหรือแม่ไปท�ำงานรับจ้างที่อื่น นานๆ จะกลับบ้าน
ครอบครัวทีผ่ สู้ งู อายุเป็นหัวหน้าครอบครัวจะมีฐานะเศรษฐกิจต�ำ 
่
หลานจะต้องช่วยหาเงิน โดยรับจ้างท�ำงานนอกบ้านช่วงวันหยุด
หรือในช่วงเลิกเรียน ดังค�ำกล่าวของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นคนหนึ่ง
ว่า “…หนู ไปเต้นแดนซ์เซอร์ค่ะ ได้เงินเป็นค่าเล่าเรียน และ
บางส่วนก็ให้ยายด้วย…” (วัยรุ่นคนที่ 8) ในครอบครัวที่ยายเป็น
หัวหน้าครอบครัว ยายก็ต้องประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว
“...ผมอยู่กับยาย นานๆ พ่อกลับมาบ้าน จะออกไปรับจ้างเก็บ
พริกหรือผักในวันหยุด และยายก็รบั จ้างด้วย...” (วัยรุน่ คนที่ 17 )
นอกจากนัน้ ครอบครัวเหล่านี้ หลานอาจจะไม่คอ่ ยเชือ่ ฟังผูส้ งู อายุ
หลานอาจจะเทีย่ วกับเพือ่ นบ่อย ดังค�ำสัมภาษณ์ของกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้สูงอายุท่านหนึ่งว่า “...หลานมันหนีเที่ยวตอนยายไม่อยู่บ้าน
ไม่ค่อยฟังใคร แต่ยายพูดเขาจะฟัง ยายต้องคอยเตือนตลอด...”
(ผู้สูงอายุคนที่ 17)  มีวัยรุ่นหญิงที่อยู่กับย่า ซึ่งพ่อแม่แยกทาง
กันจะชอบเที่ยวในวันหยุด จะไม่ค่อยเชื่อฟังยาย “...หลานชอบ
เที่ยว ย่าก็ดุ...” (ผู้สูงอายุคนที่ 2)
ครอบครัวเลีย้ งเดีย่ วทีพ่ อ่ หรือแม่ยงั รับผิดชอบครอบครัว
   จากกลุ่มตัวอย่างครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ในครอบครัว
มีแม่ ยาย และลูก 2 ครอบครัว โดยครอบครัวหนึ่งท�ำงานที่
อื่นแต่กลับบ้านทุกอาทิตย์ เมื่อกลับบ้านจะท�ำกิจกรรมร่วม
กับครอบครัวในช่วงวันหยุด และเลี้ยงดู ในครอบครัว หลานจะ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุเหมือนที่แม่ท�ำ “...กินข้าวกับยาย ล้างจาน
พายายไปวัด...” (วัยรุ่นคนที่ 3) ส่วนอีกครอบครัว มีอาชีพ
เกษตรกรรมท�ำงานที่บ้าน ครอบครัวนี้ แม่และยายจะท�ำไร่ และ
วันหยุดลูกจะไปช่วยท�ำ “...ท�ำกิจกรรมกับยาย คือนั่งดูทีวี กิน
ข้าว บีบนวด และพายายไปวัด...” (วัยรุ่นคนที่ 4)  ครอบครัวนี้
แม่จะดูแลลูกอย่างใกล้ชิดไปไหนไปด้วยกัน
ครอบครัวที่มีบุคคล 3 วัย อยู่ร่วมกัน
  จากการศึกษาครอบครัวที่มีบุคคล 3 วัยอยู่ร่วมกัน
มีจ�ำนวน 9 ครอบครัว และผู้สูงอายุเลี้ยงหลานตั้งแต่เล็ก 8
ครอบครัว ครอบครัวเหล่านี้จะมีลักษณะที่ส�ำคัญ ได้แก่
- ผู้สูงอายุเลี้ยงหลานตั้งแต่เล็ก หลานจะมีความผูกพัน
   จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่เรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น คือ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จ�ำนวน 6  คน มีอายุ
ระหว่าง 12-15 ปี ในบ้านจะท�ำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะ
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หลานวัยรุ่นตอนต้น ครอบครัวจะมีความผูกพันกัน หลานจะ
ช่วยพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายท�ำงานบ้าน ดังค�ำสัมภาษณ์ว่า “...
ก็ช่วยย่าท�ำงานบ้าน เลี้ยงน้อง...” หรือ “...จะไปท�ำบุญด้วยกัน
กับย่า เช่น วันพระจะให้ปู่ไปส่งที่วัดและเมื่อท�ำบุญเสร็จแล้วก็
ให้ปู่มารับกลับบ้าน รดน�้ำต้นไม้ด้วยกันบางครั้ง...” (วัยรุ่นคนที่
1) ผู้สูงอายุพูดถึงหลาน “...เป็นเด็กไม่ค่อยพูด กินง่าย มีโลก
ส่วนตัวสูง ชอบวาดรูประบายสี สนิทกับย่า นอนด้วยกัน เชื่อฟัง
เช่น รดน�้ำต้นไม้รอบบ้าน…” (ผู้สูงอายุคนที่ 1) ในครอบครัวที่
มีทั้งพ่อและแม่ ครอบครัวจะอบอุ่น หลานจะเชื่อฟังผู้สูงอายุ
ไม่เกเร ดังค�ำกล่าว “…จะแสดงความรักใคร่โดยการหอมย่า
กอดกัน หรือบางครั้งย่าต้องออกไปงานตอนกลางคืน ถ้าย่ายัง
ไม่กลับก็จะไม่ยอมนอน ต้องรอย่าจนกว่าจะกลับถึงบ้านเพื่อ
นอนพร้อมย่า เวลาย่าไม่สบายจะช่วยดูแลเป็นห่วงย่า ถาม
ย่าว่ากินข้าวยัง จะบีบนวดให้ย่าและจะต้องทานข้าวกับย่า...”
(ผู้สูงอายุคนที่ 1) ส่วนหลานที่ไม่ได้อยู่กับผู้สูงอายุตั้งแต่เล็กจะ
เหินห่างกับผู้สูงอายุ มีครอบครัวของนักเรียนมัธยมตอนปลาย
พ่อจะปลูกบ้านให้ยาย อยู่ห่างจากบ้านพ่อและแม่ประมาณ 100
เมตร ให้อยู่คนเดียว “...ยายเพิ่งมาอยู่เมื่อ 3 ปี แต่ก่อนอยู่กับ
น้าที่กรุงเทพฯ เขาชอบอยู่คนเดียว ผมเอาข้าวมาส่งเช้าเย็น
ไม่ค่อยได้คุยกัน...” (วัยรุ่นคนที่ 9) ครอบครัวนี้จะไม่ค่อยได้ท�ำ
กิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ
     - พ่อแม่เป็นตัวอย่างทีห่ ลานจะปฏิบตั กิ บั ผูส้ งู อายุ
        ในครอบครัวที่พ่อ แม่ ดูแลพ่อแม่ตนเองดี หลาน
ก็จะจดจ�ำและท�ำพฤติกรรมเหมือนกับพ่อแม่ ดังค�ำกล่าว “…รัก
ยายมากและคิดว่าจะดูแลยายไปตลอดชีวิต...” (วัยรุ่นคนที่ 4)
หรือ “...แม่เขาเลี้ยงฉันมาดี ฉันก็ช่วยเลี้ยงหลานบ้าง เด็กมัน
ขยันเหมือนพ่อแม่…” (ผู้สูงอายุคนที่ 10) หรือ “...หลานคนนี้
นิสัยดี ช่วยงานตลอด ไม่ดื้อ ไม่เกเร เหมือนพ่อเขาตอนหนุ่ม
ก็ไม่เกเร...” (ผู้สูงอายุคนที่ 14)   
     -  การท�ำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวก่อให้เกิด
สัมพันธภาพที่ดี
      ในครอบครั ว ที่ อาศั ย ในชุ ม ชนชนบทหรื อ กึ่ ง
เมืองที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมที่
ท� ำ ร่ ว มกั น ในครอบครั ว เช่ น การรั บ ประทานอาหารพร้ อ ม
กั น ดู โ ทรทั ศ น์ ด ้ ว ยกั น หรื อ บางบ้ า นปลู ก ผั ก สวนครั ว หรื อ
ดอกไม้ หลานจะช่วยผู้สูงอายุหรือพ่อแม่รดน�้ำต้นไม้ เป็นต้น
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดความผูกพันกันในครอบครัว ดัง
ค�ำกล่าว “…กินข้าวด้วยกัน ล้างจาน พายายไปไหว้พระ...”
(วัยรุ่นคนที่ 3) อีกรายกล่าวว่า “...นั่งดูทีวี รับประทานอาหาร
ร่วมกัน บีบนวด ไปวัด และช่วยกันดูแลความสะอาดบ้าน...”
(วัยรุ่นคนที่ 4) หรือ “...ครอบครัวเราจะกินข้าวพร้อมกันใน
มื้อเย็น และจะพูดคุยกันและสอนลูกหลาน...” (ผู้สูงอายุคนที่
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11) และ “…บ้านผมจะกินข้าวพร้อมกันตอนเย็น และจะมานั่ง
คุยกันหน้าบ้าน…” (วัยรุ่นคนที่ 11) และหลานจะแสดงความ
เข้าใจผู้สูงอายุ โดยการช่วยเหลือสิ่งที่ตนเองท�ำได้เมื่อรู้ว่าย่า
มีอายุมากแล้วจะช่วยเหลือเมื่อผู้สูงอายุท�ำไม่ถนัด ดังเช่น ย่า
ขายของ บางครั้งจะคิดเงินช้า หลานจะช่วย ดังค�ำกล่าว  “…
ย่าคิดตังค์ค่าของถูกเปล่า เดี๋ยวตังค์คิดให้...” (วัยรุ่นคนที่ 7)  
  
   - ผู ้ สู ง อายุ รั ก หลานและมี ค วามสุ ข ที่ ไ ด้ อ ยู ่ กั บ
ครอบครัว
      จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัว
ส่วนใหญ่จะเลี้ยงดูหลานตั้งแต่เล็ก รักหลานอยากให้หลาน
เป็นคนดี ให้ตั้งใจเรียนหนังสือ มีความสุขที่ได้ดูแลหลาน ดัง
ค�ำกล่าว “…มีความผูกพัน เพราะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก รักมาก
คอยอบรมสั่งสอนให้เป็นเด็กดี…” (ผู้สูงอายุคนที่ 1  3 และ
4) หรือดังค�ำกล่าว “…ผูกพันกับหลานมากเพราะเลี้ยงมาตั้ง
แต่เด็กๆ รักหลานมาก เพราะเป็นหลานคนเดียว เวลาไปไหน
นานๆ หลานจะถามว่าไปไหนท�ำไมไปนานจัง คิดถึง...” (ผู้สูง
อายุคนที่ 7) ในบางครอบครัวที่ผู้สูงอายุเพิ่งมาอยู่ด้วยประมาณ
3 ปี กล่าวถึงหลานว่า “...ให้ขยันเรียนหนังสือ รักหลาน...”
(ผู้สูงอายุคนที่ 9)  
5. การเปลี่ยนแปลงภายหลังการพัฒนาสัมพันธภาพ
การประเมินผลภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
กระตุน้ และส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวเป็นเวลา 2 เดือน พบว่า
คะแนนสัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุหลัง
การพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา  ดังนี้

จากตารางที่ 1 พบว่า สัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นและ
ผู้สูงอายุภายหลังการพัฒนาสูงขึ้นทั้งรายด้านและภาพรวม
การสะท้อนจากผู้สูงอายุและวัยรุ่นเมื่อได้รับการ
พัฒนาสัมพันธภาพ
         วัยรุ่นคนที่ 4 เรียนชั้นม.1 เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่
บ้านมีอาชีพเกษตรกรรม อยู่กับแม่และยาย  ยายหูตึง ช่วงแรก
หลานจะตะโกนเสียงดังกับยาย แต่เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมจะพูด
เสียงทุ้มและให้ผู้สูงอายุดูปาก ดังค�ำกล่าว “…แต่ก่อนไม่เข้าใจ
ว่ายายหูตึงจึงพูดเสียงดังตะโกนใส่ยาย ตอนนี้จะพูดเสียงปาน
กลางไม่ตะโกน การเข้ากิจกรรมรู้สึกดีเพราะท�ำให้เข้าใจผู้สูง
อายุมากขึ้น รู้ว่าอารมณ์ผู้สูงอายุเป็นอย่างไร และคิดว่าจะดูแล
ยายให้ดีที่สุด การท�ำกิจกรรมสัมพันธภาพท�ำให้เราอยู่ร่วมกับ
ยายมากขึ้น ใส่ใจดูแลยายมากขึ้น…”
วัยรุ่นคนที่ 10 เพศชายเรียนอยู่ชั้นม.1 อาศัยในบ้าน
พักชั้นเดียว หลังคามุงด้วยสังกะสี ที่นายจ้างให้เฝ้าของในพื้นที่
บิดามารดาท�ำงานก่อสร้างกับนายจ้างไปด้วย เด็กนักเรียนอยู่
กับยาย พ่อแม่ และน้อง ซึ่งจากการสัมภาษณ์พบว่า ลักษณะ
ของครอบครัวมีความสุขดี  มีความรักความสามัคคี และการ
ช่วยเหลือกันดี  ลักษณะของวัยรุ่นเป็นเด็กดี ขยัน มีความรับ
ผิดชอบ และช่วยเหลือครอบครัว ยายบอกว่า “...หลานเป็น
เด็กดี เชื่อฟัง และช่วยเหลืองานบ้าน หุงข้าว ซักผ้า เก็บกวาด
บ้าน และบีบนวดให้ยายตอนเย็นๆ...” “...แม่เขาเลี้ยงหลานมา
ดี ฉันก็ช่วยเลี้ยงหลานบ้าง เด็กมันขยันเหมือนพ่อแม่…” (ผู้สูง
อายุคนที่ 10) นอกจากนั้น ผู้สูงอายุก็สะท้อนความคิดเห็น โดย

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ สัมพันธภาพของวัยรุน่ และผูส้ งู อายุแต่ละด้าน และภาพรวมก่อนและหลังการพัฒนา
ก่อนด�ำเนินงาน

หลังด�ำเนินงาน

X

S.D.

X

S.D.

