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บทคัดยอ 
 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรูงานวิจัยในชุดโครงการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (ภาคใต) ปงบประมาณ 2558 ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต และถอดบทเรียนกระบวนการบริหารจดัการ
งานวิจัยของโครงการ โดยมีประชากรคือนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน
ภาคใตที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยชุดโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ปงบประมาณ 2558 จํานวน 
29 เรื่อง คัดเลือกกลุมเปาหมายเปนนักวิจัยในโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องที่มีเปาหมายของงานเปนการสราง
บทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูหรือสื่อการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ จํานวน 6 เรื่องคือ 1) เรื่องการเรียนรูและ
เพิ่มคุณคาความหลากหลายของพืชอาหารทองถ่ิน ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ
สรางความมั่นคงทางอาหารโดยการมีสวนรวมของชุมชน 2) เรื่องการสํารวจความหลากหลายพันธุขาว แหลง
ปลูกขาว และการใชประโยชนของขาวในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) เรื่องการจัดทําฐานขอมูลขาว
พื้นเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 4) เรื่องการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวนํ้า ในปาตน
นํ้าปานํ้าราด ตําบลบานทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏรธานี 5) เรื่องการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีสและสาหรายขนาดเล็กในปาตนนํ้าปานํ้าราด อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฏรธานี และ 6) เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บ จุลชีพกอโรค และซิมไบออนดในเห็บ ใน
ภาคใตของประเทศไทย โดยศึกษากระบวนการกอใหเกิดบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูหรือสื่อการเรยีนรู
รูปแบบอื่นๆ ของงานวิจัยแตละเรื่อง วิเคราะหผลการวิจัยองคความรูที่เกิดข้ึนของงานวิจัยแตละเรื่อง จัดการ
หนุนเสริมใหนักวิจัยเมื่อนักวิจัยตองการแกไขปญหา หรือเปนการเสริมใหงานดําเนินการดีข้ึน และสังเคราะห 
ถอดบทเรียนกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยของโครงการ  
 ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการจัดการความรูงานวิจัยและการถายทอดสื่อการเรียนรูที่เกิดจาก
ผลงานวิจัยสูกลุมเปาหมายของ 6 โครงการวิจัยไดแก การพัฒนาสื่อการเรียนรูสู เยาวชนในรูปแบบสื่อ
เคลื่อนไหวแบบการตูนแอนิเมชัน เรื่องมากินพืชผักทองถ่ินกันเถอะ และสื่อการเรียนรูภาพน่ิงแบบวงลอ เรื่อง
มารูจักและกินพืชผักทองถ่ิน  สื่อการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ สูชุมชนเปาหมายของโครงการโดยการจัดทําคูมือเรือ่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียและสัตวนํ้าในปาตนนํ้าปานํ้าราด ตําบลบานทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐ
นิคม จังหวัด สุราษฎรธานี และสื่อโปสเตอรเรื่อง เห็บภัยใกลตัว มีการถายทอดความรูในรูปแบบการฝกอบรม 
เรื่องการทํานํ้าหมักชีวภาพจากแอตติโนมัยซิส  การถายทอดผลการวิจัยเรื่องการเรียนรูและเพิ่มคุณคาความ
หลากหลายของพืชอาหารทองถ่ิน ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดทําฐานขอมูล
ขาวพื้นเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  2) รูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัย มีการดําเนินงาน
เปนการหนุนเสริมใหกับโครงการวิจัยกลุมเปาหมายทั้ง 6 เรื่องเปน 3 ระยะคือ การหนุนเสริมระยะตน จัดใหมี
การพัฒนาโจทยวิจัยใหกับนักวิจัยเพื่อเขียนขอเสนอโครงการวิจัย จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยโดยมี
ผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนแลว การหนุนเสริม
ระยะดําเนินการ มีการจัดประชุมรายงานความกาวหนางานวิจัยโดยมีผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะผลงานที่
ดําเนินไปแลวและเสนอแนะในประเด็นที่จําเปนตองดําเนินงานตอไป มีการติดตามการดําเนินงานของนักวิจัย
เปน 2 ชวงคือชวงกอนและหลังการรายงานความกาวหนางานวิจัยของแตละโครงการ  และจัดใหมีการอบรม
ใหความรูในเรื่องแนวทางการจัดทําบทเรียนทองถ่ินที่เปนปญหารวมกันของนักวิจัยเพื่อเสริมการดําเนินงาน
ของนักวิจัย การหนุนเสริมระยะสิ้นสุดการดําเนินงาน มีการจัดประชุมรายงานผลการดําเนินงานเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการใหนักวิจัยและไดจัดประชุมวิชาการเพื่อเปดโอกาสใหนักวิจัยนําเสนอผลงานเปนการเผยแพรผลงาน  



 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งน้ีคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรสนับสนุนทุนวิจัย
เชิงพื้นที่โดยเนนกระบวนการวิจัยแบบปฏิบัติการมีสวนรวม สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนานักวิจัยและสราง
เครือขายวิจัยรวมกับองคกรตางๆ ในชุมชนทองถ่ิน นักวิจัยควรเนนการพัฒนาโจทยวิจัยโดยเนนกระบวนการมี
สวนรวมและสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินไดอยางเปนรูปธรรม 
      
 
 

  



Abstract 
 

This research was aimed to study the pattern of research’s knowledge management 
on the project of Biodiversity in the Southern part of Thailand of the budget year 2015, 
particularly on the local lessons or the study center of Rajabhat Universities and Rajamangala 
Universities of Technology in the south.  The research was carried out by analyzing the 
lessons on the research management process of the projects.  The studied population were 
the researchers of Rajabhat and Rajamangala Universities of Technology in the south that 
were awarded research grants on Biodiversity of the budget year 2015 totaling 29 projects.  
However, only six of those projects aimed to establish local knowledge’s, study centers or 
leaning media were chosen.  Those projects were 1) Learning and value added of  diversity 
indigenous plants at Krungching in Nakhon Si Thammarat  for food security by community;                         
2) Surveying of biodiversity plantation and uses of rice In Nakhon Si Thammarat province; 3) 
The preparation of the rice database in 3 Southern border provinces;                         4) 
Biodiversity of aquatic animal in Namrad watershed forest, Amphoe Khiri Ratnikhom, Surat 
Thani province; 5) Biodiversity of actinomysis and microalgae in Namrad watershed forest, 
Amphoe Khiri Ratnikhom, Surat Thani province; and 6) Biodiversity of ticks, tick- borne 
pathogens and endosymbiont in South of Thailand. The chosen sixes were analyzed for their 
processes that led to local lessons or study centers or other learning medias, their effects on 
the local people, support that were provided when the researchers required to solve 
problems or for the purpose of improvement and to synthesize the lessons on the 
management processes of the research projects. 
 It was found that 1) Many learning medias were made and used in conveying the 
knowledge to the local people which are an animation for the young and a poster on “Let’s 
eat our local plant”, Guidelines on biodiversity of microorganisms and aquatic animals inside 
the watershed of Namrad Forest, a poster on Tick: a danger near us, a training course on how 
to prepare EM solution from actinomysis, a training course on biodiversity and how to value-
added the local plant; 2) the management of the research network gave supports to the six 
projects in 3 stages which were 1) to help in the form of problems and expert guidance to 
help the researchers in preparing and reviewing their proposals, 2) regular progress report with 
expert guidance before and after the report in order to make sure that the project remained 
true to the course with training course on how to prepare the local lessons, 3) a conference to 
allow the researchers to present their findings. 

This study would like to recommend that the office of higher education committee 
should support the research in a specific area with emphasis on research in the form of 
cooperating workshop. Academic institutes should develop researchers and research network 
in close cooperation with local organization.  In addition, the researchers should put more 



focus on the research that requires contribution from every parties concerned with the end 
results that can be put in to good and real use for local community development. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย 
 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่รัฐบาลดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถในการแขงขัน โดยสถาบันอุดมศึกษาตองเปนภาคีหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติพันธกิจแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดวยการวิจัยเปนเครื่องมือการพัฒนางานบนฐานความรู  แตในสภาพจริงสวนใหญการ
แกปญหาขาดความเช่ือมโยงกับกลไกและนโยบายที่เก่ียวของ ผูใชประโยชนจากงานวิจัยไมมีสวนกําหนดโจทยวิจัยและมีสวนรวม
ในกระบวนการวิจัยการวิจัยสวนใหญ  จึงเปนงานวิจัยที่ใหผลตอบแทนไมคุมการลงทุน เน่ืองจากขาดระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ปจจุบันรัฐบาลจึงถือเปนนโยบายสําคัญในการเรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกกา รบริหาร
จัดการงานวิจัยของประเทศ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนองคกรสําคัญหน่ึงที่ตองสนองนโยบายน้ี และเปนหน่ึงพันธกิจที่ทุก
มหาวิทยาลัยตองทําในปการศึกษา 2556  

การบริหารจัดการในรูปแบบเครือขายเปนการดําเนินงานที่ เนนการทํางานเชิงพื้นที่  เ ชิง          
ประเด็นงานหรือกิจกรรมและเชิงโครงสราง การทํางานแบบเครือขายตองใหความสําคัญในการประสานความ
รวมมือกับทุกภาคสวนมีการสรางความไววางใจโดยอาศัยกิจกรรมที่สามารถสรางใหสมาชิกเครือขายไดเรียนรู
ประสบการณรวมกัน ปญหาที่อาจเกิดข้ึนบางไดแก ปญหาที่เกิดจากการติดตอสื่อสารและสมาชิกขาดความ
พรอมความรูความเขาใจในบริบทของเครือขายซึ่งสามารถแกไขพัฒนาไดไมยากเพื่อใหเครือขายเกิดความ
เขมแข็งตอไป (สรัญญา จุฑานิล, 2556) ในสวนของการดําเนินงานของเครือขายบริหารการวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชนไดมีการดําเนินการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลโดย ภาสกร นันทพานิช (2550) พบวา
การพัฒนาโจทยวิจัยและขอเสนอโครงการวิจัยของเครือขายสวนใหญยังไมสะทอนความตองการของทองถ่ิน
อยางแทจริงซึ่งจะตองปรับปรุงวิธีดําเนินการตอไป ในรูปแบบและวิธีดําเนินการวิจัยแบงเปน 3 ลักษณะคือการ
วิจัยเชิงทดลองในหองปฏิบัติการและนําผลวิจัยไปถายทอดในพื้นที่ กรวิจัยเชิงสํารวจและการวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม โดยรูปแบบที่ดีที่สุดสําหรับการวิจัยชุมชนคือการวิจัยแบบมีสวนรวมโยนักวิจัยคนหาโจทยวิจัย
จากชุมชนทองถ่ินที่เปนพื้นที่เปาหมายแลวนําเขาสูกระบวนการวิจัยเชิงทดลองหรือปฏิบัติการตามความ
เหมาะสมแลวนําผลการวิจัยถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนในข้ันสุดทาย 

โครงการวิจัยกลุมความหลากหลายทางชีวภาพกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ไดดําเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยในรูปแบบของเครือขายทั้งในระดับจังหวัดและกลุม
จังหวัดเน่ืองจากการมีสวนรวมและการเรียนรูรวมกันขององคกรตาง ๆ ทางการศึกษาและการวิจัยเพื่อสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชนทองถิ่นและเครือขายการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น (วิสุทธ์ิ  ใบไม, 2548) ผนวกกับในป 2548 ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได
จัดสรรทุนวิจัยใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดําเนินงานบริหารจัดการงานวิจัยในรูปแบบของชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ ป 2547-2548 โดยมีอาจารยศรีวรรณ ไชยสุข เปนหัวหนาชุด
โครงการวิจัยโดยมี ศาสตราจารย ดร.วิสุทธ์ิ ใบไม รองศาสตราจารย.สุภาพ ณ นคร และทานอ่ืน ๆ เปนที่ปรึกษา ไดแบงเขต
พื้นที่บริหารจัดการงานวิจัยออกเปน 8 ภูมิภาค ผลการดําเนินงานพบวาสามารถบริหารจัดการไดอยางสมบูรณ นักวิจัยทั้งหนา
ใหมและเกาไดรับการกระตุนหนุนเสริม พรอมไดมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเปนระยะ ๆ เกิดผลกระทบตอชุมชนทองถิ่นอยาง
กวางขวาง เกิดการปรับการเรียนเปล่ียนวิธีสอนใหม  มีความสุขทั้งผูเรียนและผูสอน มีการใชงานวิจัยมาสูการสอนและ
ใหบริการวิชาการ เกิดการพัฒนาคน พัฒนาตน และชุมชนทองถิ่นอยางมีสวนรวม (เครือขายงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 
2547) ดวยเหตุผลดังกลาวจึงไดนําเอารูปแบบที่ผานการทดลองใชมาแลวมาประยุกตใชกับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือขายการวิจัยบทเรียนทองถิ่นในภาคใต : มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต 



 การวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยบทเรียนทองถ่ินในภาคใตในครั้งน้ี มี
โครงการวิจัยที่เลือกมาศึกษาประกอบดวย 6 แหง โดยมีการบริหารจัดการงานวิจัยเปนไปตามกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย และนอกเครือขาย รวมทั้งพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการงานวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม ใหมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ โดยกอใหเกิด
ประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน และประเทศชาติตอไปเพื่อการพัฒนาอยางตอเน่ืองและย่ังยืน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรูงานวิจัยในชุดโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ (ภาคใต) 

ปงบประมาณ 2558 ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต 

2. เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนย 
การเรียนรูของโครงการ  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานกลุมเปาหมายเปน นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ภาคใตที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยชุดโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องทีเ่กี่ยวกบับทเรียนทองถ่ิน
หรอืศูนยการเรียนรูหรือสื่อการเรียนรูรปูแบบอื่นๆ จากสํานักบรหิารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. ขอบเขตดานเน้ือหาการจัดการความรูงานวิจัยในชุดโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ (ภาคใต) 
ปงบประมาณ 2558 เรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูหรือสื่อการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต  ซึ่งประกอบดวย การเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัย การดําเนินการวิจัยตามกรอบขอเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และ
การนําเสนอผลการวิจัย 
 3. ขอบเขตดานพื้นที่และระยะเวลา พื้นที่ของโครงการวิจัยไดแก  มหาวิทยาลัยราชภัฏ               สุ
ราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระยะเวลาดําเนินการระหวางเดือน
มกราคม พ.ศ. 2558 – ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีในฐานะที่เปนหนวยบริหารจัดการเครือขายไดกําหนดกรอบคิดใน
การพัฒนานักวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะคือ  1) ระยะตนนํ้าเปนการพัฒนานักวิจัยใหสามารถคนหาปญหาการ
วิจัยแลวพัฒนาไปสูการสรางโจทยวิจัย พรอมทั้งสามารถพัฒนาโจทยวิจัยสูการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย 2) 
ระยะกลางนํ้า เปนการดูแลติดตามนักวิจัยระหวางดําเนินการวิจัยเพื่อทราบปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการวิจัย และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 3) ระยะสุดทาย คือ ระยะปลายนํ้า เปนระยะที่สนับสนุน
ใหนักวิจัยทําการเผยแพรผลการวิจัยของตนเอง รวมทั้งการใชผลประโยชนจากผลการวิจัยน้ัน   สําหรับการ
พัฒนานักวิจัยระยะตนนํ้าน้ันใชวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) กิจกรรมที่ใชคือ ใหผูเขารับการ
อบรมลงมือปฏิบัติการจริงเพื่อใหเขาใจในเรื่องน้ันโดยมีผูทรงคุณวุฒิใหความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ



ดานวิจัย แลวนักวิจัยปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากการอบรม ผูทรงคุณวุฒิจะทําการวิพากษขอเสนอ
โครงการวิจัยน้ัน  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัย หมายถึงการหนุนเสริมพัฒนานักวิจัยใน
โครงการทั้งตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยใชวิธีการตางๆ เพื่อใหนักวิจัยสามารถดําเนินการวิจัยไปตาม
วัตถุประสงคและสามารถเผยแพร ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การสรางบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยเรียนรู หมายถึง  กิจกรรมการพัฒนาบทเรียนหรือสื่อการเรียนรูใน
รูแบบตางๆ เพื่อการการถายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เกิดจากผลของงานวิจัยสูชุมชน 

เครือขายการวิจัยบทเรียนทองถ่ิน หมายถึง งานวิจัยในโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ 
(ภาคใต) ปงบประมาณ 2558 เรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูหรือสื่อการเรียนรูรูปแบบอืน่ๆ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต 
 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ไดขอมูลการจัดการงานวิจัยในชุดโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ (ภาคใต) ปงบประมาณ 
2558 เรือ่งที่เกี่ยวของกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยเรียนรูหรอืสื่อการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ 

2. ไดองคความรูที่ถูกสรางและพัฒนาเปนบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยเรียนรูของภาคใตในแตละพื้นที่ซึ่ง
สามารถนําไปตีพิมพในวารสารระดับชาติได 
 3. ไดรูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกบับทเรยีนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูหรือสื่อการ
เรียนรูรปูแบบอื่นๆ 

4. หนวยงานตางๆ เชน โรงเรียนระดับการศึกษาตางๆ และองคกรชุมชนทองถ่ินในพื้นที่วิจัยสามารถ 
นําองคความรูไปใชประโยชนไดอยางเปนรปูธรรม 

 
  



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยบทเรียนทองถ่ินในภาคใต : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต มีแนวทางการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของใน
หัวขอตางๆ ดังน้ี  

1. เครือขาย 
2. เครือขายการวิจัย 

  3. บทเรียนทองถ่ิน 
  4. สื่อการเรียนรู 
 
1. เครือขาย  

เครือขาย (Network) คือ การเช่ือมโยงของกลุมของคนหรือกลุมองคกรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยน
ขาวสารรวมกัน หรือทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสรางของคนในเครือขายดวยความเปนอิสระ 
เทาเทียมกันภายใตพื้นฐานของความเคารพสิทธิ เช่ือถือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน  เครือขายจึงตองมีการ
จัดระบบใหกลุมบุคคลหรือองคกรที่เปนสมาชิกดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน เพื่อนําไปสูจุดหมายทีเ่หน็พอง
ตองกัน ซึ่งอาจเปนกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจําเปน เมื่อภารกิจบรรลุเปาหมายแลว เครือขายก็อาจยุบสลาย
ไป แตถามีความจําเปนหรือมีภารกิจใหมอาจกลับมารวมตัวกันไดใหม หรือจะเปนเครือขายที่ดําเนินกิจกรรม
อยางตอเน่ืองระยะยาวก็ได (ธนา ประมุขกูล, 2544) 

เครือขาย ในปจจุบันมีความหมายประการหน่ึง คือ ขบวนการทางสังคม อันเกิดจากการสราง
ความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคกร สถาบัน  โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการบางอยาง
รวมกัน รวมกันดําเนินกิจกรรมบางอยาง โดยที่สมาชิกของเครือขายยังคงความเปนเอกเทศไมข้ึนต อกันอีก
ประการหน่ึง หมายถึงวัฒนธรรมองคกร เปนกระบวนทัศนใหมที่ทําใหมีการจัดความ สัมพันธภายในองคกร
หน่ึง ระหวางคนในองคกร และระหวางองคกรน้ันกับองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยการเปลี่ยนจากการจัดการ
แ บ บ ลํ า ดั บ ช้ั น  ( Hierarchical) ม า เ ป น ก า ร ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย  (Networking) 
กิจกรรมสําคัญที่สุดที่เครือขายทุกเครือขายทํารวมกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู แลก เปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ประสบการณ แลวพัฒนาไปสูการวางแผนรวมกัน ดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน  ทําใหดานหน่ึงหลีกเลี่ยง
ความซ้ําซอน อีกดานหน่ึงทําใหกิจกรรมน้ันมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะเปนการประสานพลัง เปนการใช
ทรัพยากร ใชพลังงาน อยางประหยัดมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการรณรงค 
เรื่องตางๆ ถาทําเปนเครือขายจะไดผลมากกวา   
 
 

สวนคําวา เครือขายทางสงัคม มีผูใหนิยามไวหลายความหมายเชน พระมหาสุทิตย อาภากโร (2547) 
ใหนิยามของ เครือขายทางสังคม วาหมายถึง ความสัมพันธในสังคมมนุษย ทัง้ในระดับปจเจกบุคคล ปจเจก
บุคคลกับกลุม กลุมกับกลุม และกลุมกบัเครอืขาย โดยเปนการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธที่
เกี่ยวของกบัสิง่ตาง ๆ เชน กิจกรรมการสื่อสาร ความรวมมอื การพึ่งพาอาศัย การแลก เปลีย่นเรียนรู ซึ่งเปน
ความสัมพันธที่มีโครงสรางและรูปแบบที่หลากหลาย  



สนธยา พลศรี (2550) ใหความหมายของเครือขายวา หมายถึง ความสัมพันธที่เช่ือมโยงระหวาง
สมาชิกซึ่งอาจจะเปนบุคคลตอบุคคล บุคคลตอกลุม กลุมตอกลุม เครือขายตอเครือขายกลายเปนเครือขายยอย
ภายใตเครือขายใหญ ในการเช่ือมโยงเปนเครือขายไมไดเปนเพียงการรวมตัวกันโดยทั่วไปแตมีเป าหมายในการ
ทํากิจกรรมรวมกันทั้งที่เปนครั้งคราวหรืออาจเปนกิจกรรมที่ตอเน่ือง จึงเปนการเช่ือมโยงคนที่มีความสนใจ
รวมกัน พบปะสังสรรค และพัฒนาไปสูการลงมือรวมกันทํากิจกรรมตางๆ ดวยเปาหมาย และจุดประสงค
เดียวกัน ดังน้ันเครือขายจึงไมใชเปนเพียงการรวบรวมรายละเอียดบุคคลที่เปนสมาชิกเทาน้ัน แตมีการ
จัดระบบใหสมาชิกสามารถดําเนินกิจกรรมรวมกัน เพื่อบรรลุจุดหมายที่สมาชิกเห็นพองตองกัน สิ่งที่เช่ือมโยง
สมาชิกเขาดวยกัน คือวัตถุประสงค หรือผลประโยชนที่ตองการบรรลุผลรวมกัน การสนับสนุนชวยเหลือ ซึ่งกัน
และกัน 

เครือขายเปนรูปแบบความสัมพันธทางสังคม (Social Network) แตกตางไปจากกลุมโดยกลุมมี
ขอบเขตชัดเจนวาใครเปนสมาชิก มีรูปธรรมเห็นได มีโครงสรางทางสังคมในระดับหน่ึง แตเครือขายเปน
รูปแบบความสัมพันธทางสังคมที่ไมมีขอบเขตการเช่ือมความสัมพันธระหวางสมาชิกเครือขายอาจจะมองเห็น
หรือมองไมเห็นเปนรูปธรรม การเช่ือมโยงที่เปนรูปธรรม คือ เครือขายการแลกเปลี่ยน เครือขายการ
ติดตอสื่อสาร และเครือขายความสัมพันธในการอยูรวมกัน เครือขายไมมีโครงสรางแนนอนตายตัวอาจมี 
โครงสราง ทําหนาที่สานความสัมพันธระหวางคนกลุมองคกรใหตอเน่ือง แตในเครือขายไมอาจบังคับใหทํา
อะไรตามใจ แตละคนหรือกลุมองคกรตางเปนศูนยกลางของเครือขายได รูปแบบความสัมพันธทางสังคมของ
เครือขายจึงซับซอนกวากลุมหรือองคกร  

 
องคประกอบของเครือขาย 
   เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2543) กลาววาเครือขายมีองคประกอบดังน้ี 

    1) การรับรูมุมมองรวมกัน ( Common Perception) สมาชิกเครือขายตองมีความรูสึกนึกคิดและ
การรับรูรวมกันถึงเหตุผลการเขารวมเปนเครือขาย อาทิ มีความเขาใจในปญหาและมีสํานึกในการแกไขปญหา
รวมกัน มีประสบการณในปญหารวมกัน มีความตองการความชวยเหลือในลักษณะที่คลายคลึงกัน เปนตน ซึ่ง
จะสงผลใหสมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึกผูกพัน ในการดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกันเพื่อแกปญหา
ความเดือดรอนที่เกิดข้ึน 
    2) การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Common Vision) เปนการเห็นจุดมุงหมายในอนาคตรวมกันระหวาง
สมาชิกในกลุม การรับรูถึงทิศทางและมีเปาหมายเดียวกันจะชวยทําใหขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพ
และบรรเทาความขัดแยงอันเกิดจากมุมมองความคิดที่แตกตางลงไปได แมวาวิสัยทัศนรวมกันเปนสิ่งที่ตองใช
เวลาในการสรางใหเกิดข้ึน แตจําเปนตองสรางใหเกิดข้ึน ใหไดและสมาชิกของเครือขายควรมีวิสัยทัศนยอย
สวนตัวที่สอดคลองกับวิสัยทัศนเครือขาย  
    3) การเกิดผลประโยชนและความสนใจรวมกัน (Mutual Interests/Benefits) เครือขายเกิดจากที่
สมาชิกแตละคนมีความตองการของตนเองที่ไมบรรลุผลสําเร็จหากสมาชิกตางคนตางอยู ขอจํากัดน้ีทําใหเกิด
การรวมตัวกันบนฐานของผลประโยชนรวมที่ดึงดูดใจใหรวมเปนเครือขาย เปนผลประโยชนที่เปนตัวเงินและ
ไมใชตัวเงิน อาทิเกียรติยศ ช่ือเสียง การยอมรับ โอกาสในความกาวหนา ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ เมื่อใด
สมาชิกไดรับประโยชนรวมที่เสียมากกวาได เขาจะเริ่มถอยตัวเองออกจากเครือขาย หรือเมื่อเขาไดรับการ
สนองตอบตอความตองการที่มีอยางสมบูรณแลว เขาจะออกไปจากเครือขายในที่สุด ประเด็นสําคัญ คือ 
ผลประโยชนที่เขาจะไดรับตองเพียงพอ ในการที่จูงใจใหเขามีสวนรวมในทางปฏิบัติจริง  



