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ค�ำน�ำ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเพือ่ มุง่ ไปสูก่ ารเป็น “ประเทศไทย 4.0” เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์
นวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลงานวิจัยในภาคส่วนต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนในทุกระดับ
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมต่อการก้าวไปข้างหน้าของประเทศอย่างมีส่วนร่วม ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เห็นความส�ำคัญ และให้คุณค่าแก่ผลงานวิจัยทุกประเภทมาโดยตลอด
เนือ่ งจากผลงานวิจยั ต่างๆ ล้วนเป็นฐานความรูท้ สี่ ำ� คัญต่อการพัฒนาและขับเคลือ่ นให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ของประเทศ ซึง่ ทีผ่ า่ นมา สกว. ได้สนับสนุนงานวิจยั และบุคลากรวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ครอบคลุมศาสตร์ทกุ ด้าน
อีกทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และมีกลไกผลักดันให้งานวิจัยได้เข้าไปมีส่วนในการยกระดับ
วงวิชาการ สร้างความรู้และเสนอข้อเท็จจริงให้แก่ภาคนโยบายและภาคประชาชน การสร้างมูลค่าเพิ่มและ
การยกระดับเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัย การเปลี่ยนแปลง
ด้านการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอยู่ขณะนี้ ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของ
ทุกภาคส่วนในการปรับตัวให้ทันการณ์ซึ่งต้องอาศัยสร้างและใช้ “ความรู้และนวัตกรรม” เป็นส�ำคัญ
สกว. ได้พจิ ารณาเห็นคุณค่าของผลงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจาก สกว. และเพือ่ เป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ให้แก่ผู้วิจัยและผลงาน สกว. จึงได้จัดคัดเลือกผลงานวิจัยที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น
ผลงานวิจัยเด่น สกว. เป็นประจ�ำทุกปี ส�ำหรับปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตัดสินผลงานเด่นได้คัดเลือก
ผลงานวิจัยเด่น จ�ำนวนทั้งสิ้น 13 ผลงาน แบ่งตามการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และผลกระทบในด้าน
ต่างๆ  ได้แก่ 1) ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย จ�ำนวน 2 ผลงาน 2) ผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ จ�ำนวน
1 ผลงาน 3) ผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์ จ�ำนวน 2 ผลงาน 4) ผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ จ�ำนวน
4 ผลงาน และ 5) ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ จ�ำนวน 4 ผลงาน โดยสาระส�ำคัญของผลงานแต่ละกลุ่ม
ได้ปรากฏในเอกสาร “ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�ำปี 2559” เล่มนี้ นอกจากนี้ในงานได้จัดเวทีเพื่อ
น�ำเสนอผลงานวิจัยในรายละเอียดแก่ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
โอกาสนี้ สกว. ขอแสดงความยินดีกบั คณะผูว้ จิ ยั ทีผ่ ลงานได้รบั คัดเลือกเป็นผลงานวิจยั เด่นประจ�ำปี
2559 และขอชื่นชมในความมุ่งมั่น ทุ่มเทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และก�ำลังปัญญาของนักวิจัยทุกท่าน ตลอดจน
สถาบันต้นสังกัด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยและร่วมผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ความส�ำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นก�ำลังใจหนึ่งของ
ผู้ท�ำงานแต่เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความภาคภูมิใจที่ท่านได้ร่วมกันผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อวงวิชาการ
ซึ่งองค์ความรู้ นวัตกรรม และบุคลากรวิจัยที่เกิดขึ้นนี้ล้วนเป็นฐานและก�ำลังส�ำคัญของการพัฒนาประเทศ
ต่อไป
(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สารบัญ
ประกาศส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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เรื่อง ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยคณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยเด่น
ได้คัดเลือกผลงาน/โครงการวิจัยเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ผลงานวิจัย
ด้านนโยบาย จ�ำนวน  ๒ ผลงาน ผลงานวิจัยด้านสาธารณะ จ�ำนวน ๑ ผลงาน ผลงานวิจัย
ด้านพาณิชย์ จ�ำนวน ๒ ผลงาน ผลงานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่ จ�ำนวน ๔ ผลงาน และ
ผลงานวิจัยด้านวิชาการ จ�ำนวน ๔ ผลงาน รวมทั้งสิ้น ๑๓ ผลงาน รายละเอียดดังนี้
ชื่อผลงาน

หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงาน

ผลงานวิจัยด้านนโยบาย
ศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน�้ำ รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์
รศ. ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย
โรงพยาบาลชุมชน
ผลงานวิจัยด้านสาธารณะ
การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ ผศ. ดร.สัญชัย สันติเวส
(ทัศนศิลป์) ส�ำหรับนักเรียนตาบอดระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลงานวิจัยด้านพาณิชย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งเมล็ดมะขามเพื่อ
รศ. ดร.วุฒิชัย นาครักษา
เพิ่มมูลค่า

การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย
รศ. ดร.นิรันดร มาแทน
ระบบควบคุมการอัดน�้ำยา ระบบควบคุมการอบ
และเตาอบไม้ตน้ แบบ ส�ำหรับการผลิตไม้ยางพารา
แปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
THE THAILAND RESEARCH FUND (TRF)

สังกัด/หน่วยงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ชื่อผลงาน

หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงาน

ผลงานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่
การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินส�ำหรับ อ. ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร
การจัดท�ำแผนชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ จังหวัดน่าน
		
นายส�ำรวย ผัดผล
รศ. ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
การพัฒนาระบบการจัดการน�้ำให้เพียงพอต่อ
นายก�ำพล ชิณะวงค์
การอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชน
นายอภิสิทธิ์ ลัมยศ
บ้านผาสุข ต�ำบลภูฟา้ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�ำ้ นายประชุม เดชวัน
อ่างเก็บน�้ำห้วยสงสัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นายสมนึก เทศอ้น
ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และโครงการ นายณรงค์ ง�้ำตั้ว
แนวทางการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้ำนาวัลเปรียง
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองแก
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ฯ
สืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม
นายสนิท แซ่ชั่ว
เพื่อยืนยันสิทธิชุมชนดั้งเดิมและแก้ปัญหาการ
ออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนกลุ่มชาติพันธ์
ชาวเล บ้านราไวย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ผลงานวิจัยด้านวิชาการ
นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน : นายสุรพงษ์ ชัยนาม
ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ
นิเวศวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์และ
ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
นัยยะความเป็นไปได้ในการใช้สารสกัดพืชเพื่อ
ควบคุมแมลงพาหะน�ำโรค
ยีนก่อโรคในมนุษย์ : การค้นหายีนใหม่และ
ศ. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
การศึกษาหน้าที่
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างระดับ
ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
นาโนเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและ
ไบโอไฮโดรดีออกซิจิเนทดีเซล

สังกัด/หน่วยงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
นายก อบต. เมืองจัง จ.น่าน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีมงานภาคประชาชน
ทีมงานภาคประชาชน

ทีมงานภาคประชาชน

ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ ส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผ ลงานวิจัยเด่น