X

1. ด้านการมีกิจกรรมร่วมกัน

2.06

0.514

2.25

0.441

0.19

2. ด้านการสื่อสาร

2.42

0.353

2.52

0.235

0.10

3. ด้านความผูกพันรักใคร่

2.27

0.386

2.47

0.350

0.20

4. ด้านการให้ก�ำลังใจและการช่วย

2.24

0.381

2.43

0.401

0.19

5. ด้านการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและ

2.52

0.390

2.71

0.238

0.19

สัมพันธภาพรวมทุกด้าน

2.30

0.307

2.48

0.281

0.18

สัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่น
และผู้สูงอายุ

ความแตกต่าง
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มีความเข้าใจวัยรุ่นมากขึ้นเมื่อได้เข้าอบรมสัมพันธภาพ ได้แก่
“...หลานมันขอไปเที่ยวกับเพื่อนก็ให้มันไป แต่ก็ยังเป็นห่วง...”
(ผู้สูงอายุคนที่ 10) มารดาบอกว่า “...เขาเป็นเด็กขี้อ้อน ไม่ดื้อ
ว่านอน สอนง่าย มีขอไปเล่นเกมกับเพื่อน ก็ให้ไปและให้กลับ
เป็นเวลา เขาก็กลับมา...” วัยรุ่นกล้าในการแสดงความรักมาก
ขึ้นภายหลังได้รับการอบรม เช่น “…ผมกล้าที่จะกอดยายและ
เชื่อฟังยายมากขึ้น ผมแกล้งยายแล้วยายก็หัวเราะ ผมนอนกับ
ยายทุกคืน...” (วัยรุ่นคนที่ 10)  
วัยรุ่นคนที่ 11 เพศชายเรียนชั้นม.1 ลักษณะบ้านชั้น
เดียว หลังคามุงกระเบื้อง บิดามารดาท�ำอาชีพเก็บของเก่าขาย
ยายขายข้าวโพดต้ม สิ่งของในบ้านจะวางไว้เป็นจุดๆ เต็มพื้นที่
ในบริเวณบ้าน การจัดวางของไม่ค่อยเรียบร้อย ลักษณะของ
ครอบครัวมีความรัก ความอบอุ่น และมีความสุขดี บุคคลใน
ครอบครัวจะคอยดูแลกันตลอด และจะพูดคุยปรึกษากันในเรื่อง
ต่างๆ ลักษณะของวัยรุ่น เป็นเด็กดี มีความรับผิดชอบ เชื่อฟัง
ช่วยงานบ้าน ไม่เกเร ยายบอกว่า “...หลานฉัน มันเป็นเด็กดี ไม่
ดือ้ บอกอะไรก็ฟงั และขยันช่วยงานบ้านและงานของพ่อเขา...”
มารดาบอกว่า “...เขาไม่ค่อยพูด แต่ช่วยงานดี ขยัน ไม่เกเร
ครอบครัวเราจะกินข้าวพร้อมกันในมือ้ เย็น และจะพูดคุยกันและ
สอนลูกหลาน...” (ผู้สูงอายุคนที่ 11) และ “…บ้านผมจะกินข้าว
พร้อมกันตอนเย็น และจะมานั่งคุยกันหน้าบ้าน…” (วัยรุ่นคนที่
11)  หรือ “…ยายไม่บ่นมันมากแล้ว แต่จะคอยเตือนบ่อยๆ...”
(ผู้สูงอายุคนที่ 11) แสดงว่าการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและวัยรุ่น
มีการพัฒนาสัมพันธภาพได้ดีขึ้น
วัยรุ่นคนที่ 14 เพศชายเรียนอยู่ชั้นม.4 อาศัยในบ้าน
ไม้ชั้นเดียว มีบ้านญาติพี่น้องอยู่ข้างๆ กัน 2 หลัง เด็กนักเรียน
อยู่กับพ่อ พี่ชาย และพี่สะใภ้ ส่วนตากับยายจะอยู่บ้านข้างๆ
จากการสัมภาษณ์พบว่า ลักษณะของครอบครัวมีความสุขดี มี
ความรักความสามัคคี และการช่วยเหลือกันดี ลักษณะของวัยรุน่
เป็นเด็กดี ขยัน มีความรับผิดชอบ และช่วยเหลืองานทางบ้าน
ยายบอกว่า “...หลานคนนี้นิสัยดี ช่วยงานตลอด ไม่ดื้อ ไม่เกเร
เหมือนพ่อเขาตอนหนุ่มก็ ไม่เกเร...” (ผู้สูงอายุคนที่ 14) บิดา
บอกว่า “...เขาเป็นเด็กดี ขยัน ไม่ดื้อ เชื่อฟัง ช่วยงานขายของ
ตามตลาดนัดเป็นประจ�ำ...” “...ผมได้รู้หลายเรื่องเกี่ยวกับผู้สูง
อายุ ผมต้องพูดเบาๆ ไม่พูดเสียงดังกับยาย ผมต้องคอยดูแล
ยายตอนกินข้าว กินยา…” (วัยรุ่นคนที่ 14)  

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

เปลี่ยนแปลง เช่น หงุดหงิด โมโหง่าย และถ้าต้องประกอบ
อาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ก็มีภาระเพิ่มขึ้น ส่วนวัยรุ่น
ก็มีพัฒนาการตามวัย สิ่งเหล่านี้แต่ละฝ่ายจะต้องเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน ปรับตัวเข้าหากัน ก็จะท�ำให้
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนั้น ผู้วิจัยจะกระตุ้นและส่ง
เสริมสัมพันธ ภาพในครอบครัว เป็นเวลา 2 เดือน และจะเสริม
ความรู้การกระท�ำสิ่งที่ดีต่อกันเพื่อให้มีสัมพันธภาพที่ดี ทั้งผู้สูง
อายุและหลานมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งการสื่อสาร
ที่ดีก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี (กาญจนา แก้วเทพ, 2555)
2. ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้สูงอายุ จะมี
ฐานะเศรษฐกิจต�่ำ
         จากการศึ ก ษาพบว่ า ครอบครั ว เลี้ ย งเดี่ ย ว หรื อ
ครอบครัวที่พ่อหรือแม่ต้องไปท�ำงานที่อื่น ปล่อยให้ผู้สูงอายุ
ดูแลหลานเพียงล�ำพัง ผูส้ งู อายุประกอบอาชีพทีม่ รี ายได้ไม่เพียง
พอ หลานจะต้องท�ำงานนอกบ้าน ท�ำให้หลานอาจจะใกล้ชดิ ผูส้ งู
อายุนอ้ ยลง หรือหลานออกไปเทีย่ วกับเพือ่ น ไม่คอ่ ยเชือ่ ฟังผูส้ งู
อายุ จากการส�ำรวจจ�ำนวนครัวเรือนทีม่ ผี สู้ งู อายุเป็นหัวหน้าครัว
เรือนมีประมาณร้อยละ 21 และร้อยละ 22 ในปีพ.ศ. 2544 และ
พ.ศ. 2545 ตามล�ำดับ ประมาณ 4 ล้านครอบครัว นับได้ว่าเป็น
อัตราที่สูง และในจ�ำนวนนี้เป็นครัวเรือนในเขตชนบทประมาณ
ร้อยละ 69 และร้อยละ 75 ในปีพ.ศ. 2544 และพ.ศ. 2545 ตาม
ล�ำดับ ซึ่งครัวเรือนที่ผู้สูงอายุเป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นมีโอกาส
ยากจนกว่าหัวหน้าครัวเรือนในวัยท�ำงาน และอาจมีผลกระทบ
ต่อโครงสร้างและสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวที่เคยมีความ
สัมพันธ์แบบเครือญาติและมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด โดย
เฉพาะครอบครัวเริ่มสั่นคลอน คือ ปล่อยให้เด็กอยู่ตามล�ำพัง
มากขึ้นหรือสมาชิกในครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยลง การ
คุ้มครองทางสังคมส�ำหรับเยาวชนและผู้สูงอายุจะอ่อนแอลง
เยาวชนจะพบปัญหาครอบครัวแตกแยก ครอบครัวไม่สมบูรณ์
อาจเกิดปัญหายาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุ และการสูญ
เสียชีวิต เป็นต้น (อมรา สุนทรธาดา และสุพัตรา เลิศชัยเพชร,
2552)
3. ผู้สูงอายุเลี้ยงดูหลานตั้งแต่เล็ก หลานจะสนิทสนม มีความ
รักใคร่ ท�ำกิจกรรมในบ้านร่วมกัน
จากการศึกษานี้ ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะเลี้ยงหลานตั้งแต่
ยังเล็ก ท�ำให้มีความสนิทสนมกัน จะเข้าใจกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของวันเพ็ญ แวววีรคุปต์   ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์
การอภิปรายผล มีดังต่อไปนี้
และกรวรรณ สุ ว รรณสาร (2553) พบว่ า นั ก เรี ย นที่ อ ยู ่ กั บ
1. สัมพันธภาพระหว่างวัยรุ่นและผู้สูงอายุภายหลังการพัฒนา ผู้สูงอายุตั้งแต่เล็ก เนื่องจากไม่มีพ่อแม่ หรือพ่อแม่ไม่อยู่ไป
ท�ำงาน ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก และภาระการเลี้ยงดูเด็กจึงอยู่ใน
สูงขึ้นกว่าก่อนการพัฒนา
โดยปกติ ผู ้ สู ง อายุ แ ละหลานมี ความรั ก ใคร่ กั น แต่ การดูแลของผู้สูงอายุ ซึ่งมีฐานะเป็นปู่ย่าตายาย นักเรียนกลุ่ม
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพของร่างกายของผู้สูงอายุมีการ นี้จะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้สูงอายุ ให้ความรักใคร่ สนิทสนม
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และห่วงใยผู้สูงอายุมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่มีบิดามารดาร่วม
อยู่ด้วย ในขณะที่นักเรียนที่มีสัมพันธภาพระดับต�่ำ กิจกรรม
ที่ท�ำให้กับผู้สูงอายุนั้นส่วนใหญ่จะท�ำให้เมื่อต้องร้องขอจาก
ผู ้ สงู อายุหรือจากบิดามารดา โดยนักเรียนทีต่ อบแบบสอบถามว่า
สัมพัน ธภาพตนเองกั บ ผู้สูง อายุไม่ดีนั้น เมื่อ ไปสัม ภาษณ์ผู้
สูงอายุกลับพบว่า ผู้สูงอายุมีความรักใคร่และเข้าอกเข้าใจ
หลานเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับการศึกษาของอัยย์ฌญา
อยวัตนิษฐกร (2550) พบว่าสัมพันธภาพในครอบครัว ได้แก่
ความรักใคร่ เคารพนับถือซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรต่อกัน ท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น โดยเฉพาะวัยรุ่นตอนต้นจะมีความ
ผูกพันรักใคร่ผู้สูงอายุมากกว่าวัยอื่น วัยรุ่นตอนต้นซึ่งเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีอายุระหว่าง 10-13 ปี ยังใกล้ชิด
กับครอบครัว เชื่อฟังผู้ปกครอง จะแสดงความรักผู้สูงอายุที่
เลี้ยงมา บางคนยังกอดหรือหอมกับผู้สูงอายุ แต่ขัดแย้งกับ
การศึกษาของสุจินดา ม่วงมี (2540) ศึกษาทัศนคติที่มีต่อผู้สูง
อายุของนักเรียนมัธยมศึกษาหลักในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ตะวันออกในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีทัศนคติต่อผู้สูงอายุที่เอนเอียงไปทางบวกเพียงเล็ก
น้อย อาจเนื่องจากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
มีจ�ำนวนน้อยเพียง 17 คน และอยู่อาศัยกับผู้สูงอายุตั้งแต่แรก
เกิด และจากการศึกษาของซินน็อตและคณะ (Sinnott, et al.,
1993) ศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นต่อพฤติกรรมของผู้สูงอายุพบ
ว่า คนหนุ่มสาวที่มีทัศนคติ ในทางบวกต่อผู้สูงอายุ จะมีการ
ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในทางบวกมากกว่าผู้ที่มีทัศนคติในทางลบ
และยิ่งมีการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุในทางบวกมากเท่าไร ก็จะยิ่งมี
ทัศนคติในทางบวกมากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ สจ๊วต
และคณะ (Stewart, et al., 2005) เรื่องความรู้และทัศนคติต่อ
ผู้สูงอายุของนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาอาชีวบ�ำบัด
และสาขากายวิภาคศาสตร์ จ�ำนวน 213 คน พบว่านักศึกษา
ทั้ง 3 กลุ่ม มีความรู้และทัศนคติต่อผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน
และพบว่านักศึกษายิ่งมีเวลาในการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุมาก
เท่าไรก็จะท�ำให้มีทัศนคติสูงขึ้น ส่วนวัยรุ่นตอนกลางและตอน
ปลาย คือ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเริ่มเป็นผู้ใหญ่
จะปรึกษาเพื่อนมากกว่าบุคคลในครอบครัว จากการศึกษาพบ
ว่าการท�ำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวก่อให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ ี
สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี
เกิดจากการดูแลเอาใจใส่กัน การท�ำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่
การรับประทานอาหาร ดูโทรทัศน์ ช่วยกันท�ำงานบ้าน (สายสุรี จุตกิ ลุ ,
2540; มนัส วณิชชานนท์, 2550; บังอร เทพเทียน และคณะ,
2551 และอัยย์ฌญา อยวัตินิษฐกร, 2550)  นอกจากนั้น ความ
เข้ า ใจซึ่ ง กั น และกั น น� ำ ไปสู ่ การมี สั ม พั น ธภาพที่ ดี จากการ
สัมภาษณ์หลานเมื่อรู้ว่ายายมีปัญหาอะไรจะช่วยเหลือ เช่น
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ยายคิ ด สตางค์ ไ ม่ ถู ก หลานจะช่ ว ยเหลื อ สอดคล้ อ งกั บ การ
ศึกษาของจิราพร ชมพิกุล และคณะ (2552) สัมพันธภาพใน
ครอบครัวที่ดี ได้แก่ 1. มีความรัก ความเข้าใจ ความผูกพัน การ
ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน 2. การพูดคุยกัน 3. การปรองดอง
ความสามัคคี ให้อภัยซึ่งกันและกัน เชื่อฟังกัน ไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน 4. ความรับผิดชอบในหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
และมีความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
4. พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่หลานจะผูกพันกับผู้สูงอายุ
จากการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากบุตรดี
จะเป็นตัวอย่างให้หลานสนิทสนมและมีความรักผู้สูงอายุ ปัจจัย
ที่ท�ำให้ผู้สูงอายุกับวัยรุ่นสามารถอยู่ร่วมกันและมีสัมพันธภาพ
ที่ ดี ต ่ อ กั น ได้ ปั จ จั ย หนึ่ ง คื อ การที่ วั ย รุ ่ น ได้ เ ห็ น ตั ว อย่ า งการ
ปฏิ บั ติ ข องพ่ อ แม่ ต นเองที่ มี ต ่ อ ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่ ใ นครอบครั ว
เช่น การให้การยอมรับ เอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้สูงอายุทั้ง
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์และสังคม ตอบสนองความ
ต้องการที่จ�ำเป็นของผู้สูงอายุตามความเหมาะสม ให้เกียรติ
หรือให้ความส�ำคัญแก่ผู้สูงอายุ มีเวลาพูดคุยกับผู้สูงอายุใน
เรื่องต่างๆ และเป็นธุระในการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลเมื่อ
เจ็บป่วย เป็นต้น ท�ำให้เด็กเกิดการเลียนแบบและปฏิบัติตาม
ได้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีเซลล์กระจกเงา ที่ได้อธิบายถึงกลไก
การท�ำงานของเซลล์กระจกเงาเกี่ยวกับการเลียนแบบว่า เมื่อ
มีการน�ำข้อมูลเข้า ได้แก่ พฤติกรรมของพ่อแม่ที่มีต่อผู้สูงอายุ
เซลล์สมองจะจดจ�ำและประมวลการแสดงออกมาทางอารมณ์
ท่าทางและการกระท�ำของบุคคลนั้น ท�ำให้เกิดความรู้สึกร่วม
ในประสบการณ์นั้นและเกิดเป็นพฤติกรรมเลียนแบบกลไกการ
เลียนแบบนี้จัดได้ว่าเป็นการท� ำงานอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน
ของเซลล์กระจกเงา (Gallese, 2003) จากการศึกษาปัจจัยที่
สัมพันธ์กับสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษากับผู้
สูงอายุในครอบครัว ได้แก่ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัว และการรับรู้สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาหรือ
ผู้ใหญ่ในครอบครัวที่มีต่อผู้สูงอายุในครอบครัว สามารถร่วม
กันท�ำนายสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และ
ผู้สูงอายุในครอบครัวได้ร้อยละ 50 โดยการรับรู้สัมพันธภาพ
ระหว่างบิดา มารดา หรือผู้ใหญ่ในครอบครัวที่มีต่อผู้สูงอายุใน
ครอบครัวมีอ�ำนาจในการท�ำนายสัมพันธภาพระหว่างนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา และผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (วันเพ็ญ แวววีรคุปต์ ฐิติวัลคุ์ ธรรมไพโรจน์ และกรวรรณ
สุวรรณสาร, 2553)
5. ผู้สูงอายุมีความรักหลานและมีความสุขที่ได้อยู่กับหลาน
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี และมีส่วนช่วยเหลือ
ครอบครัว จะเกิดความรู้สึกมีคุณค่าและมีแรงจูงใจในการดูแล
ตนเอง มีก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิต มีความผูกพันรักใคร่หลาน
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หลานวัยรุ่นซึ่งอยู่ ในช่วงวัยเรียนมีภาระด้านพัฒนาการและ
ความรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนของตนอยู่แล้ว การ
ให้เวลาในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุของลูกหลานในวัยนี้จึงถูก
แบ่งเบาไปตามความจ�ำเป็นที่ควรให้การช่วยเหลือ และส่วน
ใหญ่ผู้สูงอายุอยู่กับลูกหลานมาตั้งแต่เล็ก หลานจึงบอกว่าผู้สูง
อายุส่วนใหญ่ใจดี การมีหลานที่คอยช่วยเหลือเหมือนกับเป็น
แรงสนับสนุนทางสังคม จะท�ำหน้าที่เสมือนเป็นสื่อกลางที่คอย
ช่วยเหลือให้บุคคลสามารถเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ ใน
ชีวิต (สุรีย์ กาญจนวงศ์, 2553)
6. ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวจะเปราะบาง
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ครอบครั ว
เลี้ยงเดี่ยว คือ มีพ่อหรือแม่อาศัยอยู่กับลูกและผู้สูงอายุ ร้อย
ละ 35.29 ซึ่งครอบครัวเหล่านี้ส่วนใหญ่หลานจะต้องออกไป
ประกอบอาชีพเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนและจุนเจือครอบครัว หรือ
หลานอาจจะเที่ยวกับเพื่อน ไม่ค่อยเชื่อฟังผู้สูงอายุ จะพบ
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างหลานกับผู้สูงอายุจะลดน้อยลง การ
ส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติได้ส�ำรวจลักษณะของครัว
เรือนไทยในปีพ.ศ. 2548 พบมีครอบครัวเดี่ยวร้อยละ 53.7
ครอบครัวขยายร้อยละ 32.5 ในจ�ำนวนครอบครัวเดี่ยวนี้อยู่
ด้วยกันพ่อแม่ลูกร้อยละ 33.1 และครอบครัวที่อาศัยอยู่ระหว่าง
สามีและภรรยาเท่านั้นร้อยละ 13.3 และอีกร้อยละ 7.3 เป็น
ครอบครั ว ที่ มี เ พี ย งพ่ อ หรือ แม่คนใดคนหนึ่ ง อาศั ยอยู่กั บลูก
(มนัส วณิชชานนท์, 2550) จากข้อมูลของกรมการปกครอง
ของกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีครอบครัว 20
ล้านกว่าครอบครัว มีการหย่าร้างกันมากขึ้น ชั่วโมงละ 10 คน
อีกทั้งครอบครัวไทยมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ใน
ประเทศมีครอบครัวเดี่ยว 9 ล้าน 4 แสนครอบครัว ในจ�ำนวน
นี้เป็นครอบครัวที่พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันประมาณ 5 ล้าน 6 แสน
ครอบครัว เป็นครอบครัวที่เหลือพ่อหรือแม่เลี้ยงลูกฝ่ายเดียว
ประมาณ 1 ล้าน 3 แสนครอบครัว ครอบครัวประเภทนี้เสี่ยงต่อ
ปัญหาความเปราะบางและความสัมพันธ์ในครอบครัว (กรุงเทพ
ธุรกิจออนไลน์, 2551) และครอบครัวที่มีการหย่าร้างกัน หม้าย
หรือแยกกันอยู่ มีโอกาสที่ครอบครัวจะมีสัมพันธภาพไม่ดี หรือ
ต�่ำกว่าครอบครัวที่ก�ำลังอยู่ ในภาวะสมรสคู่ (อุมาภรณ์ ภัทร
วาณิชย์ และภูวไนย พุ่มไทรทอง, 2552)