    4) การมีสวนรวมของสมาชิกเครือขายอยางกวางขวาง เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความ
เขมแข็งของเครือขาย เน่ืองจากเปนเงื่อนไขที่ทําใหเกิดการรวมรับรูรวมคิด รวมตัดสินใจและรวมลงมือกระทํา
อยางเขมแข็ง สถานะของสมาชิกในเครือขายจึงควรเปน “หุนสวน (Partner)” ของเครือขาย เปน
ความสัมพันธแนวราบ (Horizontal Relationship) ที่เทาเทียมกันแทนความสัมพันธในแนวด่ิง (Vertical 
Relationship) หมายความวา หากการรวมตัวเปนเครือขายระหวางรัฐกับชุมชนทองถ่ิน หนวยงานภาครัฐตอง
วางสถานะของตนเองเทียบเทากับประชาชนในฐานะของสมาชิกเครือขายมิใชการวางตัวเปนเจานายเหนือ
ประชาชน แมจะยากในทางปฏิบัติในหลายกรณีเพราะตองอาศัยการเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกใน
เครือขายและการสรางบริบทแวดลอม  
    5) การเสริมสรางซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) สมาชิกเครือขายตางเสริมสราง
ซึ่งกันและกันโดยที่จุดแข็งของฝายหน่ึงไปชวยเสริมจุดออนของอีกฝายหน่ึง ซึ่งทําใหผลประโยชนที่เกิดข้ึนจาก
การรวมตัวเปนเครือขายมากกวาการไมสรางเครือขายแตตางคนตางอยู เชน นักวิชาการที่เขาใจสภาพทองถ่ิน
เขาไปวินิจฉัยรวมกับประชาชนในทองถ่ิน จะชวยใหเกิดการสะสมองคความรูทองถ่ินอยางเปนระบบอันเปน
ประโยชนตอชุมชน ในขณะที่ประชาชนในทองถ่ินใหขอมูลและความรวมมือในการศึกษาวิจัย หรือการที่มูลนิธิ
ขององคกรธุรกิจชวยสนับสนุนดานเงินแกองคกรประชาชน ขณะเดียวกันความสําเร็จขององคกรประชาชนก็
สรางช่ือเสียงแกองคกรธุรกิจ 
    6) การพึ่งพิงอิงรวมกัน (Interdependence) เน่ืองจากธรรมชาติความจํากัดของสมาชิกใน
เครือขาย ดานทรัพยากร ความรู เงินทุน กําลังคน ฯลฯ สมาชิกของเครือขายจึงไมสามารถดํารง อยูไดอยาง
สมบูรณดวยตัวเอง การจะทําใหเปาหมายรวมสําเร็จได สมาชิกตองพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิดการ
เสริมสราง การจะทําใหสมาชิกหรือ หุนสวนของเครือขายยึดโยงกันใหแนนหนาจําเปนตองทําใหหุนสวนแตละ
คนรูสึกวา หากเอาหุนสวนคนใดคนหน่ึงออกไปจะทําใหเครือขายลมลงไปได การดํารงอยูของหุนสวนแตละคน 
จึงจําเปนตอการดํารงอยูของเครือขาย ซึ่งการพึ่งพิงรวมกันสงผลทําใหสมาชิกมีปฏิสัมพันธระหวางกันโด ย
อัตโนมัติ 
    7) การปฏิสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) สมาชิกในเครือขายตองทํากิจกรรมรวม กันเพื่อให
เกิดปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก เชน มีการติดตอกันผานทางการเขียนหรือการพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนา เปนตน ผลของการปฏิสัมพันธกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เครือขาย  ปฏิสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยน (Reciprocal Exchange) มิใชปฏิสัมพันธฝาย
เดียว (Unilateral Exchange) ย่ิงสมาชิกมีการปฏิสัมพันธกันมากเทาใดก็จะย่ิงเกิดความผูกพันภายในระหวาง
กันมากข้ึนเทาน้ัน ซึ่งจะชวยใหเกิดการเช่ือมโยงที่เหนียวแนน (Highly Integrated) นอกจากน้ี ปฏิสัมพันธยัง
ชวยใหเกิดการเรียนรูระหวางกัน ชวยใหเครือขายเขมแข็ง 

ประเภทเครือขาย 
   นฤมล นิราธร (2543) กลาววา การจําแนกประเภทของเครือขายกระทําไดหลายมิติ คือ 
 1) ตามพื้นที่ดําเนินงาน เชน เครือขายระดับหมูบาน ตําบล จังหวัด ภาค และระดับ ประเทศ 
 2) ตามประเภทกิจกรรมหรือประเด็นปญหา เชน เครือขายที่ทํางานดานเด็กสตรี เศรษฐกจิ

สาธารณสุข พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิง่แวดลอม ฯลฯ  
 3) ตามอาชีพ หรือสถานภาพทางสังคม เชน เครือขายแรงงาน เครือขายกลุมเครือขายครูพิทักษ

สิทธิเด็ก พระสหธรรม เครือขายสารวัตรนักเรียน ฯลฯ 
 4) ตามรปูแบบโครงสรางหรือความสัมพันธ การจําแนกโดยใชเกณฑน้ีทําใหเกิดเครือขาย 2 

ลักษณะ คือ เครือขายตามแนวต้ัง และเครือขายตามแนวนอน 



4.1) เครือขายตามแนวต้ัง หมายถึงเครือขายที่โครงสรางมีลักษณะเปนชวงช้ัน ความ สัมพันธ
ระหวางองคกรภายในเครือขายไมเทากัน มีองคกรที่มีสถานภาพสูงกวาและอยูในฐานะ ผูใหความชวยเหลือแก
องคกรที่เปนลูกขาย เครือขายตามแนวต้ังพบมากในองคกรธุรกิจ เชน เครือขาย แฟรนไชส ลูกขายตองพึ่งพา
บริษัทแมในเรื่องเครื่องหมายการคา ขณะที่ลูกขายตองเสียคาใชจายสําหรับประโยชนที่จะไดจากแมขาย 

4.2) เครือขายตามแนวนอนเปนเครือขายที่ความสัมพันธระหวางองคกรภายในเครือขาย มีความ
เทาเทียมกัน ลักษณะการแลกเปลี่ยนเปนไปโดยชวยเหลือเกื้อกูลกันการติดตอภายในเครือขาย เปนการติดตอ
ระหวางบุคคลหรือองคกรหรืออาจจะมีองคกรทําหนาที่ประสานงานระหวางเครือขาย เชน จัดประชุม กระจาย
ขาวสารขอมูล หรือเปนแกนกลางเมื่อตองการมีการปฏิบัติการรวมกัน องคกรประสานงานมีสถานภาพเทา
เทียมกับองคกรอื่นภายในเครือขาย เครือขายในงานพัฒนาสวนใหญเปนเครือขายตามแนวนอน 
 

การบริหารจัดการเครือขาย 
 เสรี พงศพิศ (2548) กลาวถึงการพัฒนาเครือขายวา กิจกรรมสําคัญที่สุดที่เครือขายทุกเครือขายทํา

รวมกัน คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารประสบการณ แลวพัฒนาไปสูการวางแผนรวมกัน 
ดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน และเงื่อนไขสําคัญของเครือขาย คือ ตองมีการติดตอสัมพันธสื่อสารกันอยาง
สม่ําเสมอระหวางสมาชิก อาจมีผูประสานซึ่งเปนบุคคลหรือกลุมประสานซึ่งดําเนินกิจกรรมประสาน แตไมใช
เปนผูดําเนินการแทนสมาชิกเครือขายในทุกเรื่อง เครือขายจะย่ังยืนถาหากวาสมาชิกรวมใจกันต้ังแตตน ไม
ปลอยใหเปนหนาที่ของฝายเลขานุการ ไมใหมีคนครอบงํา มีปจจัยหรือทุนในการดําเนินงาน ประสานงาน มี
ความยืดหยุนปรับตัวตามที่สมาชิกสวนใหญเห็นชอบและเครือขายจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและมีสิ่ ง
สรางสรรคมากนอยเพียงใด อยูที่วาสมาชิกมีความไววางใจกันเพียงใด (เสรี พงศพิศ, 2548) 

ปาริชาติ สถาป ตานนท และชัยวัฒน ถิระพันธ อางถึงใน พระมหาสุทิตย อาภากโร (2547) กลาววา 
ประเด็นเชิงยุทธศาสตรทีส่ําคัญตอการจัดการเครือขาย คือ 

1) จุดมุงหมายรวม การทํางานเครือขายจะเกิดประสทิธิภาพสูงหากทุกฝายสามารถกําหนดจุดหมาย
รวมกันได โดยเฉพาะอยางย่ิงจุดหมายที่ทุกฝายเห็นและตองการใหเกิดข้ึน 

2) บุคคลในเครือขายตองมีจิตสํานึกรวมมีความถนัดในงานที่ทําและมีสวนรวมในกระบวน การ
ทํางาน รวมทั้งไดรับผลประโยชนจากความเปนสมาชิกในเครือขาย 

3) การเช่ือมโยง การทํางานของเครือขายจําเปนตองมียุทธศาสตรในการเช่ือมโยงที่เหมาะสม โดย
อาจเช่ือมตอกันผานการทํากิจกรรมตางๆ การเช่ือมตอโดยมีศูนยประสานงานและการเช่ือมตอโดยเทคโนโลยี 

4) การสรางความรูสึกรวม หลังจากการเขารวมเปนเครือขายแลว ทุกฝายจะตองมีความ รูสึกรวมกับ
กระบวนการทํางานของเครือขาย เพื่อใหเกิดพลังในการผลักดันเปาหมาย 

5) การพัฒนาที่โปรงใส ตรวจสอบได ระบบการทํางานของเครือขายจะตองสามารถและพัฒนาให
เกิดระบบการบริหารจัดการที่โปรงใสและตรวจสอบไดจากทุกฝาย ซึ่งเปนการสรางความ รูสึกที่ดีตอทุกฝาย
และผูที่จะเขามารวมเปนสวนหน่ึงของเครือขาย 

6) การจัดระบบขอมลูขาวสารระบบการติดตอสื่อสารและสารสนเทศเปนสิง่ที่มีความสําคัญ ย่ิงตอ
ความย่ังยืนของเครอืขาย เพราะจะชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และทราบถึงกิจกรรมความเคลือ่นไหว
ของเครือขาย 
 
 
 



การรักษาเครือขาย  
   การรักษาเครือขาย เมื่อภารกิจเครือขายยังไมสําเร็จยอมมีความจําเปนตองรักษาเครือขาย ไวให

เครือขายดําเนินการตอไป และบางกรณีหลังจากเครือขายไดบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายแลวยังจําเปนตอง
รักษาเครือขาย ซึ่งทําได ดังน้ี  
 1) มีการจัดกิจกรรมรวมที่ดําเนินอยางตอเน่ือง ความย่ังยืนของเครือขายเกิดข้ึนก็เมื่อมีการจัด
กิจกรรมอยางตอเน่ือง จนกระทั่งกิจกรรมดังกลาวกลายเปนแบบแผนการกระทําที่สมาชิกเครือขายยอมรบัโดย
ทั่วกัน การที่จะรักษาเครือขายไวไดตองมีการกําหนดโครงสรางและตารางกิจกรรมไวใหชัดเจน ทั้งในแงของ
เวลา ความถ่ี และ เปนกิจกรรมที่นาสนใจ ดึงดูดสมาชิกใหเขารวมควรจะมีกิจกรรมยอยที่หลากหลายเพียง
พอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุมยอยในเครือขาย เปนกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุเปาหมายของ
เครือขาย อาจจัดในรูปแบบเปนทางการ เชน การวางแผนงานรวมกัน การพบปะเพื่อประเมินผลรวมกัน หรือ
จัดในรูปแบบที่ไมเปนทางการ เชน จัดกีฬาสันทนาการระหวางสมาชิก จัดงานประเพณีทองถ่ิน เปนตน ใน
กรณีที่เครือขายครอบคลุมพื้นที่ กวางขวาง กิจกรรมไมควรรวมศูนยอยูเฉพาะสวนกลางควรกระจายจุดพบปะ
สังสรรคหมุนเวียนกันไปเพื่อใหสมาชิกเขารวมไดโดยสะดวก  
 2) การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกเครือขาย สัมพันธภาพที่ดีเปนองคประกอบสําคัญย่ิง
ในการรักษาเครือขายใหย่ังยืน หลอลื่นการทํางานรวมกันใหราบรื่น เมื่อใดที่สมาชิกของเครือขายเกิดความรูสึก
บาดหมางไมเขาใจกันหรือเกิดความขัดแยงระหวางกันโดยหาขอตกลงไมได สัมพันธภาพระหวางสมาชิกจะเริ่ม
แตกราวหากไมมีการแกไขอยางทันทวงที จะนําไปสูความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดเครือขายได ดังน้ัน จัด
กิจกรรมที่มีจุดประสงคเพื่อกระชับความสัมพันธระหวางสมาชิก อยางสม่ําเสมอ สมาชิกเครือขายพึงรักษา
สัมพันธภาพ หลีกเลี่ยงความขัดแยงหรือความไมเขาใจกัน แสดงความเปนมิตร และควรมีมาตรการปองกัน
ปญหากอนที่จะเกิดการจัดโครงสรางองคกร ควรแบงหนาที่ใหชัดเจนและไมซ้ําซอน กําหนดเปาหมายที่สมาชิก
ยอมรับรวมกัน จัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอ กําหนดผูนําที่เหมาะสม กําหนดกติกาอันเปนที่ยอมรับรวมกัน
เปนตน 
 3) การกําหนดกลไกสรางระบบจูงใจ สมาชิกจะเขารวมกิจกรรมของเครือขายตราบที่มีสิ่งจูงใจ
เพียงพอที่จะดึงดูดใหเขาไปมีสวนรวม จึงตองกําหนดกลไกที่จูงใจใหสมาชิกเกิดความสนใจเขามีสวนรวมซึ่ง
ตามทฤษฎีแรงจูงใจ ควรวิเคราะหเพื่อบงช้ีแรงจูงใจที่แตกตางหลากหลายในแตละบุคคลแลวจัดกลุมสิ่งจูงใจที่
ใกลเคียงกันออกเปนกลุม อาทิ คาตอบแทน เกียรติยศช่ือเสียง การยอมรับฯลฯเพื่อสรางแรงจูงใจสาหรับ
บุคคลในแตละกลุมอยางเฉพาะเจาะจง ถาจําเปนตองใหคาตอบแทนควรเปนการแลกเปลี่ยนกับผลงาน 
มากกวาการใหผลตอบแทนในลักษณะเหมาจาย กลาวคือ ผูที่รับคา ตอบแทนตองสรางผลงานเพื่อแลกเปลี่ยน
โดยผลงานที่ไดตองสนับสนุนและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนาเครือขาย และมีการทําสัญญาเปน
ลายลักษณอักษรใหชัดเจนเพื่อสรางทักษะผูกพันระหวางผูรับทุนและผูใชทุน การใหคาตอบแทนไมควรให
ทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อใหมีการปรับลดคาตอบแทนไดหากผูรับทุนไมดําเนินการตามสัญญา ในกรณีที่ตองการ
ใหเกียรติยศและช่ือเสียงเปนสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมที่ไมมีคาตอบแทน การดําเนินงานตองหา
สิ่งจูงใจอื่นมาชดเชย ตามทฤษฎีของ Maslow ความตองการการยกยองจากผูอื่น (Esteem Needs) ที่อยูใน
รูปของอํานาจ เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือ สถานะทางสังคม อาจเปนรูป “สัญลักษณ” บางอยางที่สื่อถึงการไดรับ
เกียรติยศ การยกยอง และมีคุณคาทางสังคม เชน การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โลเกียรติยศ ที่มี
คุณคาและควรมีเกียรติยศหลายระดับที่จูงใจสมาชิกเครือขายใหรวมมือลงแรงเพื่อกาวไปสูระดับที่สูงข้ึนตอไป
ซึ่งจะชวยใหเกิดความตอเน่ืองและควรมีการประชาสัมพันธเผยแพรรายช่ือคนกลุมน้ีอยางกวางขวาง 



 4) การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ หลายเครือขายตองหยุดดําเนินการเน่ือง  จาก
ขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนทั้งดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และบุคลากร ที่สําคัญคือเงินทุน ซึ่ง
เปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหลอเลี้ยงเครือขาย เมื่อขาดเงินทุนเพียง เครือขายอาจตองปดตัวลงในที่สุด หาก
ไดรับการสนับสนุนจะตองมีระบบตรวจสอบการใชจายอยางรัดกุมและมีการรายงานผลเปนระยะหากการ
ดําเนินงานไมคืบหนาอาจใหระงับทุนได 
 5) การใหความชวยเหลือและชวยแกไขปญหา เครือขายอาจเกิดปญหาระหวางการดําเนินงานได
โดยเฉพาะอยางย่ิงเครือขายที่เพิ่งเริ่มดําเนินการใหม การมีที่ปรึกษาที่ใหคําแนะนําและคอยชวยเหลือจะชวยให
เครือขายสามารถดําเนินการตอไปไดและชวยหนุนเสริมใหเครือขายเกิดความเขมแข็งย่ิงข้ึน และชวยอบรม
ภาวะความเปนผูนําใหกับสมาชิกเครือขาย 
 6) การสรางผูนํารุนใหมอยางตอเน่ือง องคกรหรือเครือขายที่เคยประสบความสําเร็จตองประสบ
กับความลมเหลวอยางมากเมื่อเวลาผานไปเพราะไมได “สรางคน” ข้ึนมาเพื่อสานตอภารกิจของเครือขาย
จําเปนตองสรางผูนํารุนใหมอยางตอเน่ืองเครือขายตองคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  ทั้งความรู
ความสามารถการมีประสบการณรวมกับเครือขายและที่สําคัญคือเปนที่ยอมรับนับถือและสามารถเปนศูนยรวม
ใจของคนในเครือขายไดดําเนินการใหคนเหลาน้ีเขารวมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณในการทาหนาที่เปน
สมาชิกแกนหลักเพื่อสืบสานหนาที่ตอไปเมื่อสมาชิกแกนหลักตองหมดวาระไป 
 
2. เครือขายงานวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารยดานการวิจัยเปนการเพิ่มจํานวนอาจารยนักวิจัยและคุณภาพการ
วิจัยเน่ืองจาก 1) การรับอาจารยใหมจะตองมีการพิจารณาศักยภาพการวิจัยดวยความเรียง 2) เพื่อจัดสรรทุน
วิจัยใหอาจารยไดมีโอกาสทําการวิจัย 3) เพื่อสรางหัวหนาทีมงานวิจัยโดยสนับสนุนใหอาจารยที่มีศักยภาพสูง
ไดทําการวิจัยในโครงการหนวยปฏิบัติการวิจัย  อันเปนการสรางทีมงานวิจัย และ 4) เพื่อจัดการฝกอบรม
กระบวนการวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและระดับดําเนินการใหกับกลุมอาจารยตามความเหมาะสมและจัดใหผูมี
ประสบการณดานการวิจัยไดชวยเหลือนักวิจัย   ใหม โดยการจัดกิจกรรมที่ใหอาจารยสามารถขอคําปรึกษา
จากผูมีประสบการณได และนอกจากน้ี               ยังเปนการสงเสริมเจตคติของอาจารยในการวิจัย เพื่อ
วัตถุประสงคดังน้ี 1) ดําเนินการใหอาจารยตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยที่สงเสริมการสอน 2)  จัด
ประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
วิพากษวิจารณวิชาการในการสรางสรรค 3) จัดใหมีรางวัลผลงานวิจัยหรือรางวัลนักวิจัย 4)  คัดเลือก
ผลงานวิจัยที่ดีหรือไดรางวัลมาพิมพเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ 5)  กําหนดแนวทางหรือหลักปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณสําหรับนักวิจัย และ  6)  ปรับปรุงระเบียบวิธีการใชผลงานวิจัยประกอบการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการเพื่อใหเกิดผลกระทบตอความต้ังใจที่จะทําการวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีข้ึน 

สวนกลยุทธที่สําคัญที่จะทําใหการสรางเครือขายประสบผลสําเร็จได ยง ภูวรวรรณ (2553) กลาววา 
นักวิจัยตองมีความยุติธรรม เปนกัลยาณมิตร ไมสั่งการ มีบารมีหรือมีศรัทธา งานวิจัยตองทําไดประโยชน
ดวยกันทุกฝาย และที่สําคัญ นักวิจัยตองใหมากกวารับ โดยเฉพาะผูเปนหัวหนาทีม 

ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ (2006) กลาวถึงลักษณะของเครอืขายการวิจัยที่ดีมีดังน้ี 
 1) มีเปาหมายของเครือขายวิจัยที่ชัดเจน เชน มุงแกปญหาและพฒันางานดาน 

วิทยาศาสตรสุขภาพ   
 2) มีหนวยงานประสานงาน เพื่อทําหนาที่กระตุนการทํางานวิจัย การประสานการ 

ทํางานแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน การจัดทําโครงการขอทุนวิจัยรวมกัน การจัดประชุมสมาชิกเครือขาย  



 3) ตองมีสมาชิกจากหลากหลายศาสตรที่สนใจทํางานวิจัยรวมกัน หรือ ตองการนําผลจาก
งานวิจัยไปใชอยางจริงจัง 
 4) มีสิ่งสนับสนุนการทําวิจัย เชน เงินทุน อุปกรณ เครื่องมือ สถานที่ สารเคมี ผูชวยวิจัย ซึ่งสิ่ง
เหลาน้ีมักมีไมครบถวยสมบูรณในหนวยงานที่ไมไดทําหนาที่วิจัยโดยตรง ทําใหขาดการสรางงานวิจัยใน
หนวยงานเหลาน้ัน การสรางเครือขายการวิจัยจะทําใหสมาชิกเครือขายชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน
วิจัยไดอยางมีคุณภาพ  
 5) มีการประสานงานกบัหนวยงานอื่น เชน หนวยงานที่เกี่ยวกับแหลงทุน  
 6) มีกิจกรรมเกี่ยวกบัการวิจัยรวมกันอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  
 
3. บทเรียนทองถ่ิน   
 การพัฒนาบทเรียนทองถ่ินเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนตามภูมิปญญา เปน
สวนหน่ึงของการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในรูปแบบการจัดทําสื่อการเรียนข้ึนใหมเพื่อสนองตอบความตองการ
ของทองถ่ินในเรื่องของทรัพยากรทองถ่ินโดยมีแนวคิดทฤษฎีดังน้ี 

กรมวิชาการ (2540) ใหคําจํากัดความของ การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินสามารถกระทําไดใน    5 
ลักษณะ คือ  1) การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมเสริม 2) การปรับรายละเอียดของเน้ือหา 
3) การปรับ ปรุงหรือเลือกใชสื่อการเรียนใหเหมาะสม 4) การจัดทําสื่อการเรียนข้ึนใหม และ 5) การจัดทํา
คําอธิบายหรือรายวิชาเพิ่มเติม ซึ่งหลักสูตรแกนกลางมีขอจํากัดบางประการ เชน ความไมสอดคลองกับสภาพ
ความเปนอยูของผูเรียน ชุมชน ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณี อาชีพ และคานิยม ทําใหผูเรียนไมสนใจที่จะ
ศึกษาเพราะเปนเรื่องไกลตัวจึงตองพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินที่ใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการ
ของชุมชนที่เกี่ยวของ (ฆนัท ธาตุทอง, 2550) กรณีการปรับปรุงและเลือกใชสื่อการสอนเปนกระบวนการที่
ตอเน่ืองมาจากการที่ทองถ่ินไดปรับกิจกรรมการเรียนการสอนและปรับรายละเอียดของเน้ือหาใหสอดคลอง
กับสภาพและความตองการแลว สื่อที่มีอยูอาจไมสอดคลองกับกิจกรรมและเน้ือหาที่พัฒนาไปจึงตองปรับปรุง
และเลือกใชสื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกัน สื่อการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาและนํามาใชประกอบ 
การเรียนการสอนไดเชน หนังสือเรียน แบบฝกหัด หนังสือเสริมประสบการณ คูมือ การเรียนการสอน 
คูมือครูและสื่อที่เปนวัสดุอุปกรณ สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน สวนในกรณีที่ทําสื่อการเรียนขึ้นใหม จากผล
การศึกษาวิเคราะหความตองการของทองถิ่นแลวพบวา ในแนวปฏิบัติ   เพื่อการพัฒนาน้ันมีความจําเปน 
ตองพัฒนาสื่อข้ึนใหมและเพื่อใหสื่อที่สรางข้ึนมีคุณภาพ ควรกระทําในรูปของคณะทํางาน โดยตองมีการ
วิเคราะหจุดประสงคของหลักสูตร ขอบเขต เน้ือหาสาระ คาบเวลาเรียน ความรูความสามารถของผูเรียน จึง
วางแผนสรางสื่อ นําสื่อการเรียนที่ได ไปทดลองใช แลวทําการปรับปรุงใหสมบูรณเพื่อใหสื่อที่สรางมีคุณภาพ
และเปนประโยชนอยางแทจริง ซึ่งหลักสูตรทองถ่ิน เปนหลักสูตรที่มีการพัฒนาข้ึนมา เพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ิน ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดใหโรงเรียนจัด
การศึกษา ที่สอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถ่ิน (กรมวิชาการ, 2547)  

    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 วรรค 2 กําหนดใหสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน จัดทําหลักสูตรที่เกี่ยวของสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน สังคม ในทองถ่ิน 
เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูทองถ่ินของตนมากข้ึนและถือเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรสถานศึกษา เนนการจัดการศึกษา
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ หลักสูตรแกนกลางที่กําหนดข้ึนน้ัน มีเนื้อหาและกิจกรรมการสอนไวกวาง ๆ ไม
สอดคลองกับปญหาไมสนองความตองการของทองถ่ิน เพื่อใหผูเรียนสามารถปรับสภาพรับการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลกระทบกับการดําเนินชีวิตในทองถ่ินของตน นํา



ความรู และประสบการณที่ไดรับไปพัฒนาตน ครอบครัว และทองถ่ิน สามารถดําเนินชีวิตในทองถ่ินไดอยางมี
ความสุข การเรียนเรื่องของทองถ่ินทําใหผู เร ียนไดรู จ ักตนเอง รู จ ักชีวิต มีความรู ส ึกที ่ดีตอสังคมและ
สิ่งแวดลอมรอบตัว มีความรัก ความผูกพัน เกิดความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนและรูสึกรับผิดชอบในการมี
สวนรวมเพื่ออนุรักษและพัฒนาทองถ่ิน ในการพัฒนาบทเรียนทองถ่ินครั้งน้ีทีมนักวิจัยไดมีกระบวนการ
ดําเนินงานที่ใหผูใชหลักสูตรไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ (Area) ที่
เหมาะสมของหลักสูตรวาควรจะอยูที่โรงเรียนแหงใดบาง ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนแตละแหงจะมีสภาพปญหา
และความตองการแตกตางกันและการพัฒนาบทเรียนทองถานควรเปดโอกาสใหครูไดมีสวนรวมพัฒนา
บทเรียนข้ึนใชเองอีกดวย บทเรียนทองถ่ินเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนตามภูมิ
ปญญา เปนการการนําเอาจุดหมายและเน้ือหามาขยายความ คือ ขยายออกจากนามธรรมใหเปนรูปธรรม 
ขยายเน้ือหาเพิ่มข้ึนมีรายละเอียดที่ครูจะนําไปสอนไดซึ่งจะสอดคลองกับสภาพสังคมภูมิศาสตรและความ
ตองการของประชาชน ในทองถ่ิน ตรงกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินที่ นิคม ชมพูหลง (2544) ไดให
ความหมายของหลักสูตรทองถ่ินวาเปนประสบการณทั้งมวลที่โรงเรียนจัดข้ึนทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน 
เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีความรู ทักษะกระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข โดยพยายามใชทรัพยากรในทองถิ่น แหลงเรียนรูในทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น 
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูบนพื้นฐานของสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ที่แทจริง 
ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตน 
 