ด้านนโยบาย

2

โครงการ

ผลงานวิจัยเด่น สกว.
ประจ�ำปี

2559

การใช้ ป ระโยชน์ ด ้ า นนโยบาย : การน� ำ ความรู ้ จ ากงานวิ จั ย ไปใช้ ใ น
กระบวนการก� ำ หนดนโยบาย ซึ่ ง นโยบายหมายถึ ง หลั ก การ แนวทาง
กลยุทธ์ ในการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อาจเป็นนโยบายระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือระดับหน่วยงาน
นโยบายที่ดีจะต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ แนวทาง และกลไกในการ
ด�ำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการการใช้ประโยชน์
ด้านนโยบายจะรวมทั้งการน�ำองค์ความรู้ ไปสังเคราะห์เป็นนโยบายหรือ
ทางเลือกเชิงนโยบาย (policy options) แล้วน�ำนโยบายนัน้ ไปสูผ่ ู้ ใช้ประโยชน์
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
THE THAILAND RESEARCH FUND (TRF)
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ศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน�้ำ
เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด
หัวหน้าโครงการ
รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เครือข่ายสถาบันร่วมวิจัย
1)
2)
3)
4)
5)

คณะนักวิจัย

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
THE THAILAND RESEARCH FUND (TRF)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก�ำแพงแสน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลงานวิจัยเด่น

ด้านนโยบาย
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ศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน�้ำ
เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
ด้ ว ยเล็ ง เห็ น ว่ า ประเทศไทยจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาทรั พ ยากรน�้ ำ ที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น
เนื่องจากปริมาณน�้ำต้นทุนมีจ�ำกัด ขณะที่จ�ำนวนประชากรและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป
รวมถึงการเพิ่มผลผลิตของพืชอาหารและพืชพลังงาน ตลอดจนสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
นับเป็นความเสี่ยงใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อน�้ำต้นทุน สถานการณ์ดังกล่าวจะเพิ่มแรงกดดันต่อ
การบริหารจัดการน�้ำในประเทศ และอาจน�ำไปสู่ “สงครามน�้ำ” ในอนาคต การบริหารจัดการน�้ำ
ในอดีตมักประสบปัญหาเหตุเพราะขาดเอกภาพในเชิงองค์กรและกฎหมาย อีกทัง้ ขาดข้อมูลในระดับ
พื้นที่ท�ำให้ยากต่อการแก้ปัญหาและวางแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการได้ การบริหาร
จัดการน�้ำภายใต้ความเสี่ยงใหม่ ต้องการองค์ความรู้เพื่อสร้างทางเลือกในการจัดการน�้ำให้เกิด
ประสิทธิภาพสูง และกระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม
งานวิจัยการวางแผนจัดการทรัพยากรน�้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด จึงได้ท�ำการบริหาร
จัดการเพื่อรับมือกับความเสี่ยงใหม่และสร้างความมั่นคงด้านน�้ำทั้งระดับชุมชนและจังหวัด โดย
ใช้แนวคิด “จากพื้นที่สู่นโยบาย” ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
การบูรณาการข้อมูลและแผนงานจากพื้นที่ เพื่อให้ทิศทางในการบริหารสอดคล้องกันและหาภาพ
ของศักยภาพในการจัดการทรัพยากรน�้ำในรูปของการใช้น�้ำ  (Water Usage) ให้เหมาะกับส่วนต่าง
(Gap) ระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน พร้อมทั้งสามารถตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม
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วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
ปีที่ 1 ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนากระบวนการวางแผนทั้งระดับจังหวัด และชุมชนเพื่อให้
ตอบสนองต่อความต้องการน�้ำ  และตามแผนพัฒนาของพื้นที่ พัฒนาเครื่องมือประมาณความ
ต้องการน�้ำ  และประเมินสถานการณ์การใช้น�้ำในพื้นที่ จัดท�ำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ถ่ายทอดให้กับเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ของจังหวัด เพื่อให้เข้าใจกระบวนการ การใช้เทคนิค และ
การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการวางแผน ผ่านกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการเพิ่มศักยภาพ
และการร่างแผนจัดการทรัพยากรน�้ำในระดับต่างๆ ของพื้นที่
ปีที่ 2 เพิม่ เติมการวิจยั และพัฒนาเทคนิควิชาการเพือ่ สนับสนุนกระบวนการวางแผนจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ  ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการน�้ำตามสถานการณ์น�้ำ  และแบบจ�ำลองความต้องการ
ใช้น�้ำที่สัมพันธ์กับทิศทางการพัฒนา
ปีที่ 3 เพิ่มเติมการวิเคราะห์กลไกเชื่อมโยงการวางแผนน�้ำกับแผนพัฒนาจังหวัด และ
เพิ่มเติมตัวชี้วัดส�ำหรับการวางแผนน�้ำ  แบบจ�ำลองประเมินความต้องการน�้ำโดยใช้ตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิต

ผลการวิจัย
1. เกิดกระบวนการวางแผนบริหารจัดการน�ำ้ ทีต่ อบ
สนองความต้องการของพื้นที่ น�ำเสนอในรูปของคู่มือการ
จัดท�ำแผนจัดการน�้ำระดับจังหวัดและระดับชุมชน
2. ได้ชุดความรู้ในการบูรณาการบริหารจัดการน�้ำ
เชิงพื้นที่ ได้แก่ องค์ความรู้และเทคนิควิชาการ บัญชีน�้ำ
รายต�ำบล ชุดเครือ่ งมือส�ำหรับชุมชน ท้องถิน่ และจังหวัดใน
กระบวนการวางแผนน�้ำอย่างมีส่วนร่วม และการเชื่อมโยง
แผนชุมชน-จังหวัดและหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อการปรับ
เปลีย่ นการท�ำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงาน
ราชการ และพืน้ ที่ จากต่างคนต่างท�ำ มาเป็นการแบ่งบทบาท
เชื่อมโยงกันโดยอาศัยชุดโครงการเป็นสื่อกลาง
3. ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย “การเชื่อมข้อต่อของ
การวางแผนด้านน�้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัด” จุดเน้นส�ำคัญ
คือ การก�ำหนดกระบวนการวางแผนน�ำ้ ทีม่ กี ารใช้ขอ้ มูลอย่าง
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
THE THAILAND RESEARCH FUND (TRF)

ผลงานวิจัยเด่น

ด้านนโยบาย
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มีส่วนร่วม ทั้งด้านการก�ำหนดบทบาทที่ไม่จ�ำเป็นต้องยึดเฉพาะส่วนของสายงานการบังคับบัญชา
เป็นฐานอย่างเดียว ท�ำให้การท�ำงานมีความยืดหยุ่น และการปรับปรุงกระบวนการในบริเวณข้อต่อ
ส�ำคัญให้มีการเก็บ ใช้ข้อมูล ถ่ายทอดแผนงานและความรู้
4. เกิดการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยจากสถาบันในพื้นที่เป็นกลไกวิชาการ หรือ Provincial
Think Tank ให้กบั จังหวัด และท้องถิน่ ตัวอย่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นกลไกวิชาการในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นต้น และพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและคนในพื้นที่โดยการปฏิบัติการร่วม
ในการจัดท�ำข้อมูล การใช้เครื่องมือ การวางแผน และการจัดท�ำโครงการแก้ไขปัญหาด้านน�้ำร่วมกัน
โดยมีรปู แบบทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพืน้ ทีท่ เี่ รียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ ให้ได้สงิ่ ทีเ่ หมาะสมในแต่ละภูมสิ งั คม
5. เกิดการสานเครือข่ายความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการทรัพยากรน�้ำ
ร่วมกันทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ผ่านเวทีสาธารณะนโยบายน�้ำ  สกว. ที่จัดขึ้น
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปีในวันน�้ำโลก ซึ่งจัดมาแล้ว 8 ครั้ง