ผลกระทบและคุณค่าที่ ได้จากการวิจัย

1. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างวัยรุน่ และผูส้ งู อายุ ซึง่ มี
วัยทีแ่ ตกต่างกัน และ 2 วัยนีจ้ ะเกิดการเปลีย่ นแปลงด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และสังคม จะต้องให้แต่ละฝ่ายรูก้ ารเปลีย่ นแปลงที่
เกิดขึน้ ของกันและกัน จะท�ำให้มคี วามเข้าใจกันมากขึน้ จะก่อให้
เกิดความเห็นใจและช่วยเหลือกันและกัน
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2. พ่อแม่ในครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับบุตรในการมี
สัมพันธภาพแก่ปู่ย่าตายายในบ้าน ดังนั้นควรสอนผู้ที่จะเป็นพ่อ
แม่ว่าจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่ดีกับพ่อแม่ตน เป็นสิ่งที่ดีกว่าการใช้
ค�ำพูดสอนลูก
3. ทีมผู้วิจัยได้เห็นครอบครัวหลากหลาย ซึ่งเป็นหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ที่จะน�ำไปสอนนักศึกษาพยาบาลในการดูแล
ผู้สูงอายุ

ข้อเสนอแนะ

1. เชิงนโยบาย
การน�ำวิจัยไปใช้ประโยชน์
เสนอแนะโรงเรียนว่า ควรมีนโยบายการสอนนักเรียน
ในเรื่อ งสัม พั นธภาพระหว่า งผู ้ สู งอายุ แ ละวั ยรุ ่ นในหลั ก สูต ร
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นเห็ น ความส� ำ คั ญ ในการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ใ น
ครอบครัว
นักพัฒนาชุมชนควรสานต่อสัมพันธภาพระหว่าง
ผู ้ สู ง อายุ แ ละวั ย รุ ่ น ในชุ ม ชน โดยการท� ำ กิ จ กรรมที่ ส ่ ง เสริ ม
สัมพันธภาพในครอบครัว
2. การน�ำผลไปใช้เชิงปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อชุมชนอื่นน�ำไปใช้ประโยชน์
การฝึกอบรมเยาวชนในโรงเรียนอื่น หรือในชุมชน
โดยการจัดกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพกับผู้สูงอายุ
3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาวิจยั ในต�ำบลอืน่ เพือ่ ได้เห็นสถานการณ์ของ
ครอบครัวในอนาคตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว
ควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของพ่อแม่ และวัยรุ่น
ที่มีต่อผู้สูงอายุในครอบครัว

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�ำนัก
บริ ห ารโครงการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษาและพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทีมผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ณ ที่นี้ และขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่สนับสนุน และอ�ำนวยความ
สะดวกในการท�ำวิจัย และขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือจนท�ำให้งานวิจัยส�ำเร็จ
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การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์
สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ได้มาตรฐาน :
กรณีศกึ ษา กลุม่ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดวงพร ภู่ผะกา
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพและศักยภาพการ
บริหารจัดการและการส่งเสริมโดยชุมชน ผลการด�ำเนินงานพัฒนา การบริหาร
จัดการและการส่งเสริมโดยชุมชนด้วยการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมกับคณะ
กรรมการบริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) เพื่อเป็นแนวทางใน
การก�ำหนดนโยบายของผูบ้ ริหารของจังหวัดในแต่ละหน่วยงานเพือ่ การหาแนวทาง
ในการบริหารจัดการและการส่งเสริมสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน
3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถถ่ายทอด
บทเรียนและประสบการณ์ในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมเปี๊ยะบ้านโพธิ์ มีความร่วมมือในการด�ำเนิน
งาน มี ความเสี ย สละ มี ความมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ เข้ า สู ่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนรูปแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ มผช. นั้น
สมาชิกกลุม่ ต้องมีความรูค้ วามเข้าใจและความส�ำคัญเกีย่ วกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนเป็นปัจจัยหลัก และมีกระบวนการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่การ
พัฒนาโดยการมีส่วนร่วมและยอมรับของสมาชิกกลุ่ม ประกอบกับการด�ำเนินการ
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานโดยมีการตรวจ
สอบผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
เอื้ออ�ำนวยต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ส่วนปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีและ
ปัจจัยทางนิเวศวิทยาเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน ในด้านปัญหา
และอุปสรรคในการด�ำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน มีดังนี้ ปัญหาด้านการตลาด
ปัญหาด้านการบัญชีและการเงิน ปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปั ญ หาด้ า นการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ และปั ญ หาต้ น ทุ น การผลิ ต
โดยแนวทางในการพัฒนาการด� ำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาค
รัฐเป็นหน่วยงานส�ำคัญของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทั้งในด้านการให้ความรู้
การพัฒนาทักษะด้านต่างๆ การสนับสนุนด้านการตลาด และการก�ำหนดระเบียบ
ต่างๆ เพื่อสนับสนุน
ค�ำส�ำคัญ : วิสาหกิจชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
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Abstract
This research aims to 1) study the circumstances, potential and the
results of  community-based management and promotion in the community
product development through the participatory action research, 2) recommend
policy at  provincial executive level  regarding the management and promotion
of the community product standard, and 3) guide for the development of
socially-engaged scholarship which can transfer  lesson learned and
experience  for the community enterprise groups in Chachoengsao province.
The results of the study indicated that the capability of the product
development group of “Kanom Piek” community business group has resided
in their cooperation on operation, sacrificing time, determination in product
development toward the community product standard. On the product
development format, it revealed that in order to meet the standard of product
development, the group members must have knowledge and  understand
and the importance of community product standard as the main factors and
must have the suitable process of product selection through the participation
and acceptance of group members, Also, the product development must be
in compliance with the standard by the inspection in every steps of product
development. Moreover, the results showed that the economic, and social
factors are encouraging factors for community enterprises; while the
technological and ecological factors are barriers to community enterprises.
The problems and threats to community enterprises are marketing, finances
and accounting, production, information management systems, product
design, and the cost of production. We found that the state agencies played
an important role in the development of and the support for community
enterprises in various aspects i.e. knowledge provider, management
skill improvement, marketing support, and in issuing the supporting
regulations for community enterprises.
Keywords : The community enterprise,  Participatory Action Research
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บทน�ำ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมนี้ เป็ น บทเรี ย นและ
ประสบการณ์ ใ นการพั ฒ นากลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ช่วงระยะเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา ผูเ้ ขียนในฐานะคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท�ำหน้าที่ ในการบริหาร
จัดการ และก�ำกับทิศทางภาพรวมของโครงการวิจัยและการให้
บริการทางวิชาการของอาจารย์ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ท�ำงานเต็ม
เวลารับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคีเครือข่าย
นักวิชาการทั้งในและนอกพื้นที่ โดยร่วมกันปรับใช้ยุทธศาสตร์
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพื่อ
แก้ปัญหาระบบการจัดการ การผลิต การพัฒนา การตลาด และ
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทราไว้ว่า “ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ภูมภิ าคตะวันออกมีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพและความ
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย” ซึ่ง
กลยุทธ์ในการพัฒนาร่วมกัน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้
1. ยกระดับความสามารถผู้ผลิต ผู้ส่งเสริม และนักวิจัย
โดยประสานการถ่ายทอดองค์ความรูเ้ ดิมในชุมชนและความรูเ้ ดิม

ที่เป็นวิชาการให้เกิดความรู้ใหม่ที่สามารถใช้งานได้
2. สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาทัง้ กระบวนการแบบครบ
วงจร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพโดยใช้โจทย์
ของชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาและสร้างโจทย์ทางวิชาการเพือ่
แก้ไขปัญหาชุมชน
3. สนั บ สนุ น การสร้ า งมาตรฐานและระบบรั บ รอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพ โดยอาศัยความเข้มแข็ง
ของสถาบันการศึกษาประจ�ำจังหวัดฉะเชิงเทรา และผูท้ รงคุณวุฒิ
ในด้านต่างๆ
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมฉบับนี้ เน้นน�ำเสนอบท
เรียนการด�ำเนินการวิจัย 8 โครงการและการบริการวิชาการ
ของนักวิชาการอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 1 จนท�ำให้เกิดการ
สร้ า งและการพั ฒ นากลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา ได้การแก้ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปัจจุบัน และ
ภาคีที่เกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการผลักดันผลงานและการ
บริการวิชาการให้สามารถส�ำเร็จลุล่วงไปได้ ได้แก่ ส�ำนักงาน
พัฒนาชุมชน ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�ำนักงานเกษตร
จังหวัด ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น
กระบวนการท�ำงานและการท�ำวิจัยร่วมกัน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1
ฐานคิด / วิธีคิด
+ความรู้

ทัศนคติ

กระบวนการ
เรียนรู้

มีส่วนร่วม
กลุ่มผู้นำ 
� / แกนน�ำ

กระบวนการ
สร้างแนวร่วม

กลุ่มทีมวิจัย

ชุมชน

- มีการเรียนรู้
-เกิดการเรียน
รู ้ ใ นแนวการ
เรียนรู้ชุมชน

วัฒนธรรมชุมชน
คน / คน / คน

ชุมชน
เครือข่าย
“เรียนรู้”

องค์กรในชุมชน
ทักษะ / เทคนิค

การกระจายแนวคิด
การแก้ไข้ปัญหาร่วมกัน

ให้ข้อมูล
สรุปบทเรียน

แลกเปลี่ยน
สังเกต / วิเคราะห์

ท�ำ / ปฏิบัติ

องค์ความรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

รูปแบบกลไก
ความสัมพันธ์
องค์ความรู้ในการสร้าง
การมีส่วนร่วม

พัฒนาสู่การค้นหารูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม
กระบวนการต่อเนื่องและความยั่งยืน
ของรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชน
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ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกลไกการท�ำงานของทีมวิจัย โดย
ประมวลและทบทวนประสบการณ์ของตัวเองที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับบริบทชุมชน หมายถึง การศึกษาและท�ำความเข้าใจบริบท
ชุมชนของตัวเองและประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเรียนรู้อดีต
ของชุมชนในประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและกลไกการ
จัดการในอดีตเพือ่ น�ำไปสูก่ ารประมวลบริบทและองค์ความรูใ้ หม่
ที่อยู่ภายใต้ผลกระทบจากสถานการณ์ ใหม่ในปัจจุบัน น�ำไปสู่
การออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่ม องค์กร
และบุคคล รวมไปถึงผู้น�ำภายในชุมชน อันจะน�ำไปสู่การมีส่วน
ร่วมและการเรียนรูร้ ว่ มกันในการด�ำเนินงานโครงการวิจยั ฉะนัน้
ในส่วนของกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ทางทีมวิจัยจะมีการ
ประชุมและทบทวนสรุปทุกครั้งหลังการด�ำเนินกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม ในส่วนของผลที่เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนด
ไว้ ผู้เขียนในฐานะทีมวิจัยหลักได้ท�ำหน้าที่เป็นกลไกในการ
เอื้ออ�ำนวยต่อการขับเคลื่อนโครงการวิจัยผ่านการประสานงาน
กระตุ้น แก้ปัญหา อ�ำนวยความสะดวก สื่อสาร สร้างความเข้าใจ
และสร้างความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังพัฒนาเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอก
ขั้นตอนที่ 2 การด�ำเนินการวิจัยเชิงส�ำรวจข้อมูลพื้น
ฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และบริบทอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ของชุมชนเป้าหมาย โดยด�ำเนินการร่วมกับนักวิจัย ผู้น�ำชุมชน
ตัวแทนภาครัฐ และภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท�ำแผนบูรณาการใน
การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังภาพที่ 1
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ขั้นตอนที่ 3 การจัดเวทีวิชาการเพื่อน�ำนักวิชาการที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสามารถตอบโจทย์ที่ได้จากการ
ท�ำเวทีประชาคมของชุมชน มาประเมินความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามล�ำดับความส�ำคัญที่ชุมชนต้องการ
และร่วมสังเคราะห์โจทย์ชุมชนตามบริบทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
จัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดย
ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาร่วมส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชมุ ชนให้มคี ณ
ุ ภาพ ตัง้ แต่การคัดเลือก
วัตถุดบิ กระบวนการผลิต การพัฒนารูปแบบและบรรจุภณั ฑ์ ฯลฯ
โดยใช้องค์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลการทดสอบ
จากห้องปฏิบัติการ   
ขั้นตอนที่ 5 การท�ำเวทีระดมสมองร่วมกันระหว่างนัก
วิชาการและชุมชนเป้าหมาย เพื่อจับคู่เชิงประเด็นและน�ำไปสู่
การพัฒนาคณะท�ำงานทีป่ ระกอบด้วยนักวิชาการและชุมชน เพือ่
ตอบโจทย์ดังกล่าว
ขั้นตอนที่ 6 ถอดบทเรียนการท�ำงาน โดยการจัดการ
ความรู้ที่เน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ทีเ่ ป็นระบบ เพือ่ สกัดความรูท้ ี่ได้รบั จากการด�ำเนินการโครงการฯ
ที่มีอยู่ในตัวคนและท้องถิ่น ตั้งแต่กระบวนการท�ำงาน การส่ง
เสริมการสนับสนุนการแนะน�ำให้คำ� ปรึกษาของคณะท�ำงานออก
มาเป็นบทเรียนทีส่ ามารถสรุปและสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ คูม่ อื
สื่อรูปแบบต่างๆ โดยมีวงจรการพัฒนา ดังภาพที่ 2 ดังนี้

