การบูรณาการองคความรูดวยงานวิจัยในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิษณุ บัวเทศ
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บทนํา
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผนกระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน (Organization-wide
Goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการดําเนินการของ
แต ล ะองค ป ระกอบภายใน ระบบการจั ด การ ผลการดํ า เนิ น การมี ค วามเชื่ อ มโยงกั น เป น หนึ่ ง เดี ย วอย า งสมบู ร ณ
(คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557, หนา 35)
การวิจัย (Research) หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหาหรือการเสาะ
แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐ คิดคนที่ผานกระบวนการศึกษาคนควา หรือทดลอง วิเคราะห และตีความ
ขอมูล ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ (คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา)
ชุมชนทองถิ่น (Local Community) หมายถึง ชุมชนขนาดเล็กซึ่งมีที่ตั้งถิ่นฐานในขอบเขตพื้นที่ที่แนนอน เชน
หมูบาน ตําบล ลุมน้ํา มีองคประกอบของผูคนที่เหมือนๆ กันทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มีความสัมพันธใกลชิดและ
ติดตอสื่อสารกันโดยตรงไดงาย และมีความเปนกลุมกอนชัดเจน
ดัง นั้น การบู รณาการองคความรูดว ยงานวิ จั ยในการพัฒนาชุมชนทองถิ่ น หมายถึ ง การนํ า เอาองค ความรู ข อง
ศาสตรงานวิจัย ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกันหลายๆ ศาสตร มาผสมผสานเขาดวยกันใหกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน จนมีความ
สมบูรณครบถวนในตัวเอง เพื่อนํามาใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น

รูปแบบการบูรณาการองคความรูดวยงานวิจัยในการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ผูเขียนในฐานะที่เปนบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ขอเสนอวิธีการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
และกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น ดังนี้

วิธีการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น (Research method)
ขั้นตอน
เตรียมทีมนักวิจัย
(team)
คนหาโจทยวิจัย
(problem)
วิธีการวิจัย
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Research method)

ออกแบบงานวิจัย
(design)
นํางานวิจัยไปใชประโยชน
(utilization)
ขยายผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ
(expansions)
ถอดบทเรียน
(lesson)

องคประกอบ
-มีองคความรูที่หลากหลาย
-มีการบูรณาการในแตละศาสตร
-สรางนักวิจัยรุนใหม
-สรางนักวิจัยชุมชน
-ปญหาและความตองการของชุมชนทองถิ่น
-บริบทของชุมชนทองถิ่น
-การมีสวนรวมชุมชนทองถิ่น
-ความเหมาะสม แกไขปญหาได
-ตรงกับความตองการของชุมชนทองถิ่น
-คืนขอมูลใหแกชุมชนทองถิ่น
-ใชประโยชนเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การแกไข
ปญหาดานตางๆ และนโยบายระดับตางๆ
-ขับเคลื่อนการวิจัยใหชุมชนทองถิ่น
-ขยายผลการวิจัยสูชุมชนอื่น
-ผลักดันนําไปตอยอดการวิจัย
-ขอมูลที่ไดจากการวิจัย
-ขอมูลที่ไดจากปราชญชาวบาน

ภาพที่ 1 รูปแบบวิธีการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น (Research method)
1. ขั้ นตอนการเตรียมทีมนักวิ จัย (team) ทีมนักวิจัยจะตองมีองคความรูท่ีหลากหลาย มีการบูรณาการรวมกัน
ระหวางนักวิจัยในแตละศาสตร รวมถึงตองสรางนักวิจัยรุนใหมใหเขามารวมเปนทีมวิจัยเพื่อสรางประสบการณในการทําวิจัย
รวมกับชุมชนทองถิ่น และสรางนักวิจัยชุมชนโดยนําปราชญชาวบานหรือชุมชนที่มีองคความรูเขารวมทีมวิจัย
2. ขั้นตอนการคนหาโจทยวิจัย (problem) โจทยวิจัยที่ไดตองเปนโจทยที่ไดมาจากปญหาและความตองการของ
ชุมชนทองถิ่น โดยมีการสํารวจ วิเคราะห หรือศึกษาบริบทตามกระบวนการมีสวนรวมระหวางนักวิจัยและชุมชนทองถิ่น
3. ขั้นตอนการออกแบบงานวิจัย (design) ลักษณะของงานวิจัยควรเปนงานที่ชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการออกแบบงานวิจัยเพื่อใหงานวิจัยที่ไดมีความเหมาะสม สามารถแกไขปญหา และตรงกับความตองการของชุมชน
ทองถิ่น
4. ขั้นตอนการนํางานวิจัยไปใชประโยชน (utilization) การวิจัยจะตองมีการนําผลการวิจัยที่ไดคืนขอมูลใหแกชุมชน
ทองถิ่น โดยการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเชิงวิชาการคือการเขียนบทความ การใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ การใช
ประโยชนในเชิงสังคม การใชประโยชนเชิงการแกไขปญหาดานตางๆ และการใชประโยชนในเชิงนโยบายระดับตางๆ
5. ขั้นตอนการขยายผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ (expansions) ตองมีการขับเคลื่อนตอใหชุมชนทองถิ่นที่เปนชุมชน
เปาหมายในการวิจัยสามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปขยายผลสูชุมชนอื่น และผลักดันใหผูมีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ไดนําไปใชดําเนินการตอยอดการวิจัย