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
เชิงนโยบาย 1) กรมทรัพยากรน�้ำ  มีนโยบายสนับสนุนการวางแผนและแก้ไขปัญหาการ
จัดการน�้ำในระดับจังหวัด โดยใช้แนวทางจากงานวิจัยนี้ โดยสนับสนุนงบประมาณจังหวัดละ 2
ล้านบาท เพื่อจัดท�ำข้อมูลแหล่งน�้ำระดับจังหวัด 2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
น�ำข้อมูลไปใช้พฒ
ั นาโครงการการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาน�ำ้ กินน�ำ้ ใช้ให้กบั หมูบ่ า้ นทีไ่ ม่มนี ำ�้ กิน
น�้ำใช้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้ำอุปโภคระดับหมู่บ้าน 3) กระทรวงมหาดไทย น�ำแนวทาง
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จากงานวิจัยไปพัฒนานโยบายการท�ำงานร่วมกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับจังหวัด
และหน่วยงาน ที่สามารถข้ามขอบเขตความรับผิดชอบของกันและกันและข้อจ�ำกัดของกระทรวง
และกรมได้โดยอาศัยการแบ่งบทบาทในชุดโครงการ เพือ่ เชือ่ มโยงกันอย่างเป็นรูปธรรม และมีความ
ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น 4) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี น�ำข้อมูลจากงานวิจัยไปใช้ประกอบการจัดท�ำเกณฑ์
ข้อตกลงในการให้บริการสาธารณะ และ 5) ได้น�ำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย “การเชื่อมข้อต่อของ
การวางแผนด้านน�ำ้ เพือ่ การพัฒนาจังหวัด” ต่อรัฐบาลและคณะกรรมาธิการปฏิรปู ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ แห่งชาติ และการจัดท�ำพระราชบัญญัติ
การจัดท�ำงบประมาณเชิงพื้นที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณา)
เชิงสาธารณะ 1) กรมชลประทาน ได้จัดท�ำ  MOU การพัฒนาชุดโครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ
ในเขตต�ำบลตะพง ต�ำบลนาตาขวัญ และต�ำบลบ้านแลง จังหวัดระยอง ร่วมกับ อบจ.ระยอง และ
ทั้ง 3 อบต. เพื่อใช้ในการเกษตรและการอุปโภค สามารถเพิ่มพื้นที่ได้ประโยชน์จากน�้ำชลประทาน
ถึง 2,500 ไร่ 2) บทเรียนจากการวางแผนจัดการน�้ำระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด ได้น�ำเสนอต่อ
สื่อมวลชนในเวทีแถลงข่าววิกฤติภัยแล้งเพื่อสื่อสู่สาธารณะ พร้อมทั้งได้จัดท�ำเอกสารเผยแพร่สู่
วงกว้าง และน�ำไปใช้ในการอบรมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด�ำเนินงานโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักนายกรัฐมนตรี 3) คณะ
กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม วุฒสิ ภา น�ำรายงานวิจยั เรือ่ ง “แนวคิดความมัน่ คง
ด้านทรัพยากรน�้ำ-ประเทศไทยกับนานาชาติ” ซึ่งเป็นผลจากโครงการไปใช้ประกอบการพิจารณา
ศึกษา กรณีการด�ำเนินการโครงการบริหารจัดการน�ำ้ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม
เชิงนโยบาย และ 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เช่น อบต.ท่าซัก จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถ
แก้ปัญหาแหล่งน�้ำดิบเพื่อผลิตน�้ำประปาด้วยการน�ำระบบ GIS และข้อมูลจากการเข้าร่วมงานวิจัย
มาวางท่อประปา ท�ำให้ประหยัดงบประมาณซือ้ น�ำ้ ดิบจากเทศบาล เดือนละ 0.2-1 ล้านบาท อันเป็น
ตัวอย่างในการเผยแพร่ต่อใน อบต. อื่นต่อไป
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
THE THAILAND RESEARCH FUND (TRF)

ผลงานวิจัยเด่น

ด้านนโยบาย
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เชิงวิชาการ ได้ผลิตหนังสือและต�ำรารวม 8 เรื่อง คือ 1) คู่มือการจัดท�ำแผนจัดการ
ทรัพยากรน�้ำจังหวัด 2) คู่มือการจัดท�ำแผนจัดการทรัพยากรน�้ำระดับชุมชน 3) การบริหารจัดการ
แหล่งน�้ำในชุมชน บทเรียนจากกรณีตัวอย่างจากระยอง และบทความในหนังสือ เสาหลักของ
แผ่นดิน ชุดเศรษฐกิจพอเพียง 4) สถานการณ์น�้ำ  ปี 2555 และผลกระทบจากเกณฑ์การปล่อยน�้ำ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5) สถานการณ์น�้ำ  และความเสี่ยงในจังหวัดระยองเพื่อ
การวางแผนอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการน�้ำสู่การเติบโตอย่างเมืองสีเขียว 6) ระบบการวางแผน
จัดการทรัพยากรน�้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด 7) บทเรียนและผลวิจัยจากการพัฒนาระบบ
การวางแผนจัดการทรัพยากรน�ำ้ เพือ่ ความมัน่ คงระดับจังหวัด 8) วิธกี ารจัดการแผนบริหารจัดการน�ำ้
แบบมีส่วนร่วม (จังหวัดระยอง สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช) และได้ผลิตบทความทางวิชาการ
จ�ำนวน 8 เรื่อง และวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 1 เรื่อง ในด้านการพัฒนาเครื่องมือ

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจยั นีไ้ ด้นำ� เสนอแนวคิดของการบริหารจัดการน�ำ้ เพือ่ รับมือกับความเสีย่ งใหม่ที่จะเกิดขึ้น
และสร้างความมั่นคงด้านน�้ำระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด ด้วยวิธีการจัดกระบวนการท�ำงานที่มี
การพัฒนาศักยภาพคน ใช้ข้อมูลพื้นที่หรือเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วย เพื่อให้เกิดการประสาน
ท�ำความเข้าใจ จัดท�ำกติกา และหาระบบที่รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงหรือความเสี่ยงในอนาคตได้
ในระดับชุมชน-จังหวัด ผลทีไ่ ด้รบั มีคณ
ุ ค่าอย่างยิง่ ต่อการจัดการทรัพยากรน�ำ้ และการพัฒนาประเทศ
ต่อไปในอนาคต
ผลงานวิจัยมีการน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรอบด้านทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และ
เชิงวิชาการ มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการจัดท�ำข้อตกลงข้ามหน่วยงาน การก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
ระเบียบการจัดการทรัพยากรน�้ำและประสานงานกับ อปท. ในร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ
และการจัดท�ำพระราชบัญญัติจัดท�ำงบประมาณเชิงพื้นที่
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โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์
โรงพยาบาลชุมชน
หัวหน้าโครงการ
รศ. ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะนักวิจัย

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ผลงานวิจัยเด่น

ด้านนโยบาย
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โครงการการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์
โรงพยาบาลชุมชน

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
จากกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทย ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (คณะท�ำงาน
เตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ, 2557) ที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและ
กรอบความคิดเห็นร่วมของประชาชน ได้สรุปประเด็นการปฏิรูประบบสาธารณสุขครอบคลุมใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้ (1) การปรับปรุงนโยบายสาธารณสุข (2) การพัฒนากฎหมาย ระบบธรรมาภิบาล
และกลไกเฝ้าระวังตรวจสอบถ่วงดุล (3) การปรับโครงสร้างและจัดเขตบริการสุขภาพ (4) การพัฒนา
คุณภาพระบบบริการสุขภาพ (5) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพ และ (6) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพยากรสาธารณสุขร่วมกัน โดย
ประเด็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบบริ ก าร
สุขภาพต้องด�ำเนินการให้มีแผนพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมีระยะ
เวลาอย่างน้อย 5 ปี มุ่งพัฒนาระบบบริการ
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ ซึ่งรวมถึงความเชี่ยวชาญระดับสูง
สร้างระบบที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ทั้ง
ภายในจังหวัด เขต และเป็นเครือข่ายระดับประเทศ เพื่อให้มีแผนแม่บทในการพัฒนาระบบบริหาร
ปัจจุบันเห็นได้ว่า โรงพยาบาลชุมชนเป็นผู้ให้บริการสาธารณสุขกับประชาชนและมีความ
ใกล้ชิดประชาชนมาก แต่ยังประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังยาและการจัดการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้เข้า
รับบริการรักษา ท�ำให้ประชาชนไม่ได้รับยาและการบริการที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ตลอดจน
ประเทศไม่มีข้อมูลที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการก�ำหนด
นโยบายและแผนด้านสุขภาพ การควบคุมป้องกันปัญหาด้านสุขภาพ ฯลฯ จ�ำเป็นต้องพัฒนาระบบ
สุขภาพของประเทศให้ดียิ่งขึ้น เชื่อมโยงถึงกันได้ในทุกระดับ
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ทีมวิจยั จึงเห็นว่า หลักการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทานสุขภาพ (Healthcare Supply
Chain and Logistics Management) ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผน ด�ำเนินการ และควบคุม
การไหลของวัสดุและข้อมูลสารสนเทศในระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาเป็นแผนปฏิบัติการ
เพื่อประยุกต์ใช้การจัดการระบบโลจิสติกส์โรงพยาบาลชุมชนให้มีประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนานโยบายระบบบริการสุขภาพของประเทศด้วย

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
โครงการวิจยั ได้ทำ� การส�ำรวจสถานะโลจิสติกส์ในระบบสาธารณสุขทัว่ ประเทศใน 3 ระดับ คือ
ระดับนโยบาย ระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาล รวมทั้งด�ำเนินการศึกษาเชิงลึกใน 20 โรงพยาบาล
โดยลงพื้นที่ส�ำรวจระบบการจัดการโลจิสติกส์สุขภาพ น�ำผลการส�ำรวจมาวิเคราะห์และแปลผล
เป็นนโยบาย และพัฒนาแบบประเมินระบบโลจิสติกส์ระดับโรงพยาบาล ท�ำให้ทราบปัญหาและ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และก�ำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมนโยบายส�ำหรับระบบโลจิสติกส์
โรงพยาบาลชุมชน

ผลการวิจัย
จากการศึกษาปัญหาและแนวทางปรับปรุงโลจิสติกส์ของระบบบริการสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยเฉพาะเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลชุมชน และการพัฒนาแบบประเมิน
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
THE THAILAND RESEARCH FUND (TRF)

ผลงานวิจัยเด่น

ด้านนโยบาย
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สุขภาพของระบบโลจิสติกส์ระดับโรงพยาบาล
ชุมชนสามารถสร้างระบบบริการสุขภาพที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนผลการพั ฒ นาแผน
ปฏิ บั ติ ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ก ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์
ในระดั บ โรงพยาบาลชุม ชนเกิด แนวทางการ
ปรับปรุงโลจิสติกส์ของระบบบริการสุขภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม
1. ระดั บ มหภาค ผลวิ จั ย ได้ ท� ำ การ
ประเมินปัญหาโลจิสติกส์ระบบบริการสุขภาพ
ระดับชาติ (Macro Level) พบว่า ประเทศไทย
มีหลายรหัสมาตรฐานบ่งชี้ตัวสินค้า เช่น รหัสยามีการใช้ทั้งรหัสยา 24 หลัก รหัส TMT รหัส GTIN
รหัสภายในโรงพยาบาลเอง และอื่นๆ หรือสินค้าบางกลุ่มยังไม่มีรหัสกลางที่ใช้ร่วมกันได้ ปัญหา
ที่เกิดขึ้น คือไม่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสานเชื่อมโยง
การท�ำงานกันได้ยาก ประกอบกับการไม่มีฐานข้อมูลกลางไว้แลกเปลี่ยนข้อมูล นอกจากนี้ ยังไม่มี
การริเริ่มการใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI : Electronic Data Interchange)
การประกอบธุรกรรมระหว่างกันยังเป็นระบบ Manual และ Paper–base และจากการขาด
มาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลและการท�ำงานในโซ่อุปทาน จึงท�ำให้การสอบย้อนกลับ (Traceability)
เป็นไปได้ยาก
2. ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร จากผลการประเมิ น ตนเอง และแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ระบบ
โลจิสติกส์ในโรงพยาบาลชุมชนกรณีศึกษาทั้ง 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ น�ำไปสู่ Best Practice
ของการปฏิบัติงานได้
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การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1. ระดับนโยบาย งานวิจยั นีไ้ ด้วเิ คราะห์ปญ
ั หาระดับชาติ 5 ระบบ คือ 1) การรวมศูนย์ขอ้ มูล
2) มาตรฐานรหัสและฐานข้อมูลกลาง 3) ระบบบริหารจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินค้า 4) ระบบ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และ 5) ระบบการสอบย้อนกลับ ผลวิจัยทั้ง 5 ระบบน�ำไป
สู่นโยบายการปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ของกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการศึกษาวิจัย
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานและระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
และแนวทางการริเริ่ม Big Data ด้านสาธารณสุขส�ำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย ภายใน
การสนับสนุนทุนวิจัยแผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาลปี 2559 ซึ่งโครงการได้ใช้
ผลวิจัยในการออกแบบระบบบริหารจัดการวัสดุคงคลังและคลังสินค้า โดยใช้มาตรฐานรหัสและ
สร้างฐานข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงรหัส รวมถึงระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
น�ำสู่การรวมศูนย์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย และสร้างระบบการสอบย้อนกลับเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อพัฒนาสู่การสร้างระบบโลจิสติกส์สาธารณสุขของทั่วประเทศ
2. ระดับปฏิบัติการ
1) งานวิจัยได้พัฒนาแบบประเมินระบบโลจิสติกส์ระดับปฏิบัติการให้โรงพยาบาล
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงพยาบาลตนเองได้อย่างยั่งยืน ท�ำให้สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล ได้บรรจุข้อแนะน�ำด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์รวมถึงมาตรฐานรหัสยา
เข้าไว้ในระบบของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อพัฒนาสู่การประเมินโรงพยาบาล
ทั่วประเทศด้วย
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
THE THAILAND RESEARCH FUND (TRF)