ระหว่างด�ำเนินการ

เป้าหมาย

ผลลัพธ์
การใช้ความรู้

ก่อนด�ำเนินการ

หลังด�ำเนินการ

ภาพที่ 2 กระบวนการถอดบทเรียนของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา
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1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ผลิตภัณฑ์พนื้ บ้านของชุมชนทีพ่ ฒ
ั นาจากฐานศักยภาพ
ของท้องถิ่น หรือ “ทุนในชุมชน” ซึ่งรวมถึงเงินทุน แรงงาน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ วัด ที่ดิน แหล่งน�้ำ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิ
อากาศ ฯลฯ โดยมีเป้าหมายส�ำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ของชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชน กิจกรรมเหล่านี้สร้าง “กระบวนการเรียนรู้” น�ำไป
สู ่ การพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชนได้ ในขณะเดี ย วกั น ยั ง มุ ่ ง พั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ หรืออีกนัยหนึ่ง
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการ ซึ่งพบว่าการรวมตัว
ของกลุ่มเพื่อประกอบธุรกิจในปัจจุบันเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ประกอบอาชีพ และสามารถใช้เป็นรายได้ส�ำคัญของครอบครัว
ในปัจจุบนั เพราะเป็นธุรกิจที่ใช้ทนุ น้อย เทคโนโลยีไม่ยงุ่ ยาก ดัง
นั้นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในฐานราก คือ ส่งเสริม
การประกอบธุรกิจชุมชนแบบครบวงจรทั้งการผลิต การจัดการ
การตลาด และการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่
มีแนวคิดว่า ปัญหาของประเทศในภาพรวม ประชาชนมีหนี้สิน
เพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการที่ประชาชนรู้จักน�ำสินทรัพย์ที่
มีอยูม่ าท�ำให้เกิดมูลค่าเพิม่ ขึน้ สามารถขจัดปัญหาความยากจน
เป็นการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนและรายได้ที่มั่นคง จากนโยบาย
ของรัฐบาลส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนมีหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาสนับสนุนและให้การส่งเสริมทั้งด้านงบประมาณ
อุปกรณ์ ในการผลิตและความรู้ด้านวิชาการ อาทิ ส�ำนักพัฒนา
ชุมชน ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ส�ำนักกองทุนทางสังคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พชม. เดิม)
ได้ลงไปส่งเสริมผลิตภัณฑ์เหล่านี้ แต่ในความเป็นจริงพบว่า
แม้ว่ากลุ่มธุรกิจชุมชนเหล่านี้จะมีศักยภาพในการผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพระดับหนึ่งที่ใช้เทคนิคและวัตถุดิบในท้องถิ่น หาก
ทว่ากลุ่มเหล่านี้ยังไม่สามารถบริหารจัดการกลุ่มให้สามารถจัด
จ�ำหน่ายได้อย่างเข้มแข็ง เพราะการขาดองค์ความรู้ด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ ความรู้และทักษะในการพัฒนามาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถอยู่ใน
สังคมแห่งการแข่งขัน ซึ่งท�ำให้เกิดเป็นปัญหาในด้านผลิตภัณฑ์
ชุมชนไม่มคี ณุ ภาพเท่าทีค่ วร รวมทัง้ ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ได้มาตรฐานเป็นทีย่ อมรับในสังคมและชุมชนทัง้ ในและ
นอกประเทศได้ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของกาญจนา แก้ว
เทพ และกนกศักดิ์ แก้วเทพ (2530) และใจมนัส พลอยดี (2540)
ได้พบว่า ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการพึ่งตนเองทางธุรกิจได้ คือ การ
จัดตั้งกลุ่ม องค์กรในชุมชน และกระบวนการผลิตที่มีการสร้าง
ทีมงาน การมีส่วนร่วมของสมาชิกที่มีความสนใจในการพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน ดังนั้น การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนนับเป็นทางเลือกหนึ่งในการพึ่งตนเอง
ของชุมชนท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่ต้องมีการเสริมสร้าง
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพือ่ พัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของ
ชีวิตชุมชน เป็นฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจฐานรากอันจะ
ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมทั้งอาชญากรรม
ยาเสพติด สุข ภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนต่อไป ดังนั้น
จึงต้องศึกษาทางออกให้กับกลุ่มธุรกิจชุมชน การหนุนช่วยเพื่อ
ให้เกิดการเกื้อกูล การสร้างองค์ความรู้ที่สามารถน�ำมาปฏิบัติ
ได้จริงให้กลุ่มชุมชนสามารถยกระดับขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจได้ แต่ในขณะเดียวกันกลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล่านีย้ งั ขาด
องค์ความรู้ที่จะปฏิบัติ (Experience learning) เพื่อให้การรวม
กลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถด�ำเนินการไปได้อย่าง
เป็นระบบ มีทิศทางที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นต้อง
มีการหนุนเสริมเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทักษะความสามารถในการผลิต การจัดการ การตลาด
อย่างครบวงจร ภายใต้การหนุนเสริมที่มีการประสานความร่วม
มือจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ด้านการอบรม การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกลุ่ม และการจัดจ�ำหน่ายในงานต่างๆ เป็นต้น
ส�ำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ในฐานะเป็นหน่วยงานเพื่อท้องถิ่น ได้
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบแห่งภูมิภาค เพื่อ
พัฒนาและใช้เป็นแผนทีห่ ลักก�ำหนดทิศทางของการพัฒนา การ
บริหารและการด�ำเนินภารกิจทุกด้านของหน่วยงาน โดยวิจัย
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น น�ำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มา
ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น รวม
ทั้งบูรณาการพันธกิจโดยการวิจัยและพัฒนาเป็นตัวน�ำ (คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557 : 5) จัดล�ำดับภารกิจของ
หน่วยงานโดยให้ความส�ำคัญกับการวิจยั การสอน และการบริการ
วิชาการแก่สังคม ตามล�ำดับ
ภารกิจด้านการวิจัยจะเน้นมิติเชิงพื้นที่ (Area base)
ประเด็นฐานทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมรวมทัง้ การสร้าง
เครือข่ายเชือ่ มโยงกับสถาบัน องค์กรชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยการวิจัยและพัฒนาสนับสนุนการประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ ในมิติของ
การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐาน
การผลิต และการตลาด เป็นต้น เพือ่ ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ และ
ขยายโอกาสของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนัน้ วิสาหกิจ
ชุมชนเป็นการประกอบการเพื่อการจัดการทุนของชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง (เสรี พงศ์พิศ, 2554 : 56) ประกอบ
ด้วยคุณลักษณะที่ส�ำคัญ 6 ประการ คือ 1) ชุมชนเป็นเจ้าของ
และผู้ด�ำเนินการ 2) มีทรัพยากรและผลผลิตมาจากชุมชน 3) มี
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การริเริม่ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน 4) มีการผสมผสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล 5) มีกระบวนการเรียนรู้
เป็นหัวใจ และ 6) มีการพึ่งตนเองและสร้างรายได้
ในมิติการส่งเสริมสนับสนุนการด� ำเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการประชุมระดม
ความคิดร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคตะวันออกและผู้
เกี่ยวข้อง พบว่าหน่วยงานส่วนกลางระดับจังหวัดท�ำตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย แต่ยังขาดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่าง
เป็นทางการ ส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่นเกือบทุกหน่วยงานมี
โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน แต่ส่วนใหญ่จะ
เน้นการสนับสนุนโครงสร้างพืน้ ฐานและการฝึกอบรม สถาบันการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา
ประจ�ำจังหวัด ส่วนงานวิจยั หรือการบริการวิชาการทีช่ ว่ ยสนับสนุน
การตัดสินใจและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ยังมีจ�ำนวนน้อยมาก และยังขาดการเผยแพร่สู่กลุ่ม
เป้าหมาย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสถาบันท้องถิ่นเป็นตัวจักร
หรือปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวในการด�ำเนิน
งานวิสาหกิจชุมชน (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557 :
23-24)  นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ยังด�ำเนินการศึกษา
การด�ำเนินงานขององค์กรชุมชนเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนในมิติต่างๆ พบปัญหาร่วมกันหลายประการ อาทิ การ
จัดการกลุ่ม/การเชื่อมโยงเครือข่ายระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ได้คุณภาพ  ที่ส�ำคัญคือ การ
ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การ
รับรองมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ซำ�้ ๆ กัน และการตลาด เช่น ช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่าย บรรจุภัณฑ์ และการจัดท�ำบัญชี
จากการส�ำรวจเบือ้ งต้นของคณะวิทยาศาสตร์ฯ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้มผี ปู้ ระกอบการยืน่ จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน
และได้รบั อนุมตั จิ �ำนวนถึง 352 แห่ง และมีผปู้ ระกอบการ OTOP
ระดับ 3 ดาวถึง 5 ดาว จ�ำนวน 98 ราย ซึ่งยอดจ�ำหน่ายในสองปี
ที่ผ่านมา พบว่า
ปีพ.ศ. 2555 ยอดจ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชนของกลุม่
วิสาหกิจชุมชนท�ำรายได้เข้าสูฉ่ ะเชิงเทราถึง 878,356,753 บาท
ปีพ.ศ. 2556 ท�ำรายได้เข้าสูฉ่ ะเชิงเทราถึง 813,236,203 บาท
จากผลการส�ำรวจข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน ปีพ.ศ.
2556 สามารถเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนจากข้อมูล ปีพ.ศ. 2555
ครัวเรือนมีรายได้ตอ่ คนต่อปี 14,653 บาท ปีพ.ศ. 2556 ครัวเรือน
มีรายได้ต่อคนต่อปี เป็นเงิน 18,176 บาท มีรายได้เพิ่มคนละ
3,523 บาท ต�ำ่ กว่าเกณฑ์รายได้ 20,000 บาท เป็นเงิน 1,824 บาท
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ยังได้ดำ� เนินการวิเคราะห์
จุดที่ควรพัฒนาของจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่า จุดส�ำคัญที่ควร
พัฒนามีหลายประการ เช่น ประชาชนมีฐานะยากจน ปัญหา
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ทางสังคม เช่น ยาเสพติด แรงงานไม่มีคุณภาพ ส�ำหรับปัญหา
ส�ำคัญในกลุม่ ผูป้ ระกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ได้แก่ 1) ขาด
การพัฒนาและการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 2) การ
จัดการด้านการตลาด 3) การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชุมชนไม่มีคุณภาพและไม่ถูกสุขลักษณะ และ 4) ผลิตภัณฑ์
ขาดความเป็นอัตลักษณ์ โดดเด่น รวมถึงชุมชนมองไม่เห็น
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ 5) ขาดการน�ำเทคโนโลยีหรือทฤษฎีมา
สู่การปฏิบัติที่แท้จริง 6) ขาดบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความโดดเด่น
ให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นข้อมูลที่ได้ศึกษาและรวบรวมมาข้างต้น
เป็นการยืนยันว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีภารกิจ
การให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจยั และการให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำด้านวิชาการแก่ประชาชน ท้องถิน่ และภูมภิ าค เพือ่ ตอบ
สนองนโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระดับความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มั่นคง
ยั่งยืน และสนับสนุนสังคมไทยให้สามารถเป็นสังคมแห่งฐานความรู้
(Knowledge-based society) จึงเห็นว่า 1) ควรศึกษาและวิจัย
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา รวมทั้ง 2) แสวงหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนสู่ความเป็นสากลทั้งในด้านมาตรฐานคุณภาพ ด้าน
สุขลักษณะ ด้านความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ประจ�ำจังหวัด
และด้านการพัฒนานวัตกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆ ที่ขอรับการบริการจาก
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ซึง่ ผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาของคณะวิทยา
ศาสตร์ฯ เป็นการสร้างพัฒนาการที่ยั่งยืนและเป็นศูนย์กลางการ
ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนา
ศักยภาพของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมไปกับ
การเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มศักยภาพในการประกอบกิจการ
ของชุมชนอย่างเข้มข้นยั่งยืน
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป็นเรื่องที่มี
ความส�ำคัญของทุกชุมชนในการท�ำงาน ด้วยเหตุที่ผู้เขียนใน
ขณะทีเ่ ริม่ ต้นโครงการฯ นี้ อาจจะถูกเพ่งเล็งว่าเป็น “คนภายนอก
ชุมชน” ซึง่ ชุมชนอาจจะมองว่าการเข้ามาของคนนอกชุมชนต้อง
มีการระวังตัว แต่ความเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
การศึกษาประจ�ำจังหวัดฉะเชิงเทรา ก็ยังพอมีเส้นเชื่อมความ
สัมพันธ์ดังกล่าว ดังนั้นผู้เขียนจึงตั้งเป้าหมายว่าการด�ำเนินการ
ในครั้งนี้ ต้องให้ชุมชนเกิดการยอมรับด้วยการแสดงความตั้งใจ
จริงในการท�ำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งผู้เขียนเลือกใช้กระบวนการ
“สร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชน” และมีกิจกรรมคู่ขนานคือ “การ
ส�ำรวจข้อมูลระดับชุมชน” เป็นเครือ่ งมือในการเข้าถึงผูเ้ กีย่ วข้อง
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ได้แก่ ผู้ประกอบการ  เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ผู้ใหญ่บ้าน เด็กและ
เยาวชน รวมทั้งการส�ำรวจนโยบายและการด�ำเนินงานในการส่ง
เสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
ประการส�ำคัญผู้เขียนและทีมวิจัยหลักใช้แนวคิด “การยึดโจทย์
ปัญหาของพืน้ ทีแ่ ละความต้องการของคนในพืน้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ ” โดย
มีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้
2.1 การสร้างกิจกรรมร่วมกับชุมชน กิจกรรมเหล่านี้
เป็นกิจกรรมที่มีฐานความคิดในการให้ชุมชนเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยยึดปัญหาพื้นที่
เป็นตัวตัง้ และพัฒนาเป็นโจทย์วจิ ยั หลังจากนัน้ ก็รว่ มกันคิดเพือ่
พัฒนาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะให้ชมุ ชนเกิด
การเรียนรู้ควบคู่กับองค์ความรู้ที่คณะวิจัยมีอยู่ สามารถด�ำเนิน
การวิจัยไปพร้อมกัน ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของบุคคลในชุมชนได้ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