 เน้ือหาสาระในบทเรียนทองถ่ิน 
    เน้ือหาสาระการเรียนรูทองถิ่น เปนสวนที่ใหขอมูลเกี่ยวกับหัวขอประเด็นสําคัญที่ผูเรียน   ใน
ทองถ่ินควรเรียนรูหรือไดรับการปลูกฝง ในฐานะที่เปนสมาชิกของชุมชนน้ันเพื่อใหเกิดความรักความภาคภูมิใจ
และตองการมีสวนรวมในการอนุรักษสภาพแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ิน สภาพแวดลอม  ในทองถิ่น การกําหนด
สาระการเรียนรู ทองถิ่น ควรกําหนดขอบเขตประเด็นสําคัญ พรอมทั ้งมีคําอธิบายประกอบในแตละ
ประเด็นพอสังเขป เพื ่อผู สอนใชเปนแนวทางในการจัดใหผู เร ียน ไดเรียนรูในเรื่องเกี่ยวกับทองถ่ิน เชน 
ประวัติความเปนมาของทองถ่ิน สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม  วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สภาพปญหา และเหตุการณสําคัญในชุมชนและสังคมน้ัน ๆ รวมทั้งขอมูล
แนวโนมการพัฒนาทองถ่ิน เปนตน การจัดทําสาระการเรียนรูทองถ่ินอาจไดจากการวิเคราะห รวบรวมขอมูล
จากแหลงตาง ๆ เชน วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ
ตามหลักสูตรแกนกลาง ในสวนที่เกี่ยวของกับชุมชนและทองถ่ิน รวมทั้งขอมูลการศึกษา สํารวจสภาพปญหา
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน เพื่อนํามาสังเคราะหจัดเปนหมวดหมูเพื่อสถานศึกษาใช
เปนแนวทาง              ในการจัดการเรียนรู  ในการจัดทําบทเรียนทองถ่ินครั้งน้ีเน้ือหาสาระสาระสําคัญจะ
ประกอบไป                ดวย 1) บริบทชุมชนหมู 4 บานนํ้าราด ตําบลบานทําเนียบ 2) บริบทคลองมะเลาะ 3) 
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนตามภูมิปญญา (1) พืช (2) สัตวบก (3) แมลง (4) ปลาและ
สัตวนํ้า  (5) จุลินทรียในดิน (6) คุณสมบัติของนํ้าในคลองมะเลาะและสัตวที่เปนตัวช้ีวัดทางชีวภาพ (7) ภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการจัดการปาตนนํ้า (8) ปญหาของความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ินและการอนุรักษ 
 ปจจุบันมีครูอาจารยในสถานศึกษาไดพัฒนาบทเรียนทองถ่ินในรูปแบบตางๆ กันเพื่อใช          สอน
นักเรียนใหมีความรู มีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับทองถ่ินของตน เชนเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ               ภูมิ
ปญญาทองถ่ินในแขนงตางๆ ที่เปนเรื่องใกลตัวของนักเรียนเชน ณัฐพล วิเชียรเพชร (2555) พัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เรื่อง “ระบบนิเวศหญาทะเลจังหวัดระนอง” สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน



กะเปอรวิทยา จังหวัดระนอง ซึ่งบริเวณชายฝงทะเลของจังหวัดระนองมีบริเวณที่หญาทะเลข้ึนเปนแนวยาว
ขนานไปกับชายฝงของอําเภอกะเปอร นอกจากน้ัน พานิชย  โรจนธรรม (2554) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส
เรื ่อง ปาชายเลนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียน          บานบางฉาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เน่ืองจากมีปาชายเลนอยูในเขตต้ังของโรงเรียนบานบางฉาง  
 
4. สื่อการเรยีนรู 

สื่อการเรียนรู หมายถึง การนําวัสดุ เครื่องมือ วิธีการ มาเปนสะพานเช่ือมโยงความรูไปยังผูเรียนได 
ทําใหเกิดความเขาใจตรงตามจุดประสงคการเรียนรู สวนความหมายของสื่อการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กรมวิชาการ (2544) ใหนิยามวาหมายถึง ทุกสิ่งทกุอยางรอบตัวผูเรียนที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรู เนนสือ่ที่ใชสําหรบัการศึกษาคนควาดวยตนเองทัง้ผูเรียนและผูสอน ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทํา 
พัฒนาสื่อการเรียนรูข้ึนเอง หรือนําสื่อตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวมาใชในการเรียนรู สรุปความหมายของสื่อการ
เรียนรูไดวา สื่อการเรียนรู หมายถึง สิ่งที่อยูรอบตัว ไมวาสิ่งน้ันจะเปนคน สัตว พืช สิ่งของ สถานที่ สื่อสิ่งพมิพ 
ฯลฯ ซึ่งผูสอนใชเปนเครือ่งมือในการจัดการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 
ความสําคัญของสื่อกับผูเรียน 
   สื่อการเรียนรูนับเปนองคประกอบทีส่ําคัญอยางหน่ึงในการเรียนรู สือ่มีบทบาทตอกระบวน การ

เรียนรูในสวนของผูเรียน ดังน้ี 
   1) สื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหบทเรียนที่มีความซับซอนนอยลง 

งายตอการทําความเขาใจไดงายข้ึนและเร็วข้ึน 
   2) สื่อชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเรื่องราวไกลตัวได 
   3) สื่อชวยกระตุนและสรางความสนใจ ทําใหกระบวนการเรียนรูนาสนใจย่ิงข้ึนไมนาเบื่อหนาย 
   4) สื่อสามารถสนองความแตกตางของผูเรียนไดเปนอยางดี ผูเรียนสามารถเรียนรู 

 
ความสําคัญของสื่อกับผูสอน 
   การใชสื่อใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนรูทําใหการจัดกระบวนการเรียนรูบรรลุตามวัตถุ ประสงคที่

วางไว สื่อการเรียนรูมีบทบาทตอกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน ดังน้ี 
   1) การใชสื่อเปนการสรางบรรยากาศการเรียนรูใหนาสนใจชวยใหผูเรียนสนุกสนานเพลิด เพลินกับ

บทเรียน 
   2) ผูสอนสามารถใชประโยชนจากสื่อไดทกุข้ันตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   3) สื่อชวยกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวในการเตรียมจัดหาหรือผลิตสื่อ เตรียมการในการใชสื่อและ

สรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูอยูเสมอ 
 

หลักการเลือกใชสื่อการเรยีนรู 
   การเลือกใชสื่อเพื่อใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงหลักการตาง ๆ ดังน้ี 
   1) สื่อการสอนจะตองสัมพันธกบัจุดมุงหมาย และเรื่องทีส่อน 
   2) ตองเหมาะสมกับความรู ประสบการณของผูเรียน 
   3) เหมาะสมกบัวัย และระดับช้ันของผูเรียน 



   4) เน้ือหาและวิธีใชไมยุงยากซับซอน 
   5) นาสนใจ และทันสมัย 
   6) เทคนิคการผลิตดี 
   7) เปดโอกาสใหผูเรียนมสีวนรวมในการเรียน 
   8) สามารถนําเขารวมในกิจกรรมการเรียนรูไดดี 
   9) ถามีสื่อการสอนหลายอยางในเรื่องเดียวกัน ใหพิจารณาวาสื่อใดเหมาะสมที่สุด ที่จะใหความรู

ความเขาใจแกผูเรียนไดดีทีสุ่ดและในระยะเวลาสั้นที่สุด 
ครูสวนหน่ึงจัดกระบวนการเรียนรูผูเรียนเปนสําคัญในรปูแบบของการใชสื่อการเรียนรูที่ผูเรียน

สามารถศึกษาดวยตนเองทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลจุุดประสงคการเรียนรูสื่อชวยเราความสนใจ
ผูเรียนกอใหเกิดความกระตือรือรนและเพลิดเพลินในการรวมกิจกรรม อีกทัง้ทําใหเรียนรูไดอยางรวดเร็วและ
เขาใจบทเรียนไดดี (นิรนาม, 2556). 

ตัวอยางสื่อการเรียนรูดวยตนเองที่ครูตนแบบพัฒนาไว ไดแก 
   1) บทเรียนสําเรจ็รปูหรือบทเรียนโปรแกรม 
   2) ชุดการสอน 
   3) ศูนยการเรียน 
   4) แบบฝก (การทดลอง/เสริมทักษะ) 
   5) คอมพิวเตอรชวยสอน (สื่อ CAI) 

    6) อื่นๆ  
 

ศูนยการเรียน 
   การเรียนรูโดยใชศูนยการเรียน (Learning Center) เปนการจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรู

จากกิจกรรมที่แบงใหเปนกลุม โดยแตละกลุมจะมีเน้ือหาแตกตางกัน กิจกรรมที่อยูในแตละกลุมหรือที่เรียกวา
ศูนยการเรียนรูจะมีวัสดุอุปกรณชวยใหเกิดการเรียนรูซึ่งจะเปนของจริงหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ได ทัศนีย 
โพธิสรณ (2544) ไดจัดประเภทศูนยการเรียนเปนรูปแบบที่แตกตางกัน 3 แบบ คือ 

   1) ศูนยการเรียนที่ไมแยกเปนเอกเทศจากหองเรียน ใชหองเรียนเปนบริเวณในการจัดทําศูนยการ
เรียน และศูนยการเรียนสํารอง ซึ่งมี 2 ลักษณะดังน้ี 

1.1) หองเรียนแบบศูนยการเรียน เชนการจัดปรบัหองบรรยายใหมีลกัษณะเหมาะ 
แกการทํางานเปนกลุม ไมไดแบงเปนศูนยการเรียนอยางชัดเจน 

1.2) ศูนยการเรียนในหองเรียน เชน การจัดมมุหรือขางหองเปนศูนยการเรียนอยาง 
เปนสัดสวนชัดเจนภายในหองเรียน แบบน้ีแตละศูนยจะมีเน้ือหาวิชาเหมอืนหรือตางกันก็ได 

   2) ศูนยการเรียนที่แยกเปนเอกเทศ เปนหองทีจ่ัดทําเปนศูนยการเรียนรูอยางชัดเจนเปน 
สัดสวน มีการจัดทําได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

2.1) ศูนยการเรียนที่ใชเปนหองปฏิบัติการวิธีสอนหรือศูนยการเรียนสําหรบัครู 
(Teacher Learning Center) ใชสําหรับสถานบันผลิตคร ู

2.2) ศูนยการเรียนสําหรบัคนควาดวยตนเอง (Resources Learning Center)  
เปนศูนยที่มกีารจัดเตรียมทกุสิง่ไวใหผูสนใจเขาไปศึกษาหาความรูดวยตนเองโดยไมจํากัดวัยและระดับช้ัน 



   3) ศูนยการเรียนชุมชน ศูนยน้ีอยูภายในสถานศึกษาแตแยกจากหองเรียนชัดเจน จัดข้ึนเพื่อใหผูมี
ความสนใจใฝรูเขาไปศึกษาหาความรูดวยตนเอง โดยไมกําหนดเวลาและระดับช้ันที่จะเขาใชศูนยการเรียน
เน่ืองจากศูนยการเรียนเปนการจัดกิจกรรมใหผูเรียนเขาไปศึกษาหาความรูดวยตนเอง  
ดังน้ันจึงมีอุปกรณ และสื่อการเรียนรูที่ครบถวนเพียงพอสําหรบัศูนยแตละศูนย  

องคประกอบของศูนยการเรียน เปนสิ่งที่ตองจัดเตรียมไวสําหรับใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง จึงตองมีสิ่งที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ครบถวน ไดมีผูระบุองคประกอบที่สําคัญของศูนยการเรียนไว
หลายคนเชน ทัศนีย โพธิสรณ (2544) ไดกลาวถึงองคประกอบของศูนยการเรียนหรือศูนยกิจกรรมไว 4 สวน
สรุปไดดังน้ี 

   1) เน้ือหาของบทเรียน เปนสวนที่บงบอกใหรูวาผูเรียนจะไดเรียนเรื่องอะไรเมื่อเขาศูนย 
กิจกรรมตางๆ 

   2) วัสดุอุปกรณ/สื่อการเรียนรู เปนสวนที่ถายทอดความรู เชนหนังสือ เอกสาร บทความ ตลอดจน
สื่อที่จะชวยใหผูเรียนหาความรู 

   3) บัตรคําสั่ง เปนสวนที่ทําหนาที่แทนผูสอนโดยจะแนะใหผูเรียนรูวาควรทําอะไร อยางไรเพื่อให
ไดมาซึ่งความรูประกอบดวย ค าอธิบายสั้นๆในเรื่องที่จะศึกษา คําสั่งในการดําเนินกิจกรรม และหัวขอ
อภิปรายหรือคําถาม 

   4) เครื่องเขียน เพื่อใหผูเรียนจดบันทึกสิ่งที่เรียนรูสงผูสอน โดยจะทําออกมาในรูปของ 
รายงาน แบบฝกหัด หรือแบบทดสอบก็ไดแลวแตกจิกรรมทีก่ําหนด 
 

วิธีการจัดกิจกรรม 
   การจัดพื้นที่น้ีสามารถจัดภายในหองเรียนและ ในหองปฏิบัติการจัดโดยแบงออกเปน 4-6  

ศูนย ภายในหองหรือศูนยเดียวกลางหอง หรือมุมใดมมุหน่ึงของหอง หรือระเบียงทางเดินก็ทําได แตตอง
สามารถกําจัดเสียงรบกวนตางๆได หรอืจัดไวในหองสมุด แตละศูนยจะจัดลกัษณะเปนโตะ 1 ตัว และมเีกาอี้
อยูโดยรอบ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนอภิปราย วิจัย แกปญหา หรือทดลองรวมกัน หรืออาจจัดโตะ
คอมพิวเตอรที่ตอกัน เครือขายหรือในลกัษณะที่สามารถจัดกิจกรรมคนเดียวหรอืเปนกลุมเล็กได 

การจัดกจิกรรมการเรียนรูมีข้ันตอนดังน้ี 
   1) การทดสอบกอนเรียน โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ตามที่ใชการสอนกําหนดไว เพื่อ

วัดพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียนใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาที 
   2) นําเขาสูบทเรียนแลวแนะนําวิธีการเรียนในแตละศูนย การประเมินผลและการเปลี่ยนศูนยใช

เวลาประมาณ 10 นาที 
   3) ปฏิบัติกิจกรรม 

3.1) แบงกลุมเพื่อเขาเรียนในศูนยการเรียน 
3.2) แตละกลุมอานบัตรคําช้ีแจงประจําศูนย 
3.3) ปฏิบัติกิจกรรมตามคําช้ีแจง 
3.4) ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและศึกษาความถูกตองจากแบบเฉลย 
3.5) เปลี่ยนศูนย 

   ศูนยยอยที่ 1 – 4 ทุกกลุม จะตองหมุนเวียนกันไป เขาไปปฏิบัติกิจกรรมใหครบทุกศูนย จึงจะไดมี
เน้ือหาครบตามจุดประสงค สวนศูนยสํารอง มีไวสําหรบักลุมที่เสรจ็แลว แตยังไมมีศูนยใดใหเปลี่ยนกเ็ขาไปทํา
กิจกรรมเสริม 



   ในการเปลี่ยนศูนย ถาผูเรียนเสร็จ 1 กลุม ใหไปเขาศูนยสํารอง ในกรณีที่เสรจ็พรอมกัน 2 กลุม
เปลี่ยนศูนยกัน ถาเสรจ็พรอมกัน 3 – 4 กลุม ใหเวียนกนัไมใหซ้ําศูนย ผูสอนตองดูแลการเปลี่ยนศูนยและ
ควบคุมเวลาของแตละศูนย 

   4) สรุปบทเรียนโดยตัวแทนของแตละกลุม  ผูสอนจะชวยเสริมในสวนที่ ยังบกพรองใชเวลา
ประมาณ 10 นาที 

   5) ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับชุดกอนเรียน หรือสลับขอหรือสลับ คําตอบบาง 
ใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาที ผลการทดสอบกอนเรียน หลังเรียน ควรแสดงใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของ
ตนเองดวย 

   รวมเวลาที่ใชชุดการสอนแบบศูนยการเรียนครั้งหน่ึงประมาณ 3 – 4 คาบ แตเวลาจะมากหรือนอย
ไปกวาน้ีอีกก็ได ข้ึนอยูกับเน้ือหากจิกรรมของชุดการสอนแตละเรื่อง 
 
  



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยบทเรียนทองถ่ินในภาคใต : มหาวิทยาลัยราช

ภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใตมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดการความรูงานวิจัย
ในชุดโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ (ภาคใต) ปงบประมาณ 2558 ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนทองถ่ิน
หรือศูนยการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต 2) ถอดบทเรียน
กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูของโครงการ  
 
วิธีการดําเนินงาน  
 1. ศึกษารายละเอียดงานวิจัยในโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ งบประมาณป 2558 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใตแลวคัดเลือกเฉพาะเรื่องที่มีความเกี่ยวของ
หรือเปาหมายของงานสัมพันธกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูหรือสื่อการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ 
 2. ศึกษากระบวนการกอใหเกิดบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูหรือสื่อการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ 
ของงานวิจัยแตละเรื่อง 
 3. วิเคราะหผลการวิจัยองคความรูที่เกิดข้ึนของงานวิจัยแตละเรื่องจากเอกสารการดําเนิน งานตาม
โครงการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูหรือสื่อการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ  

4. จัดการหนุนเสริมใหนักวิจัยเมื่อนักวิจัยตองการแกไขปญหาหรือเปนการเสริมใหงานดําเนิน การดี
ข้ึนต้ังแตในระยะตน ระยะดําเนินงาน ระยะเสรจ็สิ้นการดําเนินงาน 

5. สังเคราะห ถอดบทเรียนกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเกี่ยวกับ บทเรียนทองถ่ินหรือ 
ศูนยการเรียนรูหรือสื่อการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ ของโครงการ  
 
ประชากรและกลุมเปาหมาย 
 ประชากรเปนนักวิจัยทีร่ับทุนโครงการ HERB ในกลุมความหลากหลายทางชีวภาพในภาคใต โดย
คัดเลือกเฉพาะเรื่องที่มีความเกี่ยวของหรือเปาหมายของงานสัมพันธกบับทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรู
หรือสื่อการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ มีรายช่ือดังตารางที่ 3.1  
  



 
ตารางท่ี 3.1  รายชื่อโครงการวิจัยในกลุมความหลากหลายทางชีวภาพ ปงบประมาณ 2558 ของ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในภาคใตเฉพาะเรื่องท่ีมี    
       เปาหมายของงานเก่ียวกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูหรือสื่อการเรียนรู    
       รูปแบบอ่ืนๆ 

 
ท่ี มหาวิทยาลยั ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 
การเรียนรูและเพิ่มคุณคาความหลากหลาย
ของพืชอาหารทองถ่ิน ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา 
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสรางความมั่นคง
ทางอาหารโดยการมสีวนรวมของชุมชน 

นางสาวจรุีภรณ   
นวนมุสิก 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

การสํารวจความหลากหลายพันธุขาว แหลง
ปลูกขาว และการใชประโยชนของขาวใน
เขตพื้นที่จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

ผศ.วรรณชัย พรหมเกิด 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

การจัดทําฐานขอมลูขาวพื้นเมืองในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต 

ผศ.อรุณี มวงแกวงาม 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตวในปาตนนํ้าปานํ้าราด อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฏรธานี 

นายสัญธิพร  พุมคง 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
แอคติโนมัยซีสและสาหรายขนาดเลก็ในปา
ตนนํ้าราด อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฏรธานี 

ดร.พัชรี  หลุงหมาน 

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธานี 

ความหลากหลายทางชีวภาพของเหบ็  
จุลชีพกอโรค และซิมไบออนดในเห็บ ใน
ภาคใตของประเทศไทย 

ดร.ภควดี  รักษทอง 

 
 
  



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 

 

การพัฒนารูปแบบการบรหิารจัดการเครือขายการวิจัยบทเรยีนทองถ่ินในภาคใต :  
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต มีผลการดําเนินงานในหัวขอตอไปน้ี 
 1. ผลการศึกษารายละเอียดงานวิจัยในโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ งบประมาณป 
2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต 
 2. ผลการศึกษากระบวนการกอใหเกิดบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูของงานวิจัยแตละเรื่อง 
 3. การจัดการหนุนเสริมใหนักวิจัยเมื่อนักวิจัยตองการแกไขปญหา หรือเปนการเสริมใหงานดําเนินการ
ดีข้ึนต้ังแตในระยะตน ระยะดําเนินงาน ระยะเสร็จสิ้นการดําเนินงาน 
 4. ผลการสังเคราะห ถอดบทเรียนกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนย
การเรียนรูของโครงการ  
 
1. ผลการศึกษารายละเอียดงานวิจัยในโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ งบประมาณป 2558 
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต  

ในการคัดเลือกโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ งบประมาณป 2558 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใตไดคัดเลือกเฉพาะเรื่องที่มีความเกี่ยวของหรือเปาหมายของ
งานสัมพันธกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูหรือสื่อการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ พบวามีโครงการวิจัย
กลุมเปาหมายจํานวน 6 โครงการจากจํานวน 29 โครงการ คือ 
 
ตารงท่ี 4.1 รายชื่อโครงการวิจัยกลุมเปาหมายจํานวน 6 โครงการ 
 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ สถาบัน 
1 การเรียนรูและเพิ่มคุณคาความหลากหลายของพืช

อาหารทองถ่ิน ต.กรงุชิง อ.นบพิตํา จ.
นครศรีธรรมราช เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารโดย
การมสีวนรวมของชุมชน 

นางสาวจรุีภรณ  
นวนมุสิกและคณะ 
 

ม.นครศรีธรรมราช 

2 การสํารวจความหลากหลายพันธุขาว แหลงปลูกขาว 
และการใชประโยชนของขาวในเขตพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ผศ.วรรณชัย  
พรหมเกิด 
และคณะ 

ม.นครศรีธรรมราช 

3 การจัดทําฐานขอมลูขาวพื้นเมืองในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

ผศ.อรุณี  
มวงแกวงาม 
และคณะ 

ม.ราชภัฏยะลา 

    
 
 
 
 



ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 
ท่ี ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ สถาบัน 
4 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ของสัตวนํ้า ในปาตนนํ้าปานํ้าราด 
ตําบลบานทําเนียบ อําเภอคีรรีัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฏรธานี   

นายธรรมรัตน  
วาจาสัตยและคณะ 

ม.ราชภัฏสุราษฏรธานี 

5 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของแอคติโนมัยซสีและสาหรายขนาด
เล็กในปาตนนํ้าราด อําเภอคีรรีัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฏรธานี 

ดร.พัชรี หลุงหมาน 
และคณะ 

ม.ราชภัฏสุราษฏรธานี 

6 ความหลากหลายทางชีวภาพของเหบ็ 
จุลชีพกอโรค และซิมไบออนดในเห็บ ใน
ภาคใตของประเทศไทย 

ดร.ภควดี  รักษทอง ม.ราชภัฏสุราษฎรธานี 

 
 
2. ผลการศึกษากระบวนการกอใหเกิดบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูของงานวิจัย 
 ผลการศึกษากระบวนการกอใหเกิดบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูของงานวิจัยแตละเรื่องและ
วิเคราะหผลการวิจัยองคความรูที่เกิดข้ึนของงานวิจัยแตละเรื่องจากเอกสารการดําเนินงานตามโครงการวิจยัใน
เรื่องที่เกี่ยวของกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูดังน้ี 
 

เรื่องที่ 1 : การเรียนรูและเพิม่คุณคาความหลากหลายของพชือาหารทองถ่ิน ต.กรงุชิง อ.นบพิตํา             จ.