ผลงานวิจัยเด่น

ด้านนโยบาย
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2) งานวิจัยได้พัฒนาสู่การสร้างบุคลากรด้าน
โลจิ ส ติ ก ส์ ส าธารณสุ ข โดยการสร้ า งหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาด้าน Healthcare Logistics ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3) งานวิจัยได้น�ำไปใช้จริงกับ 20 โรงพยาบาล
เพือ่ เป็นต้นแบบระดับปฏิบตั กิ ารให้โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ
4) งานวิ จั ย ได้ Implement ทั้ ง ระบบกั บ
โรงพยาบาลสวี จังหวัดชุมพร และโรงพยาบาลสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี โดยปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น ดังนี้
		
โรงพยาบาลสวี จังหวัดชุมพร
• ระยะเวลารอคอยที่ผู้ป่วยนอกอยู่ในระบบ
ทั้งหมด (ห้องบัตร-รับยา) ลดลง 27%
• ระยะเวลารอคอยแพทย์ ลดลง 53%
		
โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
• มูลค่าคงคลังและอัตราคงคลังของยา ลดลง
229,618.87 บาทต่อเดือน
• มูลค่าคงคลังและอัตราคงคลังของวัสดุทวั่ ไป
ลดลง 3,504.35 บาทต่อเดือน
• มู ล ค่ า คงคลั ง และอั ต ราคงคลั ง ของวั ส ดุ
การแพทย์ ลดลง 143,971.99 บาทต่อ
เดือน

จุดเด่นของงานวิจัย
1. งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น งานแรกที่ ศึ ก ษาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละปรั บ ปรุ ง ระบบในโรงพยาบาล
และมุ่งเน้นระดับชุมชนวงกว้าง ซึ่งยังไม่ปรากฏงานวิจัยลักษณะนี้มาก่อน
2. ผลกระทบงานวิจัยนี้น�ำขึ้นสู่นโยบายระดับประเทศ และสู่ระดับปฏิบัติการจริงใน
โรงพยาบาลชุมชนในวงกว้าง
3. ผลของงานวิ จั ย นี้ ส ่ ว นหนึ่ ง ได้ พั ฒ นาแบบประเมิ น ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ใ นโรงพยาบาล
ได้ด้วยตนเอง ท�ำให้โรงพยาบาลสามารถปรับปรุงระบบด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

ผ ลงานวิจัยเด่น

ด้านสาธารณะ

1

โครงการ

ผลงานวิจัยเด่น สกว.
ประจ�ำปี

2559

การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ : การด�ำเนินงานเพื่อน�ำผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ไปใช้ ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งน�ำไปสู่
การเปลีย่ นวิธคี ดิ พฤติกรรม เพือ่ เพิม่ คุณภาพชีวติ ของประชาชน สร้างสังคม
คุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้
วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ส�ำหรับนักเรียนตาบอด
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หัวหน้าโครงการ
ผศ. ดร.สัญชัย สันติเวส
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครือข่ายสถาบันร่วมวิจัย

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
จังหวัดขอนแก่น ในมูลนิธิธรรมิกชน
เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