6. ขั้นตอนการถอดบทเรียน (lesson) การถอดบทเรียนโดยการศึกษาขอมูลที่เปนองคความรูหรือประเด็นสําคัญที่ได
จากการวิจัย หรือขอมูลที่ไดจากปราชญชาวบานเพื่อนําไปเปนขอมูลที่เปนประโยชนใหแกผูสนใจไดเขามาศึกษาและสามารถ
นําไปพัฒนาตอยอดงานวิจัย
กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น (Research process)
กระบวนการ

กระบวนการวิจัย
เพื่อพัฒนาทองถิ่น
(Research process)

วิธีดําเนินการ
เครื่องมือ/วิธีการ
-ศึกษาสภาพ ปญหา ความ
-แบบสอบถาม
ศึกษาบริบท
ตองการ รวมถึงปจจัยที่เกี่ยวของ -การสัมภาษณ
ชุมชนทองถิ่น
กับบริบทชุมชนทองถิ่น
-การสนทนากลุม
(study)
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ
-สรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อ นวัตกรรมที่ไดผลการวิจัย
สรางสรรคผลงานวิจัย
นํามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
-วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
(research)
-สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
-อบรมเชิงปฏิบัติการใหแกชุมชน -คูมือองคความรูที่ไดจากการวิจัย
ทองถิ่น
-การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ถายทอดผลงานวิจัย
-ถอดบทเรียนที่ไดจากผลงานวิจัย -การสัมภาษณ
(transfer)
-ขยายผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติ -การสนทนากลุม
-การประชุมเชิงปฏิบัติการ
-ประเมินผลกระทบและผลลัพธที่ -การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
ติดตามประเมิน
เกิดขึ้นในการวิจัย
-การสัมภาษณ
ผลการวิจัย
-ประเมินตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ -แบบสอบถาม
(evaluation)
และเชิงคุณภาพ
-แบบประเมินความเหมาะสม
และความเปนประโยชน

ภาพที่ 2 รูปแบบกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น (Research process)
1. การศึกษาบริบทชุมชนทองถิ่น (study) ในการศึกษาบริบทชุมชนทองถิ่น อาจทําการศึกษาสภาพ ปญหา ความ
ตองการ รวมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับบริบทชุมชนทองถิ่น โดยใชเครื่องมือในการศึกษา เชน แบบสอบถาม การสัมภาษณ การ
สนทนากลุม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการใหขอมูล กระบวนการนี้จะทําใหทีม
วิ จัยทราบข อมูลบริบ ทของชุมชน โดยเฉพาะอย า งยิ่งขอมูล ปญหาและความต องการของชุ นท องถิ่ น ซึ่ งสามารถทํ า การ
วิเคราะหบริบทของชุมชนอยางเปนระบบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของการพั ฒนาโจทยวิจัย
2. การสรางสรรคผลงานวิจัย (research) หลังจากการศึกษาบริบทชุมชนทองถิ่นดานตางๆ ทีมวิจัยจะไดขอมูลและ
ไดโจทยวิจัยที่เปนความตองการของชุมชนทองถิ่นที่จะมาทําการสรางหรือพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อนํามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
โดยใหชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการออกแบบผลงานวิจัยเพื่อใหมีความเหมาะสมและตรงกับความตองการชุมชน
ทองถิ่น ผลงานวิจัยที่นํามาแกไขปญหาของชุมชนทองถิ่นเปนไดทั้งผลงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี หรือ ทาง
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