นครศรีธรรมราช เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารโดยการมสีวนรวมของชุมชน  

โดย อ. จุรีภรณ นวนมุสิกและนางสาววราศรี แสงกระจาง : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช  (กลุมความหลากหลายทางชีวภาพกับความมั่นคงทางอาหาร )  การวิจัยน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความหลากหลายและคุณคาทางโภชนาการของพืชทองถ่ิน ตําบลกรุงชิง อําเภอ

นบพิตําจังหวัดนครศรีธรรมราช 2) พัฒนาชุดการเรียนรูการบริโภคพืชผักทองถ่ินในโรงเรียน กรณีศึกษา 1 

โรงเรียนในตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช และ  

3) พัฒนาแนวทางในการสรางความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษา 1 โรงเรียนในตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี  

1) รวบรวมขอมูลความหลากหลายของการบริโภคพืชทองถ่ิน โดยการสัมภาษณจากกลุมตัวอยางที่

เปนชาวบานจํานวน 32 คนโดยสุมตัวอยางจากชาวบานใน ต.กรุชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรี- ธรรมราช บันทึก

ขอมูล ช่ือพื้นบาน วิธีการบริโภค ฤดูการที่พบ  รวมถึงการใชประโยชนอื่นๆ ถายภาพ  ตรวจหาช่ือ

วิทยาศาสตรที่ถูกตอง 

2) ศึกษาคุณคาทางโภชนาการพืชทองถ่ินที่พบแตละชนิดจากขอมูลหนังสือตารางแสดงคุณคาทาง

โภชนาการของอาหารไทยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544  เอกสาร Thai food composition tables ของ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 



 3) เก็บขอมูลความหลากหลายของการบริโภคพืชทองถ่ิน โดยใชแบบสอบถามความถ่ีของการบริโภค
อาหาร  (Food Frequency Questionnaire; FFQ) กับกลุมตัวอยางที่เปนชาวบานจํานวน 32 คนเพื่อไดทราบ
ชนิดของพืชทองถ่ินที่นิยมนํามาใชประกอบอาหารและมีคุณคาทางโภชนาการสูง และนําขอมูลมา พัฒนาเปน
ตํารับอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนตอไป 
 4) พัฒนาสื่อการเรียนรู  2  รูปแบบ คือ (1) สื่อการเรียนรูภาพเคลื่อนไหวแบบการตูนแอนิเมช่ัน ชุด 
“มากินพืชผักทองถ่ินกันเถอะ” (2) สื่อการเรียนรูภาพน่ิงแบบวงลอ ชุด “มารูจักและกินพืชผักทองถ่ิน” พรอม
ทั้งหาประสิทธิภาพของสื่อ เปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลังการใชสื่อการเรียนรูที่สรางข้ัน เปรียบเทียบ
ทัศนคติในเรื่องการบริโภคพืชทองถ่ินที่ถูกตอง และศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อการเรียนรู
ที่สรางข้ึน โดยทําการศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาที่ 4 - 6 ของโรงเรียนบานพิตํา ต. 
กรุงชิง อ. นบพิตํา จ. นครศรีธรรมราช ไดจากการสุมอยางงายจํานวน 53 คน 
 
 ผลการวิจัยพบวา  

 1) พืชทองถ่ินที่นํามาใชเปนอาหารในพื้นที่ตําบลกรุงชิง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช มีทั้งหมด 25 

วงศ 48 ชนิด  สวนใหญเปนพืชลมลุกพบไดทั่วไป เชน บริเวณที่ราบเชิงเขา เนินเขา ปารกช้ืน ริมคลอง ริมหวย 

และพื้นที่อื่นๆ  เปนพืชที่สามารถเก็บผลผลิตนํามาบริโภคไดตลอดทั้งป  การใชประโยชนเพื่อการบริโภคจากพืช

ทองถ่ินเหลาน้ี ใชทั้งสวนของลําตน กิ่งกาน ใบ ยอด ผล หนอ หัวหรือเหงา ดอก ปลี ฝกและเมล็ด ซึ่งสวนของ

ลําตนที่นํามาใชมีทั้งสวนที่ออนและสวนที่แกข้ึนอยูกับความนิยมของชาวบาน สวนลักษณะการนํามาบริโภคมี

หลายแบบไดแก การรับประทานสดเปนผักเหนาะ การลวกเพื่อเปนผักจิ้ม  ลวกกะทิ การตม แกงจืด แกงเลียง 

แกงเผ็ด แกงกะทิ แกงสม แกงเทโพ             ผัดนํ้ามัน ผัดกะทิ ผัดเผ็ด การดอง การยํา การค่ัว การเผาไฟ 

และการนํามารับประทานเปนของหวาน 

พืชทองถ่ินที่ทุกครัวเรือนนิยมนํามาบริโภคเปนอาหารมากที่สุดมี 13 ชนิด  ไดแก ผักเหลียง  ผักกูด 

ผักหวานบาน หยวกกลวย  ตําลึง สะตอ ผักโขม มันปู แหมะ สะตอ หนอไม  ชะมวง  และชะอม โดยรอยละ 

80 ของครัวเรือนที่เปนกลุมตัวอยางนิยมนํามาประกอบอาหารอาทิตยละ 3-4 ครั้ง 

2) คุณคาทางโภชนาการพืชทองถ่ินทั้ง 48  ชนิดจากการรวบรวมขอมูลจากหนังสือตารางแสดงคุณคา

ทางโภชนาการของอาหารไทยกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544, Thai food composition tables สถาบัน

โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542 และงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวาพืชทองถ่ิน ทั้ง 48 ชนิดเปนแหลง

อาหารที่มีแรธาตุวิตามินสารตานอนุมูลอิสระและใยอาหารสูงซึ่งแรธาตุสําคัญไดแก แคลเซียม ฟอสฟอรัสและ

เหล็ก สวนวิตามินที่มีในปริมาณสูงไดแกวิตามินซีและวิตามินเอเมื่อเปรียบเทียบปริมาณผัก 100 กรัมของสวน

ที่กินไดกับปริมาณสารอาหารที่คนไทยควรไดรับตอวัน (Thai DRI) มีขอมูลพืชทองถ่ินตางๆ ดังตารางที่ 4.2 

  



ตารางท่ี 4.2 ชนิดของพืชทองถ่ินท่ีมีปริมาณแรธาตุและวิตามินท่ีสําคัญ  

 

แรธาตุ/วิตามิน ชนิดพืชทองถ่ิน คารอยละ ของ 
Thai RDA 

แคลเซียม ชะพลู ยอดสะเดา ผักโขม ใบสมแปน ลูกเหรียง โหระพา 
มะเขือพวง ใบข้ีเหล็ก ใบยานาง ผักเหลียง บัวบก ใบ
แมงลัก กระถินยอดออน ตําลึง ออดิบ แหมะ และมันปู 

10 

ฟอสฟอรสั ผักเหลียง  ใบข้ีเหล็ก  มะเขือพวง  สะตอ  ชะอม  ยอด
กอก  ผักโขม  มะเขือ  ผักหวานบาน  ใบสมแปน หนอไผ
ตง  โหระพา  ผักกาดนกเขา  ถ่ัวพู  ลูกอึก  ใบแมงลัก 
และหัวปลี 

5 

ธาตุเหล็ก ผักกูด  ใบแมงลัก  ยอดกอก  กระถินยอดออน  ชะพลู  
มะเขือพวง  ใบยานาง  ใบข้ีเหล็ก  ตําลึง  ยอดสะเดา  
ชะอม  ผักโขม  บัวบก  และโหระพา 

10 

วิตามินซี ดอกข้ี เหล็ก  ยอดสะเดา  ผักเหลียง   มะระข้ีนก  
ผักหวานบาน  ดอกสะเดา  ผักโขม  สมออบแอบ  ใบ
ข้ีเหล็ก  ใบมะมวงหิมพานต  ฟกทอง  ลูกเหรียง  ฟก
เขียว  พาโหม  ชะอม  ยอดมะขามออน  ยอดมะกอก  
ยอดฟกทอง  ใบยานาง  ยอดจิก  ยอดแหมะ  และตําลึง 

10 

วิตามินเอ ยอดแหมะ ผักเหลียง ใบแมงลัก ชะอม มันปู ยอดหมุย 
ตําลึงผักหวานบาน กระถินยอดออน ชะมวง ยอดสะเดา 
พาโหม ผักกาดนกเขา ยอดจิก ผักชีลอม บัวบก ยอดกอก 
ฟกทอง มะอึกมะขาม ผักกูด และบอนสม 

10 

เบตาแคโรทีน ยอดแหมะ มันปู ยอดหมุย ตําลึง ผักหวานบาน ยอด
สะเดา  พาโหม ผักกาดนกเขา ผักชีลอม บัวบก ฟกทอง 
ข้ีเหล็ก  ผักเหลียง ยานาง ผักกูด บอนสม ใบแมงลัก ผัก
โขม และโหระพา  

10 

   
   

  ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 

แรธาตุ/วิตามิน ชนิดพืชทองถ่ิน คารอยละ ของ 
Thai RDA 

ใยอาหาร ยอดมันปู ยอดหมุย สะเดา ข้ีเหล็ก ประ ผักเหลียง 
ยานาง พาโหม มะเขือพวง ชะอม ข้ีเหล็ก ชะพลู 
โหระพา แหมะ กระถินยอดออน ลูกอึก ชะมวง 
บัวบก ผักชีลอม ใบแมงลัก และมะเขือ  

10 

 



3) คัดเลือกชนิดของพืชทองถ่ินเพื่อสรางสื่อการเรียนรูและพัฒนาเปนตํารับอาหารกลางวันสําหรับ

นักเรียนตามความถ่ีที่นิยมนํามาใชประกอบอาหารและมีคุณคาทางโภชนาการสูง  ผลการ ศึกษาพบวามีผัก  7 

ชนิด ไดแก ผักเหลียง ผักกูด ผักโขม ตําลึง มันปู แหมะ และผักหวานบาน 

    3.1) พัฒนาสื่อการเรียนรู  2  รูปแบบ คือ (1) สื่อการเรยีนรูภาพเคลื่อนไหวแบบการตูนแอนิเมช่ัน 

ชุด “มากินพืชผักทองถ่ินกันเถอะ” (2) สื่อการเรียนรูภาพน่ิงแบบวงลอ ชุด “มารูจักและกินพืชผกัทองถ่ิน” 

    สื่อการเรียนรูที่พัฒนาข้ึนเนนการเรียนรูเกี่ยวกับชนิดของพืชทองถ่ินคุณคาทางโภชนาการ ปริมาณที่

ควรจะไดรับและสงเสริมใหตระหนักในการกินพืชผักทองถ่ินแกเด็กวัยเรียน โดยเนนพืชทองถ่ิน 7 ชนิดที่นิยม

นํามาใชประกอบอาหารและมีคุณคาทางโภชนาการสูง ไดแก ผักเหลียง ผักกูด ผักโขม ตําลึง มันปู แหมะ และ

ผักหวานบาน 

  3.2) สื่อการเรียนรูภาพเคลื่อนไหวแบบการตูนแอนิเมช่ันมีประสิทธิภาพการทดสอบแบบเด่ียว แบบ
กลุม และแบบภาคสนามเทากับ 83.33/86.67, 83.33/85.00 และ80.00/80.50 ตาม ลําดับ และสื่อการ
เรียนรูภาพน่ิงแบบวงมีประสิทธิภาพการทดสอบแบบเด่ียว แบบกลุม และแบบภาคสนามเทากับ 
86.67/86.67, 80.00/81.67 และ 78.00/79.50 ตามลําดับ แสดงวาสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับการบริโภคพืช
ทองถ่ินที่ไดพัฒนาข้ึนทั้ง 2 รูปแบบสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3) สื่อการเรียนรู ชุดการบริโภคพืชผักทองถ่ินในโรงเรียน ที่นําไปใชใหความรูแกนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาที่ 4 - 6 ของโรงเรียนบานพิตํา ต. กรุงชิง อ. นบพิตํา จ. นครศรีธรรมราช มีกลุมตัวอยางเปน

นักเรียนที่ไดจากการสุมอยางงายจํานวน 53 คน ใชสื่อการเรียนรูใหความรูสัปดาหละ  1 ครั้งติดตอกัน 3 

สัปดาห และวัดความรูกอนและหลังการใชสื่อการเรียนรูพบวา สื่อการเรียนรูชุดการบริโภคพืชผักทองถ่ินใน

โรงเรียนมีผลตอระดับความรูเกี่ยวกับการบริโภคพืชทองถ่ินของนักเรียนกอนใชสื่อการเรียนรู มีคาเฉลี่ย 5.00 

คะแนน และมีความรูเพิ่มข้ึนหลังใชสื่อการเรียนรูเฉลี่ย 8.47 คะแนน ซึ่งกลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับการ

บริโภคพืชทองถ่ินเพิ่มข้ึนทุกคน (รอยละ 100) โดยมีความรูเพิ่มข้ึนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 88.74 และเมื่อ

เปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับการบริโภคพืชทองถ่ินของนักเรียนกอนและหลังการใชสื่อการเรียนรู พบวาหลงัการ

ใชสื่อการเรียนรูนักเรียนมีความรูเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.4) การใชสื่อการเรียนรูชุดการบริโภคพืชผักทองถ่ินในโรงเรียนกับกลุมตัวอยางเดิม มีผลตอทัศนคติ

เกี่ยวกับการบริโภคพืชทองถ่ินของนักเรียน โดยพบวา กอนไดรับสื่อนักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคพืช

ทองถ่ินที่ถูกตองมีคาเฉลี่ย 6.90 คะแนน และหลังจากใชสื่อการเรียนรูนักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคพืช

ทองถ่ินที่ถูกตองเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 8.08 คะแนน ซึ่งนักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับการบริโภคพืชทองถ่ินถูกตองข้ึน 

จํานวน 40 คน จากนักเรียน 53 คนคิดเปนรอยละ 75.47 ของกลุมตัวอยาง และเมื่อเปรียบเทียบทัศนคติ

เกี่ยวกับการบริโภคพืชทองถ่ินของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชสื่อการเรียนรู พบวานักเรียนมีทัศนคติ

เกี่ยวกับการบริโภคพืชทองถ่ินที่ถูกตองเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.5) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอสื่อการเรียนรูภาพเคลื่อนไหวแบบการตูนแอนิเมช่ันในระดับ ดี 

(4.50±0.52) และมีความพึงพอใจตอสื่อการเรียนรูภาพน่ิงแบบวงลอระดับดีมาก (4.57±0.53) 

 



เรื่องที่ 2 : การสํารวจความหลากหลายพันธุขาว แหลงปลูกขาว และการใชประโยชนของขาวในเขตพื้นที่

จังหวัดนครศรีธรรมราช  

โดย ผศ.วรรณชัย พรหมเกิด  โสภี  แกวชะฎา และจารีย พรหมเกิด  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ            1) 

ศึกษารวบรวมสายพันธุขาวพื้นเมืองและพันธุขาวสงเสริม และแหลงปลูกขาว ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2) 

ศึกษาการใชประโยชนจากขาวพื้นเมืองชนิดเดนในจังหวัดนครศรีธรรมราช       และ 3) จัดทําบทเรียนทองถ่ิน

เพื่อการจัดการทรัพยากรและสืบทอดภูมิปญญาการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี

วิธีการดําเนินงานดังน้ี 

 การวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ แบบมสีวนรวม (PAR) โดยผูเกี่ยวของในชุมชนทองถ่ินมสีวนรวมใน

การดําเนินงานโดย  

1) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุขาว แหลงปลูกขาว การใชประโยชนจากขาว 

จากหนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส ภาพถาย จัดเวทีชาวบาน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

เพื่อเปนการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับบริบทประวัติศาสตรชุมชน วิถีชีวิต พันธุข าวพื้นเมือง ภูมิปญญาทองถ่ิน

เกี่ยวกับการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง วิเคราะหและจําแนกชนิดขาวพื้นเมืองตามลักษณะสัณฐานวิทยา โดยใช

ภูมิปญญาชาวบาน ในการจัดจําแนก  

 2) รวบรวมขอมูลการใชประโยชนจากขาว พันธุพื้นเมือง โดยการสัมภาษณเชิงลึก โดยใช

แบบสอบถาม แบบสํารวจ การสังเกต บันทึกภาพ จากปราชญชาวบานผูคิดคน ประยุกตใช และสืบทอดภูมิ

ปญญาในการใชประโยชนจากขาวพันธุพื้นเมือง ในอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จากกลุมชาวบาน

ที่ยังใชประโยชนจากภูมิปญญาในการใชประโยชนจากขาวดานตางๆ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทน

หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ หรือ หนวยงานสงเสริมดานการอนุรักษและการใชประโยชนจากขาวพันธุ

พื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

3) ศึกษาบริบทและสํารวจแหลงปลูกขาวพื้นเมืองชนิดเดนของเกษตรกรที่ปลูกขาวพันธุพื้น 
เมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 พื้นที่ตามภูมินิเวศ   
 4) รวบรวมชนิดพันธุขาวพื้นเมืองที่มีลักษณะเดนเพื่อศึกษาสัณฐานวิทยาโดยใชภูมิปญญาชาวบาน 
 5) รวบรวมกรรมวิธีการปลูกขาวพันธุพื้นเมืองในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ภูมินิเวศ เพื่อหาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการปลูกขาวและวิเคราะหขอมูลที่ไดมาทั้งหมด  
 6) จัดทําสื่อเพื่อถายทอดผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย และตอสาธารณะชน  

 

 ผลการวิจัยพบวา 

 ผลจากการเก็บรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองพบสายพันธุขาวพื้นเมืองที่ยังคงมีการเพาะ ปลูกอยูในเขต

จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ภูมินิเวศ รวม 51 สายพันธุ ขาวพื้นเมืองแตละสายพันธุจะปลูกในบริเวณที่แตกตาง

กัน คือ ในบริเวณเทือกเขาตอนกลาง บริเวณที่ราบชายฝงดานตะวันออก และบริเวณที่ราบดานตะวันตก นิยม

ปลูกขาวไรพื้นเมืองในสวนยาง อายุ 1-3 ป เปนหลัก และมีบางพันธุเทาน้ันที่เปนขาวนา ไดแก พันธุเล็บนก 

ขาวทุงสง ฝอยทอง  และดอกพะยอม สวนในบริเวณเทือกเขาตอนกลาง บริเวณที่ราบชายฝงดานตะวันออก 



และบริเวณที่ราบดานตะวันตก บริเวณเทือกเขาตอนกลางเปนพื้นที่อยูในเขตพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง นิยมปลูก

ขาวนา เปนหลัก (ตารางที่ 4.3) 

  

ตารางท่ี 4.3  ชนิดพันธุขาวพ้ืนเมืองท่ีพบตามลักษณะภูมินิเวศ 3 ภูมินิเวศ  

 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

เขต พ้ืนท่ี ชนิดพันธุขาวท่ีพบ 
1 บริเวณเทือกเขาตอนกลางบริเวณที่

ราบชายฝงดานตะวันออก และ
บริเวณทีร่าบดานตะวันตกบรเิวณ
เทือกเขาตอนกลาง 

บังผุด  ไทร  ขันเงิน  เลบ็นก  ขาวเหนียวดํา  ขาว
ทุงสง 

2 บริเวณเทือกเขาตอนกลางบริเวณที่
ราบชายฝงดานตะวันออก และ
บริเวณทีร่าบดานตะวันตกบรเิวณ
เทือกเขาตอนกลาง 
(ลุมนํ้าปากพนัง) 

ไขมดริ้น  เล็บนกแกว  ชอจําปา  หอม   ลูกลาย  
เลบ็นก  เหลือง  กาบดํา   ขาวขาว  จําปาเหลอืง  
กาบดํา หอมแดง ดอกไมแดง  ดอกไมขาว  ทาย
ดําหนัก  ขันเงิน  หอมจันทร   จงกลชอ  ดํา  บัว
ซอน  ยุมหนุน  ไอโขง  ยาโค  

   
 

ตารางท่ี 4.3  (ตอ) 

เขต พ้ืนท่ี ชนิดพันธุขาวท่ีพบ 
3 บริเวณทีร่าบดานตะวันตก กายเหรียง เหนียวดํา  เหนียวขาว  ชอไมไผ  

ฝอยทอง  ดอกพะยอม  เล็บนกคอดํา นางครวญ 
เล็บมือนาง หอมบอน ชอมุด เล็บนกไร สังขหยดไร 
มะลิไร เข็มทองไร ดอกขา เมล็ดในฝาย นางดํา 
ภูเขาทอง  เหนียวดําเปลือกขาว  เหนียวกลวย  
เหนียวดําดาษ  เหนียวนํ้าผึ้ง เหนียวดําคอเขียว 

 

 การใชประโยชนจากขาวในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวามีการใชประโยชนจากสวนตางๆ 

ของตันขาวหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตคือ 1) สวนที่เปนฟางขาวใชเปนวัสดุคลุมดิน  2)  ใชเปนเช้ือเพลิง

ในโรงสีขาวได  3) เถาที่ไดจากฟางขาวจะมีสารซิลิกาในปริมาณมากซึ่งสามารถนําไปใชเปนฉนวนใน

อุตสาหกรรมเหล็กได 4) ฟางขาวนําไปเปนอาหารของสัตว เชน วัว กระบือ              5) นําไปอัดแทงเปน

กอนเพื่อใชในการเพาะเห็ด 7) โรงสีขาวสวนใหญในอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ใชแกลบเปน

เช้ือเพลิง  8) แกลบใชผลิตปุยโดยผสมแกลบกับกากนํ้าตาล และสารอินทรียกระตุนปฏิกิริยา 9) แกลบใชเผา

ถานเพื่อลด และควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมสําหรับการเผาถาน ปองการการลุกไหมเปนเปลวไฟ 10) แกลบ

เปนสวนผสมของวัสดุกอสราง เชน อิฐบล็อก อิฐมอญ รวมถึงผสมดินเหนียวสําหรับงานกอตางๆ 11) แกลบใช



ปรับปรุงดินในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง             12) ใชรองพื้นสําหรับฟารมไกหรือสุกร 13) ใชทําชนวนเทคลุม

กอนนํ้าแข็งปองกันนํ้าแข็งละลาย            14) รําขาวใชเปนอาหารสัตวทั้งสัตวบก และสัตวนํ้า และ15) ใช

เปนปุยบํารุงดิน 

สวนเมล็ดขาวนอกจากนํามาเปนอาหารหลักแลวนํามาทําเปนอาหารในรูปแบบอื่นๆ คือ            ทํา

ขนมพอง  ขนมลา เสนขนมจีน  ขนมบา  ขนมเจาะรู 

 

เรื่องที่ 3 : การจัดทําฐานขอมูลขาวพื้นเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  

โดย ผศ.อรุณี มวงแกวงาม มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ชาวนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีวิธีการดําเนินงานดังน้ี 

การดําเนินงานใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม และการสัมภาษณจากกลุมตัวอยางที่เปนเกษตรกรผู
ปลูกขาวพื้นเมืองในจังหวัดยะลา จังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาสจํานวน 398 ตัวอยาง นักวิจัยศึกษาจาก
เอกสารที่เกี่ยวของตางๆ และสรางเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 
ดังน้ี 1) แบบสอบถามสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการทํานาของชาวนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับขนาดครอบครัวและแรงงาน การถือครองที่ดิน รายไดรายจายของครัวเรือน 2) 
แบบสัมภาษณภูมิปญญา ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินรวมทั้งการเลือกใชเครื่องมือและเทคโนโลยีในการผลิต
ขาวของชาวนาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณจะถูกตรวจสอบความ
ถูกตอง และเหมาะสมของเน้ือหาและการใชภาษาจากผูทรงคุณวุฒิ หลังจากปรับปรุงแกไขแลวนําไปเก็บ
รวบรวมขอมูล ในการเก็บรวบ รวมขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยจะใชแบบสอบถามและการสัมภาษณทั้งเปนทางการ
และไมเปนทางการเพื่อใหไดขอมูลอยางครบถวน สวนการวิเคราะหขอมูลและแปลผลขอมูลจากแบบสอบถาม 
ใชสถิติเบื้องตนไดแก ความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ โดยการอธิบายผลการ
วิเคราะหขอมูลใหเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงคของการวิจัยโดยจัดรวบรวมประเภทของขอมูลและสรุปขอมูลเพื่ อ
นาไปอธิบายสภาพเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวนา และนักวิจัยจะนําผลการวิจัยที่ไดไปถายทอดเทคโนโลยีสู
นักศึกษากลุมตัวอยาง ผูสนใจและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผลการตอบแบบสอบถามพบวาเกษตรกรที่ปลูกขาวสวนใหญเปนเพศหญิงเหมือนกันทั้ง 3จังหวัด  

เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาสที่ทํานาสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม  แตเกษตรกรทํานาของ
จังหวัดปตตานีสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ อายุเกษตรกรโดยเฉลี่ยสวนใหญจะอยูระหวาง 41-55 ป การทํานา
ใน 3 จังหวัดมี 2 รูปแบบ คือการปลูกขาวนาป และการปลูกขาวนาปรัง ทั้งสามจังหวัดสวนใหญเปนการทํานา
ป วัตถุประสงคของการทํานาสวนใหญเพื่อการบริโภคในครัวเรือน หากมีเหลือจึงนํามาจําหนายในชุมชนของ
ตน การทํานาจึงไมมีคาใชจายในสวนของการปองกันกําจัดศัตรูพืช พันธุขาว หรือการดูแลรักษาอื่น ๆ ผลผลิต
ที่ไดสวนใหญ จึงปลอดสารเคมี 

2. พันธุขาวสวนใหญเปนขาวพื้นเมือง พันธุขาวที่สํารวจพบใน 3 จังหวัดมี 50 สายพันธุ คือ กะลา
เฮาะเฉ้ียง  นางมลหอม  เข็มทอง ชอลุง ปาดีสือกูนิง หอมทุง สังขหยด สังขหยด 58  ปาดีปูเตะ ปาดีจาเตะ  
โสมาลี ตูกะ เปาะงอ  หอมจันทร  ปาดีบูเจกายอ  คาลืมผัว  เล็บนก  ปาดีซือฆือเนาะ   กูนิง  ลูกชาง มะจาหู  
กันตัง นางพญา  พวงไร  ลูกขาว ระโนด  อีโตน  มวงเงิน  กะลาเฮาะ  ขาวตาเคลือบ  แยนะ ซายูมาแต  



เหลืองประทิว  หอมขาว  หอมทอง ชอขิง แซมา  ลูกเขย  ชอละมัย หอมกระดังงา กือเตาะ 59   ปาดีแลเงาะ  
จันเตะ   จือปาดอ  บางกอก  นํ้าคางเปยก  อาเนาะดารอกลูโบะ  มะจานู  ซีบูฆาแต    

3. การทํานาสวนใหญอาศัยนาฝนเปนหลัก การทําในปจจุบันมีการใชเครื่องจักรเตรียมแปลง และเก็บ
เกี่ยวมากข้ึน เปนเหตุใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน นอกจากน้ันเกษตรกรยังไดใชประโยชนจากวัสดุเหลือใช  เชน 
ฟางขาว ทําใหไมสูญเสียทรัพยากรไปโดยเปลาประโยชน  

4. เรื่องของประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับขาวพื้นเมืองไมหลากหลายบางชุมชนยังคงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรมด้ังเดิมไว คือประเพณีลาซัง เปนประเพณีที่มีคุณคาแสดงใหเห็นถึงการอยูรวมกันอยางมี
ความสุขของสังคมพหุวัฒนธรรม เปยมไปดวยความสมัครสมานสามัคคี  

5. คนในชุมชนนอกจากใชขาวเปนอาหารหลกัยังนําขาวทําขนมพื้นบาน เชน ขนมจูจุน  
6. การศึกษาขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชาวนาในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใตครั้งน้ีทําใหทราบวาพื้นที่นาลดลงมาก ที่นาถูกทิ้งราง หรือถูกเปลี่ยนไปปลูกยางพารา และ

ปาลมนํ้ามัน ซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงดานอาหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตในอนาคต 

 

เรื่องที่ 4 : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวนํ้า ในปาตนนํ้าปานํ้าราด ตําบลบานทําเนียบ 

อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏรธานี   

โดย อ.ธรรมรัตน วาจาสัตยและคณะ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) รวบรวมตัวอยางและตรวจสอบช่ือชนิดของสัตวนํ้า

ในปาตนนํ้าปานํ้าราด 2) ศึกษาการใชประโยชนจากสัตวนํ้าในปาตนนํ้าตามภูมิปญญาทองถ่ินควบคูไปกับ

สํารวจ มีวิธีการดําเนินงานดังน้ี 

1. การศึกษาความหลากหลายของสัตวนํ้าโดยสุมเก็บตัวอยางสัตวนํ้าทุก 3 เดือน (4 ครั้ง) พรอมกับ
การสัมภาษณพูดคุยไปพรอมกับผูรูถึงการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถ่ิน โดยเก็บตัวอยางสัตวนํ้าจากแหลง
ตางๆ ดังน้ี ตลาดชุมชน จางคนในชุมชนจับโดยใชเครื่องมือ อวน แห และลอบ ตลอดจนรับซื้อตัวอยางสัตวนํ้า
จากชาวประมงทองถ่ิน 