เมือ่ 24  มีนาคม 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ประชุมพหุภาคีจากท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันออก ณ ห้อง
ประชุมสัมมนาคารบางปะกงปาร์ค และลงนามความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ตัวแทนท้องถิ่นจากจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชลบุรี สมุทรปราการ ตราด สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง
และจันทบุรี เพื่อระดมความคิดและความต้องการของท้องถิ่น
ที่คาดหวังกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประการส�ำคัญ
เป็นการสร้างพันธสัญญาในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนในภูมิภาคตะวันออกให้สามารถแข่งขันในกลุ่มประเทศ
ในประชาคมอาเซียนได้ นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังได้
หน่วยงานระดับประเทศทีส่ นับสนุนการด�ำเนินงานของคณะวิทยา
ศาสตร์ฯ มาโดยตลอดคือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์, 2557)

		

ภาพที่ 3 ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของภูมิภาคตะวันออก
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

หลั งจากพิ ธี ล งนามความร่วมมือ ที่ประชุมพหุภาคี
ได้ประชุมเพื่อระดมความคิดและความต้องการของท้องถิ่น
ที่ คาดหวั ง กั บ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ฯ สรุ ป ได้ ว ่ า ตั ว แทนระดั บ
ท้องถิ่นคาดหวังกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในประเด็นหลัก คือ
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารของภูมิภาคตะวันออก
ที่ประชุมฯ จึงได้ร่างแผนแม่บทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ร่วมกับส�ำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ส�ำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์

และส�ำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่ มี บ ทบาทในการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ท�ำให้เกิดการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานเป็น
พหุภาคี ในพื้นที่ โดยให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดน�ำร่อง
ซึ่งมีแนวทางในการด�ำเนินการเพื่อการประสานความร่วมมือ
ในการประสานเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ซึ่ ง เป็ น แนวทาง
หลั ก ที่ น� ำ มาสร้ า งประเด็ น ในการศึ ก ษาวิ จั ย สรุ ป ได้ ดั ง แผน
ภาพนี้

วิสัยทัศน์

ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในภูมภิ าคตะวันออกมีความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีไ่ ด้มาตรฐานและปลอดภัย

กลยุทธ์

ยกระดับความสามารถผู้ผลิต ผู้ส่ง
เสริม และนักวิจยั ร่วมกับคณะวิทยา
ศาสตร์ฯ โดยประสานการถ่ายทอด
องค์ความรูเ้ ดิมในชุมชนและความรู้
เดิมทีเ่ ป็นวิชาการให้เกิดความรูใ้ หม่
ที่สามารถใช้งานได้

ส นั บ ส นุ นวิ จั ย แ ล ะ พั ฒ นา ทั้ ง
กระบวนการแบบครบวงจรในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มศี กั ยภาพ โดย
ใช้โจทย์ของชุมชนเป็นฐานในการ
พัฒนาและสร้างโจทย์ทางวิชาการ
เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน

สนับสนุนการสร้างมาตรฐานและ
ระบบรั บ รองคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุมชนที่มีศักยภาพ โดยอาศัยความ
เข้ ม แข็ ง ของบุ ค ลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านต่างๆ

ประสานงานเชื่อมโยงการบริหารจัดการทั้งกระบวนการอย่างครบวงจรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

กระบวนการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบปลอดภัย

เทคโนโลยีการผลิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การตลาด

- การจัดการคุณภาพ                     
- การจัดการปริมาณ                      
- ความปลอดภัยของ
วัตถุดิบ

- ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี                                        
- สร้างต้นแบบและการส่ง
เสริมการผลิตเครื่องมือ                                  
- การลดต้นทุนการผลิต                                    
- การจัดการสิ่งแวดล้อม

- รูปแบบที่เหมาะสม                    
- บรรจุภัณฑ์เหมาะสม               
- รูปแบบฉลาก                          
- มีระบบรับรองคุณภาพ

- ศูนย์กระจายสินค้า                      
- ขยายช่องทาง
การตลาด เช่น                         
e-commerce                          

วิจัย

การบูรณาการ
ร่วมกับพันธกิจ
หน่วยงาน

การจัดการ

บริการ
วิชาการ

ความรู้

การเรียน
การสอน

การพัฒนาบุคลากร

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

- ผู้ผลิตท้องถิ่น                     
- ผู้ส่งเสริมในท้องถิ่น                      
- นักวิจัยท้องถิ่น                        
- สร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วม

- ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มีส่วนร่วมในงานวิจัย                                        
- ฝึกอบรมในสถานที่ผลิต
จริงการผลิตเครื่องมือ                                  
- ให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง

บริหารจัดการเชิง
ธุรกิจ
- การจัดท�ำแผนธุรกิจ                    
- เทคนิคด้านการตลาด               
- การจัดการ การเงิน/บัญชี                          
- การจัดการกลุ่ม/องค์กร

ศูนย์ข้อมูล
- ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์                      
- สื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร
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ที่ประชุมฯ ได้มีการวางแผนแนวทางการด�ำเนินการ
ที่เป็นยุทธศาสตร์การน�ำร่องเพื่อศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในการ
ประสานงานให้ค�ำปรึกษาในรูปเครือข่ายทั้งในระดับนโยบาย
และการปฏิบัติ เพื่อการร่วมทุน ร่วมพลังการปฏิบัติอย่างครบ
วงจร ทั้งจากการผลิต การจัดการ การตลาด โดยยึดชุมชน
เป็นศูนย์กลางบนฐานข้อมูลที่เป็นจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเผยแพร่ และการ
สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนในวิ ถี ชี วิ ต โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
เอกลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม ภู มิ ป ั ญ ญา วั ส ดุ ใ นท้ อ งถิ่ น และไม่
ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การเสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู ้ ข อง
กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนเพื่ อ ถ่ า ยทอดวิ ช าการและเทคโนโลยี
รวมทั้ ง ทฤษฎี ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการน� ำ ไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นามาตรฐานกระบวนการ
ผลิ ต ค� ำ นึ ง ถึ ง การพึ่ ง ตนเองในกระบวนการผลิ ต ที่ ถู ก
สุขลักษณะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
โดยใช้วัตถุดิบที่มี ในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การส่ ง เสริ ม บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้
มาตรฐานโดยพั ฒ นารู ป แบบที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ใ ห้ ทั น สมั ย
เหมาะสมทั้งประโยชน์และราคาเพื่อยกขีดความสามารถใน
ด้านการตลาด
จากประเด็นดังกล่าวน�ำมาสู่การศึกษาวิจัย พบว่ามี
ความสลับซับซ้อนของปัญหาในการศึกษาวิจัยในด้านปัจจัย
เงื่อนไขส�ำคัญไปสู่ความส�ำเร็จ โดยการน�ำปัญหาไปทดลอง
ปฏิบัติการเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องอาศัย
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทั้ ง จากภาครั ฐ ภาคเอกชน และที่
ส�ำคัญความพร้อมของคนในชุมชนท้องถิ่นที่จะท�ำการศึกษา
และทดลองปฏิบัติการด้วย
ส� ำ ห รั บ บ ริ บ ท ภา ย น อ ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค ณ ะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ราช
นครินทร์ ยังสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา เช่ น ส� ำ นั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
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หน่วยงานระดับชาติ คือกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการพัฒนา
โครงการฯ ดังต่อไปนี้ 1) โครงการ “คลินิกเทคโนโลยี”  ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 2) โครงการ “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ” ของกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ ฯ 3) โครงการ
พัฒนาแผนจังหวัดด้วยวท.น. ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ ฯ ร่ ว มกั บ กระทรวงยุ ติ ธ รรมในการพั ฒ นาการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นการน�ำองค์ความรู้การ
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาพื้นที่
นอกจากนี้ คณาจารย์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ฯ ยั ง มี
ศั ก ยภาพในการพั ฒ นางานวิ จั ย พื้ น ที่ ม าตั้ ง แต่ ป ี พ .ศ. 2552
เป็นต้นมา และมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการมาโดยตลอด จ�ำนวนถึง 325 เรื่อง และใน
ปีพ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือร่วมกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ “ธุรกิจอาหาร” ของ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หลักสูตรดังกล่าว
คือ “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและ
ธุรกิจบริการ”
2.2 การส�ำรวจข้อมูล กิจกรรมส�ำรวจและรวบรวม
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ ไ ด้ “ข้ อ มู ล” ที่ ส ามารถจะน� ำ มาใช้ ใ น
การ “ชักชวน” ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับหมู่บ้าน อ�ำเภอ
และต�ำบล ซึ่งเข้ามาร่วมภายหลังเกิดความสมัครใจเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปี พ .ศ.2554 คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนในจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา โดยเน้ น
การสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกระดับ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หน่วยงานภาค
รัฐที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ส�ำนักงาน
พัฒนาชุมชน  ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด ส�ำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์ จั ง หวั ด ส� ำ นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด ส� ำ นั ก งาน
พาณิ ช ย์ จั ง หวั ด เป็ น ต้ น รวมถึ ง ผู ้ ป ระกอบการผลิ ต ภั ณ ฑ์
ชุ ม ชน อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ลุ ่ ม นั ก วิ ช าการต่ า งๆ ในหลากหลาย
ศาสตร์
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ภาพที่ 4 ภาพบรรยากาศในการ
พั ฒ น า โ จ ท ย ์ ก า ร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

จากการประชุมได้ประเด็นในการพัฒนาก�ำหนดได้ 5 ประเด็น ดังนี้
ด้านกระบวนการ
ผลิตวัสดุ
ด้านการสนับสนุน
ของหน่วยงานภาครัฐ

ด้านการเพิ่ม
คุณภาพของสินค้า
1. พัฒนาและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการตลาด                                                    
2. พัฒนาและเพิ่มช่อง
ทางการตลาดใหม่

ด้านการตลาด

1. ด้านเทคโนโลยี                                                                                               
2. ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์                                               
3. ด้านการขยายฐานการผลิต/สร้างกลุ่มเข้มแข็ง

1. การท�ำตลาดออนไลน์
2. การเจาะตลาดภายในและต่างประเทศ
3. การประชาสัมพันธ์

ด้านการพัฒนาสู่
สถานศึกษา
1.พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาด                                                    
2. พัฒนาและเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่

ภาพที่ 5 ประเด็นโจทย์วิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ปีพ.ศ. 2556–2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการประชุมสังเคราะห์ประเด็นโจทย์ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนตัง้ แต่ตน้ น�ำ 
้ กลางน�ำ 
้ และปลายน�ำ 
้ โดยเชิญนักวิชาการทีม่ ชี อื่ เสียง กลุม่ ผูป้ ระกอบการ ตัวแทนของหน่วยงานภาค
รัฐที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยตีกรอบประเด็นไปที่ “มะม่วง” โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

		

ภาพที่ 6 ภาพบรรยากาศการ
  ประชุมสังเคราะห์ โจทย์
   วิจยั เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
   ชุมชนในประเด็น “มะม่วง”
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ผลที่ได้จากการประชุมได้ประเด็นโจทย์วิจัย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการผลิตมะม่วง กลุ่มการแปรรูปมะม่วง กลุ่มหลัง
การเก็บเกี่ยวและส่งออก และกลุ่มบริหารจัดการและบูรณาการการศึกษา ดังภาพที่ 7

		

ภาพที่ 7 ประเด็นโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มประเด็นเรื่องมะม่วง
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2.3 การยอมรับจากภาคีเครือข่าย
การยอมรับและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาค
รัฐที่สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการประชุมร่วมกันและระดม
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ความคิดในทุกขั้นตอน ระหว่างผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยร่วม
กันจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัดในการจัดการทรัพยากร
จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน รองรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคตะวัน
ออก (พ.ศ.2552-2560) ซึ่งมีแผนการด�ำเนินงานดังภาพที่ 8

		

ภาพที่ 8 แผนปฏิบัติการระดับจังหวัดในการจัดการทรัพยากรจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนทีม่ คี ณุ ภาพและมาตรฐาน รองรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคตะวันออก (พ.ศ.25522560)
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การยอมรับและการมีสว่ นร่วมของสถานศึกษาในท้อง
ถิ่น เห็นได้จากการมอบหมายให้ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ให้ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ประสานงานติดต่อ
กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อให้จัดการฝึกอบรมแก่ครู ในสถาน
ศึกษาของตน เพื่อเรียนรู้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องมะม่วง
โดยทีส่ อื่ การเรียนการสอนนีเ้ ป็นบทเรียนส�ำเร็จรูปที่ให้ผเู้ รียนได้
เรียนรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 13 ขั้น และแต่ละ
กิจกรรมได้ฝึกให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เช่น การตั้งโจทย์ปัญหา การตั้งสมมติฐาน การทดลอง การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล นอกจากนี้ ยังได้ความร่วมมือ
กับส�ำนักงานเขตการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราในการร่วมกัน
จัดการฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ฯ โดยใช้บทเรียนท้องถิ่นเป็น
โจทย์ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมถึงส�ำนักงาน
การศึกษานอกโรงเรียนในการฝึกอบรมวิชาชีพการท�ำอาหารจาก
มะม่วงเพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
การยอมรับและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ปรากฏเด่นชัดจากการด�ำเนินงานของกลุ่มผู้
ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ผู้ประกอบอาชีพแปรรูป
จากตาลโตนด จังหวัดฉะเชิงเทรา อาศัยการมีส่วนร่วมของทุก
พหุภาคี และผลการด�ำเนินงานดังกล่าวท�ำให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ
เป็นทีย่ อมรับของสังคมมากขึน้ โดยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้สร้าง
ความส�ำเร็จให้สมาชิกกลุ่มและคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ซึ่งมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกระบวนการผลิต การมีส่วน
ร่วมดังกล่าวประกอบด้วย การเริ่มต้นด้วยการปรึกษาหารือ
ระหว่างกลุ่มเกษตรกรฯ และผู้วิจัย มีการจัดประชุมอยู่เสมอๆ
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้มีส่วนร่วมตัดสินใจ หรือเพื่อรับทราบ
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า รวม
ทั้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ เช่น จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการ ชนิดของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น การมีส่วนร่วมต่างๆ เหล่า
นั้น ท�ำให้สมาชิกกลุ่มรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันที่เรียก
ว่า “ร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ” ซึ่งท้ายที่สุดจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
นั่นเอง
3. กระบวนการที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ประเทศไทยได้เผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจนับตั้ง
แต่ปีพ.ศ. 2540 ท�ำให้ประชาชนทุกระดับประสบปัญหาต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคมหรือปัญหา
ด้านอาชญากรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะ
ประชาชนในระดับรากหญ้าทัง้ ประเทศ ทัง้ นีร้ ฐั บาลได้พยายามลด
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากปัญหาวิกฤตดังกล่าว รวมทัง้ หามาตรการ
และนโยบายต่างๆ ในอันที่จะยกระดับความเป็นอยู่ รวมทั้ง
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของประชาชนโดยรวมให้ดยี งิ่ ขึน้ รัฐบาลจึง
แถลงนโยบายต่อรัฐสภา (ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, 2544) ว่า รัฐบาล
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จะจัดให้มโี ครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้แต่ละชุมชน
ได้ใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยภาครัฐ
พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหาร
จัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดด้วยระบบการค้า
เครือข่าย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสร้างรายได้ด้วยการน�ำทรัพยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีจดุ เด่นและมูลค่า
เพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รบั คัดสรรจากคณะกรรมการ
อ�ำนวยการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การคัดสรร
สุดยอดหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 3
ถึง 5 ดาว ท�ำให้มผี ลิตภัณฑ์จำ� นวนมากทีย่ งั มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เพียง
พอในการส่งไปจ�ำหน่ายเพือ่ แข่งขันในตลาดต่างประเทศ ซึง่ ก็คอื
ผลิตภัณฑ์ในระดับ 1 ถึง 2 ดาว และ 3 ดาวบางส่วน โดยสัดส่วน
ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถส่งออกไปแข่งขันได้มีมากกว่า ซึ่งมี
ปัจจัยหลายด้านทีม่ ผี ลกระทบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สว่ นนี้ เช่น
ผู้ประกอบการ OTOP ขาดการเรียนรู้ การศึกษาข้อมูลในการ
ท�ำความเข้าใจความต้องการของตลาดอย่างถ่องแท้ วิถีชีวิตที่
แตกต่างกัน อาจท�ำให้สินค้าที่ขายดีในตลาดหนึ่งอาจไม่เป็นที่
สนใจในอีกตลาดหนึง่ ดังนัน้ ต้องผลิตสินค้าทีต่ ลาดต้องการ ไม่ใช่
ผลิตสินค้าทีต่ นเองเชีย่ วชาญเท่านัน้ เนือ่ งจากสินค้าบางประเภท
มีตลาดค่อนข้างจ�ำกัด ซึ่งส่วนนี้ควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ
พัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาด นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการส่วน
ใหญ่ควรได้รับการส่งเสริมในด้านการผลิตสู่คุณภาพ เพื่อรองรับ
การแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งควรมีการน�ำภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มา
บูรณาการเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และ
เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ซึง่ การเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทางที่ดี
โดยกระบวนการที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ควรเป็น
กระบวนการทีเ่ ชือ่ ถือได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงขอยกตัวอย่างการท�ำงาน
ร่วมกับกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน 2 กลุม่ เพือ่ เป็นกรณีศกึ ษาตัวอย่าง
ในการสร้างกระบวนการที่ทำ� ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
กลุ่มผู้ประกอบการขนมเปี๊ยะบ้านโพธิ์
การพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการขนมเปี๊ยะบ้านโพธิ์ ได้มี
การด�ำเนินงานโดยอาศัยกระบวนการวิจัยจากโครงการวิจัยเรื่อง
“การพัฒนาขนมเปีย๊ ะเพือ่ สุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษา กรณี
ศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมเปี๊ยะ อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา” (ดวงพร ภู่ผะกา, 2556) ซึ่งมีกระบวนการวิจัย
ดังนี้