3. การถายทอดผลงานวิจัย (transfer) หลังจากการสรางสรรคผลงานวิจัยที่นํามาแกไขปญหาใหแกชุมชนทองถิ่น
แลว ทีมวิจัยจะตองทําการถายทอดผลงานวิจัยโดยวิธีการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกชุมชนทองถิ่น ใหมีความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับขอมูลตางๆ ของผลงานวิจัยที่สรางหรือพัฒนาขึ้น แลวทําการถอดบทเรียนที่ไดจากผลงานวิจัยเพื่อเปนขอมูล
ใหแกชุมชนทองถิ่นนําไปขยายผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติใหแกชุมชนอื่นหรือผูสนใจไดเขามาศึกษาและสามารถนําไปพัฒนา
ตอยอดงานวิจัยได
4. การติดตามประเมินผลการวิจัย (evaluation) หลังจากการวิจัยไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ทีมวิจัยจะตองมีการ
ติดตามประเมินผลการวิจัยในระหวางโครงการ การประเมินผลกระทบและผลลัพธที่เกิดขึ้นในการวิจัยวาเปนไปตามตัวชี้วัด
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่กําหนดไวหรือไม โดยผลงานวิจัยทางวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อาจใชวิธีการประเมินผล
จากการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร สัมภาษณ หรือแบบสอบถาม ผลงานวิจัยทางทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรอาจใช
วิธีการประเมินผลจากความเหมาะสม และความเปนประโยชน สัมภาษณ หรือแบบสอบถาม และใหมีการติดตามประเมินผล
เปนระยะหลังดําเนินการขยายผลการวิจัยไปสูการปฏิบัติใหแกชุมชนอื่น อาจเปนเปนระยะ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป

ตัวอยางงานวิจยั เพื่อการพัฒนาชุชุมชน
ชนทองถิ่น

รูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
หมาะสมในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คณะผูวิจัย
วิษณุ บัวเทศ
แดนชัย เครื่องเงิน
อิทธิพล เหลาพรม
สมโภชน วงษเขียด
อดิเรก ฟนเขียว
ณัฐภาณี บัวดี
กันต อินทุวงศ
ดุษฎี บุญธรรม
ไพโรจน นะเที่ยง

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

ชุดโครงการ “การพั
การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมม” ปงบประมาณ 2562

สนับสนุนโดย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาศักยภาพในการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร อําเภอพบพระ
จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย ของหนวยงานตนแบบที่ไดรับ
การยอมรับหรือประสบความสําเร็จ
3. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรี
ราษฏร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
4. เพื่อประเมินผลการใชเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

วิธีดําเนินงานวิจัย
ขั้ นตอนที่ 1 การศึ กษาศักยภาพในการแปรรูปจากถั่ว แมคคาเดเมียของกลุม วิสาหกิจ ชุม ชนบา นเสรีราษฏร
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผูใหขอมูล/แหลงขอมูล
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏรที่ทําการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบบันทึกผลที่เกิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะหศักยภาพในการแปร
รูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร ประกอบดวย 1) ดานกระบวนการผลิต 2) ดานเงินทุน 3) ดาน
แรงงาน และ 4) ดานการมีสวนรวมของสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย ของหนวยงาน
ตนแบบที่ไดรับการยอมรับหรือประสบความสําเร็จ โดยการสัมภาษณ
ผูใหขอมูล/แหลงขอมูล
หนวยงานที่ไดรับการยอมรับหรือประสบความสําเร็จในการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย จํานวน 2 แหง ไดแก 1)
วิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานบอเหมืองนอย ตําบลแสงภา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย และ 2) วิสาหกิจชุมชน
กลุมผูผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมีย เขาคอ หรือศูนยเรียนรูการแปรรูปแมคคาเดเมียเข็กนอย ตําบลเข็กนอย อําเภอเขาคอ
จังหวัดเพชรบูรณ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ เพื่อวิเคราะหแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูป
จากถั่วแมคคาเดเมีย ของหนวยงานตนแบบที่ไดรับการยอมรับหรือประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 1) เทคโนโลยีที่ใชใน
กระบวนการแปรรูป 2) กระบวนการในการแปรรูป และ 3) ตนทุนในการใชเทคโนโลยี