2. เก็บรกัษาตัวอยางสัตวนํ้าโดยแชในฟอรมาลีน 10 % เปนเวลา 15 วันจากน้ันเปลี่ยนนํ้ายา รักษา
สภาพเปนสารละลายเอธิลแอลกอฮอล 70 %  

3. ตรวจสอบชนิด (ช่ือวิทยาศาสตร) ในหองปฏิบัติการเปนเบื้องตนโดยตรวจสอบจากเอกสารการ
จําแนกสัตวนํ้าที่เกี่ยวของ เชน ปลานํ้าจืด สัตวกลุมครัสตาเชียน และอื่นๆ  นําตัวอยางเทียบกับตัวอยางใน
พิพิธภัณฑสัตวนํ้าของหนวยงานของรัฐ เชน พิพิธภัณฑสัตวนํ้าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พิพิธภัณฑธรรมชาติแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และตัวอยางบางชนิดจะขอคํายืนยันจากผูเช่ียวชาญประจํา
พิพิธภัณฑหรือผูเช่ียวชาญเฉพาะ 

4. จัดทํารายช่ือสัตวนํ้าที่พบโดยระบุช่ือสัตว และช่ือวิทยาศาสตร 
5. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดานการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถ่ินโดยจัดการประชุมเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากการสัมภาษณดานการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถ่ิน ของชนิดสัตว
นํ้า หลังจากรวบรวมตัวอยางในพื้นที่ทุกครั้ง (ทุก 3 เดือน/ 4 ครั้งตลอดโครงการ) ผูเขารวมการประชุม
ประกอบดวย 1) ตัวแทนผูนําชุมชน 2) ตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวของและสนใจ 3) ผูรูที่เปนผูใหขอมูล 4) ผูรูใน
ทองถ่ินทานอื่น 5) นักวิชาการในทองถ่ิน  6) นักวิชา การเฉพาะสาขา 7) ทีมนักวิจัย และสรุปรวมรวมขอมูลที่
ไดรับการยืนยันจากทองถ่ินในเรื่องตางๆ เชน ช่ือทองถ่ิน การนําไปใชประโยชน 



 6. เตรียมขอมลูความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวนํ้าและการใชประโยชนตามภูมิปญญาเพื่อจัดทํา
คูมือเผยแพรสูชุมชน 
 

ผลการวิจัยพบวา 
 ผลการศึกษาพบสัตวนํ้า 20 ชนิด 3 ไฟลัมคือ Phylum Chordata, Phylum Arthropoda และ 
Phylum Mollusca (ตารางที่ 5) สวนใหญเปนสัตวนํ้าประเภทปลา สัตวนํ้าทุกชนิดสามารถปรับตัวไดดีในนํ้าที่
มีสภาพเปนดาง เน่ืองบริเวณตนนํ้าปานํ้าราด ตําบลบานทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏรธานี ที่มีตน
กําเนิดจากภูเขาหินปูน และการใชประโยชนสวนใหญเปนการนํามาเปนอาหารของคนในทองถ่ินเอง 
 
 
ตารางท่ี 4.4  ชนิดสัตวนํ้าในบริเวณตนนํ้าปานํ้าราด ตําบลบานทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม  

       จังหวัดสุราษฏรธานี 
  
ไฟลัม/คลาส วงศ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ  
Phylum Chordata 
Actinopterygii Balitoridae Schitura sp. ปลาคอ 
 Cyprinidae Osteochilus vittatus  

(Valenciennes, 1842) 
ปลาสรอย
นกเขา 

 Cyprinidae Rasbora paviana  (Tirant, 1885) ปลาซิวควาย  
 Cyprinidae Devario regina (Fowler, 1934) ปลาซิวใบไผ

ราชินี 
 Cyprinidae Puntius bimaculatus (Bleeker, 

1863) 
ปลาตะเพียน
ทราย  

 Cyprinidae Systomus lateristriga  
(Valenciennes, 1842)   

ปลาอีกอง    
 

 Cyprinidae Systomus binotatus  
(Valenciennes, 1842) 

ปลาตะเพียน
นํ้าตก   

 Channidae Channa striata (Bloch, 1793) ปลาชอนนา 
 Channidae Channa limbata (Cuvier,1831) ปลากัง้ 
 Osphronemidae Trichopodus trichopterus  

(Pallas, 1770) 
ปลากระดีหมอ 

 Osphronemidae Osteochilus vittatus 
(Valenciennes, 1842) 

ปลาสรอย
นกเขา 

Amphibia NA NA กบ 
 Bufonidae Phrynoidis aspera  

(Gravenhorst, 1829) 
กง /จงโครง /
กระทาหอง /
คางคกยักษ 

 Ranidae Limnonectes blythii (Boulenger, กบทูด 



1920) 
Reptilia Trionychidae Pelochelys bibroni (Owen,1864) ตะพาบหัวกบ, 

กราวเขียว 
 Geoemydidae Cyclemys dentate (Gray, 1831) เตาแดงหรือเตา

ใบไม 
Phylum Arthropoda 
Decapoda  Terrapotamon sp. ปูปา 
 NA NA กุง 
ตารางท่ี  4.4 (ตอ) 
ไฟลัม/คลาส วงศ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อสามัญ  
Phylum Mollusca 
Gastropoda Ampullariidae Pila ampullacea  (Linnaeus, 

1758) 
หอยโขง 

 
หลงัจากการสํารวจตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตรของสัตวและสมัภาษณดานการใชประโยชนตามภูมิ

ปญญาทองถ่ินไดจัดเตรียมขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวนํ้าเพือ่จัดทําคูมือความหลากหลายทาง
ชีวภาพของจุลินทรียและสัตวนํ้าในปาตนนํ้าปานํ้าราด ตําบลบานทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร
ธานี และนําไปเผยแพรความรูใหกับคนในชุมชนตําบลบานทาํเนียบ  ในวันที่     7 กุมภาพันธ 2559  

 
เรื่องที่ 5 : การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีสและสาหรายขนาดเล็กในปาตนนํ้าราด 

อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏรธานี  

โดยดร.พัชรี หลุงหมาน และคณะ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อคัดแยกและจัดจําแนกชนิดของสาหรายขนาดเล็กและ

แอคติโนมัยซีส โดยอาศัยขอมูลทางสัณฐานวิทยา 2) เพื่อเก็บรักษาสายพันธุสาหรายขนาดเล็กและแอคติโนมัย

ซีสที่บริสุทธ์ิบนอาหารวุนเอียง 3) เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีของเช้ือ  แอคติโนมัยซีสที่คัดแยกได มีวิธีการ

ศึกษาดังน้ี 

1. การเกบ็ตัวอยางสาหราย โดยสํารวจและเกบ็ตัวอยางนํ้า ดิน กอนหิน และเปลอืกไม ที่มสีีเขียว 
จํานวน 3 สถานี คือตนนํ้าปานํ้าราด กลางนํ้าปานํ้าราด ปลายนํ้าปานํ้าราด สถานีละ 5 ตัวอยาง ซึ่งจะมีการ
เก็บตัวอยางตามวิธีของ ยุวดี พีรพรพิศาล และ ฉมาภรณ นิวาศบุตร คือ 

   1) สาหรายที่อยูในดินหรือทรายระดับต้ืนๆ ที่มีสีเขียวหรือสีเขียวแกมนํ้าเงิน แซะดินบริเวณน้ันใส
ภาชนะที่มีความลึก เติมนํ้าเล็กนอยเขยาต้ังไวในที่มีแสง ปลอยใหดินหรือทรายตกตะกอนรินนํ้าสวนที่ใสไป
ตรวจดู จะพบสาหรายหลายชนิดปะปนกัน ถาจะเก็บไวศึกษาตอไปควรเติมอาหารเหลวแลวต้ังไวที่มีแสงสวาง 

   2) สาหรายที่เกาะอยูกับสิ่งอื่นๆ เชน ตามเปลือกไม กระถางตนไม กําแพงตึก กอนหิน เสาที่ปกอยู
ในนํ้า เก็บตัวอยางโดยแซะดวยสันมีด ชอน ปลายปากคีบ ถาเปนสาหรายที่เกาะบนกิ่งไมเล็กๆหรือกอนหิน
ขนาดไมใหญนัก ใหเก็บกิ่งไมหรือกอนหินน้ันใสถุงพลาสติก จากน้ันทําการติดฉลากแสดงรายละเอียดบน
ตัวอยางที่เก็บใสถุงพลาสติกในที่อุณหภูมิตํ่า  

    3) สุมตัวอยางนํ้าบรเิวณตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้าปานํ้าราด วิเคราะหคุณภาพนํ้าทาง ดาน
กายภาพและเคมบีางประการ เชน อุณหภูมินํ้า คาความเปนกรดดาง และ คาความเปนดาง  



    4) การแยกสาหรายใหบริสุทธ์ิ โดยนําตัวอยาง ดิน กอนหินและเปลือกไมที่มีสีเขียว เพิ่มจํานวน
สาหรายในอาหารเหลว BG-11 medium นําไปบมภายใตแสงฟลูออเรสเซนต ความเขมแสง 3000 ลักซ ที่
อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน นําสาหรายที่เกิดข้ึนเพิ่มจํานวนบนผิวอาหารแข็ง ดวยวิธี streak 
plate technique บมในตูบมเช้ือ นาน 7 วัน เลือกกลุมสาหรายที่มีลักษณะโคโลนีแตกตางเพิ่มจํานวนบนผิว
อาหารแข็งซ้ําอีก 2-3 ครั้ง จนไดชนิดสาหราย ที่บริสุทธ์ิ และเก็บรักษาสาหรายไวในอาหารเหลวและอาหาร
แข็ง   

   5) การจําแนกชนิดและสายพันธุสาหราย โดยศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและขนาดของเซลล
ภายใตกลองจุลทรรศน ตรวจสอบชนิดและสายพันธุจากเอกสารที่ยอมรับของ ยุวดี พีรพรพิศาล และ 
Desikachary  

2. การเก็บตัวอยางแอคติโนมัยซีส โดยสุมเก็บตัวอยางดินในเขตพื้นที่ปาตนนํ้าปานํ้าราด 6 สถานี มี
การเตรียมตัวอยางดินและคัดเลือกเช้ือแอคติโนมัยซีทดังน้ี นําตัวอยางดินแผใหแหง  และอบดวยที่อุณหภูมิ 
105 องศาเซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง ช่ังดิน 1 กรัม ทําการเจือจางโดยวิธี  serial dilution ดูดสารละลาย
ตัวอยางดินปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร และนํามา spread plate บนอาหารเลี้ยงเช้ือ starch casein agar บมที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 7-14 วัน คัดแยกเช้ือแอคติโนมัยซีทใหบริสุทธ์ิ บมที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส นาน 7-14 วัน เพื่อใหเช้ือเจริญ และศึกษาลักษณะสัณฐานของแอคติโนมัยซีท โดยทํา cover slip 
culture ยอมดวยสีคริสตัลไวโอเลตแลวนําไปสองดวยกลองจุลทรรศน  

3. การถายทอดความรูความหลากหลายทางชีวภาพและการใชประโยชนสูชุมชน นําสาหราย 
ขนาดเล็กที่มีเฮคเทอโรซีทและแอคติโนมัยซีสที่ผลิตเอนไซมมาทําปุยชีวภาพ โดยการอบรมสาธิตการทํานํ้า
หมักชีวภาพจากผัก ผลไม เศษอาหาร และปุยชีวภาพจากสาหราย จํานวนไมนอยกวา 48 คน 
 

ผลการวิจัยพบวา 
1. การศึกษาบรบิทพื้นที่รวมกบัชุมชน 
พื้นที่ปาตนนํ้าปานํ้าราด ต้ังอยูที่ตําบลบานทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี มีลักษณะ

ทางภูมิศาสตรเปนปาเขาที่มีทั้งพื้นที่บนบกและพื้นที่ชุมนํ้า แบงพื้นที่ตามแหลงกําเนิดของสายนํ้า เปนพื้นที่ตน
นํ้า พื้นที่กลางนํ้า และพื้นที่ปลายนํ้าในสวนบริเวณพื้นที่ตนนํ้าเปนภูเขาที่มีตนไมคอนขางอุดมสมบูรณ มีสวน
ยางพาราและสวนปาลมของชาวบาน มีบางสวนที่ถูกบุกรุกเพื่อปลูกยางพาราและปาลมนํ้ามัน แตดวยความ
รวมมือของชุมชนและผูนําชุมชนสามารถปกปองผืนปาไวไดและปลูกปาทดแทนทําใหผืนปาอุดมสมบรูณอกีครัง้ 
กอใหเกิดความชุมช้ืนแกผืนปาแหงน้ีเกิดตานํ้าขนาดเล็ก ที่เปนตนกําเนิดของคลองมะเลาะ มีระยะทางมากกวา 
20 กิโลเมตร สวนกลางนํ้าเปนแหลงที่ต้ังของสํานักสงฆบานนํ้าราด ประกอบดวยตนไมใหญเปนลานกวางที่มี
ความชุมช้ืน เปนสถานที่จัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่มาเขาคายพักแรม สวนปลายนํ้าจะมีนํ้าตก
ขนาดเล็ก กํานันบานนํ้าราดมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ในชุมชนแหงน้ีใหเปนศูนยแหงการเรียนรูของชุมชน  

คุณภาพนํ้าบริเวณปาตนนํ้าบานนํ้าราด ชวงเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม  2558 พบวาจุดเก็บ
ตัวอยางที่ 1 ซึ่งเปนบริเวณตานํ้าของปาตนนํ้ามีคาความเปนดางอยูในชวง 410-420 มิลลิกรัมตอลิตร คาความ
เปนกรดดาง 8.3-8.4 และอุณหภูมิอยูในชวง 17-17.2 องศาเซลเซียส จุดเก็บตัวอยางที่ 2 บริเวณลําธารสํานัก
สงฆซึ่งเปนจุดเก็บตัวอยางกลางนํ้าของปาตนนํ้าบานนํ้าราด มีคาความเปนดางอยูในชวง 320-380 มิลลิกรัมตอ
ลิตร  คาความเปนกรดดาง 8.06-8.42  และอุณหภูมิอยูในชวง 17.2-20.3 องศาเซลเซียส จุดเก็บตัวอยางที่ 3 
บริเวณนํ้าตกซึ่งเปนจุดเก็บตัวอยางปลายนํ้าของปาตนนํ้าบานนํ้าราด มีคาความเปนดางอยูในชวง 320-380 
มิลลิกรัมตอลิตร  คาความเปนกรดดาง 8.06-8.36  และอุณหภูมิอยูในชวง 17.4-19.8 องศาเซลเซียส 



2. ผลการสํารวจความหลากหลายของสาหรายขนาดเล็ก  
         1) การสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุสาหรายขนาดเล็ก บริเวณตนนํ้า กลางนํ้าและ ปลายนํ้า 
แหลงละ 5 ตัวอยาง ไดแก ดิน  กอนหิน  เปลือกไม  และวัสดุอื่นๆ เชน ถุงพลาสติก กระดูกสัตว กระเบื้อง ทํา
การเก็บตัวอยาง 3 ครั้ง ต้ังแตเดือนมกราคม ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2558 การตรวจสอบชนิดและสายพันธุสาหราย 
ศึกษารูปรางภายใตกลองจุลทรรศน โดดูจากลักษณะรูปรางโคโลนี พบสาหรายทั้งหมด ไดแก สาหรายสีเขียว
แกมนํ้าเงิน 3 อันดับ อยูใน Order Chroococales จํานวน 2  วงศ 8 สกุล 16 ชนิด Order Nostocales 
จํานวน 5 วงศ  9 สกุล 31 ชนิด Order Stigonematales จํานวน 1 วงศ 2 สกุล 5 ชนิด สาหรายสีเขียว 2 
อันดับ ไดแก Order Chlorococcales จํานวน 3 วงศ 3 สกุล 4 ชนิด Order Zygnematales จํานวน 1วงศ 
1 สกุล 1 ชนิด และ ไดอะตอม พบใน Order Bacillariales จํานวน  2 วงศ 5 สกุล 7 ชนิด  สาหรายคริปโต
โมแนด Order Cryptomonadales จํานวน 1 วงศ 1 สกุล 2 ชนิด  รวมสาหรายที่พบทั้งหมด 29 สกุล 66 
ชนิด โดยสาหรายที่พบมากที่สุด ไดแกสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน คิดเปนรอยละ 78.79  รองลงมาไดแก             
ไดอะตอม คิดเปนรอยละ 10.60  สาหรายสีเขียว คิดเปนรอยละ 7.58 และ สาหราย คริปโตโมแนด คิดเปน
รอยละ 3.03 ตามลําดับ  

   2) การแพรกระจายของสาหรายขนาดเล็กทั้ง 3 บริเวณคือสกุล Oscillatoria, Microcystis, 
Scytonema, Anabaena, Chlorella, Diatomella, Frustulia, Navicula  และ Pinnularia  สวนสาหรายที่
พบบริเวณตนนํ้าและกลางนํ้าไดแกสกุล Aphanothece, Aphanocapsa, Arthospira, Fischerella, 
Lynbya, Microchaete, Nostoc, Promidium, Pseudanabaena, Synechococcus และ Synedra  
สาหรายที่พบการแพรกระจายเพียงจุดเดียวไดแกสกุล Cyanobacterium และ Gloeocapsa, พบในสวนตน
นํ้า สวน Hapalosiphon, Spirogyra และ Cryptomonas พบในบริเวณกลางนํ้า เมื่อวิเคราะหการ
แพรกระจายของสาหรายขนาดเล็ก พบวาบริเวณกลางนํ้าพบชนิดของสาหรายขนาดเล็กมากสุด จํานวน 52 
ชนิด รองลงมาไดแกบริเวณตนนํ้าพบสาหรายขนาดเล็ก 36 ชนิด และบริเวณปลายนํ้า 20 ชนิด  

3. ผลการสํารวจความหลากหลายของเช้ือแอคติโนมัยซีส 
    จากการคัดแยกเช้ือแอคติโนมัยซีส พบเช้ือแอคติโนมัยซีส ทั้งหมด 54 ไอโซเลท มีลักษณะสัณฐาน

วิทยาของเสนใยและสปอร 9 แบบ คือ เสนใยแตกแขนงสปอรสายโซ 11 ไอโซเลท เสนใยแตกแขนง สปอร
เด่ียว 21 ไอโซเลท เสนใยแตกแขนง สปอรคลายตะขอ 1 ไอโซเลท เสนใยแตกแขนงยาว สปอรเด่ียว 9 ไอโซ
เลท เสนใยแตกแขนงยาว สปอรคลายตะขอ 4 ไอโซเลท เสนใยแตกแขนงยาว สปอรสายโซ 2 ไอโซเลท เสนใย
แตกแขนง มีการแตกหักของเสนใย สปอรเด่ียว 2 ไอโซเลท เสนใยแตกแขนง มีการแตกหักของเสนใย สปอร
สายโซ 1 ไอโซเลท และเสนใยแตกแขนง ลักษณะสปอรที่ไมชัดเจน 3 ไอโซเลท พบเช้ือแอคติโนมัยซีสที่
สามารถผลิตเอนไซมอะไมเลส จํานวน 27 ไอโซเลท เช้ือแอคติโนมัยซีสที่สามารถผลิตเอนไซมโปรติเอส 
จํานวน 38 ไอโซเลท เช้ือแอคติโนมัยซีสที่สามารถผลิตเอนไซมไลเปส จํานวน 30 ไอโซเลท และเช้ือแอคติโน
มัยซีสที่สามารถผลิตไดทั้งอะไมเลส โปรติเอส และไลเปส จํานวน 12 ไอโซเลท ไดแก 1N09, 1N014, 1N021, 
2N02, 2N05, 2N12, 2N15, 2N20, 2N27, 2N28, 2N29 และ 2N34 

4. การถายทอดความรูสูชุมชน 
    การถายทอดองคความรูความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีสสาหรายขนาดเล็ก และ

สัตวนํ้าในปาตนนํ้าบานนํ้าราด พรอมทั้งการนําจุลินทรียที่แยกไดไปใชประโยชน (ถายทอดความรูพรอมกับ
งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวนํ้า ในปาตนนํ้าปานํ้าราด)  ณ ที่ทําการกํานัน ตําบลบาน
ทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี ระยะเวลา 1 วัน มีสมาชิกเขารวมอบรมจํานวน 48 คน โดย
ไดรับเกียรติจากกํานันสุจิน นาคบํารุง และผูอํานวยการโรงเรียนบานนํ้าราด มารวมการจัดอบรม ผูวิจัยไดนํา



จุลินทรียมาทําปุยชีวภาพ ซึ่งรูปแบบการถายทอดเปนการสาธิตวิธีการทําปุยชีวภาพจากสาหราย Nostoc sp. 
และการทํานํ้าหมักชีวภาพจากเศษผัก ผลไม อาหาร โดยใชเช้ือแอคติโนมัยซีสที่มีคุณสมบัติผลิตโปรติเอส อะ
ไมเลสและเซลลูเลส ในรูปหัวเช้ือผสม ซึ่งข้ันตอนการถายทอดผลการวิจัยมีดังน้ี 

1) ข้ันเตรียมการกอนถายทอดผลงานวิจัย ไดจัดทําคูมือความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย
และสัตวนํ้าในปาตนนํ้าปานํ้าราด ตําบลบานทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎรธานี และขออนุมัติ
ดําเนินการฝกอบรม เพื่อถายทอดผลการวิจัยและทักษะตางๆ สูชุมชนมีหัวขออบรม เรื่องที่ 1 ความสําคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียและสัตวนํ้า  เรื่องที่ 2 วัตถุประสงคของการเผยแพรงานวิจัย  และ
เรื่องที่ 3 การทําปุยชีวภาพจากสาหรายขนาดเล็กและการทํานํ้าหมักชีวภาพจากแอตติโนมัยซิส  
  2) ข้ันระหวางดําเนินการถายทอดผลการวิจัย โดยประสานงานและอํานวยความสะดวกในระหวาง
การถายทอดผลการวิจัยเพื่อใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคการ
เรียนรูตามที่กําหนด สรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหเกษตรกรเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดย รวมกันสาธิตการ
ทําปุยและนํ้าหมักชีวภาพ พรอมทั้งรวมการประเมินผล สรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูและสราง
สัมพันธภาพที่ดีใหเกิดข้ึนในระหวางการถายทอดผลการวิจัย เพื่อเปนการสรางเครือขายการเรียนรูของ
เกษตรกร 

3) ข้ันตอนภายหลังการถายทอดผลการวิจัย เปนการประเมินผลการเรียนรู ความรู และการนําไปใช
ประโยชนไดจริง ตามกําหนดเกณฑวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท โดยผลการประเมินการอบรมความ
หลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรียและสัตวนํ้า ปาตนนํ้าบานนํ้าราด  จํานวน 48 คนและกําหนดเกณฑ
วิเคราะหตามแนวคิดของเบสท ผลจากจํานวนผูเขารวมทั้งหมด 48 คน เปนชาย 16 คน (33%) และหญิง 32 
คน (67%) มีอายุเฉลี่ย 49 ป (ตํ่าสุด 22 สูงสุด 73 ) โดยชวง 41-60 ป มีจํานวนสูงสุด 60% สวนใหญอาชีพ
เกษตรกร 67% และรับราชการ 4% จากการอบรมมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.16 (83.11%) โดย หัวขอที่มีความ
พึงพอใจมากที่สุด คือเน้ือหามีความเหมาะสม 4.5 (90%) ประโยชนในภาพรวมที่ไดรับจากการเขารวม
กิจกรรม 4.46 (89.17%) ความสามารถในการถายทอดของวิทยากร 4.37 (87.39%) เอกสารมีความสมบูรณ 
4.06 (81.28%) ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 3.91 (78.26%) และ จํานวนผูเขารวมอบรม 3.53 (70.43%)   

โดยสรปุการถายทอดความรูเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของจลุินทรียอยูในระดับมาก สวน
ขอเสนอแนะของผูเขาอบรมในครัง้น้ีสรุปเปนประเด็นสําคัญดังน้ี 1) ใหต้ังศูนยความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อนําเอาจลุินทรียมาใชประโยชนโดยเร็ว 2) เปนโครงการที่ดีทําใหชาวบานไดทราบถึงทรัพยากรทองถ่ิน 3) 
ควรนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการวิจัยรวม 4) เพิ่มอุปกรณสาธิตใหเพียงพอ 
 

เรื่องที่ 6 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บ จุลชีพกอโรค และซิมไบออนดในเห็บ ในภาคใตของ
ประเทศไทย โดย ดร.ภควดี รักษทอง มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดของ
เห็บในจังหวัดตางๆ ในภาคใตของประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดชองจุลชีพ
กอโรคและซิมไบออนตที่มีเห็บเปนพาหะในจังหวัดตางๆ ในภาคใตของประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ
ทางวิวัฒนาการของเห็บ ซิมไบออนตที่พบในเห็บและจุลชีพกอโรคที่มีเห็บเปนพาหะโดย Phylogenetic 
analysis มีวิธีการดําเนินงานดังน้ี 

1. เก็บตัวอยางเห็บจากจังหวัดตาง ๆ ในภาคใตของประเทศไทย 9 จังหวัด คือจังหวัด              สุ
ราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ตรัง ชุมพร พัทลุง ระนอง กระบี่ ภูเก็ต และปตตานี รวมทั้งหมด 35 อําเภอ  
โดยเก็บเห็บจากสัตวชนิดตาง ๆ และจากสิ่งแวดลอม และเก็บไวในแอลกอฮอล  70% และแชที่อุณหภูมิ -20 



องศาเซลเซียส ขอมูลที่บันทึกประกอบดวย ชนิดของโฮสต อวัยวะที่พบ สถานที่เก็บ และตําแหนงของโฮสต
ตามระบบ Global Positioning System (GPS)  

2.การระบุชนิดเห็บดวยการสังเกตความแตกตางทางสัณฐานภายนอกของเห็บในระยะตัวออน 
ตัวกลางวัยและตัวตัวเต็ม จากน้ันจึงระบุชนิดของเห็บตามเอกสารทางวิชาการของ Tanskul&Inlao (1989) 
และ Cornet (2002) 

3.การศึกษาชนิดของจลุชีพที่อาศัยอยูรวมกับเหบ็เปนเห็บตัวเต็มวัยชนิด R. sanguineus,  
R. (Boophilus) microplus และ H. wellingtoni จากโฮสต โค สุนัข และไกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
สุราษฎรธานี จํานวน 63 ตัวมีวิธีการดังน้ี 1) สกัดดีเอ็นเอเห็บ 2) ตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอที่สกัดไดดวยวิธี 
PCR 3) การตรวจหาจุลชีพในเห็บ โดยใชเช้ือในกลุม Family Anaplasmataceae, Anaplasma spp., 
Babesia spp., Babesia canis, Coxiella sp., Francisella spp., Hepatozoon spp. Rickettsia spp., 
และ Wolbachia pipentis  
   