130 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ศึ ก ษาตลาดและผู้บริโภคเพื่อ หาคุณลักษณะของ
ขนมเปี ๊ ย ะที่ ผู ้ บ ริ โ ภคต้ อ งการและทั ศ นคติ ข องผู ้ บ ริ โ ภคต่ อ
ขนมเปี๊ยะ
1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อขนมเปี๊ยะ
โดยสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการจ�ำนวน 3 ราย ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
คือ ร้านขนมเปี ๊ ย ะตั้ ง เซ็ง จั๊ว ร้านขนมเปี๊ยะอึง มุ้ยเส็ง ร้าน
ขนมเปี๊ยะบ้านโพธิ์ ซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในการผลิตขนมเปี๊ยะ
ผลิตมาแล้วประมาณ 40-50 ปี ผลิตเพือ่ ขายส่งและขายปลีก โดย
ส่งไปขายในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะ
กรุงเทพมหานคร
2) ศึกษาคุณภาพและความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ของตัวอย่างขนมเปี๊ยะ โดยการส�ำรวจตลาดและเลือกตัวอย่าง
ขนมเปี๊ยะที่ไม่ใส่สี จ�ำนวน 8 ตัวอย่าง ซึ่งมีจ�ำหน่ายในทางการ
ค้าจากร้านขนมเปี๊ยะจังหวัดต่างๆ คือ กรุงเทพมหานคร 4
ตัวอย่าง สมุทรสงคราม (ตลาดน�ำ้ อัมพวา) 1 ตัวอย่าง เชียงใหม่ 1
ตัวอย่าง และเพชรบุรี 2 ตัวอย่าง มาท�ำการวิเคราะห์คณุ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ เคมีและประสาทสัมผัส เพื่อให้ทราบถึง
ค่าคุณภาพต่างๆ ของขนมเปีย๊ ะและหาความสัมพันธ์ของคุณภาพ
เหล่านั้น โดยคุณภาพของขนมเปี๊ยะที่ท�ำการวิเคราะห์ ดังนี้
- คุ ณ ภาพทางกายภาพ ได้ แ ก่ ค่ า ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางส่วนฐานของขนมเปีย๊ ะ โดยใช้เวอร์เนียร์แคลิปเปอร์ ค่า
สีวดั ด้วยเครือ่ งวัดสี (Spectophotometer) และค่า Water activity
(Thermo constanter)
- คุณภาพทางเคมี ได้แก่ ปริมาณความชื้น โดยวิธี
อบแห้งด้วยตู้อบหาปริมาณความชื้นแบบสุญญากาศ ตามวิธี
การของ AOAC ปริมาณไขมันตามวิธีการ AOAC  และปริมาณ
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดด้วยเครื่อง Hand refractometer
- ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
  ก. คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยวิธกี ารทดสอบเชิง
พรรณนา (Descriptive analysis ; DA) ท�ำโดยการประเมินโดยผู้
ทดสอบ จ�ำนวน 5 คน ซึง่ เป็นคณาจารย์สาขาวิชาการอาหารและ
ธุรกิจบริการ โดยใช้สเกลเชิงเส้นความยาว 15 เซนติเมตร (จาก
“ไม่มีความเข้ม“ ถึง “มีความเข้มมากที่สุด”) เพื่อหาคุณลักษณะ
ทางประสาทสัมผัสของขนมเปี๊ยะที่จ�ำหน่ายในทางการค้า และ
สร้างกราฟใยแมงมุมของแต่ละตัวอย่างผลิตภัณฑ์ โดยใช้ค่า
คะแนนความเข้มเฉลี่ยของแต่ละคุณลักษณะ
ข. คุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยวิธีการให้คะแนน
ความชอบ (9-point hedonic scale) จาก 1 = ไม่ชอบมากที่สุด
ถึง 9 = ชอบมากที่สุด ท�ำการประเมินโดยผู้ทดสอบ จ�ำนวน
50 คน ท�ำการทดสอบ ณ วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อหาความชอบและทัศนคติของผู้ทดสอบต่อขนมเปี๊ยะใน
คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของขนมเปีย๊ ะทีม่ จี ำ� หน่ายในการค้า
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การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดที่มีต่อ
ปริมาณผลผลิต และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดหยาบจากอบเชยและใบบัวบก
1) การเตรียมวัตถุดบิ ส�ำหรับการสกัดสารสกัดหยาบจาก
อบเชยและใบบัวบก การเตรียมอบเชย ท�ำโดยการน�ำอบเชยแท่ง
มาบดละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 60 mesh และเก็บใส่ในถุง
อลูมิเนียมฟอยล์ลามิเนต ส่วนการเตรียมใบบัวบกอบแห้ง ท�ำ
โดยน�ำใบบัวบกมาล้างให้สะอาด คัดเอาเฉพาะใบ น�ำมาอบแห้ง
ด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง
จากนั้นน�ำมาบดให้ละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 60 mesh
และเก็บในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ลามิเนต โดยดัดแปลงวิธีการ
เตรียมจาก Mohd Zainol (2009)
2) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารสกัด
หยาบจากอบเชยและใบบัวบก ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการ
สกัดสารสกัดหยาบ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
(Completely Randomized Design, CRD) ท�ำการสกัดสารสกัด
หยาบจากอบเชย และจากใบบัวบกแห้งที่ระยะเวลา 4 ระดับ คือ
20  24  28 และ 32 ชัว่ โมง ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 35 และอุณหภูมหิ อ้ ง ตาม
ล�ำดับ ด้วยเอทานอลร้อยละ 95 ในอัตราส่วน 1:5 ด้วยเครือ่ งเขย่า
ควบคุมอุณหภูมิ หลังจากนัน้ กรองผ่านกระดาษกรอง Whatman
เบอร์ 1 น�ำสารละลายที่ได้ไประเหยเอทานอลด้วยเครื่อง Rotary
evaporator ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จากนั้นน�ำมาท�ำให้
แห้งด้วย Freeze dryer ที่อุณหภูมิ - 55 องศาเซลเซียส นาน 3
ชั่วโมง ท�ำการเก็บในขวดสีชา จากนั้นท�ำการไล่อากาศด้วยการ
พ่นด้วยก๊าซไนโตรเจนลงไป ก่อนปิดปากขวดโดยปิดด้วยพารา
ฟิล์มก่อนในชั้นแรก และเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
- การวิเคราะห์ปริมาณผลผลิตของสารสกัดหยาบจาก
อบเชย น�ำสารสกัดหยาบที่ได้จากอบเชยที่ผ่านการระเหยเอทา
นอลร้อยละ 95 ด้วยเครือ่ งกลัน่ ระเหยแบบสุญญากาศ มาค�ำนวณ
ร้อยละปริมาณผลผลิต (น�้ำหนักแห้ง) ดังนี้
ร้อยละปริมาณผลผลิต (น�้ำหนักแห้ง) = (W1x 100) /W2
โดยที่ W1= น�้ำหนัก (กรัม) ของสารสกัดหยาบหลังจาก
การระเหยเอทานอลร้อยละ 95
W  2= น�ำ้ หนักแห้ง (กรัม) ของตัวอย่างอบเชยบดละเอียด
- การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิคทัง้ หมด น�ำ
ตัวอย่างสารสกัดหยาบจากอบเชยความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัม
ต่อมิลลิลิตร ความเข้มข้น 0.05 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จ�ำนวน
0.5 มิลลิลิตร เติม Folin-Ciocalteau’s reagent (เจือจาง 1:10)
จ� ำ นวน 2.5 มิ ล ลิ ลิ ต ร หลั ง จากนั้ น 3 นาที เติ ม สารละลาย
โซเดียมคาร์บอเนต (Na  CO
2 3) ร้อยละ 7.5 จ�ำนวน 2 มิลลิลิตร
โดยตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 30 นาที จากนั้นน�ำมาวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ 760 นาโนเมตร ซึง่ วิธกี ารวิเคราะห์ดดั แปลงมาจาก
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Ayoola et al. (2009) โดยน�ำมาเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน
ของสารละลายกรดแกลลิค (ความเข้มข้น 0.01  0.02  0.03  0.04  
0.05 และ 0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร) ซึ่งปริมาณฟีนอลิคทั้งหมด
แสดงผลในหน่วยมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิคต่อตัวอย่าง
100 กรัมของสารสกัดหยาบโดยน�้ำหนักแห้ง (mg gallic acid
equivalents (GAE)/100 g dry weight basis of crude extract)
- การศึกษาผลของส่วนผสมและอุณหภูมิในการอบแห้ง
ต่อคุณภาพของขนมเปีย๊ ะ การศึกษาผลของปริมาณน�ำ้ ตาลทราย
ที่มีต่อคุณภาพของขนมเปี๊ยะ
  ก. การศึกษาผลของความเข้มข้นของกะทิที่มีต่อ
คุณภาพของขนมเปี๊ยะ
  ข. การศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบแห้งที่มีต่อ
คุณภาพของขนมเปี๊ยะ
   ค. การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตขนมเปี๊ยะ
เสริมสารสกัดหยาบจากอบเชย
การศึกษาคุณภาพของขนมเปีย๊ ะเสริมสารสกัดหยาบ
จากอบเชยที่พัฒนาได้
การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อขนมเปี๊ยะ
เสริมสารสกัดหยาบจากอบเชย
4. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรูค้ วามเชีย่ วชาญที่ใช้มาจากการบูรณาการศาสตร์
หลากหลายแขนงร่วมกัน ซึ่งจะมีการน�ำความรู้มาใช้แต่ละช่วง
เวลาที่แตกต่างกันตามสถานการณ์ และอาศัยความรู้ดั้งเดิมจาก
ชุมชนที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่
งดงาม ดังนี้
4.1 ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่องค์กรและทุกหน่วยงาน
ไม่วา่ จะเป็นระดับใดพึงตระหนักถึงเพือ่ การได้มาซึง่ การยึดครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาด โดยมีผู้ให้ค�ำจ�ำกัดความของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ไว้หลายประการ กล่าวได้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product development) เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับ
ปรุงผลิตภัณฑ์เดิมเพือ่ สร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่
แข่งขัน เพิ่มรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ (วิเชียร สังข์น้อย,
วนิดา พารากาน และสมควร วิชัยเดช, 2550) ซึ่งการด�ำเนิน
งานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนารูปแบบ
และลวดลายผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยี การบรรจุหีบห่อ เงินทุน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การตลาด การบริหารจัดการ และจุดอ่อน/จุดแข็งของผลิตภัณฑ์
ชุมชน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ลักษณะผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ท�ำการ
ศึกษา นับว่าต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น น่าสนใจ มี
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เอกลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ทั้ ง ในเรื่ อ งภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
วัฒนธรรม ประเพณีที่มีการถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษหรือ
การรู้จักน�ำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบ รวมทั้งการใช้
ศักยภาพของชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
ความโดดเด่นขึ้นมาในแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนประดิษฐ์ คิดค้น
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ขึ้นในท้องถิ่น อาทิ ผลิตภัณฑ์
ขนมเปี ๊ ย ะที่ ค งความเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ป ระจ� ำ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา เนื่องจากในอดีตบรรพบุรุษชาวจีนได้อพยพมา
จากจีนแผ่นดินใหญ่ ตั้งรกรากในจังหวัดฉะเชิงเทราจ� ำนวน
มาก แรกเริ่มมีการท�ำขนมเปี๊ยะกันเองภายในครอบครัว ต่อมา
จึงมีการแจกจ่ายไปยังเพื่อนบ้านและขยายเป็นการค้า ต่อมามี
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สืบทอดวิธีการท�ำขนมเปี๊ยะโบราณ เปรียบเทียบขนมเปี๊ยะเป็น
ขนมมงคล สีสนั ขนมเปีย๊ ะโบราณในอดีตคงมีสสี นั คล้ายกับสีทอง
เหลืองอร่าม เพราะเชื่อว่าทองเป็นของมีค่า เมื่อท�ำขึ้นประกอบ
ในงานมงคลก็จะนึกไปถึงความร�่ำรวยมั่งคั่งด้วยเงินทอง หาก
มอบเป็นของขวัญในวันส�ำคัญให้กับบุคคลที่รักเคารพหรือมิตร
สหายก็เปรียบเสมือนให้ของดีของมีคา่ ดังทองค�ำแก่กนั ประกอบ
กับจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นแหล่งผลิตขนมเปีย๊ ะใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่
ของประเทศ การน�ำวัตถุดบิ ในท้องถิน่ มาท�ำผลิตภัณฑ์ ซึง่ มีความ
สดใหม่ ให้คุณค่าทางโภชนาการและสามารถหาได้ง่ายในท้อง
ถิ่น มาใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะยัง
คงแฝงเร้นและบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของภูมิปัญญา วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของชนชาวแปดริ้วทั้งสิ้น
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้วิจัยมี
แนวทางพัฒนาใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ
1) แนวทางแรก พัฒนาจากภายในท้องถิ่นของตนเอง
โดยการถ่ายทอดและเรียนรู้ทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีการ
ถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษ หรือการใช้ภูมิปัญญาของท้อง
ถิ่นในการน�ำทรัพยากรในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์
ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ การใช้สอยในครัวเรือน หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้
บริโภคเป็นประจ�ำ ซึ่งการผลิตระยะแรกจะมีความเรียบง่าย ไม่
ซับซ้อน และใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเป็นหลัก ต่อมาได้มีการน�ำ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือวัสดุอุปกรณ์
จากภายนอกท้องถิ่นเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้น
เพือ่ การยกระดับคุณภาพ เพิม่ ปริมาณและประสิทธิภาพการผลิต
ตลอดจนพัฒนารูปแบบบรรจุภณั ฑ์ให้มคี วามหลากหลาย มีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับรสนิยมความต้องการผู้บริโภคหรือตลาด
แต่ยงั คงไว้ซงึ่ เอกลักษณ์ทางประเพณี วัฒนธรรมหรือภูมปิ ญั ญา
ท้องถิ่น
2) แนวทางที่ 2  พัฒนามาจากการเรียนรู้เพื่อการผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขึ้นในชุมชนโดยคนนอกท้องถิ่นหรือคนภายใน