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียใหกับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนบานเสรีราษฏร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
ผูใหขอมูล/แหลงขอมูล
1. ขอมูลที่ไดจากศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย ของ
หนวยงานตนแบบที่ไดรับการยอมรับหรือประสบความสําเร็จในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
2. ขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 1) เทคโนโลยีโรงอบแหงถั่วแมคคาเดเมียแบบพลังงาน
รวม (ชีวมวล-แสงอาทิตย) และ 2) เทคโนโลยีเครื่องอบแหงเนื้อถั่วแมคคาเดเมียดวยอินฟราเรดแบบสายพาน
3. ขอมูลจากสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏรที่ทําการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย
เทคโนโลยีที่ใชในการวิจัย
1. เทคโนโลยีที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) เทคโนโลยีโรงอบแหงถั่วแมคคาเดเมียแบบพลังงานรวม (ชีวมวลแสงอาทิตย) และ 2) เทคโนโลยีเครื่องอบแหงเนื้อถั่วแมคคาเดเมียดวยอินฟราเรดแบบสายพาน

2. วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการการถายทอดเทคโนโลยี ประกอบดวย คูมือการใชเทคโนโลยีโรงอบแหงถั่วแมคคาเด
เมียแบบพลังงานรว ม (ชีว มวล-แสงอาทิตย) และ 2) เทคโนโลยี เครื่อ งอบแห งเนื้อ ถั่ วแมคคาเดเมีย ดว ยอิ นฟราเรดแบบ
สายพาน

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใชเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจชุมชน
บานเสรีราษฏร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผูใหขอมูล/แหลงขอมูล
สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏรที่ทําการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1. แบบบันทึกผลที่เกิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลในดานความเหมาะสม และดานความเปน
ประโยชน ในการใชเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร อําเภอพบ
พระ จังหวัดตาก

2. แบบการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร เพื่อประเมินผลจุดคุมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจาก
ถั่วแมคคาเดเมียของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก

ตารางที่ 1 แบบการวิ เคราะหทางเศรษฐศาสตรของโรงอบพลัง งานแสงอาทิ ตย (ตั ว เดิ ม) และผลการวิ เคราะห ทาง
เศรษฐศาสตรของโรงอบความรอนรวมจากพลังงานแสงอาทิตยและชีวมวล (ตัวใหม)

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของการอบแหงเนื้อถั่วโดยใชกาช (ตัวเดิม) และการอบแหงเนื้อ
ถั่วแมคคาเดเมียดวยอินฟราเรด (ตัวใหม)

การนําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
1. ดานนโยบาย
ไดสรางนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหากระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียใหแกชุมชนทองถิ่นซึ่งสอดคลองกับ
บริ บ ทของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฎ กํา แพงเพชร ที่ต องการให บุค ลากรทํา งานวิจัย และบริ ก ารวิ ช าการให แ ก ชุ ม ชนท อ งถิ่น
มหาวิทยาลัยฯ จึงไดนําผลงานวิจัยดังกลาวมากําหนดในที่ประชุมเพื่อเปนขอเสนอเชิงนโยบายใหกับบุคลกรที่จะดําเนินการ
วิจัยจะตองทํางานวิจัยที่สามารถแกไขปญหาใหกับชุมชนทองถิ่นหรือมีการบูรณาการในการทํางานรวมกับชุมชนทองถิ่น
2. ดานสาธารณะ
ได มีการรว มเผยแพรตอสาธารณะชน โดยเขารวมจัดงานวิจัยเพื่อสรางชุม ชนนวั ตกรรมและเศรษฐกิจ ภูมิภ าค
2020 “มหกรรมงานวิจัยสวนภูมิภาค ประจําป 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ” โดยมีการแนะนําผูประกอบการ เกษตรกร และประชานที่สนใจ เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมีย
โดยใชเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
3. ดานชุมชนและพื้นที่
คณะผูวิจัยไดดําเนินการถายทอดองคความรูที่ไดจากผลงานวิจัยใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร และได
เทคโนโลยีในกระบวนการแปรรูปจากถั่วแมคคาเดเมียที่สามารถชวยใหกลุมเปาหมายเพิ่มปริมาณการผลิต ลดคาใชจาย และ
ลดเวลาในการแปรรูป จํานวน 2 เทคโนโลยี ประกอบดว ย 1) โรงอบแหงถั่ว แมคคาเดเมี ย แบบพลั งงานรว ม (ชีว มวลแสงอาทิตย) ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณการอบแหงได 1,000 กิโลกรัม และลดคาแกสเปนจํานวน 2,400 บาท/ครั้ง คิดเปนผล
กําไรสุทธิ 8,999.54 บาท/ครั้ง เพิ่มขึ้นรอยละ 17.82 ตอครั้ง และ 2) เครื่องอบแหงเนื้อถั่วแมคคาเดเมียดวยอินฟราเรดแบบ
สายพาน สามารถลดเวลาและเพิ่มปริมาณการอบเนื้อดิบจากเดิมใชเวลา 15 ชั่วโมง อบได 80 กิโลกรัม เครื่องที่พัฒนาขึ้นใช
เวลาอบเนื้อดิบเพียง 8 ชั่วโมง อบได 111 กิโลกรัม และลดคาแกสในการอบเนื้อดิบเปนจํานวน 1,200 บาท/ครั้ง คิดเปนผล
กําไรสุทธิ 52,153.06 บาท/ครั้ง เพิ่มขึ้นรอยละ 38.64 ตอครั้ง
4. ดานพาณิชย
ไดเครื่องตนแบบในการอบแหงเนื้อถั่วแมคคาเดเมียดวยอินฟราเรดแบบสายพาน ที่มีกําลังการผลิตในการอบเนื้อ
ดิบได 111 กิโลกรัม ในเวลา 8 ชั่วโมง ซึ่งบริษัท อัลเจนเทค จํากัด ไดนําขอมูลและองคความรูที่ไดจากงานวิจัยไปตอยอดเพื่อ
พัฒนาเครื่องอบแหงดวยอินฟราเรดเพื่อใหมีกําลังการผลิตมากขึ้นกวาเดิม
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานเสรีราษฏร ไดจําหนายสินคาใหแก บริษัท พี เอส เอ็น อินเตอรฟูด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทแปร
รูปสงขายถั่วแมคคาเดเมียอบแหงใหแก Café Amazon ทั่วประเทศ และสงจําหนายใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรบานบอเหมืองนอย
5. ดานวิชาการ
สามารถนําไปประยุกตใชกับการอบแหงพืชผลทางการเกษตรไดหลายประเภท ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงนําไปใชใหบริการดานวิชาการแกผูประกอบการ และชุมชนทองถิ่น
ที่สนใจในการอบแหงพืชผลทางการเกษตร และใชเปนเครื่องตนแบบในการตอยอดการวิจัย

การถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาจุลินทรีย
แกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย ของเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร

1.
2.
3.
4.

คณะผูวิจัย
วิษณุ บัวเทศ
วุฒิเสก ทิพันธ
สมิตา อรรควงษ
พันธนิภา เมฆสินธุ

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปราชญชาวบาน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
องคการบริหารสวนตําบลทาพุทรา จังหวัดกําแพงเพชร
เทศบาลตําบลนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร

ไดรับทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจยั
โครงการจัดการความรูการวิจัยเพื่อการใชประโยชนเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดําริ
จาก สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจําปงบประมาณ 2562

วัตถุประสงค
1. เพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น โดยการพัฒนาจุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย ดวย
รูปแบบการจัดการความรูแบบมีสวนรวมของเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร
2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา การตอยอด และการขยายผลสูการปฏิบัติจากภู มิปญญาทองถิ่น ในการพัฒนา
จุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย ใหกับกลุมเปาหมายผูใชประโยชนอยางยั่งยืน
3. เพื่อการติดตามและประเมินผลการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น โดยการพัฒนาจุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคาง
ในระบบเกษตรปลอดภัย ของเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร

วิธีการดําเนินงาน
ระยะที่ 1 การติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 22 แหง โดยการจัดประชุมเวทีประชาคม
ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูล ไดแก เกษตรกร ผูนําชุมชน และประชาชนในชุมชนทองถิ่นในเขตจังหวัดกําแพงเพชร โดยกําหนดกลุม
พื้ นที่เ ปาหมายในการถา ยทอดเทคโนโลยีที่มีความพรอมในการนําเทคโนโลยีที่ ไดรับ การถ ายทอดไปขยายผลสูกลุมผูรั บ
ประโยชน จํา นวน 22 แห ง แหงละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 880 คน โดยวิธี การเลือกกลุ มตัว อยา งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน ไดแก แบบบันทึกผลที่เกิดจาการสัมภาษณในการจัดเวทีประชาคม

ระยะที่ 2 การนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นโดยการพัฒนาจุลินทรียแก ไขป ญหาสารเคมี ตกคางในระบบเกษตร
ปลอดภัย ของเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร ไปขยายผลสูการปฏิบัติ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูล ไดแก เกษตรกร ผูนําชุมชน และประชาชนในชุมชนทองถิ่นในเขตจังหวัดกําแพงเพชร โดยกําหนดกลุม
พื้ นที่เ ปาหมายในการถา ยทอดเทคโนโลยีที่มีความพรอมในการนําเทคโนโลยีที่ ไดรับ การถ ายทอดไปขยายผลสูกลุมผูรั บ
ประโยชน จํา นวน 22 แห ง แหงละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 880 คน โดยวิธี การเลือกกลุ มตัว อยา งแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน ไดแก
1. คูมือการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นโดยการพัฒนาจุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย
ของเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร

2. วิธีการการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น

ระยะที่ 3 การศึกษาเปรียบเทียบถึงผลกระทบและผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังจากการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่นโดยการพัฒนา
จุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย ของเกษตรกรจังหวัดกําแพงเพชร โดยการสัมภาษณขอมูล
ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูล ไดแก เกษตรกร / ผูนําชุมชน /ประชาชน ที่ไดรับการคัดเลือกใหจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูตนแบบทั้ง 22
แหง
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน ไดแก
1. แบบสัมภาษณขอมูลผลกระทบและผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังจากการนําเอาจุลินทรียไปใชในการทําการเกษตร

2. แบบการวิเคราะหตัวอยางดินจากกลุมเปาหมายกอนและหลังการใชจุลินทรียในการทําการเกษตร

ตารางที่ 1 แบบการวิเคราะหตัวอยางดินกอนการใชจุลินทรียในการทําการเกษตร

ตารางที่ 2 แบบการวิเคราะหตัวอยางดินหลังการใชจุลินทรียในการทําการเกษตร

ระยะที่ 4 สรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยี จัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูตนแบบ
ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูล ไดแก เกษตรกร / ผูนําชุมชน /ประชาชน ที่ไดรับการคัดเลือกใหจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูตนแบบทั้ง 22
แหง
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงาน ไดแก สื่อการเรียนรูในการนําเอาภูมิปญญาทองถิ่น และการใชจุลินทรียเพื่อแกไข
ปญ หาสารเคมี ตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย ประกอบดวย คูมือการถายทอดภู มิปญญาทองถิ่ นตามแนวปรัช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยการพัฒนาจุลิน ทรียแ กไขปญ หาสารเคมีตกค า งในระบบเกษตรปลอดภั ย ของเกษตรกรจั ง หวั ด
กําแพงเพชร และแผนปายไวนิล

ผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังจากดําเนินโครงการ
1. ผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังจากการอบรมเรื่องการพัฒนาจุลินทรียแกไขปญหาสารเคมีตกคางในระบบเกษตรปลอดภัย
ประกอบดวย การทําจุลินทรียปรับสภาพดิน การทําจุลินทรียยอยสลาย การทําเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบน้ํา การทําเชื้อราขาว
หรื อเชื้อ ราบิ วเวอเรีย แบบน้ํ า และการทํา เชื้อราเมธาไรเซีย มแบบน้ํา หลังจากการใชจุ ลินทรีย ในการทํา การเกษตรของ
กลุมเป าหมายที่ไดรับการคัดเลือกให จัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูตนแบบทั้ง 22 แหง สงผลทําใหกลุมเป าหมายสามารถลด
คาใชจาย และลดการใชสารเคมีในการทําการเกษตร โดยการใชจุลินทรียปรับสภาพดินแทนการใชปุยยูเรีย ซึ่งราคาปุยยูเรียก
ระสอบ 50 กิโลกรัม ราคาประมาณ 700 บาท ตนทุนจุลินทรียปรับสภาพดินเฉลี่ยลิตรละ 30 บาท ใช 3 ลิตร เทียบเทาปุย
ยูเรียหนึ่งกระสอบ (700-90=610) ลดตนทุน 610 บาท การใชจุลินทรียยอยสลายเพื่อปรับสภาพดินที่มีสารเคมีตกคาง และ
ยอยสลายเศษพืช ใบไม หรือหญา เพื่อทําเปนปุยอินทรีย มีตนทุนเฉลี่ยลิตรละ 27.75 บาท การใชเชื้อราไตรโคเดอรมาแบบ
น้ําเพื่อรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราพิธเทียม ไรซอกโทเนีย และสเคลอโรเทียม โรคใบจุด โรคใบไหม โรคใบขีดสีน้ําตาล โรค
เมล็ดดาง โรคแอนแทรคโนส โรครากเนาโคนเนา มีตนทุนเฉลี่ยลิตรละ 26 บาท เชื้อราไตรโคเดอรมาที่ขายตามทองตลาด
ทั่วไปขายราคาลิตรละ 350 บาท (350-26=324) ลดตนทุน 324 บาท การใชเชื้อราขาวหรือเชื้อราบิวเวอเรียแบบน้ําเพื่อ
กําจัดแมลงศัตรูพืช เชน เพลี้ยไฟ แมลงหวี่ขาว หนอนผีเสื้อ เพลี้ยจั๊กจั่น บั่ว ปลวก เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยไกแจ แมลง
คอมทอง มีตนทุนเฉลี่ยลิตรละ 26 บาท เชื้อราบิวเวอเรียที่ขายตามทองตลาดทั่วไปขายราคาลิตรละ 400 บาท (400-26) ลด
ตนทุน 374 บาท และการทําเชื้อราเมธาไรเซียมแบบน้ําเพื่อควบคุมและทําลายแมลงทั้งในระยะตัวออนและตัวเต็มวัยของดวง
แรด ดวงงวงมะพราว ดวงหนวดยาว ปลวก แมลงเตาทอง แมลงคอมทอง เพลี้ยทุกชนิด หนอนทุกชนิด มีตนทุนเฉลี่ยลิตรละ
26 บาท เชื้ อ ราเมธาไรเซี ย มขายตามทอ งตลาดทั่ วไปขายราคาลิ ตรละ 300 บาท (300-26) ลดต น ทุ น 274 บาท ซึ่ ง
กลุมเปาหมายสวนใหญจะนําจุลินทรียไปใชกับการปลูกผักตระกูลสลัดและผักสวนครัว เชน คะนา กวางตุง โดยขนาดแปลง

ผักจะมีความกวาง 1.20-1.50 เมตร ยาว 6 เมตร สามารถปลูกผักไดประมาณ 100-120 ตน ผักสลัดจะขายอยูในราคา
กิโลกรัมละ 100-120 บาท ใชเวลาในการปลูกประมาณ 45-50 วัน ผักคะนาและผักกวางตุ งจะขายอยูราคากําละ 10-20
บาท ใชเวลาในการปลูกประมาณ 45-60 วัน รายไดจากการขายผักต อแปลงประมาณ 1,000-1,200 บาท หลัง จากหั ก
คาใชจายจากคาน้ํา คาไฟ และคาจุลินทรียแลว กลุมเปาหมายจะมีกําไรที่ไดจากการขายผักตอแปลงประมาณ 800-900 บาท

2. ผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังจากการอบรมเรื่องการเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อทําปุยอินทรีย หลังจากการเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อทํา
ปุยอินทรีย ของกลุมเปาหมายที่ไดรับการคัดเลือกใหจัดตั้งเปนศูนยการเรียนรูตนแบบทั้ง 22 แหง สงผลทําใหกลุมเกษตรกร
สามารถลดการใชปุยเคมีในการทําเกษตร สามารถผลิตปุยหมักมูลไสเดือนจากขยะอินทรียไดประมาณ 1 ลิตรตอสัปดาห โดย
การเลี้ยงไสเดือนดินประมาณ 1 กิโลกรัม ตอพื้นที่ 1 ตารางเมตร ซึ่งสามารถลดรายจายในการซื้อจุลินทรียจากทองตลาดที่ขาย
ประมาณ 250-300 บาทตอลิตร