ผลการวิจัยพบวา 
1.ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บจากโฮสตชนิดตาง ๆ  
   ตัวอยางเห็บที่รวบรวมจํานวน 395 ตัว พบมี 3 ระยะคือ ระยะตัวออน ตัวกลางวัย และตัวเต็มวัย 

เห็บระยะตัวออนและตัวกลางวัยสามารถจําแนกไดเพียงระดับจีนัส ซึ่งมี 2 จีนัส คือHaemaphysalis sp. และ 
Rhipicephalus sp. เห็บระยะตัวเต็มวัยสามารถจําแนกไดถึงระดับ           สปชีส ซึ่งมี 3 สปชีส คือ 
H.wellingtoni, R. sanguineus และ R.(Boophillus) microplus เห็บถูกเก็บจากโฮสต 5 ชนิด สุนัข แมว 
โค ไก และนกยูง และจากผนังบาน  (ตารางที่  ) เห็บที่พบมากที่สุดคือ เห็บชนิด R. sanguine คิดเปนรอยละ 
55.19 การพบเห็บในโฮสตแตละชนิดมีความจําเพาะโดยพบวาเห็บชนิด H. wellingtoni พบในกลุมสัตวปก
เทาน้ันคือ ไกและนกยูง R. (Boophillus) microplus เปนเห็บที่พบในโคเทาน้ันเห็บชนิด R. sanguineus พบ
ในโฮสตหลายชนิดไดแก สุนัข แมวและนกยูง นอกจากน้ียังพบบริเวณผนังบานดวย 
 
ตารางท่ี 4.5 ความหลากหลายของเห็บจากโฮสตชนิดตาง ๆ 
 

ชนิดของเห็บ โฮสต รวม 
สุนัข แมว โค ไก นกยูง ผนัง

บาน 
H. wellingtoni - - - 11 4 - 15 
Haemaphysalis sp. 2 20 - 3 - - 25 
R. (Boophillus) microplus - - 48 - - - 48 
R. sanguineus 177 6 - 2 - 33 218 
Rhipicephalus sp. 43 - 8 1 - 36 88 

 
2. การกระจายตัวของเห็บ 

    2.1 การกระจายตัวของเหบ็ในภาคใตฝงตะวันออก 
           เก็บตัวอยางในจังหวัดภาคใตฝ งตะวันออกคือ จังหวัด ชุมพร สุราษฎรธานี พัทลุ ง
นครศรีธรรมราช และปตตานี ความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายตัวของเห็บในภาคใตฝงตะวันออก



พบเห็บทั้ง 5 กลุม ระยะตัวเต็มวัยพบ R. sanguineus มีจํานวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 82.14 และพบทุก
จังหวัดที่เก็บตัวอยาง รองลงมาคือ R. (Boophilus) microplus พบในโค จากจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุ
ราษฎรธานี เห็บระยะตัวออนและตัวกลางวัยพบ Rhipicephalus sp. มากที่สุดในทุกจังหวัดเชนกันคิดเปน
รอยละ 92.41 

   2.2 การกระจายตัวของเห็บในภาคใตฝงตะวันตก 
          เก็บตัวอยางในจังหวัดภาคใตฝงตะวันตกคือ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และระนอง การกระจาย
ตัวของเห็บในภาคใตฝงตะวันตก ในระยะตัวเต็มวัยเห็บสวนใหญที่พบคือ R. sanguineus  คิดเปนรอยละ 
66.28 พบในสุนัขซึ่งกระจายตัวในจังหวัด ภูเก็ต ตรัง และระนองรองลงมาคือ                   R. (Boophilus) 
microplus และ H. wellingtoni ตามลําดับ ในเห็บระยะตัวออนและตัวกลางวัยพบเห็บในกลุม 
Haemaphysalis sp. มากที่สุดคิดเปนรอยละ  55.88 

3. ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลชีพกอโรคและซมิไบออนตที่อาศัยในเห็บ 
     เห็บที่นํามาศึกษาความหลากหลายของจุลชีพกอโรคและซิมไบออนตเปนตัวอยางที่เก็บในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและสุราษฎรธานี การดําเนินงานใชไพรเมอรที่จําเพาะตอเช้ือ 9 กลุมคือ  Family 
Anaplasmataceae,  Anaplasma spp., Babesia spp.,Babesia canis, Coxiella sp., Francisella 
spp., Hepatozoon spp., Rickettsia spp. และ Wolbachia pipentis  

   3.1 การตรวจหาเช้ือ Coxiella sp. 
        การตรวจหาเช้ือ Coxiella sp. ดวยเทคนิคพีซีอารโดยใชไพรเมอร COX-16S rRNA (FW)/ 

COX-16S rRNA (RW) ตรวจพบเช้ือ Coxiella sp. โดยพบผลิตภัณฑที่มีขนาด 520 bp. ในเห็บ 5 ตัวจากเห็บ
จํานวนทั้งหมด 58 ตัว (รอยละ 8.62) พบในเห็บชนิด R. sanguineus จํานวน 3 ตัวจากสุนัขในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และเห็บชนิด R. (Boophilus) microplus จํานวน 2 ตัวจากโคในจังหวัดสุราษฎรธานี  

   3.2 การตรวจหาเช้ือ Rickettsia spp.  
        การตรวจหาเช้ือ Rickettsia spp. ดวยเทคนิคพีซีอารโดยใชไพรเมอร RR17.61p/ RR17.492n 

และตรวจดูผลโดยวิธีเจลอิเล็กโตรฟอรีซีสพบผลิตภัณฑที่มีขนาด 434bp. ในเห็บ               R. sanguineus 
ที่พบในไกจากจังหวัดสุราษฎรธานีจํานวน 1 ตัวจากเห็บทั้งหมด 63 ตัว (รอยละ 1.59)  

   3.3 การตรวจหาเช้ือ Francisella spp.  
การตรวจหาเช้ือ Francisella spp. ดวยเทคนิคพีซีอารโดยใชไพรเมอร F11(F)/ F5R  

ในเห็บทั้งหมด 63 ตัว พบผลิตภัณฑที่มีขนาด 1142bp. ในเห็บชนิด R. sanguineus จํานวน 1 ตัวในไกจาก
จังหวัดสุราษฎรธานี คิดเปนรอยละ 1.59 นอกจากน้ียังพบ coinfection ของเช้ือ Francisella spp. และเช้ือ 
Rickettsia spp. จากเห็บแข็ง R. sanguineus จากไกในจังหวัดสุราษฎรธานี 
    3.4 การตรวจหาเช้ือ Family Anaplasmataceae 

       นอกจากน้ีเห็บชนิด R. sanguineus และ H. willingtoni จากไกใน จ. สุราษฎรธานี ซึ่งมี
จํานวน 2 และ 3 ตัวตามลําดับ ไดถูกนํามาตรวจหาเช้ือในกลุม Family Anaplasmataceaeโดยใชไพรเมอร 
EHR16sD/EHR 16sR พบผลิตภัณฑที่มีขนาด 345 bp. ในเห็บชนิด R. sanguineus  

   3.5 การตรวจหาเช้ืออื่น ๆ 
        ไมพบเช้ืออื่นคือ B.canis, Babesia spp., Anaplasma spp., Hepatozoon spp. และ 

Wolbachia  pipentis 
4.การเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของ 16S rDNA ของเช้ือ Francisella กับขอมูลใน NCBI ลําดับ

นิวคลีโอไทดของเช้ือ Francisella spp. ที่พบในเห็บชนิด R. sanguineusในไกจาก            อ.เมือง จ.สุ



ราษฎรธานี ถูกนํามาเปรียบเทียบกับฐานขอมูลNCBI วิเคราะหโดยโปรแกรม BLAST พบวามีความเหมือน 
99.62% (1052/1056) กับเช้ือ Francisella endosymbiont ที่พบในเห็บชนิดA.varanenseโคลน APOH2 
ซึ่งเปน partial sequenceของยีนส16S ribosomal RNA (accessionnumber KF268342) จากงูใน
ประเทศไทย 

   นอกจากน้ีเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับลําดับนิวคลีโอไทดของ partial sequence ของยีนส16S 
ribosomal RNA ของเช้ือFrancisella endosymbiont ที่พบในเห็บ D.auratusโคลน SSPG3 (accession 
number JQ764629) พบวามีความเหมือน 98.77% (1043/1056) เมื่อเปรียบเทียบกับลําดับนิวคลโีอไทด
ของ16S rRNA, partial sequence Ornithodorosmoubata symbiote B ยีนส (accession number 
AB001522) พบวามีความเหมือน 98.68% (1043/1057) 

5.ความสัมพันธทางวิวัฒนาการของซิมไบออนตที่พบในเห็บโดยการวิเคราะหแบบ Phylogenetic 
analysis 
   ลําดับนิวคลีโอไทดของ 16S rDNA ของเช้ือ Francisella spp. ที่พบในเห็บชนิด                  R. 
sanguineus จากไกถูกนํามาวิเคราะหความสัมพันธทางวิวัฒนาการพบวา อยูคนละกลุมกับเช้ือ      F. 
tularensis ซึ่ ง เปนเ ช้ือกอโรค แตอยู ในกลุมเ ดียวกับ เ ช้ือ Francisella endosymbiont ของเห็บ 
A.varanense และเช้ือ Francisella endosymbiont ของเห็บ A.helvolum 
 6. จัดทําสื่อถายทอดความรู 
     นักวิจัยจัดทําสื่อโปสเตอร ถายทอดความรูจากผลการวิจัยในช่ือเรื่อง เห็บภัยใกลตัว โดยนําเสนอ

ในเรื่องรูปรางลักษณะภายนอก วงจรชีวิต โฮสตประเภทตางๆ  การแพรกระจายของเห็บในภาคใต อันตราย

จากเห็บ มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับเห็บ เพื่อนําไปสูการเฝาระวังอันตรายทีเ่กิดจากเหบ็

อยางถูกตอง โดยมีเปาหมายคือประชาชนทั่วไป วิธีเผยแพร นําสื่อโปสเตอร ประกอบการบรรยายในชุมชน 

เชน วันที่มีการประชุมประจําเดือนของชุมชนตาง ๆ ซึ่งไดจัดทําสื่อโปสเตอรเสร็จเรียบรอย และกําลังอยู

ระหวางการกําหนดเวลาและนัดหมายกับกลุมเปาหมายเพื่อดําเนินการ 

3. จัดการหนุนเสริมใหนักวิจัยเมื่อนักวิจัยตองการแกไขปญหา หรือเปนการเสริมใหงานดําเนินการดีขึ้น

ต้ังแตในระยะตน ระยะดําเนินงาน ระยะเสร็จสิ้นการดําเนินงาน 

3.1 การหนุนเสริมระยะตน  

      1) กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันานักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1  ในวันที่ 
16-17 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมเรือ จงัหวัดตรงั 
  เครือขายการวิจัยฯ ไดกําหนดใหมีการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อใหไดขอเสนอ
โครงการวิจัยที่สมบูรณโดยแบงกลุม 2 กลุมคือการวิจัยพื้นฐาน ความหลากหลายทางชีวภาพ บทเรียนทองถ่ิน 
และกลุมวิจัยขาวพื้นเมือง และความมั่นคงดานอาหาร ขอใหนักวิจัยจัดทําเปนชุดโครงการและสงขอเสนอ
โครงการตามกําหนดเวลาที่ สกอ. กําหนดไว  ผลการดําเนินงานผูวิจัยไดนําความรูไปใชในการพัฒนาโครงการ
ใหเกิดความสมบูรณและดําเนินการตอไปได 

     2) ประชุมปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2558 

การดําเนินการเพื่อใหนักวิจัยไดเขารวมประชุมปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ครั้งที่ 1/2558 ระหวางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2558 ณ อาคารพุทธวิชชาลัย (ช้ัน 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครโดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยกอนดําเนินการ เปนการทบทวนขอกําหนดและ



ขอบเขตของการวิจัย การประชุมปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ตลอดจนให

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิที่จะชวยใหนักวิจัยดําเนินการวิจัยไดตรงตามกรอบขอกําหนดและขอบเขตของ

กลุมความหลากหลายทางชีวภาพ โดยขอใหนักวิจัยทุกคนพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยโดยละเอียดและ

เตรียมนําเสนอโครงการวิจัยดวยการบรรยาย 10 นาที โดยเนนที่มาของโจทย วิจัย วัตถุประสงค 

กระบวนการวิจัย งบประมาณ และ output / outcome ที่ชัดเจนของโครงการฯ  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งน้ี มีผูเขารวมการประชุม 199 คน จากโครงการวิจัยฯ ทั้งหมด 235 

โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดจํานวนผูเขารวมดังตารางที่ 4.2 กิจกรรมหลักของการประชุมครั้งน้ีมี 2 กิจกรรมคือ 

(1)  การบรรยายใหความรูหลังพิธีเปด เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถ่ินโดย 

ศาสตราจารย ดร. วิสุทธ์ิ ใบไม และ (2) กิจกรรมการทบทวนประเด็นสําคัญเพื่อพัฒนาตรวจสอบขอเสนอ

โครงการวิจัย โดยใหนักวิจัยเขารวมกิจกรรมเปนกลุม แบงเปน 5 กลุม คือ กลุมที่ 1 ขาวพื้นเมือง กลุมที่ 2 

ความมั่นคงทางอาหาร กลุมที่ 3 บทเรียนทองถ่ิน กลุมที่ 4 การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ิน 

และกลุมที่ 5 การวิจัยพื้นฐาน  

 สรุปผลการใหคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิในภาพรวมดังน้ี 

(1) ช่ือโครงการ : ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง 

(2) บทนํา : ปรบัปรุงและแกไขบทนําใหตรงประเด็นใหมากข้ึน สวนที่เปนทฤษฎี 

ใหลดนอยลง นักวิจัยสวนใหญใหความสําคัญในสวนที่เปนทฤษฎีมากแตประเด็นสําคัญของเรือ่งมกีลาวถึงนอย 

  (3) วัตถุประสงค :  

     (3.1) สวนใหญไมมีการปรับปรุงวัตถุประสงค แตบางโครงการจะตองสลับ 

ขอตามลําดับการดําเนินงาน  

     (3.2) การกําหนดวัตถุประสงคไมชัดเจนสับสนกับกิจกรรม แผนการดําเนินงาน   

  (4) ระเบียบวิธีวิจัย : สวนใหญมีการแกไขหรือปรบัเปลี่ยนหรือปรับปรงุวิธีการดําเนิน งานให

เหมาะสมกับเรื่องตางๆ ดังน้ี 

    (4.1) งบประมาณ  

    (4.2) ความเหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงค 

    (4.3) การมีหรือไมมเีครื่องมือหลักของงานวิจัยโดยไมตองไปขอใชเครื่องมือ 

จากหนวยงานอื่น 

    (4.4) วิธีการที่จะใหไดคําตอบที่ดี/ ชัดเจนคุมกบังบประมาณของโครงการ 

    (4.5) ระเบียบวิธี มิติทางสงัคมตองชัดเจนในกระบวนการ  ซึ่งคําตอบจะ 

ไดมาจากการศึกษา  

  



ตารางท่ี 4.6 โครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของนักวิจัยประจําปงบประมาณ 2558 ท่ีเขารวม

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ คร้ังท่ี 1 จําแนกตาม

กลุมประเด็น 

กลุมประเด็นโครงการวิจัย 
จํานวน

โครงการวิจัย 
รอยละ 

กลุมที่ 1 ขาวพื้นเมือง 57 28.64 
กลุมที ่2 ความมั่นคงทางอาหาร 26 13.07 
กลุมที ่3 บทเรียนทองถ่ิน 23 11.56 
กลุมที ่4 การวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ิน 45 22.61 
กลุมที ่5 การวิจัยพื้นฐาน 48 24.12 

รวม 199 100.00 
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16-17 

กุมภาพันธ 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครั้งน้ีเจาภาพรวมคือคณะทํางานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นครไดจัดทําแบบสอบถามนักวิจัยผูเขารมกิจกรรมจากคําตอบพบวา นักวิจัยสามารถนําความรู ประสบการณ

และขอเสนอแนะที่ไดรับไปประยุกตใชในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยได อยูในระดับดี (4.50 ± 0.60) และมี

ความมั่นใจที่จะพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยใหสมบูรณได อยูในระดับดี (4.40 ± 0.67)  

สําหรับขอเสนอแนะจากนักวิจัย สรปุไดดังน้ี  
1) อยากใหมีการจัดรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันานักวิจัยอยางตอเน่ือง 
2) ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิเปนประโยชนมาก อีกทั้งไดเห็นมมุมองที่แตกตาง 
3) ไดรับความรูทีเ่ปนประโยชนเพื่อนําไปปรบัแกโครงการวิจยัตอไป  
4) กระบวนการนําเสนอนาจะกระชับมากกวาน้ี 
5) ควรเพิ่มวันในการนําเสนอใหเหมาะสมกบัจํานวนงานที่มี  
6) ควรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักวิจัย 
7) ผูทรงคุณวุฒิควรควบคุมเวลาในการวิพากษโครงการวิจัยดวยเน่ืองจากแตละทานใช

เวลานาน บางครัง้ทําใหคนนําเสนอลาชามากเกินไป 
8) เน่ืองจากโครงการวิจัยมีจํานวนมาก ทําใหผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําที่รวบรัด เน่ืองจาก

เวลาจํากัด จึงควรแบงเปน 2 กลุม อาจจะทําใหทานผูทรงฯ ใหคําแนะนําไดมากข้ึน 
 การจัดประชุมครั้งน้ี เปนความรวมกันของเครือขายระดับประเทศ และ 9 เครือขายเชิงพื้นที่ และ 4 

เครือขายเชิงประเด็น 

    3.2 การหนุนเสริมระยะดําเนินงาน 

           1) สรุปผลและ รายงานความกาวหนางานวิจัยกลุมความหลากหลายทางชีวภาพป 2558 

วันที่ 14– 15 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอรทแอนดสปา ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัด

ตรัง มีงานวิจัย 25 เรื่องโดยแบงเปนกลุมยอยนําเสนอรายงานความกาวหนา 3 กลุมคือ 

       1.1) กลุมเรื่องขาวพื้นเมือง จํานวน 8 เรื่อง  

     1.2) กลุมเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในทองถ่ิน และการวิจัยพื้นฐานจํานวน 8 เรื่อง  



          1.3) กลุมเรื่องความมั่นคงทางอาหารจํานวน 9 เรื่อง 

โดยมีผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําในการดําเนินงานคือ ดร.เสถียร ฉันทะ ผศ.ดร.จรีรัตน สุวรรณ  
รศ.ศรีวรรณ  ไชยสุข   รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ และ ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงศคําจันทร  การใหคําแนะ นํา
ของผูทรงคุณวุฒิเปนการใหคําแนะนําที่เติมเต็มใหงานของนักวิจัยสมบูรณย่ิงข้ึน 

 
สรุปผลการนําเสนอรายงานความกาวหนาของ นักวิจัยกลุมเปาหมายและขอเสนอแนะจากผู 

ทรงคุณวุฒิประจํากลุมมีรายช่ือโครงการวิจัยกลุมเปาหมาย 6 เรื่องดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 รายชื่อโครงการวิจัยกลุมเปาหมายจํานวน 6 โครงการ 
 
ที่ ช่ือโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ สถาบัน กลุม 
1 การสํารวจความหลากหลายพันธุ

ขาว แหลงปลูกขาว และการใช
ประโยชนของขาวในเขตพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผศ.วรรณชัย  
พรหมเกิดและคณะ 
 

ม.ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

ขาวพื้นเมือง 

2 การเรียนรูและเพิ่มคุณคาความ
หลากหลายของพืชอาหารทองถ่ิน 
ต.กรุงชิง อ.นบพิตํา จ.
นครศรีธรรมราช เพื่อสรางความ
มั่นคงทางอาหารโดยการมีสวนรวม
ของชุมชน 

นางสาวจรุีภรณ  
นวนมุสิกและคณะ 
 

ม.ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

ความมั่นคงทาง
อาหาร   

3 การจัดทําฐานขอมลูขาวพื้นเมืองใน
สามจงัหวัดชายแดนภาคใต 

ผศ.อรุณี มวงแกวงาม 
และคณะ 

ม.ราชภัฏยะลา ขาวพื้นเมือง 

4 การศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตวนํ้า ในปาตนนํ้าปา
นํ้าราด ตําบลบานทําเนียบ อําเภอ
คีรีรัฐนิคม จงัหวัดสรุาษฏรธานี   

นายธรรมรัตน  
วาจาสัตยและคณะ 

ม.ราชภัฏ
สุราษฏรธานี 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพใน
ทองถ่ิน และการ
วิจัยพื้นฐาน 

5 การศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของแอคติโนมัยซีสและ
สาหรายขนาดเลก็ในปาตนนํ้าราด 
อําเภอคีรีรฐันิคม จังหวัด
สุราษฏรธานี 

ดร.พัชรี หลุงหมาน 
และคณะ 

ม.ราชภัฏ
สุราษฏรธานี 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพใน
ทองถ่ิน และการ
วิจัยพื้นฐาน 

6 ความหลากหลายทางชีวภาพของ
เห็บ จุลชีพกอโรค และซิมไบออนด
ในเห็บ ในภาคใตของประเทศไทย 

ดร.ภควดี  รักษทอง ม.ราชภัฏ 
สุราษฎรธานี 

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพใน
ทองถ่ิน และการ
วิจัยพื้นฐาน 

 
 
 



 
 
ผลสรปุการใหคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิในการดําเนินงานของนักวิจัยกลุมเปาหมายจํานวน 6 เรื่อง 

ดังน้ี 
 

เรื่องท่ี 1 การสํารวจความหลากหลายพันธุขาวแหลงปลูกขาวและการใชประโยชนของขาวในเขตพื้นทีจ่ังหวัด

นครศรีธรรมราช  

โดย ผูชวยศาสตราจารยวรรณชัย พรหมเกิดและคณะ  

ผลการรายงานความกาวหนา :  

มีการสํารวจรวบรวมขอมลูพันธุขาวในพื้นที่สํารวจที่กําหนดไวดังน้ี  1) ชนิดของพันธุขาว 2) วิธีการทํา

นา 3) พิธีกรรมประเพณีที่เกี่ยวกับขาว 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ :  

1) ปรับปรงุกระบวนการดําเนินงานใหชัดเจนทั้งเครื่องมือ การเกบ็ขอมลูและการวิเคราะหผล 

2) ควรทําตารางวิเคราะหขอมลู ดังน้ี 

 

พันธุขาว การใชประโยชน ความนิยม* ราคา 
    
    

 

* ความนิยมมีวิธีการศึกษาอยางไร 

3) ช่ือพันธุขาว ช่ือพื้นเมืองของพันธุขาวใหถูกตอง 

4) กําหนดพิกัด (GPS) บริเวณทีป่ลูกของพันธุขาวพื้นเมืองแตละสายพนัธุ 

5) เพิ่มขอมลูลกัษณะทางพฤกษศาสตรของพันธุขาวพื้นเมืองแตละสายพันธุ 

6) เพิ่มขอมลูการใชประโยชน การแพรกระจายของพันธุขาวพื้นเมืองแตละสายพันธุ 

7) ในเรื่องการพฒันาบทเรียนทองถ่ินตองเปนสิง่ที่ชุมชนตองการ และชุมชนตองมีสวนในการพัฒนา  

8) การพัฒนาบทเรียนทองถ่ินควรมีโรงเรียนหลายโรงที่เขามามีสวนรวมโดยการเชิญชวนมากกวาการ

เลือกของนักวิจัยเอง 

 
เรื่องท่ี 2 การเรียนรูและเพิ่มคุณคาความหลากหลายของพืชอาหารทองถ่ิน ต.กรงุชิง อ.นบพิตํา            จ.
นครศรีธรรมราช เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารโดยการมีสวนรวมของชุมชน   
โดยนางสาวจรุีภรณ  นวนมุสิกและคณะ 

ผลการรายงานความกาวหนา :  

รวบรวมชนิดพืชทองถ่ิน โดยการสัมภาษณจากกลุมตัวอยางที่เปนชาวบานใน ตําบลกรุชิง อําเภอนบพิ

ตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช บันทึกขอมูล ช่ือพื้นบาน วิธีการบริโภค ฤดูการที่พบ  รวมถึงการใชประโยชนอื่นๆ 

ถายภาพ  ตรวจหาช่ือวิทยาศาสตรที่ถูกตอง และศึกษาคุณคาทางโภชนาการพืชทองถ่ินที่พบแตละชนิดจาก



ขอมูลหนังสือตารางแสดงคุณคาทางโภชนาการของอาหารไทยกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ. 2544  เอกสาร 

Thai food composition tables ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2542 และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ 

 
ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒ ิ

1. เพิ่มเติมการมีสวนรวมของนักวิจัย ชุมชน ภาคีการมีสวนรวม ในทุกข้ันตอนของการวิจัย และการรวบรวม

พื้น ทองถ่ินของทางโรงเรียนมีในรูปแบบไหน 

2. นิยามความมั่นคงทางดานอาหารยังไมชัดเจน 

3. เพิ่มแนวทางการดําเนินงานเพื่อตอบวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอ 

4. เขียนกระบวนการวิจัยใหชัดเจนต้ังแตเรื่อง (1) ระเบียบวิธีการวิจัย (2) การระบกุลุมเปาหมาย  

(3) วิธีการดําเนินการวิจัย (4) เครื่องมือวิจัย (5) การวิเคราะหขอมูล 

 

เรื่องท่ี 3 การจัดทําฐานขอมูลขาวพื้นเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต    

โดย ผูชวยศาสตราจารย อรุณี มวงแกวงาม  

ผลการรายงานความกาวหนา :  

1) มีการรวบรวมขอมลูใชแบบสอบถามประกอบดวย ขอมูลทั่วไป สภาพเศรษฐกจิ/สงัคม วิธีการทํา

นา ประเพณีที่เกี่ยวของกับการทํานา ภูมิปญญาเกี่ยวกับขาว 

2) การรวบรวมขอมลูโดยใหนักศึกษาเปนผูอานคําถามและกรอกคําตอบใหกบัผูตอบแบบสอบถาม 

(การวิเคราะหขอมูลอยูระหวางการดําเนินงาน) 

ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ :  

1) วัตถุประสงคงานวิจัยควรมี 2-3 ขอ 

2) วัตถุประสงคแตละขอควรมรีายละเอียดของวิธีการที่ชัดเจน 

3) แบบสอบถามอาจจะไดขอมลูที่ไมสมบูรณควรเพิ่มเครื่องมือเพื่อรวบรวมขอมลู 

4) การวิเคราะหขอมลูไมควรใชการวิเคราะหเชิงปริมาณอยางเดียว 

5) เครื่องมือควรมีการทดลองใช (try out) กอนนําไปใชเกบ็ขอมูล 

6) การใหนักศึกษาแจกแบบสอบถามเปนผูอานคําถามและกรอกคําตอบใหกบัผูตอบแบบสอบถาม

ควรมีการอบรมกอนออกดําเนินการ 

7) กําหนดกลุมตัวอยางใหชัดเจนซึง่หมายถึงผูทํานาขาวพื้นเมืองเพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่แทจริง 

8) การวิเคราะหขอมลูควรทําเปนตารางวิเคราะหขอมลูดังน้ี 

  



1 ช่ือพันธุ
ขาว 

แหลงปลกู พื้นที่ปลูก คุณลักษณะ
พันธุขาว
พื้นเมือง 

การใช
ประโยชนขาว

พื้นเมือง 

อื่นๆ 

       
2 เศรษฐกจิ/ กระบวนการผลิต  การทํานา 
       
3 สังคม/ วัฒนธรรม/  พิธีกรรม/ ประเพณีเกี่ยวกับการทํานาของขาวพื้นเมือง 
 
 
เรื่องท่ี 4 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวในปาตนนํ้าปานํ้าราด อําเภอคีรรีัฐนิคม จงัหวัด

สุราษฏรธานี   

โดยนายธรรมรัตน วาจาสัตยและคณะ 

ผลการรายงานความกาวหนา :  

     สํารวจรวบรวมชนิดของสัตวนํ้าในปาตนนํ้าปานํ้าราดและอยูระหวางดําเนินการตรวจชอบช่ือ

วิทยาศาสตรและการสัมภาษณถึงการใชประโยชนของคนในทองถ่ิน 

  ขอพึงระวังที่นักวิจัยควรคํานึงถึงในการวิจัยระยะตอไป 

 1. ศึกษาใหครบทุกกลุม ทั้งสัตวมกีระดูกสันหลงั และสัตวไมมีกระดูกสันหลงั 

 2. เพิ่มการสัมภาษณชุมชนเกี่ยวกับสัตวที่เคยพบเพื่อเช่ือมโยงสูการใชประโยชน 

 4. ควรนําเสนอเปนตารางพืชและภูมปิญญา 

 

 ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒ:ิ  

 1. ควรเรงดําเนินการใหทันตามกรอบเวลาการวิจัย 

 2. ควรใชเครื่องมือที่เหมาะสมกบัการศึกษาสัตวแตละชนิด 

 

เรื่องท่ี 5 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีสและสาหรายขนาดเลก็ในปาตน นํ้าราด 

อําเภอคีรีรฐันิคม จังหวัดสุราษฏรธานี  

โดย ดร.พัชรี  หลุงหมานและคณะ 

ผลการรายงานความกาวหนา :  

    สํารวจรวบรวมชนิดของแอคติโนมัยซสีและสาหรายขนาดเล็กในปาตนนํ้าปานํ้าราดและอยูระหวาง

ดําเนินการตรวจชอบช่ือวิทยาศาสตร 

  ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒ:ิ  

 1) ควรนําขอมูลมาวิเคราะหหา index sp. 