หน่วยงานร่วมสนับสนุนทุนวิจัย

ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ทุนมุ่งเป้าปี พ.ศ. 2557

คณะนักวิจัย

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ผลงานวิจัยเด่น

ด้านสาธารณะ
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การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ส�ำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
การเรียนรู้วิชาศิลปะสาขาทัศนศิลป์มี 4 ด้าน ได้แก่ ประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์
ศิลปวิจารณ์ และศิลปะปฏิบัติ ที่ล้วนแต่ใช้การมองเห็นเป็นหลักซึ่งเป็นเรื่องล�ำบากส�ำหรับนักเรียน
ตาบอดและส่งผลให้เกิดการละเลยจากครูผู้สอน เนื่องจากครูใช้สื่อการสอนเดียวกับนักเรียนที่
มองเห็น อีกทั้งยังไม่มีการปรับปรุงวิธีสอนและท�ำแผนการเรียนรู้อย่างจริงจัง การวิจัยนี้จึงได้เสนอ
แนวทางเพื่อช่วยนักเรียนตาบอดให้สามารถเรียนวิชาทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกับเด็กที่มองเห็น และ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาศิลปะแก่นักเรียนตาบอดทั้งที่เรียนร่วมและไม่ได้เรียนร่วมกับ
นักเรียนที่มองเห็นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกโรงเรียน
การสอนวิชาศิลปะภาคทฤษฎีซงึ่ มักจะเป็นการบรรยาย แม้นกั เรียนตาบอดจะจดจ�ำเนือ้ หาได้
แต่จะไม่เข้าใจลึกซึ้ง จ�ำเป็นต้องใช้สื่อการเรียนรู้มาประกอบการสอนเพื่ออธิบาย รูปปั้นใช้สัมผัส
รับรู้รูปทรงได้ แต่รับรู้ภาพวาดไม่ได้หรือรับรู้เพียงพื้นผิวเท่านั้น ทั้งยังท�ำให้ภาพวาดเสียหายได้
จึงต้องสร้างภาพวาดให้เป็นหุ่นนูนต�่ำเพื่อการสัมผัสให้เกิดความซาบซึ้งและเข้าใจยิ่งขึ้น แล้วการที่
นักเรียนตาบอดได้สัมผัสผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียง ช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนวิชาศิลปะ
แก่นักเรียนตาบอดได้เป็นอย่างดี
สื่อการเรียนรู้เพื่อคนตาบอดได้มีการคิดค้นและพัฒนาต่อเนื่อง แต่ไม่ค่อยเน้นวิชาศิลปะ
อีกทั้งยังขาดงบประมาณ ขาดการออกแบบที่เหมาะสมอย่าง
จริ ง จั ง เพื่ อ ให้ ค นตาบอดได้ เรี ย นรู ้ วิ ช าศิ ล ปะอั น ก่ อ ให้ เ กิ ด
พัฒนาการและการเจริญเติบโตในด้านต่างๆ จากการสัมภาษณ์
นักเรียนตาบอดและครูผู้สอนพบว่า กิจกรรมศิลปะไม่ได้มุ่ง
เน้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส�ำหรับนักเรียนตาบอดอย่างจริงจัง
เป็นเพียงเพื่อสันทนาการและแสดงออกสู่สังคมเท่านั้น ไม่มี
การวิจัยวิธีการเรียนรู้ศิลปะ ท�ำให้นักเรียนตาบอดเกิดความ
เบือ่ หน่ายและท้อแท้ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผลทีไ่ ด้รบั ไม่กอ่ ให้
เกิดความสุขและการพัฒนาการด้านต่างๆ ที่วิชาศิลปะพึงมี
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วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
โครงการวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และการศึกษาโดยสังเกตพฤติกรรมใน
ชั้นเรียนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยวิธีตีความแบบกรณีศึกษาและประยุกต์ เพื่อให้เข้าใจ
กิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างและใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่างกับกรณีอื่นที่คล้ายคลึงกัน สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ได้ โดยได้รบั รองจากส�ำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เลขที่ HE583013
กรอบแนวคิดงานวิจัยเริ่มต้นที่ปัญหาในการเรียนการสอนและกิจกรรมวิชาศิลปะ โดย
สัมภาษณ์และสังเกตเพื่อเก็บข้อมูล ศึกษาสื่อและเทคนิคที่ใช้ในปัจจุบันมาวิเคราะห์เพื่อน� ำไป
ออกแบบสื่อการเรียนรู้มาใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อวัดผลในวิชาศิลปะทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
ด้วยวิธี “One-to-One Tutoring” ท�ำเองโดยไม่มีผู้ช่วยคอยจับมือวาดหรือปั้นให้ แต่มีครูพี่เลี้ยง
คอยแนะน�ำหรือท�ำเป็นตัวอย่าง ใช้ทฤษฎีการสอนที่เน้นกระบวนการ และเน้นผู้เรียน ได้แก่
สังเกต ท�ำตามแบบ ท�ำเองโดยไม่มีแบบ และฝึกท�ำให้ช�ำนาญ ประกอบกับหลักวิชาความคุ้นเคย
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility : O&M) เพื่อให้รับรู้และเรียนได้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อได้ผลลัพธ์ของการวิจัยซึ่งเรียกว่า วิธีแก้ไขปัญหา (Solution) จะน�ำกลับมาแก้
ปัญหา (Problem) หรือการน�ำไปใช้จริงอย่างเป็นมาตรฐาน
นอกจากนี้ยังใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” (Peer assist) เป็นการจัดการ
ความรู้ก่อนลงมือท�ำกิจกรรม (Learning Before Doing) การจัด
กิจกรรมในลักษณะนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน
ปฏิบัติ และประเมินผล ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ ได้พิจารณา
ค้นพบความสามารถของตนเอง มองเห็นภาพลักษณ์แห่งตน ตัวตน
ในอุดมคติ และคุณค่าตนเองต่อความส�ำเร็จในการเรียน สิ่งเหล่านี้
จะช่ ว ยหล่ อ หลอมให้ ผู ้ เรี ย นรั ก และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเรี ย น มี
ความสุขในการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ผลงานวิจัยเด่น

ด้านสาธารณะ
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ผลการวิจัย
โครงการวิจัย ได้ท�ำการออกแบบสื่อการเรียนรู้ให้ผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน วัสดุหาง่าย ท�ำซ�้ำได้
โดยมี 8 แบบ ได้แก่ หุน่ ปูนปลาสเตอร์ลอยตัว หุน่ นูนต�ำ 
่ หุน่ กระดาษพับงานสถาปัตยกรรม กระดาษ
สุนทรียะ อุปกรณ์วาดภาพ โปรแกรมวาดภาพระบายสีโดยใช้ระดับเสียง ปั้นดินน�้ำมัน และ
เสียงบันทึกสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ อีกทั้งได้จัดท�ำคู่มือการจัดการเรียนรู้ส�ำหรับครูผู้สอนวิชา
ศิลปะช่วยในการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะส�ำหรับนักเรียนตาบอดที่ได้เรียนร่วมในชั้นเรียนของแต่ละ
โรงเรียน ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และโรงเรียนผลิตเองได้โดยบุคลากรหรือนักเรียนปกติ
ช่วยท�ำสือ่ และหน่วยงานแบ่งปันกันได้เป็นเครือข่ายยัง่ ยืน การออกแบบสือ่ การเรียนรูด้ า้ นทัศนศิลป์
ส�ำหรับนักเรียนตาบอดมัธยมปลาย ช่วยให้เรียนรู้ได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติด้วยคู่มือและวิธีสอน
ส�ำหรับครู 15 แผนการเรียนรู้ต้นแบบตามหลักสูตรแกนกลางวิชาศิลปะ สพฐ.
ผลสะท้อนจากกิจกรรมสอดคล้องกับทฤษฎีศลิ ปะของคนตาบอด ช่วยให้นกั เรียนตาบอดสนิท
และเลือนรางเรียนรู้ในวิชาศิลปะได้ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่ร่วมกิจกรรม รู้สึกว่า
ตนเองได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มีความสุขที่ได้เรียนวิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์)
นักเรียนตาบอดไม่รู้สึกแปลกแยก โดดเดี่ยวและสนทนาในบทเรียนเพื่อนร่วมชั้นได้ ดังนั้น การมีสื่อ
การเรียนวิชาศิลปะให้กับเขาท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
สื่อและแผนการจัดการเรียนรู้ และเทคนิคที่ถูกพัฒนานี้ มีประสิทธิภาพและดีกว่าแบบเดิม
ส่งผลให้นักเรียนตาบอดสามารถแสดงออกทางความคิด มีจินตนาการสร้างสรรค์เชิงบวก เกิด
ความสุขจากการเรียนศิลปะสอดคล้องตามทฤษฎีศิลปะ คือ ประสบการณ์ (Art as experience)
ของดิวอี้ และนักเรียนทัง้ หมดในกิจกรรมเรียนร่วมนีไ้ ด้รบั องค์ความรู้ ประสบการณ์ สามารถปรับตัว
เพื่อแก้ไขปัญหา มีพัฒนาการในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี อีกทั้งครูผู้สอนสามารถจัดแผนการเรียนรู้
โดยอาศัยเทคนิค และสื่อในงานวิจัยที่หลากหลาย เพื่อประยุกต์และน�ำไปใช้ในการเรียนการสอน
นักเรียนตาบอดในโรงเรียนแห่งอื่นได้อีก

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เ ล็ ง เห็ น ประโยชน์ ท างสั ง คมในด้ า น
การศึ ก ษาพิ เ ศษวิ ช าศิ ล ปะ (ทั ศ นศิ ล ป์ ) เพื่ อ ความ
เสมอภาคเท่ า เที ย ม และโอกาสด้ า นการศึ ก ษาแก่
นั ก เรี ย นตาบอด ซึ่ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ ง
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กระตุน้ งานวิจยั ลักษณะนีใ้ ห้มากขึน้ เนือ่ งจากวิชาศิลปศึกษาเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการ
ด้านอารมณ์ สติปัญญา ร่างกาย การรับรู้ สุนทรียภาพ และความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการกับ
วิชาต่างๆ งานวิจัยน�ำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตสื่อการเรียนรู้วิชาศิลปะเพื่อแบ่งปันกัน
อย่างยั่งยืน