132 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ท้องถิ่นเป็นผู้ท�ำการถ่ายทอด ซึ่งผู้ถ่ายทอดได้รับการพัฒนา
ความรู้เบื้องต้น หรือมีการต่อยอดความรู้จากคนในชุมชน โดย
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ให้
คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น หรือความละเอียดอ่อน ประณีต
และความสวยงามของท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ตาลโตนด ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรมะขาม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
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มะม่วง เป็นต้น
3) แนวทางที่ 3  พัฒนามาจากการผสมผสานความรูท้ าง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มาจากภายในท้องถิ่นและการ
เรียนรู้ภายนอกท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ซึง่ ทัง้ 3 แนวทางผลิตภัณฑ์ขนมเปีย๊ ะได้บรู ณาการทัง้ 3
แนวทางเป็นการเติบโตใน 3 ระยะ ดังภาพที่ 9

		

ระยะที่ 1
ระยะที่ 2

ระยะที่ 3
ภาพที่ 9 แนวทางการพัฒนาขนมเปี๊ยะบ้านโพธิ์ทั้ง 3 ระยะ
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ระยะที่ 1  : เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ในการน� ำ ทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ นมาประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น
สร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้สอยในครัวเรือน ซึ่งการ
ผลิตระยะแรกจะมีความเรียบง่าย ไม่ซบั ซ้อน และใช้วตั ถุดบิ ของ
ท้องถิ่นเป็นหลัก
ระยะที่ 2 : เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาจากการเรียนรู้
เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ขึ้นในชุมชนโดยคนนอกท้องถิ่น
เป็นผูท้ ำ� การถ่ายทอด โดยพัฒนาขนาดผลิตภัณฑ์ให้มขี นาดเล็ก
ลง เพิ่มกลิ่น ความหอมเพิ่มเติมขึ้นและกลิ่นคงอยู่นาน
ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนามาจากการผสมผสานความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มาจากภายในท้องถิ่นและ
การเรียนรู้ภายนอกท้องถิ่น โดยการเสริมอบเชยที่เป็นสมุนไพร
พื้นบ้านที่เหลือทิ้งจากการเกษตร มาสกัดเป็นสารสกัดสมุนไพร
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
การพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่ศึกษาส่วนใหญ่มีการพัฒนารูปแบบและบรรจุภัณฑ์ของตน
ได้อย่างหลากหลาย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ประยุกต์ที่ใช้ร่วมกับ
เครื่องใช้ เครื่องประดับ ให้มีความสวยงามทันสมัยมากขึ้น แต่
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนบางประเภท จะมีลกั ษณะของการเปลีย่ นแปลง
ผลิตภัณฑ์น้อยหรือมีลักษณะเฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องข้าวซ้อมมือ ทั้งนี้การพัฒนารูปแบบและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ นัน้ เกิดจากการเรียนรู้ การถ่ายทอดของคนใน
ชุมชน การแนะน�ำส่งเสริมจากหน่วยงานราชการ ซึง่ คนในชุมชน
ได้มกี ารพัฒนาความรูห้ รือดัดแปลงเพิม่ เติมเพือ่ ให้เหมาะสมกับ
การผลิตอีกต่อหนึ่ง รวมทั้งเกิดจากกระแสความต้องการของผู้
บริโภคหรือพ่อค้าทีต่ อ้ งการรูปแบบและบรรจุภณ
ั ฑ์ทหี่ ลากหลาย
มากขึ้น
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต พบว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
ส่วนใหญ่มีการใช้วัตถุดิบที่มาจากทรัพยากรในท้องถิ่น ยกเว้น
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีการใช้วัตถุดิบจากภายนอกท้องถิ่นโดย
เฉพาะกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังพบว่าบางพื้นที่เกิด
จิตส�ำนึกในการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัตถุดิบในท้องถิ่นให้มีความ
ยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบในท้องถิ่นของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้เริม่ ลดน้อยลงหรือมีไม่เพียงพอ จึงมีการแสวงหาวัตถุดบิ จาก
ภายนอกท้องถิ่นเพิ่มขึ้น มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและปลูก
ทดแทน เช่น ผู้ประกอบการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเพราะ
เชือ่ ว่าแป้งสามารถรักษาผลิตภัณฑ์ให้อยูไ่ ด้นานมากกว่าวัตถุดบิ
ภายในประเทศ
อุปกรณ์/เทคโนโลยี ส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบพื้นบ้าน
ไม่ซับซ้อน มีการใช้เครื่องจักรขนาดเล็กหรือการสร้างโรงเรือน
แบบง่ายๆ  เช่น เครื่องรีดแผ่นมะม่วงกวน เครื่องกลึงส�ำหรับท�ำ
หัวตะกร้าสาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการใช้อุปกรณ์ทั่วไปที่หา
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ง่ายในท้องถิ่น เช่น มีด เหล็กแหลมส�ำหรับกรีดมะม่วง ลูกกลิ้ง
ส�ำหรับท�ำลวดลายพิมพ์บนเครือ่ งแจกันดอกไม้จากมะม่วง ท่อน
ไม้หรือขอนไม้สำ� หรับเพาะเห็ด เป็นต้น
การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ พบว่าลักษณะการบรรจุ
หีบห่อผลิตภัณฑ์ชมุ ชน โดยทัว่ ไปจะมีการบรรจุหบี ห่อผลิตภัณฑ์
แบบง่ายๆ ไม่มีความสวยงาม ทันสมัย หรือยังไม่มีเอกลักษณ์
เป็นของตนเอง เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตไม่เห็นความจ�ำเป็นใน
เรื่องดังกล่าว และเห็นว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นเพียงอาชีพเสริม
สามารถจ�ำหน่ายได้อยูแ่ ล้วในราคาต�ำ 
่ หากมีการออกแบบหีบห่อ
จะเป็นการเพิม่ ต้นทุนและเป็นการเพิม่ ภาระให้แก่ผผู้ ลิต ประกอบ
กับลักษณะของผลิตภัณฑ์ชมุ ชนบางประเภท มีลกั ษณะที่ไม่เอือ้
อ�ำนวยต่อการบรรจุหบี ห่อให้สวยงาม เช่น ผลิตภัณฑ์จกั สาน ไม้
แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น
4.2 ความรู้ด้านการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
      การแปรรูปอาหารด้วยความร้อนเป็นการท�ำลายเชือ้
จุลนิ ทรียแ์ ละเอนไซม์ น�ำ้ ในอาหารจะระเหยไปบางส่วน ท�ำให้คา่
วอเตอร์แอคติวติ หี รือปริมาณน�ำ้ อิสระของอาหารลดลง ตลอดจน
เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านกายภาพท�ำให้อาหารมีความกรอบ โดย
ทั่วไปอายุการเก็บรักษาของอาหารประเภทนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย 2
ประการหลัก คือ ความชื้นและปริมาณน�้ำมันในการผลิตอาหาร
ซึ่งท�ำให้ความกรอบลดลงและเกิดการเหม็นหืนได้ การพัฒนา
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้มีอายุการเก็บยาวนาน ย่อมเป็นข้อได้
เปรียบในเรื่องระยะเวลาการวางจ�ำหน่ายและสามารถส่งไปขาย
ยังตลาดที่ไกลจากแหล่งผลิต
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ออายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร ขึน้
อยู่กับประเด็นส�ำคัญๆ หลายประการด้วยกัน อาทิ
  1) ตัวผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบอาหารแต่ละประเภท
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสมบัตแิ ละองค์ประกอบแตกต่างกัน ทัง้
องค์ประกอบทางชีวเคมี ปริมาณเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ ริม่ ต้น ปริมาณน�ำ้
ในอาหารหรือค่าวอเตอร์แอคติวิตี ค่าความเป็นกรดด่าง เป็นต้น
โดยทัว่ ไปการยืดอายุการเก็บจึงต้องการควบคุมองค์ประกอบข้าง
ต้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  2) บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้บรรจุ ท�ำหน้าที่ในการป้องกันสินค้า
จากการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม ลดความเสียหายและรักษา
คุณภาพอาหารให้เป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภคได้ยาวนานตามอายุ
การเก็บ
  3) สิง่ แวดล้อม เป็นปัจจัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่ออายุ
การเก็บของอาหารระหว่างกระบวนการผลิต บรรจุและการเก็บ
รักษา ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณความชืน้ แสง และก๊าซออกซิเจน
โดยตัวแปรเหล่านีเ้ ป็นสิง่ เร่งให้อาหารในบรรจุภณั ฑ์เกิดการเสือ่ ม
สภาพก่อนเวลาอันสมควร
แนวทางในการพัฒนาสินค้าอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่ใน