 2) การทําหัวเช้ือจลุินทรียในการทําปุยชีวภาพจะทําอยางไรเพื่อถายทอดองคความรูใหกลุมเปาหมาย

โดยการทําปุยชีวภาพ 



 

เรื่องท่ี 6 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บ จลุชีพกอโรค และซิมไบออนดในเหบ็ ในภาคใตของประเทศ

ไทย   

โดย ดร.ภควดี  รักษทอง 

ผลการรายงานความกาวหนา :  

 สํารวจรวบรวมตัวอยางเห็บจากโฮสตทีเ่ปนสุนัข แมว โค ไก นกยูง ในจังหวัดสรุาษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช พัทลุง  

  

 ขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒ:ิ  

 1. ควรเพิ่มลกัษณะอาการที่เกิดในคนทีโ่ดยเหบ็กัด (ทัง้พิษจากนํ้าลายและเข้ียวของเห็บ) 

 2. อาจสัมภาษณภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกบัการรักษาอาการของเห็บกัดวาควรทําอยางไร 

 2) ติดตามเพื่อพูดคุยใหคําปรึกษาแกนักวิจัยในพื้นที่ที่ตองการคําแนะนํา 

     โดยการสัมภาษณการดําเนินงานและอุปสรรค ปญหาของนักวิจัยทีป่ระสบอยูและวิธีแกไขพบวา

ปญหาของนักวิจัย การติดตามการดําเนินงานของนักวิจัยเปนการพูดคุย ซักถามกันอยางกลัยาณมิตร ไดทํา

เปน 2 ชวงคือชวงกอนและหลังการรายงานความกาวหนางานวิจัยของแตละโครงการ โดยมีการพูดคุยถึงผล

ของการดําเนินงาน รวมทัง้อุปสรรค ปญหา มีการปรึกษาหาทางออกรวมกันในการแกปญหาที่เกิดข้ึน เชนการ

ขาดวัตถุดิบประเภทแปงสาคูในทองถ่ินเพื่อนํามาประกอบอาหาร ไดแกไขโดยนําแปงสาคูจากทองถ่ินใกลเคียง

มาเปนวัตถุดิบในการดําเนินงาน   มีนักวิจัยสวนหน่ึงยังไมเขาใจวิธีการสรางบทเรียนทองถ่ินจึงไดจัดใหมกีาร

อบรมการพัฒนาบทเรียนทองถ่ินข้ึน นอกจากน้ันไดชวยเหลอืในเรื่องการอานรายงานการวิจัยและแนะนําการ

เก็บรวบรวมตัวอยาง 

3) การหนุนเสริมระยะการดําเนินงานโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทําบทเรียน

ทองถ่ิน ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 อาคารศูนยวิทยาศาสตร หอง SC 117 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ

ราษฎรธานี ต้ังแตเวลา 8.30-16.30 น. รวม 2 วัน 12 ช่ัวโมง โดยมี รศ.มัณฑนา นวลเจรญิ และ อ.จรรีัตน 

ปานพรหมมินทร เปนวิทยากร การจัดอบรมเปนการเสรมิหนุนใหกับทมีนักวิจัยเครือขายการวิจัยความ

หลากหลายทางชีวภาพในภาคใต เพิ่มพูนความรูความสามารถของนักวิจัยในการทีจ่ะนําความรูไปใชเปนสวน

หน่ึงของการดําเนินงานวิจัยหรือตอยอดงานวิจัยของนักวิจัย โดยมีวัตถุประสงคของโครงการ 1) เพื่อจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่งแนวทางการจัดทําบทเรียนทองถ่ินใหกับนักวิจัยและผูสนใจ 2) เพื่อนําผลการอบรม

เปนแนวทางตอยอดงานวิจัย  โดยมีผลที่คาดวาจะไดรบั คือนักวิจัยและผูเขารวมการอบรมมีความรูและความ

เขาใจในการพฒันาบทเรียนทองทองถ่ิน  สามารถนําความรูไปตอยอดงานวิจัยไดและสามารถนําความรูไปใช

กับงานประจําในหนาที่ได ซึ่งมีผูเขารวมการอบรมประกอบดวยนักวิจัยและผูสนใจจํานวน 41 คนเปนนักวิจัย

เครือขายความหลากหลายทางชีวภาพในภาคใตจํานวน 18 คนผูสนใจ 23 คน เปนครปูระจําการและครู

ชํานาญการพิเศษจํานวน 20 คน ในจํานวนน้ันมีนักวิจัยเครอืขายเขารวมการอบรมครัง้น้ี 7 โครงการวิจัยคือ 



(1) โครงการรปูแบบการบรหิารจัดการเครอืขายกลุมการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพใน
ทองถ่ิน : มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต   

(2) โครงการการสํารวจความหลากหลายพันธุขาวแหลงปลูกขาวและการใชประโยชนของขาวในเขต
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

(3) โครงการการศึกษาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจรญิ เติบโตของขาวหอมไชยาโดยใชระบบ
เครือ ขายเซนเซอร : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี  
 (4) โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวในปาตนนํ้าปานํ้าราด อําเภอคีรรีัฐนิคม 

จังหวัดสุราษฏรธานี 

 (5) โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีสและสาหรายขนาดเลก็ในปาตน

นํ้าราด อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏรธานี 

 (6) โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของเหบ็ จุลชีพกอโรค และซมิไบออนดในเห็บ ในภาคใต

ของประเทศไทย 

 (7) โครงการความหลากหลายของภูมปิญญาทองถ่ินการใชประโยชนอาหารพื้นเมืองจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ผลการดําเนินงานไดรับความสนใจจากผูเขาอบรมครั้งน้ีเปนอยางดี มีผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเขาอบรมในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด (X 4.68) มีผลการประเมินความพึงพอใจตอการเตรียมความ

พรอมของการจัดอบรมภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด (X 4.72) ดังตารางที่ 8 

 

ตารางท่ี 4.8 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจตอการเตรียมความพรอมของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องแนวทางการจัดทําบทเรียนทองถ่ิน 

 

ท่ี รายละเอียด X  S.D. ความพึงพอใจ 
1 ความเหมาะสมของสถานที่อบรม 4.72 0.46 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมของเครือ่งมอื สื่อ วัสดุ โสตทัศนูปกรณ 4.72 0.46 มากที่สุด 
3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบ  4.52 0.59 มากที่สุด 
4 ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 4.68 0.48 มากที่สุด 
5 ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน อาหารวาง 4.88 0.33 มากที่สุด 
6 การประสานงานและการอํานวยความสะดวกของผูจัด 4.80 0.41 มากที่สุด 
 รวม 4.72 0.12 มากที่สุด 

ตารางท่ี 4.9 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นตอผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทํา

บทเรียนทองถ่ิน 

  



ท่ี รายละเอียด X  S.D. ความคิดเห็น 
1 เน้ือหาของการอบรมทันสมัยและเหมาะกบัผูอบรม 4.52 0.59 มากที่สุด 
2 ผูอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหากอนการอบรม 2.76 0.92 ปานกลาง 
3 ผูอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือหาหลงัการอบรม 4.48 0.58 มาก 
4 สามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 4.56 0.65 มากที่สุด 
5 สามารถนําความรูที่ไดไปตอยอดงานวิจัย 4.56 0.65 มากที่สุด 
6 ความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับการจัดการอบรม 4.68 0.47 มากที่สุด 
     

 

สําหรับขอเสนอแนะในเรือ่ง การนําผลการอบรมครั้งน้ีไปใชประโยชน นักวิจัยและผูเขารบัการอบรม

ไดใหแสดงความคิดเห็นถึงการนําผลการอบรมไปใชประโยชนในอนาคตไวดังน้ี 

 (1) พัฒนาโจทยวิจัยและตอยอดเปนงานวิจัยบทเรียนทองถ่ินได 

(2) เปนแนวทางการทําวิจัยเพื่อขอผลงานวิชาการ 

 (3) เปนแนวทางในการพฒันางานวิจัยทางดานการศึกษา 

(4) นําไปจัดทําโครงการบรูณาการระหวางการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

(5) เผยแพรใหผูรวมงานหรือผูเกี่ยวของเขาใจถึงวิธีการที่ถูกตอง 

(6) จัดทําหลักสูตรทองถ่ิน พัฒนาการเรียนการสอน โดยพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน นักเรียน สถานศึกษา 

 

3.3 การหนุนเสริมระยะสิ้นสุดการดําเนินงาน    

     1) การหนุนเสริมระยะสิ้นสุดการดําเนินงานคร้ังท่ี 1   หลังจากโครงการวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนดําเนินงานถึงระยะสุดทายเพื่อเปนการรายงานผลการวิจัยของนักวิจัย สํานักงานคณะกรรม การการ
อุดมศึกษา ไดจัดใหมีการประชุมวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและ                    ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน : บูรณาการความรูสูการพัฒนาที่ย่ังยืนครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 21-24 ธันวาคม 2558 ณ 
หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งเปนความรวมมือกันระหวางโครงการสงเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมกับ สถาบันความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถ่ินและอาเซียน  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย และหนวยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดการประชุมครั้งน้ี
เปนผลจากการดําเนินการศึกษาวิจัยของนักวิจัยรวมกับชุมชนทองถ่ิน ในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการสู
การเรียนการสอนการบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยเนนการมีสวนรวมที่มี
รูปแบบแตกตางกันตามบริบทของพื้นที่ และนําเสนอผลงานวิจัย เวทีเสวนาและจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการจัดการทรัพยากรในแตละทองถ่ินและรวมเสนอแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
ในทองถ่ินอยางย่ังยืน  ซึ่งมีวัตถุประสงคของการจัดประชุมเพื่อ 1) นําเสนอองคความรูที่ไดจากการดําเนิน
งานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน บูรณาการองคความรูสูการพัฒนาที่ย่ังยืน  2) 
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการจัดการทรัพยากรทรัพยากรในทองถ่ิน   และ  3) พัฒนานักวิจัยใน
สถาบันการศึกษาทุกระดับ องคกรปกครองทองถ่ิน ชุมชนในทองถ่ินและหนวยงานที่เกี่ยวของ  



กิจกรรมในงานประกอบดวย การบรรยายพิเศษ  การเสวนาทางวิชาการ  การนําเสนอผลงานวิจัย
งบประมาณ  2558 การนําเสนอโครงรางวิจัยงบประมาณ 2559 ตอผูทรงคุณวุฒิ  และนิทรรศการและการ
สาธิต  

1.1 การบรรยายพิเศษมี 2 เรื่อง คือ 1) แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยกลุมความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ย่ังยืน โดย นางสาวอาภรณ แกนวงศ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 2) หลักคิดเทคโนโลยีนิเวศกับการวิจัยและการสอน โดย ศาสตราจารยเกียรติ
คุณ ดร.วิสุทธ์ิ ใบไม  

1.2 การเสวนาทางวิชาการ  3 เรื่อง  เรื่องที่ 1 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ย่ังยืน  โดยมีผูรวมเสวนาคือ             1) พระครูสุ
พรหมธรรมาภิวัฒน เจาอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาสม อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม               2) วาที่ 
ร.ท.เจษฎา ไชยทน ปลัดเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  3) คุณปราณี ราชคม กํานัน
ตําบลมวงคา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  4) คุณกานดา ชวงชัย ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ โรงเรียนแม
จันวิทยาคม  ดําเนินการโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.รณิดา ปงเมือง  เรื่องที่ 2  การพัฒนาเครือขายการวิจัย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 3 กลุม : ประเด็น ขาวพื้นเมือง (ดร.เสถียร ฉันทะ)  ประเด็น ผักพื้นบานอาหาร
พื้นเมือง (ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข) ประเด็น ไกพื้นเมือง (ดร.สุภาวดี แหยมคง) ดําเนินการโดย ศาสตราจารย ดร.
อารันต พัฒโนทัย มหาวิทยาลัยขอนแกน   เรื่องที่ 3 เครือขายความรวมมือทางวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย
ตามหลักคิด “เทคโนโลยีนิเวศ”ภายใตการดําเนินงานของศูนยวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ิน โดย  
ดร.ศรีวรรณ ไชยสุข  
 1.3 การนําเสนอผลงานวิจัยปงบประมาณ 2558 เปนการนําเสนอดวยวาจา (Oral Presentation) ใน 
5 กลุม คือ 
กลุมที ่1 ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชน  
กลุมที ่2 ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
กลุมที ่3 บทเรียนเรียนทองถ่ินบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ิน  
กลุมที ่4 ความหลากหลายทางชีวภาพกับความมั่นคงทางอาหาร  
กลุมที ่5 ขาวพื้นเมือง และการพัฒนาผลิตภัณฑ 

หลงัจากน้ันสรปุการนําเสนอผลงานวิจัยจาก 5 กลุมยอย และมอบเกียรติบัตรสาหรับหนวยงานทีร่วม
จัดนิทรรศการ  
 1.4 แบงกลุมยอยนักวิจัยผูไดรับทุนวิจัยปงบประมาณ 2559 จํานวน 5 กลุมยอย  
เพื่อนําเสนอโครงรางวิจัยตอผูทรงคุณวุฒิประจําหองเพือ่พัฒนาโครงรางวิจัยใหสมบูรณ  
กลุมที ่1 ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชน  
กลุมที ่2 ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
กลุมที ่3 บทเรียนเรียนทองถ่ินบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถ่ิน  
กลุมที ่4 ความหลากหลายทางชีวภาพกับความมั่นคงทางอาหาร  
กลุมที ่5 ขาวพื้นเมือง และการพัฒนาผลิตภัณฑ  
 1.5 นิทรรศการและการสาธิต หัวขอ: เศรษฐกิจ สังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพื่อการจัดการอยางย่ังยืนจาก เครือขายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราช



มงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน   สถาบันการศึกษาข้ันพื้นฐานและชุมชนทองถ่ิน ณ หอประชุมใหญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

(1) ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและการใชประโยชน  
(2) ความหลากหลายทางชีวภาพกับความมั่นคงทางอาหารตามวิถีชีวิตของชาติพันธุ  
(3) ผักพื้นบานอาหารพื้นเมืองของชุมชนริมฝงโขงประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  
(4) ขาวพื้นเมืองและการพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน  
(5) ไผกับวิถีชีวิตและผลิตภัณฑอาหารจากไผสูสากล  
(6) ตนสาคูกับวิถีชีวิตของชุมชนคนเมืองคอน  

(7) บทเรียนทองถ่ินบนฐานทรัพยากรทองถ่ินในระดับชุมชน และสถาบันการศึกษา  
(8) การจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน สูการพฒันาที่ย่ังยืนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
(9) วัดกับการจัดการปาตนนาสูเศรษฐกจิชุมชน กรณีศึกษา วัดพระบรมธาตุดอยผาสม ตําบลแมสาบ 

อําเภอสะเมงิ จังหวัดเชียงใหม  
(10) ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียงบานสันทราย ตําบลเชียงเค่ียน อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  
(11) ผลิตภัณฑชุมชนจากฐานภูมิปญญาทองถ่ินของศูนยพัฒนาทักษะปฏิบัติการสูการสรางงานอิสระ/ 

ชุมชน  
(12) รูปแบบการจัดการปาชุมชนบานรองบอน ตําบลมวงคา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
(13) วิถีชุมชนคนกับปาชุมนาริมฝงลานาอิง บานมวงชุม ตําบลครึง่ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการจัดการประชุมคร้ังน้ี 
(1) นักวิจัยไดรับการพฒันา การนาเสนอผลงาน และรวมจัดนิทรรศการ เพื่อแสดงองคความรูที่ไดจาก

การวิจัย  
(2) อาจารย นักศึกษาระดับปรญิญาตร ีและระดับบัณฑิตวิทยาลัย นักวิชาการ ครู นักเรียนไดเรียนรู

การนาเอาฐานทรัพยากรในทองถ่ินบรูณการสูการเรียนการสอนในทุกระดับ  
(3) ผูนาชุมชน ประชาชน และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดเรียนรู รูปแบบที่ดีในการบรหิาร

จัดการทรัพยากรในทองถ่ินเพือ่การจัดการอยางย่ังยืน  
(4) เกิดเครือขายความรวมมือในการบรหิารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน ทั้งในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  
(5) นักวิจัยรุนใหมไดเรียนรูกระบวนการวิจัย ที่ใชชุมชนเปนฐานบูรณาการในหลายสาขาวิขาและเปน

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวมเพือ่พัฒนาทองถ่ินไดเปนรูปธรรม  
  

2) การหนุนเสริมสิ้นสุดการดําเนินงานคร้ังท่ี 2   การประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครั้งที่ 4  (The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP 
CONGRESS IV) การจัดการประชุมครั้งน้ีเปนกระบวนการหน่ึงซึ่งสําคัญหลังจากที่นักวิจัยไดดําเนินการจนได
ขอมูลซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดคือ การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือการเผยแพรงานวิจัยสูแวดวง
วิชาการ เพื่อการนําผลการวิจัยไปใชในการแกปญหาสังคม และตอยอดการพัฒนางานวิจัยที่สูงข้ึนตอไป ดังน้ัน
สํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ภายใต สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเครือขายมหาวิทยาลัยของรัฐ 70 



แหง จึงจัดใหมีการประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 8-10 กุมภาพันธ 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ใชช่ืองานวา สรางสรรควิชาการ สืบสานกระบวนไทย งานวิจัย
ระดับชาติ เปนการเผยแพรงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณการทําวิจัยรวมกัน ระหวางนักวิจัยที่ไดรับการ 
สนับสนุนทุนวิจัยภายใตโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) แสดงศักยภาพดานการ
วิจัยภายใตคลัสเตอรดานเศรษฐกิจและสังคมบนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับกลุม
มหาวิทยาลัยที่กําลังพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 50 แหง และภายใตซุปราคลัสเตอร 6 ดาน ของ
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติสาหรับกลุมมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แหง 2) ประเมินผลสําเร็จและคุณภาพของ
งานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนและเพิ่มคุณคาตอชุมชนทองถ่ินและพัฒนาประเทศ                         3) 
เผยแพรผลงานวิจัยที่ไดผลผลิตในลักษณะตางๆ เชน หนังสือจากการประมวล วิเคราะห และ/หรือสกัดมาจาก
ผลงานวิจัย การถอดบทเรียน สื่อการเรียนการสอน ผลงานตีพิมพที่ผานการประเมินอยางมีมาตรฐานและการ
จดสิทธิบัตร เปนตน 4) สรางเครือขายนักวิจัย ในการที่จะรวมมือกันทาการวิจัยเชิงบูรณาการตอไปในอนาคต 
5) เพื่อกระตุนใหนักวิจัยมีความต่ืนตัวในการทาวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการคัดเลือก
ผลงานวิจัยดีเดนและดีมากเพื่อรับรางวัล และ 6) ผูบริหารมหาวิทยาลัยภายใตโครงการสงเสริมฯ แลกเปลี่ยน
แนวทางการบริหารจัดการและระบบงานวิจัย  โดยมีเปาหมายเชิงปริมาณ คือผูเขารวมงานเปนนักวิจัย 
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 20 แหง และเครือขาย ประชาชนผูสนใจทั่วไป ไมนอยกวา 1,000 
คน ผลงานของนักวิจัยที่นําเสนอในรูปแบบการบรรยายและรูปแบบโปสเตอร ไมนอยกวา 200 ผลงาน ภายใน
งานมีการบรรยายพิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิ และการเสวนาวิชาการ ไมนอยกวา  4 เรื่อง สวนเปาหมายเชิง
คุณภาพ เปนการยกระดับคุณภาพงานวิจัย งานวิชาการ งานสรางสรรค และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให
ไดรับการยอมรับในระดับประเทศ  เปนการนําองคความรูจากภูมิปญญาทองถ่ินที่ไดจากงานวิจัย งาน
สรางสรรค และนวัตกรรมไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน สังคม และประเทศ  และ
พัฒนาใหเกิดระบบเครือขายงานวิจัยแบบบูรณาการขามศาสตรระหวางสถาบัน ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  

งานประชุมประกอบดวยกิจกรรมตางๆ คือ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 หลังจากพิธีเปด ม ี
การบรรยายพเิศษ 5 เรื่อง  

เรื่องที่ 1 การวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งของทองถ่ิน โดยใชทรัพยากรและภูมิปญญาไทย เปนรากฐาน
ในการขับเคลื่อน โดย ศาสตราจารย นพ.วิจารณ พานิช นํายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล   

เรื่องที่ 2 สมารท ทูรสิม : โฉมหนาใหมของการทองเที่ยวไทย โดย ศาสตราจารย ดร.มิ่งสรรพ ขาว
สอาด ประธานมลูนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

เรื่องที่ 3 เครือขายวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ โดย ศาสตราจารย ดร.อารันต พัฒโนทัย ประธานซุป
ราคลัสเตอรดานเกษตรและอาหาร โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ศาสตราจารย ดร .สน่ัน จอกลอย 
ประธานเครือขายวิจัยอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัย
แหงชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

เรื่องที่ 4 การใชประโยชนกับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง เพื่อ
การพัฒนาอยางย่ังยืนโดย ศาสตราจารยพเิศษ ศรีศักด์ิ วัลลโิภดม รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกโูอกะ ประจําป 
พ.ศ. 2550 คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิศูนยมานุษยวิทยาสิรนิธร และที่ปรึกษามลูนิธิเล็กประไพ วิริยะพันธ  



เรื่องที่ 5 เกษตรประณีต แนวทางเพื่อการอยูรอดของเกษตรกรรายยอย โดย ครบูาสทุธินันท ปรัชญา
พฤทธ์ิ รางวัลพระราชทานพระธาตุนําดูนทองคําประเภทบุคคลดีเดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาผูบําเพญ็
ประโยชนประจําป 2550   

การนําเสนอผลงานวิจัยมี 2 รูปแบบ เปนการนําเสนอในแบบโปสเตอร และประเมินการนํา เสนอ
ผลงานวิจัยแบบโปสเตอรการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดนและการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ปดการ
ประชุมวันสุดทายโดย ผูชวยศาสตราจารยประชุม ผงผาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 
4. สังเคราะห ถอดบทเรียนกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเร่ืองท่ีเก่ียวกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการ
เรียนรูหรือสื่อการเรียนรูรูปแบบอ่ืนๆ ของโครงการ  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 

คร้ังที่ 1/2558 (16-17 กุมภาพันธ 2558) 

สรุปผลการติดตาม รายงานความกาวหนางานวิจัยกลุมความ

หลากหลายทางชีวภาพป 2558 

กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยความ

หลากหลายทางชีวภาพ คร้ังที่ 1  

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองแนวทางการจัดทํา 

บทเรียนทองถิ่น 

จัดประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินงานวิจัยกลุมความ

หลากหลายทางชีวภาพป 2558 (21-24ธันวาคม 2558) 

การประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังที่ 4 

(7-10 มกราคม 2559) 

การหนุนเสริม
ระยะตน   
 

การหนุนเสริมระยะ
ดําเนินงาน    
 

การหนุนเสริมระยะ
สิ้นสุดการ
ดําเนินงาน    
 

ติดตามพูดคุย ใหกําลังใจ และชวยเหลือ 



ภาพท่ี 4.1 กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเก่ียวกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการเรียนรูหรือสื่อ 

 การเรียนรูรูปแบบอ่ืนๆ ของโครงการ 

 

การดําเนินงานเปนการหนุนเสริมใหกับโครงการวิจัยกลุมเปาหมายทั้ง 6 เรื่องโดยมีการหนุนเสริม 3 

ระยะคือ การหนุนเสริมระยะตน  การหนุนเสริมระยะดําเนินงาน  และการหนุนเสริมระยะสิ้นสุดการ