กรอบแนวคิดงานวิจัย แผนผังแนวคิดระบบเครือข่ายการผลิต
และแบ่งปันสื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ผลงานวิจัยเด่น

ด้านสาธารณะ

การผลิตสื่อ และภาพผลงานชื่อ โลกแห่งความวุ่นวาย
โลกกับธรรมชาติ ต้นอ้อย ทะเล และเมื่อฉันฝันประหลาด
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ผ ลงานวิจัยเด่น

ด้านพาณิชย์

2

โครงการ

ผลงานวิจัยเด่น สกว.
ประจ�ำปี

2559

การใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ : เป็นผลงานวิจัยที่เน้นสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และลดการน�ำเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการบริการ

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งเมล็ดมะขาม
เพื่อเพิ่มมูลค่า
หัวหน้าโครงการ
รศ. ดร.วุฒิชัย นาครักษา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หน่วยงานร่วมสนับสนุนทุนวิจัย
บริษัท ปิ่นเพชร จ�ำกัด

คณะนักวิจัย

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งเมล็ดมะขามเพื่อเพิ่มมูลค่า

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแหล่งปลูกมะขามหวานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และได้รับการจดทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือตราสัญลักษณ์ GI จาก
กรมทรัพย์สินทางปัญญา จากข้อมูลการส่งออกมะขามปีละ 28.29 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1,171
ล้านบาท (ข้อมูลจากส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร, 2559)
ท�ำให้มีเมล็ดมะขามซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากการแปรรูปมะขามมีจ�ำนวนมาก บริษัท ปิ่นเพชร จ�ำกัด
เป็นบริษัทที่ผลิตและจ�ำหน่ายมะขามหวานเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์
มะขามในรูปแบบของมะขามหวานทั้งฝัก มะขามเปียกทั้งมีเมล็ดหรือแกะเมล็ดออกและมะขาม
แปรรูป เช่น มะขามแก้ว มะขามกวน ทอฟฟี่มะขาม และน�้ำมะขาม เป็นต้น โดยแต่ละปีมีปริมาณ
เมล็ดมะขามที่เหลือจากการแปรรูปปริมาณ 150-200 ตัน/ปี ปัจจุบันบริษัทส่งออกเมล็ดมะขาม
ขั้นต�่ำ  5 ตัน/เดือน ในราคากิโลกรัมละ 2-3 บาท ให้กับประเทศญี่ปุ่นและจีนเพื่อสกัดเป็นวัตถุดิบ
ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมสี บริษทั ได้เล็งเห็นถึงการเพิม่ มูลค่าของเมล็ดมะขามขึน้ แทนทีจ่ ะขายเป็นวัตถุดบิ
ให้กับบริษัทต่างประเทศ ทีมวิจัยและผู้ประกอบการจึงได้พัฒนาโครงการวิจัยนี้เพื่อน�ำเมล็ดมะขาม
มาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
การวิ จั ย ศึ ก ษากระบวนการ
เตรียมหรือสกัดเจลโลสจากแป้งเมล็ด
มะขาม และศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ข อง
เจลโลสที่ผลิตจากแป้งมะขาม พบว่า
สามารถทนต่อความร้อน กรด และ
แรงเฉือนได้ดี จึงน�ำมาใช้เป็นสารให้
ความข้นหนืด สารให้ความคงตัว สาร
ทดแทนไขมัน และสตาร์ชดัดแปรใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลายชนิ ด และท� ำ หน้ า ที่
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เป็นโพลิแซคคาร์ไรด์ชนิดอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลที่จะน�ำมาใช้ ซึ่งเจลที่ได้จากแป้งเมล็ด
มะขามมีลักษณะคล้ายเพคติน แต่ความแข็งแรง (gel stregth) สูง จึงใช้ในปริมาณน้อย มีเส้นใย
อาหารสูง และได้ทดลองประยุกต์ใช้เจลโลสในผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เช่น ฟิล์มเคลือบผิวผลไม้ โดย
ศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเจลโลสกับไคโตซานจากเปลือกกุ้งที่ใช้ในการผลิตฟิล์ม
เคลือบผิวผลไม้สามารถใช้เจลโลสได้สูงสุด 40% โดยวิธีเคลือบฟิล์มด้วยการสเปรย์จะได้ผลดีที่สุด
ทดลองน�ำฟิล์มไปเคลือบผิวผลไม้ 2 ชนิดคือ มะม่วงน�้ำดอกไม้และกล้วยหอมทอง เทียบกับการ
ไม่ใช้สารเคลือบผิว เมื่อเก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 15OC เป็นเวลา 7 วัน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น
เนื้อสัมผัส การยอมรับโดยรวมไม่แตกต่างกัน จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือ ฟิล์มที่ได้สารให้ฟิล์มจาก
ธรรมชาติ ไม่เป็นอันตราย และยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น
นอกจากนี้ยังทดลองน�ำเจลโลสมาพัฒนาเป็นฟิล์มแปะแผลชีวภาพ ร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลคลองหลวงแพ่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยน�ำประโยชน์ของเจลโลส
ร่วมกับไคโตซานมาพัฒนาเป็นเภสัชภัณฑ์ในรูปฟิล์มปิดแผล ข้อดีของเจลโลสฟิล์ม คือ สามารถ
ย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (biodegradable) และยังเสริมโครงร่างให้แก่แผลได้
ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารได้น� ำเจลโลสที่ท�ำให้เกิดเจลแทน
เพคติน โดยเริ่มจากการพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเยลลี่มะขามและไอศครีมเจลาโต และ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้านสี กลิ่น ลักษณะปรากฏ
รสชาติ และความชอบรวม ได้รับการยอมรับในระดับดี   จากนั้นผู้ประกอบการจึงได้ร่วมทุน
วิจัยต่อเพื่อท�ำการขยายก�ำลังการผลิตเจลโลสจากแป้งเมล็ดมะขามในระดับอุตสาหกรรมจากเดิม
ทีผ่ ลิต 50 กิโลกรัมต่อวัน เป็น 200 กิโลกรัมต่อวัน และศึกษาสภาวะเงือ่ นไขต่างๆ ในการขยายก�ำลัง
การผลิต