134 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

จังหวัดฉะเชิงเทราจะมีอาหารประเภทของทอดหรืออบกรอบ
หลากหลายชนิดอยูเ่ หมือนกัน ดังนัน้ เพือ่ เป็นการยืดอายุการเก็บ
รักษา จึงควรยับยั้งหรือชะลอการเสื่อมเสียของอาหารจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี จุลินทรีย์ และทางกายภาพเป็นหลัก โดย
ทั่วไปสามารถท�ำได้ ดังนี้
1) การปรับปรุงกระบวนการผลิต เป็นการปรับปรุงขั้น
ตอนหรือกระบวนการผลิตบางขั้นตอนเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพดี
ขึ้น และสามารถเก็บได้นานขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนอัตราส่วน
ผสม การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ตัวอย่างการปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุอาหาร เช่น
     - การทอดแบบสุญญากาศ เป็นเทคโนโลยีการทอดที่
ท�ำให้นำ�้ มันเดือดทีอ่ ณุ หภูมติ ำ�่ กว่า 100 องศาเซลเซียส และท�ำให้
น�้ำระเหยออกจากชิ้นของอาหารที่อุณหภูมิต�่ำ เป็นการรักษา
คุณภาพของอาหารทั้งสี กลิ่น รสชาติ และคุณค่าโภชนาการได้
ดีกว่าการทอดในสภาวะปกติบรรยากาศปกติ การทอดในบรรยา
กาศทัว่ ไปต้องใช้ความร้อนสูงและทอดเป็นเวลานาน เป็นผลเสีย
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มสี เี ข้มไม่นา่ รับประทาน สารอาหารและวิตามิน
ในอาหารเกิดการสลายตัวเมื่อได้รับความร้อนสูง การทอดแบบ
สุญญากาศเป็นวิธที คี่ วรเลือกใช้สำ� หรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผกั
และผลไม้ทอดกรอบ ซึ่งเป็นผลผลิตการเกษตรของประเทศไทย
และได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าอาหารขบเคี้ยวประเภทแป้งทอด
กรอบ
   - การเลือกใช้นำ�้ มันทีม่ ไี ขมันอิม่ ตัวต�ำ่ ส�ำหรับการทอด
จะท�ำให้เกิดการหืนได้ช้ากว่าน�้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวปริมาณสูง
อย่างไรก็ตาม น�ำ้ มันที่ใช้ทอดเป็นระยะเวลานานจะมีคณ
ุ ภาพลด
ลง ท�ำให้อาหารมีสีเข้ม และน�้ำมันเกาะบนอาหารมากกว่าปกติ
เนื่องจากน�้ำมันมีความหนืดเพิ่มขึ้น
     - การลดปริมาณน�้ำอิสระที่มีอยู่ในอาหาร เป็นการ
ลดการเสือ่ มสภาพของอาหารจากปฏิกริ ยิ าเคมี และเชือ้ จุลนิ ทรีย์
วิธีลดปริมาณน�้ำอิสระโดยการระเหยน�ำ้ เป็นวิธีที่มีต้นทุนต�ำ 
่ การ
ระเหยน�้ำด้วยวิธีที่แตกต่างกันจะมีผลต่อเนื้อสัมผัส กลิ่นและรส
ของอาหารแตกต่างกัน
    - การใช้สารเคมีในการยืดอายุอาหารนั้น เป็นการ
ผสมสารเคมีในอาหารหรือการบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์เพื่อยับยั้ง
ปฏิกิริยาที่ท�ำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ มักใช้ร่วมกับวิธีการอื่นๆ
  2) การบรรจุแบบปรับแต่งบรรยากาศ เป็นวิธกี ารบรรจุ
อาหารโดยเปลี่ยนแปลงบรรยากาศภายในบรรจุภัณฑ์ โดยการ
พ่นก๊าซไนโตรเจนเข้าไปแทนอากาศเพื่อก�ำจัดหรือลดปริมาณ
ออกซิเจน หรือการใส่วัตถุดูดซับก๊าซออกซิเจนเข้าไปในบรรจุ
ภัณฑ์ หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นหืน ซึ่ง
ก๊าซไนโตรเจนเป็นก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น รส ไม่เกิดปฏิกิริยากับ
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อาหาร และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่วนใหญ่การบรรจุ
อาหารแบบปรับแต่งบรรยากาศนี้จะใช้ควบคู่กับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิตำ�่ กว่าอุณหภูมิปกติ
   3) การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
อาหารต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคและลักษณะ
เฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ ส�ำหรับอาหารประเภททอดหรือ
อบกรอบนั้น บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันการ
ซึมผ่านของไอน�้ำได้ดี เพื่อป้องกันความชื้นซึ่งท�ำให้สินค้าไม่
กรอบ และเลือกใช้ฟลิ ม์ ทีม่ คี ณุ สมบัตปิ อ้ งกันการซึมผ่านของก๊าซ
ออกซิเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
กับน�้ำมันในอาหารซึ่งจะท�ำให้เกิดกลิ่นเหม็นหืน การเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติด้านการป้องกันการซึมผ่านได้ดีจะ
สามารถช่วยยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร แต่ผปู้ ระกอบ
การสินค้าอาหารส่วนใหญ่ไม่ให้ความส�ำคัญ จึงเป็นสาเหตุให้
อาหารเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร
จากความรู้ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในเรื่องกระบวนการยืดอายุ
ผลิตภัณฑ์อาหาร แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย รวมทั้งเทคนิคการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ตอบสนองตลาดและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ซึ่งหลังจากที่ผู้วิจัย
ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ท�ำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนของกระทรวง
อุตสาหกรรม และผลที่ตามมาก็คือ ยอดการจ�ำหน่ายและการสั่ง
ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเท่าตัว หลังจากนั้นผู้วิจัยและผู้แทนของหน่วย
งานของรัฐในจังหวัดฉะเชิงเทรา เช่น ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในฐานะคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ชุมชน
(Knowledge based OTOP : KBO) จึงได้คดั เลือกกลุม่ ผูป้ ระกอบ
การขนมเปีย๊ ะบ้านโพธิ์ เป็นกลุม่ ตัวแทนในการคัดเลือกเข้าสูก่ าร
ประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับประเทศ
5. การคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะตามมาหลังจากการเปลีย่ นแปลงได้เกิด
ขึ้นแล้ว
ผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท�ำให้เกิดเครือข่าย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มเครือข่ายองค์ความรู้
ชุมชน (Knowledge based OTOP : KBO) ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปเครือข่าย และเสริมด้วยกิจกรรมพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มที่ปรึกษานี้จะด�ำเนินการช่วยเหลือ ให้
ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและส่ง
เสริมการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีก็มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในชุดดังกล่าว โดย
น�ำองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยพัฒนา ร่วม
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กับหน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ ในลักษณะการท�ำงานแบบ “การท�ำงาน
ร่วมกัน” หลังจากการด�ำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น สิ่งที่ตามมา
หลังจากการด�ำเนินการเพื่อการพัฒนานั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบ
การมีคุณภาพชีวิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยผู้วิจัยขอยกตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะบ้านโพธิ์เป็นกรณีศึกษา ดังนี้
จากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาขนมเปี๊ยะสุขภาพและยืด
อายุการเก็บรักษา และการที่ผู้วิจัยได้มีการให้ความรู้และความ
เข้าใจในกระบวนการผลิตทีส่ ง่ ผลให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนของกระทรวงอุตสาหกรรม
การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทสี่ ามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ฯลฯ  มีผลท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนขนมเปี๊ยะ อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้
5.1 ผลกระทบต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเดิม
     1) ได้ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะรูปแบบใหม่เพื่อสุขภาพ
และยืดอายุการเก็บรักษานานขึ้น
     2) ผู้ประกอบการได้ทราบถึงประสิทธิภาพของสาร
สกัดพืชสมุนไพรจากอบเชยที่ใช้เป็นไส้ขนมเปี๊ยะเพื่อเพิ่มอายุ
การเก็บรักษา
    3) ได้ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อขนมเปี๊ยะ
เสริมสารสกัดจากอบเชยที่พัฒนาขึ้น
    4) ได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะให้มีราคา
สูงขึ้น และได้บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่
    5) ได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายขยายวงกว้างไปยัง
นักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ
5.2 ผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ
      1) เกิดการรวมกลุม่ สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเพิม่
ขึ้นจากเดิม และขยายผลองค์ความรู้ดังกล่าวไปยังสมาชิก
    2) น�ำเทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา
ขนมเปี๊ยะไส้อบเชย ขยายไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารชนิด
อื่นๆ เช่น ซาลาเปาไส้อบเชย
     3) น�ำวัตถุดิบ (อบเชย) ที่เหลือค้างจากการเกษตร
มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้น
5.3 ผลกระทบต่อคณะวิทยาศาสตร์
     1) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การยืด
อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ชุมชน” และ “การควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทอาหาร”
    2) เกิ ด โครงการพัฒนาผู้ป ระกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนในภูมิภาคตะวันออก เพื่อยกระดับให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้
มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
    3) เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานในภูมิภาคตะวัน
ออกเพื่ อ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนให้ ไ ด้ ม าตรฐาน เช่ น
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ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�ำนักงาน
เกษตรจั ง หวั ด และส� ำ นั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด ใน
ภูมิภาคตะวันออก
    4) สร้างเครือข่ายสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
ภูมิภาคตะวันออก ซึ่งมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 9
จังหวัด
    5) เกิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
      6) เกิดโครงการความร่วมมือ “หมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.4 การเชื่อมโยงทางวิชาการกับนักวิชาการภายใน
สถาบันเดียวกัน
     ผวู้ จิ ยั ในฐานะเป็นอาจารย์ในสังกัด คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประสานเครือ
ข่ายวิชาการกับอาจารย์ ในสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ในการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สำ� หรับ
ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะ ท�ำให้ได้บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่คงความเป็นอัต
ลักษณ์ของขนมเปีย๊ ะบ้านโพธิ์ และสามารถยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานถึง 60 วัน
6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กิจกรรมการพัฒนากระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนทัง้ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต และปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษา
และคงความเป็นอัตลักษณ์ประจ�ำท้องถิ่นนั้น สามารถสร้าง
ความตืน่ ตัวและความตระหนักให้ผปู้ ระกอบการทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชนในระดับต่างๆ ตัง้ แต่ระดับหมูบ่ า้ น ระดับชุมชน ระดับท้อง
ถิ่น ระดับชาติ ฯลฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เช่น กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ กิจกรรมการให้ค�ำปรึกษาด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การอบรมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้เกิดผล
ที่เด่นชัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดการประเมิน
ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการแต่ละ
ประเภท โดยด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อก�ำหนด
เป้าหมายในการจัดกิจกรรมการสังเคราะห์โจทย์วิจัยและประชุม
เชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายที่ด�ำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อ
ประเมินผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ หลังจัดกิจกรรมพัฒนา
ในปีพ.ศ.2556 โดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนขนมเปี๊ยะ อ�ำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในประเด็น
ต่อไปนี้ 1) การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ประโยชน์และผลกระทบ
2) ความยั่งยืนและความต่อเนื่องในการพัฒนา 3) ผลลัพธ์ที่เห็น
ได้ชัดเป็นรูปธรรม  4) ความคาดหวังหรือความต้องการพัฒนา
ในปีต่อไป
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ภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ ก�ำหนดเป้าหมาย
  ในการจัดกิจกรรมการสังเคราะห์โจทย์วจิ ยั เป้า
หมายเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา
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ภาพที่ 11 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารกับกลุม่ เป้าหมายทีด่ ำ� เนินกิจกรรมทีผ่ า่ นมา เพือ่ ประเมินผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นหลังจัดกิจกรรมพัฒนาในปีพ.ศ. 2556
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ผลการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
1) การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ประโยชน์และผลกระทบ
    - ได้ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะรูปแบบใหม่เพื่อสุขภาพ
และยืดอายุการเก็บรักษานานขึ้น
    - ผู้ประกอบการได้ทราบถึงประสิทธิภาพของสาร
สกัดพืชสมุนไพรจากอบเชยที่ใช้เป็นไส้ขนมเปี๊ยะเพื่อเพิ่มอายุ
การเก็บรักษา
    - ได้ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อขนมเปี๊ยะ
เสริมสารสกัดจากอบเชยที่พัฒนาขึ้น
     - ได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะให้มีราคา
สูงขึ้น และได้บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่
    - ได้เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายขยายวงกว้างไปยัง
นักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ
2) ความยั่งยืนและความต่อเนื่องในการพัฒนา
    - กลุม่ วิสาหกิจขนมเปีย๊ ะบ้านโพธิ์ได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์
ขนมเปี๊ยะไส้อบเชยเพิ่มขึ้นโดยจัดเป็นผลิตภัณฑ์ ใหม่ ผลตอบ

รับจากนักท่องเที่ยวที่มาซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1.2 เท่า
   - กลุ่มวิสาหกิจขนมเปี๊ยะบ้านโพธิ์ขยายรับสมาชิก
เพิ่มขึ้นถึง 20 คน เพื่อเพิ่มทุนการผลิตขนมเปี๊ยะและยื่นขอรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
   - กลุ่มวิสาหกิจขนมเปี๊ยะบ้านโพธิ์ขอค� ำปรึกษา
กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอเข้าร่วมเป็นกลุ่มน�ำร่องหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   - กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มอบรมการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะวิทยาศาสตร์ฯ อย่าง
ต่อเนื่อง
3) ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเป็นรูปธรรม
    - ได้ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะรูปแบบใหม่เพื่อสุขภาพ
และยืดอายุการเก็บรักษานานขึ้น
    - ได้บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะรูปแบบใหม่

		

ภาพที่ 12 กระบวนการผลิตขนมเปี๊ยะหลังจากรับการพัฒนา
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บรรจุภัณฑ์เดิม

บรรจุภัณฑ์ใหม่

ภาพที่ 13 บรรจุภัณฑ์ขนมเปี๊ยะที่ได้รับการพัฒนา
7. แนวทางการติดตามและธ�ำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้
คงอยู่ต่อไป
การท�ำงานในลักษณะนี้เป็นการท�ำงานที่ต้องอาศัย
คณะท�ำงาน ต้องใช้เวลาในการปรึกษาหารือและตกผลึกให้ได้
แนวทางการพัฒนา ซึ่งในคณะท�ำงานจะต้องมีความทุ่มเท จิต
วิญญาณและความเข้าใจ อีกทั้งความเสียสละในการพัฒนา ทุก
คนมีส่วนร่วมในการท�ำงาน ต่างเติบโตในแนวทางของตนเอง
และน�ำความสามารถมาขยายผล โดยผลการด�ำเนินงานมีการ
ติดตามและประเมินโอกาสในการธ�ำรงรักษาพัฒนาการทีเ่ กิดขึน้

ให้คงอยู่ต่อไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1 กลุ่มผู้ประกอบการขนมเปี๊ยะบ้านโพธิ์
    คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนขนมเปี ๊ ย ะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยผ่ า น
กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในแต่ละส่วน เพื่อให้เกิดการ
ธ�ำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป ดังนี้
1) โครงการคลินกิ เทคโนโลยีของคณะวิทยาศาสตร์ฯ
มรภ.ราชนครินทร์ ภายใต้โครงการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยา
ศาสตร์ฯ โดยโครงการคลินิกเทคโนโลยีดังกล่าวมีภารกิจ ดังนี้
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ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
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ฝึกอบรมในด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในด้านต่างๆ
		

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

142 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559

การตรวจสอบคุณภาพทางโภชนาการและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของกระทรวงอุตสาหกรรม
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การด� ำ เนิ น การในโครงการคลิ นิ ก เทคโนโลยี จ ะมี
ระยะที่ 1 (2556) พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สามารถคัดสรร
การเข้าไปยังพื้นที่ ให้บริการให้ค� ำปรึกษาในส่วนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ได้อย่างน้อย 1 รายการ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน รวมทัง้ การสร้างความเข้มแข็งให้กลุม่ ผลการด�ำเนินงาน : ผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะบ้านโพธิ์ได้ 4 ดาว
เป้าหมาย ซึ่งได้จัดท�ำแผนการพัฒนา ดังนี้
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ระยะที่ 2 (2557) 1) พัฒนาการบริหารจัดการ โดย
อบรมการเขียนแผนธุรกิจและจัดท�ำบัญชีครัวเรือน 2) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นขนมเปี๊ยะเสริมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และเร่ง
ด�ำเนินการยื่นขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ระยะที่ 3 (2558) พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมเปี๊ยะ
บ้ า นโพธิ์ ใ ห้ เ ป็ น หมู ่ บ ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) การประกวดเมนูอาหารจากมะม่วง โดยผู้วิจัยได้
จัดการประกวดเมนูอาหารจากมะม่วงโดยบูรณาการร่วมกับการ
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เรียนการสอนรายวิชาอาหารไทย ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ
อาหารและธุ ร กิ จ บริ การ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยเปิดรับบุคคลภายนอก
เข้าร่วมประกวด  ซึ่งผลการด�ำเนินงาน : ได้เมนูอาหารคือ
ขนมเปี๊ยะไส้มะม่วง และขนมเปี๊ยะไส้แกงกะหรี่จากมะม่วง
3) การพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้
มอบหมายให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท�ำปริญญานิพนธ์ ใน
หัวข้อเรื่อง “การจัดการความรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอาหาร
ท้องถิน่ อย่างมีสว่ นร่วมของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนขนมเปีย๊ ะบ้านโพธิ”์
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความงานวิจัย
สำ�หรับวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ประเภทบทความ

วารสารเปิดรับบทความวิชาการเพื่อการบริการสังคมจากทุกสาขาวิชา ในรูปแบบบทความวิจัย บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา
บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องหรือเป็นผลมาจากการปฏิบตั กิ ารจริงกับชุมชน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การพิจารณาบทความ
วารสารจะรับพิจารณาบทความวิชาการเพื่อสังคม ที่เน้นการประยุกต์วิชาการเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change) ในสังคม
หรือชุมชนเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาตามประเด็นสำ�คัญดังนี้
• สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม
• กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย
• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้
• สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
• ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี้ บทความซึง่ เสนอเพือ่ ขอตีพมิ พ์ ต้องเป็นบทความทีไ่ ม่เคยเสนอขอตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในเอกสาร วารสารฉบับอืน่ ๆ มาก่อน
ขั้นตอนการพิจารณาบทความ
ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก บรรณาธิการจะพิจารณาเบือ้ งต้น หากเห็นว่าอยูใ่ นขอบข่ายเป้าหมายของวารสาร ในขัน้ ทีส่ อง
ทางกองบรรณาธิการจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านพิจารณาให้ความเห็นว่าสมควรตีพิมพ์หรือไม่ รวมทั้งอาจให้ค�ำ แนะนำ�
เพื่อปรับปรุงแก้ไข หลังจากที่ผู้เสนอบทความได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาในขั้นสุดท้าย หากเห็นว่าเหมาะสม
ก็จะตีพิมพ์โดยไม่จำ�เป็นต้องส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีก
รูปแบบของการเขียนบทความ
1.ต้นฉบับจากไฟล์ Microsoft Word 97 ขึ้นไป (ถ้าเป็นไปได้ให้ส่งไฟล์ PDF มาประกอบด้วย)  ความยาว 20-25 หน้ากระดาษ
A4 อักษรฟอนต์ Angsana หรือ Cordia ขนาด 16 point  อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบ ในกรณีที่มีรูปและภาพประกอบ
ต้องเป็นไฟล์ JPEG ขนาด 4-10 mb ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำ�กว่า 2,272 x 1,704 pixel
2.องค์ประกอบของบทความ
2.1 ชื่อบทความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2.2 ระบุชื่อผู้เขียนหลัก ผู้เขียนรอง สาขาวิชาของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ขอภาพผู้เขียนหลัก สถาบันที่สังกัด ที่อยู่ อีเมล์ของผู้เขียนหลักแนบมาด้วย)
2.3 บทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละประมาณ 300 คำ�
2.4 คำ�สำ�คัญ (keyword) ระบุได้ไม่เกิน 5 คำ�สำ�คัญ
2.5 บทนำ�
2.6 เนื้อหา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาคือ การระบุสถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
และการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลกระทบและความ
ยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง การอภิปรายผลที่เกิดขึ้น
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รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาและอ้างอิงท้ายบท
1.การอ้างอิงในเนื้อหา ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี (author-date for in-text citation) โดยระบุชื่อ นามสกุลของผู้แต่ง
ตามด้วยปีที่พิมพ์และเลขหน้าเอกสาร หากจำ�เป็น
2.การอ้างอิงท้ายบท ใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบดังนี้
2.1.กรณีอ้างอิงบทความจากวารสารใช้รูปแบบ
ชื่อสกุล. ปี พ.ศ..ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร ปีที่ หน้าแรกของบทความ-หน้าสุดท้ายของบทความ
ตัวอย่าง
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