ดําเนินงาน ซึ่งสรุปดังน้ี 

1. การหนุนเสริมระยะตน มีการจัดกิจกรรมตางๆ ดังน้ี 

    1.1 จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1 

เพื่อพฒันาโจทยวิจัยใหกับนักวิจยัในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหตรงตามขอกําหนดและขอ  

ตกลงของแหลงทุนคือ สํานักบริการสงเสรมิการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหง ชาติภายใต 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการขอทนุสนับสนุนการวิจัยป งบประมาณ 2558   

    1.2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อการ

ปรับปรุงแกไขขอเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยผูไดรับทุนอุดหนุน โดยมีผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนํา เสนอแนะ

ในการปรับปรุงแกไขขอเสนอโครงการวิจัย 

2. การหนุนเสริมระยะดําเนินการ มี 3 วิธีคือ  

              2.1 จัดประชุมสรุปผลการติดตาม ประเมินผล รายงานความกาวหนางานวิจัยกลุมความ 

หลากหลายทางชีวภาพป 2558 กิจกรรมเปนการเสนอผลการดําเนินงานวิจัยที่ไดดําเนินงานไปแลวในชวงเวลา 

6 เดือนโดยมีผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ ปรับปรงุการนําเสนอขอมลู ตลอดจนเสนอแนะในประเด็นที่

จําเปนตองดําเนินงานตอไป 

    2.2 การติดตามการดําเนินงานของนักวิจัยเปนการพูดคุย ซักถามกันอยางกัลยาณมิตร   ไดทําเปน 

2 ชวงคือชวงกอนและหลังการรายงานความกาวหนางานวิจัยของแตละโครงการ โดยมีการพูดคุยถึงผลของการ

ดําเนินงาน รวมทั้งอุปสรรค ปญหา มีการปรึกษาหาทางออกรวมกันในการแกปญหาที่เกิดข้ึน  

        2.3 จัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูในเรื่องที่เปนปญหาของนักวิจัยเพื่อสงเสริมการ

ดําเนินงานของนักวิจัยเรื่องแนวทางการจัดทําบทเรียนทองถ่ินโดยจัดใหกับนักวิจัยกลุมเปาหมาย และนักวิจัย

ผูสนใจ ใชเวลา 2 วันมีวิทยากรใหความรูที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณ 

3. การหนุนเสริมระยะสิ้นสุดการดําเนินงาน  

    3.1 หลังจากที่นักวิจัยดําเนินงานเสร็จสิ้นเรียบรอยไดจัดใหมีการประชุมสรุปรายงานผลการดําเนิน

งานวิจัยกลุมความหลากหลายทางชีวภาพป 2558 เพื่อใหนักวิจัยนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานเพื่อปด

โครงการวิจัยโดยมีผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะการนําเสนอผลใหสมบูรณย่ิงข้ึน 

      3.2 จัดใหมีเวทกีารนําเสนอผลงานเปนการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรอืการเผยแพร 

งานวิจัยสูแวดวงวิชาการ เพื่อการนําผลการวิจัยไปใชในการแกปญหาสงัคม และตอยอดการพฒันางานวิจัยที่

สูงข้ึนตอไปโดยจัดการประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที ่4  



บทท่ี 5 

อภิปรายผล สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยบทเรียนทองถ่ินในภาคใต : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต เปนการศึกษารูปแบบการจัดการความรูงานวิจยัในชุดโครงการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (ภาคใต) ปงบประมาณ 2558 ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการ
เรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต เน่ืองจากงานวิจัยโครงการความ
หลากหลายทางชีวภาพในป 2558 ในกลุมภาคใตไมมีโครงการที่ทําเรื่องเกี่ยวกับบทเรียนทองถ่ินหรือศูนยการ
เรียนรูจึงไดคัดเลือกงานวิจัยที่มีผลการวิจัยที่นําไปสูการถายทอดความรูสูกลุมเปาหมายได 6 โครงการจาก
จํานวน 29 โครงการคือ 1) โครงการเรียนรูและเพิ่มคุณคาความหลากหลายของพืชอาหารทองถ่ิน ตําบลกรุงชิง 
อําเภอนบพิตํา                   จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชน 2) โครงการสํารวจความหลากหลายพันธุขาวแหลงปลูกขาว และการใชประโยชนของขาวในเขตพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) โครงการ จัดทําฐานขอมูลขาวพื้นเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 4) โครงการ
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวนํ้า ในปาตนนํ้าปานํ้าราด ตําบลบานทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม 
จังหวัดสุราษฏรธานี  5) โครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีสและสาหรายขนาดเล็ก
ในปาตนนํ้าราด อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏรธานี  และ 6) โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บ 
จุลชีพกอโรค และซิมไบ ออนดในเห็บ ในภาคใตของประเทศไทย เปนเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบอาจารย
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 3 โครงการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2 โครงการ และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 โครงการในจํานวนน้ีมีงานวิจัยที่ดําเนินงานเสร็จสิ้นตามระยะเวลาใหทุนจํานวน 5 
โครงการอีก 1 โครงการอยูระหวางการดําเนินงานในชวงสุดทายของโครงการ  

การวิจัยครั้งน้ีเปนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือขายการวิจัยของโครงการวิจัยที่เลือกมา
ศึกษา 6 แหง โดยมีการจัดการงานวิจัยเปนไปตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในเครือขาย และนอกเครือขาย รวมทั้งพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม 
ใหมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ โดยกอให เกิดประโยชนตอชุมชน ทองถ่ิน โดยมีการ
ดําเนินงานแบบหนุนเสริมเปน 3 ระยะคือ การหนุนเสริมระยะตน การหนุนเสริมระยะดําเนินงาน การหนุน
เสริมระยะเสร็จสิ้นการดําเนินงาน  พบวามีผลตอโครงการวิจัยเปาหมายในทางบวกดังน้ี  

1) การหนุนเสริมระยะตนนักวิจัยไดรับรูขอกําหนดประเด็นเปาหมายของแหลงทุนและไดพัฒนาโจทย
วิจัยรวมกับชุมชนเปาหมายที่นักวิจัยกําหนดไว ไดเห็นปญหาทองถ่ินที่แทจริงและวางแผน การดําเนินงานที่จะ
แกปญหารวมกันกับทองถ่ิน ในกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยเพื่อปรับปรุงแกไขขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับการ
จัดสรรทุนอุดหนุนแลวโดยมีผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ นักวิจัยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไปพรอมกับนักวิจัย
โครงการอื่น และในประเด็นที่ใกลเคียงกับงานของตนสามารถนํามาปรับใชได เปนการเพิ่มพูนประสบการณ
ใหแกนักวิจัย   

2) การหนุนเสริมระยะดําเนินงาน นักวิจัยมีกิจกรรมการนําเสนอรายงานความกาวหนาของผลงานที่
ทํามาแลวชวงหน่ึงซึ่งมีผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะในการนําเสนอขอมูลและการแกไขวิธีการดําเนินงานใน
กรณีที่มีปญหา นักวิจัยจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไปพรอมกับนักวิจัยโครงการอื่น นอกจาก น้ันในระหวางการ
ดําเนินงานนักวิจัยมีกิจกรรมรวมกับชุมชน ในการติดตามการดําเนินงานของนักวิจัยในโครงการเปาหมายซึ่ง
เปนการพูดคุยถึงผลการดําเนินงานที่ดําเนินไปแลวและการดําเนินงานที่จะทําตอไป ปญหาอุปสรรคที่นักวิจัย



พบระหวางดําเนินงาน การปรึกษาหารือที่จะแกไขปญหารวมกัน นอก จากน้ันในการพูดคุยทําใหทราบถึง
ปญหาในความไมเขาใจถึงวิธีการพัฒนาบทเรียนทองถ่ินที่ชัดเจน จึงไดจัดอบรมใหความรูเรื่องแนวทางการ
จัดทําบทเรียนทองถ่ินข้ึนเพื่อเปนการเพิ่มพูนใหนักวิจัยมีความรูความเขาใจเพิ่มเติมเปนประโยชนตองานวิจัย
ของนักวิจัยในปจจุบันและอนาคต 

3) การหนุนเสริมระยะเสร็จสิ้นการดําเนินงาน เปนเรื่องของการนําเสนอผลงานวิจัยที่เสร็จ 

สมบูรณเพื่อปดโครงการของนักวิจัยมีการแกไขปรับปรุงการนําเสนอขอมูลใหสมบูรณย่ิงข้ึนโดยนักวิจัยเรียนรู

จากผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งนักวิจัยจะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูไปพรอมกับนักวิจัยโครงการอื่นและสุดทายนักวิจัยมีเวที

การนําเสนอผลงานการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน หรือการเผยแพรงานวิจัยสูแวดวงวิชาการ เพื่อการนํา

ผลการวิจัยไปใชในการแกปญหาสังคม และตอยอดการวิจัยตอไป 

การบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงานตางๆ มีรูปแบบคลายกับการดําเนินงานในครั้ง น้ี

เชนเดียวกับ สุรศักด์ิ แกวออนและคณะ (2556) ศึกษาการพัฒนาบุคลากรดานความหลากหลายทางชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน 3 ระยะคือระยะตนนํ้า เปนการคนหาโจทย

วิจัยและทีมงาน  ระยะกลางนํ้าเปนการพัฒนาและปรับกระบวนการวิจัย ระยะปลายนํ้าเปนระยะที่ผลักดันให

นักวิจัยไดนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยคืนสูชุมชน ซึ่งคลายกับการดําเนินงานของ วรัญญา จีระวิพูลวรรณ

และคณะ (2558) ศึกษาติดตาม ประเมินผล และเสริมหนุนโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ

ปญญาทองถ่ินของเครือขายวิจัยกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานตอนบนปงบประมาณ 2557 ได

ดําเนินงาน 4 ระยะคือ ระยะท่ี 1 การเสริมหนุนกอนเริ่มโครงการ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัยกลุมความหลากหลายทางชีวภาพเครือขายวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ระยะที่ 2 การประเมินระยะเริ่มตนโครงการวิจัยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยใน

โครงการความหลากหลายทางชีวภาพปงบประมาณ 2557 ระยะที่ 3 การติดตามความกาวหนา เปนการ

ประเมินความกาวหนา มีการประชุมรายงานความกาวหนางานวิจัย ระยะที่ 4 ประเมินผลรวมและสรุป เปน

การประเมินและสังเคราะหงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพจากการรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ และ

การรายงานผลการวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งกระบวนการติดตาม ประเมินผล และ เสริมหนุนใน

ระดับภูมิภาค พบความสําเร็จของโครงการในระดับหน่ึง นักวิจัยไดประโยชนจากกระบวนการ ดําเนินงาน 

ระยะพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย นักวิจัยสามารถพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ ระดับหน่ึงและมี

ความสอดคลองกับขอกําหนดและขอบเขตของการวิจัยในกลุมความหลากหลายทางชีวภาพ และในขณะ

ดําเนินการวิจัยนักวิจัยไดประโยชนในการปรับปรุงกระบวนการวิจัย โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

ผูทรงคุณวุฒิและเพื่อนนักวิจัยดวยกัน ทั้งในการประชุมปฏิบัติการรายงานความกาวหนา และ การเย่ียมพื้นที่

ของผูประสานงาน ทําใหนักวิจัยไดมีโอกาส เสนองานของตนเอง ปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน ตลอดจนการ

แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่นักวิจัยอื่นจะนําไปปรับเปลี่ยนใหงานวิจัยของตนเองมีคุณภาพมากข้ึนนอกจากน้ัน 

การติดตาม ประเมิน และเสริมหนุนยังมีผลผลิตที่ดีเกิดข้ึนมากมาย อันเน่ืองมาจากการไดเห็นตัวอยางที่ดีของ

เพื่อนนักวิจัย และ การวิพากษในเชิงสรางสรรคของผูทรงคุณวุฒิ  นอกจากน้ียังสอดคลองกับ ภาสกร นันท

พานิช (2550) ซึ่งไดวิจัยประเมินผลการดําเนินงานเครือขายบริหารการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 

พบวาในการดําเนินการวิจัยของเครือขายมีผลการดําเนินงาน 4 ข้ันตอนดังน้ี ตอนที่ 1 การพัฒนาโจทยวิจัย



พบวายังมีการพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกับประชาชนในพื้นที่คอนขางนอย ตอนที่ 2 การกําหนดรูปแบบ

และวิธีดําเนินงานโครงการวิจัยยังเปนการวิจัยเชิงทดลองในหองปฏิบัติการและวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

รวม ตอนที่ 3 การจัดการผลการวิจัยควรมีการตีพิมพผลงานและเผยแพรอยางเปนระบบในลักษณะการประชุม

วิชาการและจัดทําเอกสารสืบเน่ืองจากการประชุม (Proceeding) หรือจัดทําวารสารทางวิชาการเพื่อให

นักวิจัยเผยแพรผลงาน ตอนที่ 4 การจัดการความรูจากผลการวิจัย เครือขายควรมีการคัดเลือกโครงการวิจัยที่

ดี (Best Practice) เพื่อเปนตัวอยางและนํามาถอดบทเรียนปจจัยในความสําเร็จ (Key Success Factors) 

เพื่อนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. คัดเลือกโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องที่มีความเกี่ยวของหรือเปาหมายของงานคือบทเรียนทองถ่ินหรือ
ศูนยการเรียนรูหรือสื่อการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ พบวามีโครงการวิจัยกลุมเปาหมายจํานวน 6 โครงการจาก
จํานวน 29 โครงการ คือ 

    1.1 โครงการเรื่องการเรียนรูและเพิ่มคุณคาความหลากหลายของพืชอาหารทองถ่ิน ตําบล กรุงชิง 
อําเภอนบพิตํา จงัหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารโดยการมสีวนรวมของชุมชน 

    1.2 โครงการเรื่องการสํารวจความหลากหลายพันธุขาว แหลงปลูกขาว และการใชประโยชนของ
ขาวในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
     1.3 โครงการเรื่องการจัดทําฐานขอมลูขาวพื้นเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
     1.4 โครงการเรื่องการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวนํ้าในปาตนนํ้าปานํ้าราด ตําบล
บานทําเนียบ อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏรธานี   
     1.5 โครงการเรื่องการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีสและสาหรายขนาดเลก็
ในปาตนนํ้าราด อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏรธานี 
     1.6 โครงการเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บ จุลชีพกอโรค และซิมไบออนดในเห็บ ใน
ภาคใตของประเทศไทย 

2. รูปแบบการบรหิารจัดการเครอืขายการวิจัยบทเรียนทองถ่ินหรอืศูนยการเรียนรูของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในภาคใต  มีการดําเนินงานเปนการหนุนเสริม
ใหกับโครงการวิจัยกลุมเปาหมายทั้ง 6 เรื่องโดยมีการหนุนเสริม 3 ระยะคือ ระยะตน  ระยะดําเนินงาน และ
ระยะสิ้นสุดการดําเนินงาน ซึ่งสรุปดังน้ี 

    2.1 การหนุนเสริมระยะตน ไดจัดใหมีการพัฒนาโจทยวิจัยใหกับนักวิจัยเพื่อเขียนขอเสนอ

โครงการวิจัยขอเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยโดยมีผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ

ในการปรับปรุงแกไขขอเสนอโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนแลว  

    2.2 การหนุนเสริมระยะดําเนินการ มีการจัดประชุมรายงานความกาวหนางานวิจัยที่ไดดําเนินงาน

ไปประมาณ 6 เดือนโดยมีผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะผลของงานที่ดําเนินงานไปแลวและเสนอแนะในประเด็น

ที่จําเปนตองดําเนินงานตอไป ระหวางการดําเนิน 

งานของนักวิจัยมีการพูดคุย สอบถามแบบกัลยามิตรถึงการดําเนินงานของนักวิจัยรวมทั้งอุปสรรคปญหาซึง่การ

ดําเนินงานน้ีไดทําเปน 2 ชวงคือชวงกอนและหลังการรายงานความกาวหนางานวิจัยของแตละโครงการ  และ

จัดใหมีการอบรมใหความรูในเรื่องที่เปนปญหารวมกันของนักวิจัยเพื่อเสริมการดําเนินงานวิจัยของนักวิจัย 



     2.3 การหนุนเสริมระยะสิ้นสุดการดําเนินงาน หลงัจากทีนั่กวิจัยดําเนินงานเสร็จสิ้นเรียบรอยไดมี

การจัดประชุมใหนักวิจัยรายงานผลการดําเนินงานเพือ่ปดโครงการวิจัยและสุดทายไดจัดเวทีใหมีการนําเสนอ

ผลงานเปนการเผยแพรผลงานวิจัย 

 3. สรุปรูปแบบการจัดการความรูและการถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ินโดยไดสังเคราะหจากการใช

ผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของแตละโครงการวิจัยดังน้ี 

     3.1 พัฒนาสื่อการเรียนรูสูเยาวชนในรูปแบบสื่อเคลื่อนไหวแบบการตูนแอนิเมชัน เรื่องมากินพืชผกั

ทองถ่ินกันเถอะ และสื่อการเรียนรูภาพน่ิงแบบวงลอ เรื่องมารูจักและกินพืชผักทองถ่ิน ของโครงการ การ

เรียนรูและเพิ่มคุณคาความหลากหลายของพืชอาหารทอง ถ่ิน ต .กรุง ชิง อ.นบพิตํา             จ.

นครศรีธรรมราช เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารโดยการมีสวนรวมของชุมชน  

     3.2 จัดทําสื่อการเรียนรูเผยแพรสูสาธารณะดวยการจัดทาํคูมือความหลากหลายทางชีวภาพของ

จุลินทรียและสัตวนํ้าในปาตนนํ้าปานํ้าราด ตําบลบานทําเนียบ อําเภอคีรีรฐันิคม จังหวัด         สุราษฎรธานี 

ของโครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวนํ้า ในปาตนนํ้าปานํ้าราด ตําบลบานทําเนียบ 

อําเภอคีรีรฐันิคม จังหวัดสุราษฏรธานี   และ โครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัย

ซีสและสาหรายขนาดเล็กในปาตนนํ้าราด อําเภอคีรรีัฐนิคม จังหวัดสุราษฏรธานี และสื่อโปสเตอร ถายทอด

ความรูจากผลการวิจัยในช่ือเรื่อง เหบ็ภัยใกลตัว ของโครงการความหลากหลายทางชีวภาพของเห็บ จุลชีพกอ

โรค และซมิไบออนดในเห็บในภาคใตของประเทศไทย 

     3.3 ถายทอดความรูโดยการฝกอบรมใหกับคนในชุมชนดวยการทํานํ้าหมักชีวภาพจากแอตติโนมัย

ซิส ของโครงการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแอคติโนมัยซีสและสาหรายขนาดเล็กในปาตนนํ้า

ราด อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏรธานี  

     3.4 ถายทอดผลการวิจัยโดยกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนเปาหมายของโครงการเรียนรู

และเพิ่มคุณคาความหลากหลายของพืชอาหารทองถ่ิน ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารโดยการมีสวนรวมของชุมชน   โครงการการจัดทําฐานขอมูลขาวพื้นเมืองใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต และโครงการการสํารวจความหลากหลายพันธุขาว แหลงปลูกขาว และการใช

ประโยชนของขาวในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ขอเสนอแนะตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

     1.1 การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ควรเนนการวิจัยเชิงพื้นที่และกระบวนการวิจัยแบบ 

ปฏิบัติการมีสวนรวม โดยเนนการวิจัยแบบชุดโครงการ 

     1.2 การบริหารงานวิจัย ควรจัดการใหครบวงจรต้ังแตตนนํ้าคือการพัฒนาโจทยวิจัยเพื่อรับทุนตาม

ขอบเขตที่กําหนดการกํากับติดตามโดยมีการนําเสนอเปนระยะกลางนํ้าเพื่อหาทางชวย เหลือหนุนเสริม การ

สงเสริมและพัฒนาการเขียนรายงานการวิจัยในระยะปลายนํ้า 



     1.3 การนําเสนอและเผยแพรผลงานวิจัย ควรจัดใหมีการประชุมวิชาการประจําปในแตละภูมิภาค

และใหมีการตีพิมพผลงานหลังการประชุม (Proceeding) เพื่อใชประโยชนในทางวิชาการได และอาจ

สนับสนุนใหมีการรวมกลุมมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเพื่อจัดวารสารที่ไดมาตรฐานในการเผยแพรบทความ

การวิจัยในโครงการ 

 2. ขอเสนอแนะตอสถาบันอุดมศึกษา 

     2.1 ข้ึนทะเบียนนักวิจัยที่ขอรับทุนและบันทึกขอมูลนักวิจัยใหเปนปจจุบัน ตลอดจนหาแนวทาง

สงเสริมและพัฒนาเหลาน้ีเปนระยะ 

     2.2 สรางเครือขายการวิจัยรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยองคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกร

ชุมชนในพื้นที่โดยมหาวิทยาลัยจัดใหมีศูนยกลางรับผิดชอบการบริหารงานเครือขายรวมกัน 

     2.3 สนับสนุนทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการวิจัยทั้งในระดับนักวิจัยและระดับเครือขายทั้ งดาน

งบประมาณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

     2.4 จัดเวทีใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยโดยโดยอาจจัดประชุมวิชาการประจําปหรอืจัดทําวารสารที่

เขาสูมาตรฐานในการตีพมิพเผยแพรผลงานวิจัย 

 3. ขอเสนอแนะสําหรับนักวิจัย 

     3.1 พัฒนาโจทยวิจัยรวมกับประชาชนและองคกรในพื้นที่โดยใชกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม 

สนับสนุนนักวิจัยหนาใหมใหเขารวมโครงการและแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนระยะ 

     3.2 สรางมูลคาเพิ่มจากผลการวิจัยโดยการตอยอดขยายผลหรือถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐาน

ราก 

     3.3 เผยแพรผลการวิจัยในรูปแบบตางๆ และนําไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อยาง

เปนรูปธรรมและถายทอดเทคโนโลยี 

 
 
 
 

 

 

 

  



ผลผลิต  

 

ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นในชวงท่ีไดรับทุน 

ผลงานวิชาการที่ถายทอดสูสงัคม ภาคการผลิตหรือภาคบริการ ซึ่งสงผลใหเกิดประโยชนเชิงประจักษ 
จํานวน 1 เรื่อง คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดทําบทเรียนทองถ่ิน 
ผลงานที่เปนความรูทางวิชาการทีม่ีการถายทอดใหแกกลุมเปาหมาย (นักวิจัย) และครูผูสนใจถือวาเปนการ

ถายทอดความรูสูบุคคลทีเ่กี่ยวของคือ การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่งแนวทางการจัดทําบทเรียนทองถ่ิน 

ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 อาคารศูนยวิทยาศาสตร หอง SC 117 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี มี

นักวิจัยกลุมเปาหมายจํานวน 18 คน ครู/ อาจารยผูสนใจเขารวมการอบรมจํานวน 23 คนในจํานวนน้ีเปนครู

ประจําการและครูชํานาญการพเิศษจํานวน 20 คน รวม 41 คน  

  



รายงานสรุปการเงิน ประจําปงบประมาณ 2558 
รหัสโครงการ (NRPM 13 หลัก) 2558A15962002 

โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลยัวิจัยแหงชาติ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฎสรุาษฎรธานี 
ชื่อโครงการ  : การพฒันารปูแบบการบรหิารจัดการเครือขายการวิจัยบทเรียนทองถ่ินใน 

          ภาคใต : มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคใต 
ชื่อหัวหนาโครงการวิจัย : ผศ.ดร.จิตเกษม หลําสะอาด รศ.ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร อาจารยวสันต สุทธโส  

  อาจารยศิโรจน พมิาน และผศ.ปรญิญา นอยดอนไพร 
รายงานในชวงต้ังแตวันท่ี  6 มีนาคม 2558 ถึงวันท่ี  30 กันยายน 2559 
ระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 1 ป 6 เดือน   
 

รายจาย 

หมวด 
งบประมาณรวมท้ัง
โครงการ (บาท) 

คาใชจายงวด
ปจจุบัน (บาท) 

คงเหลือหรือเกิน
(บาท)  

1. คาตอบแทน    
2. คาจาง    
3. คาวัสดุ    
4. คาใชสอย    
5. คาใชจายอื่นๆ  
   (โปรดระบุเปน
ขอยอย) 

   

รวม    
 

จํานวนงบประมาณท่ีไดรับ 
- งวดที่  1    จํานวน 80,000 บาท   เมื่อ มีนาคม 2558 
- งวดที่  2         จํานวน 60,000 บาท   เมื่อ สิงหาคม 2558 
- งวดที่ 3 จํานวน 60,000 บาท   เมื่อ ตุลาคม 2559 

รวม   200,000 บาท  
 

………………………………………………………..  ……………………………………………………….. 
           ลงนามหัวหนาโครงการวิจัยผูรับทุน       ลงนามเจาหนาที่การเงินโครงการ 

        วันที่ 23 กันยายน 2559     วันที่ 23 กันยายน 2559 
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ภาคผนวก 

  



  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

  

  

ภาพผนวกท่ี 1 กิจกรรมการหนุนเสริมระยะตน 
                  (ก) – (ฉ) การนําเสนอขอเสนอโครงการวิจัยโดยมีผูทรงคุณวุฒิใหขอเสนอแนะ 
 

 

 

 



  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 
  
  

ภาพผนวกท่ี 2 กิจกรรมการหนุนเสริมระยะดําเนินงาน 
                  (ก) – (ค) กิจกรรมการสรปุผลและรายงานความกาวหนาที่ อ.สเิกา จ.ตรัง  
                  (ง) – (ฉ) การติดตามการดําเนินงานของนักวิจัยและการพูดคุยใหคําปรึกษา 
                             เมื่อมีปญหา 
 



  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 
  
  

ภาพผนวกท่ี 3 กิจกรรมการหนุนเสริมระยะดําเนินงาน  
                 (ก) – (จ) การอบรมแนวทางการจัดทําบทเรยีนทองถ่ิน 
 

 

 



  
(ก) (ข) 

  
(ค) (ง) 

  
(จ) (ฉ) 

  
  

ภาพผนวกท่ี 4 กิจกรรมการหนุนเสริมระยะเสร็จสิ้นการดําเนินงาน 
                  (ก) – (ง) การประชุมสรุปรายงานผลการดําเนินงานวิจัยกลุมความหลากหลายทาง 
                             ชีวภาพป 2558  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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ตําแหนงปจจบุัน ผูชวยศาสตราจารย 
วุฒิการศึกษา วท.ด. (กีฏวิทยา) 
หนวยงานสงักัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
ที่อยู  272  หมู  9  ต.ขุนทะเล   อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี   84100 
โทรศัพท  081-5351545 
E-mail address srujitk@gmail.com 
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