ผลการวิจัย
ชุดโครงการวิจัยนี้เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับ
ผูป้ ระกอบการ เพือ่ การเพิม่ มูลค่าจากของเหลือทิง้ ในกระบวนการ
แปรรูปมะขามของผู้ประกอบการโดยมีเป้าหมายในการทดแทน
เพคติ น ในอุ ต สาหกรรมอาหารเป็ น หลั ก จากผลวิ จั ย ท� ำ ให้ ไ ด้
กระบวนการผลิตแป้งเมล็ดมะขามและสมบัติของเจลโลสจาก
แป้งเมล็ดมะขามต่อพฤติกรรมการเกิดเจล ที่เหมาะสม สามารถ
น�ำเจลโลสจากแป้งมะขามไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มี
ความหลากหลายมากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เยลลี่มะขาม ไอศกรีมมะขามเจลาโต ฟิล์มเคลือบผิว
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ผลไม้เพื่อการส่งออก และฟิล์มแปะแผลชีวภาพ ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์
ออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจากเจลโลสมะขามในรูปแบบเซรั่ม อาหารเสริมลด
น�้ำหนักจากเจลโลส การเพิ่มความหนืดในผลิตภัณฑ์ซอสมะขาม ซอสผัดไทยด้วยเจลโลส เป็นต้น
ซึ่งเป็นการยกระดับสินค้าทางการเกษตรให้เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และสามารถ
ทดแทนการน�ำเข้าของวัตถุเจือปนในอาหาร (Food additive) จากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
โครงการนี้ สกว. ได้รว่ มกับ บริษทั ปิน่ เพชร จ�ำกัด เพือ่ พัฒนาการน�ำเมล็ดมะขามทีเ่ หลือจาก
การแปรรูปมาใช้ประโยชน์เป็นเจลโลสทดแทนเพคตินในอุตสาหกรรมอาหาร จากผลการด�ำเนินงาน
วิจัยอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ผู้ประกอบการมั่นใจและลงทุนอุปกรณ์เครื่องจักรและอื่นๆ เพื่อการผลิต
แป้งมะขามและเจลโลสระดับอุตสาหกรรมด้วยงบประมาณ 1.5 ล้านบาท และน�ำเจลโลสมา
ประยุกต์ใช้ในการผลิตไอศกรีมมะขามเจลาโต เยลลี่มะขาม ซอสมะขาม และซอสผัดไทยเชิง
พาณิชย์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจากเจลโลสมะขามในรูปแบบเซรั่ม และ
อาหารเสริมลดน�้ำหนักจากเจลโลส นอกจากนี้ บริษัทได้น�ำแป้งมะขามและเจลโลสส่งให้กับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารต่างๆ เช่น เจเล่ บิวตี้ เพื่อน�ำไปทดลองใช้เป็นวัตถุเจือปนในผลิตภัณฑ์อาหาร
ทดแทนการน�ำเข้ากัมชนิดต่างๆ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาธุรกิจ
เพื่อจ�ำหน่ายในราคาที่เหมาะสม (ปัจจุบันในตลาดจ�ำหน่ายเจลโลสในราคากิโลกรัมละ 5,00012,000 บาท) อีกทั้งได้มีการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เยลลี่มะขามและไอศกรีมมะขามในงานแสดง
สินค้าต่างๆ เช่น TIDE 2015 ซึ่งเป็นงานที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ และงาน Health and Cusine
2015 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เยลลี่และไอศครีมดังกล่าววางจ�ำหน่าย
ในร้านอาหารปิ่นเพชรและร้านขายของฝากในจังหวัดเพชรบูรณ์
และพื้นที่ใกล้เคียง การวิจัยอย่างต่อเนื่องท�ำให้จากเดิมที่ขาย
เมล็ดมะขามในราคากิโลกรัมละ 2-3 บาท และผลิตภัณฑ์แปรรูป
มะขามเท่านั้น เกิดช่องทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด
ท�ำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มแปรรูปนี้
ส�ำหรับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น นักวิจัยได้จดอนุสิทธิบัตร
กระบวนการผลิตแป้งเมล็ดมะขาม (เลขที่ 11504) และได้รบั รางวัล
เหรียญทองจากการน�ำผลงานวิจัยนี้ไปประกวดในงาน Brussels
Innova 2015 ที่ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และรางวัลในฐานะ
นักวิจัยดีเด่น จาก The Pressident of International July
เหรียญรางวัลพิเศษจาก The President of Euro Business-
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Haller Pro Inventio Foundation ประเทศโปแลนด์ ในงานเดียวกันส่วนผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
มะขามเจลาโตสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม
อาหารไทย (กลุ่มนวัตกรรมอาหารในอนาคต) ประจ�ำปี 2559” จัดโดยสถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม นอกจากนี้แผนธุรกิจของโครงการยังได้รับรางวัลแผนธุรกิจดีเด่น ล�ำดับที่ 2 IBK
Business Plan Competitive, Ivey Business School, University of Western Ontario,
Canada (ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 20-21 มกราคม 2560)

จุดเด่นของงานวิจัย
1. แนวคิดในการท�ำงานวิจยั ในโครงการนีเ้ ป็นการพัฒนาเพือ่ เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์มะขาม
โดยเป็นการน�ำของที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ถือเป็น
โมเดลต้นแบบในการใช้งานวิจยั เป็นเครือ่ งมือในการสร้างสินค้านวัตกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง
2. งานวิจัยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง จึงท�ำให้ผู้ประกอบการในระดับ SMEs ซึ่งไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เห็นความส�ำคัญและเข้าใจกระบวนการวิจัยและพัฒนา น�ำองค์ความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างจุดขายและสร้างความแตกต่างได้ นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างของ
รูปแบบการจัดการงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม “วิจัยได้...ขายจริง”
3. ช่วยตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตสินค้า สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
และมูลค่าเพิม่ จากการต่อยอดงานวิจยั สูเ่ ชิงพาณิชย์ สร้างความสามารถแข่งขันได้ดว้ ยผลิตภัณฑ์ใหม่
และรูปแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป รวมถึงนโยบายใน
ระยะยาวที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอาหารแปรรูป และเป็นศูนย์กลางใน
การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน”
4. สามารถพัฒนาบุคลากรวิจยั ให้สามารถท�ำงานร่วมกับภาคเอกชน จนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของภาคเอกชนได้อย่างดี เป็นการประสานการท�ำงานวิจัยทั้งในส่วนของการน�ำ
องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ผสานกับข้อมูลทางการตลาดและบริบท
ของเอกชน ท�ำให้ภาคเอกชนสามารถผลิต จ�ำหน่ายและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ อีกทั้งนักวิจัยก็สามารถสร้างผลงานคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและเชิงการน�ำความรู้สู่การใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริง
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

เมล็ดมะขามและแป้งเมล็ดมะขาม

เจลโลสจากแป้งเมล็ดมะขามที่ผลิตโดย
บริษัท ปิ่นเพชร จ�ำกัด

ไอศกรีมเจลาโตมะขาม คุ๊กกี้จากแป้งมะขามและเยลลี่มะขามที่ผู้ประกอบการจ�ำหน่าย

ฟิล์มที่ผลิตได้จากไคโตซานผสมกับเจลโลสจากเมล็ดมะขาม
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การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย
ระบบควบคุมการอัดน�้ำยา ระบบควบคุมการอบ
และเตาอบไม้ต้นแบบ ส�ำหรับการผลิตไม้ยางพารา
แปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ
รศ. ดร.นิรันดร มาแทน
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมไม้
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะนักวิจัย
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การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบการเลื่อย
ระบบควบคุมการอัดน�้ำยา ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้ต้นแบบ
ส�ำหรับการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
กระบวนการแปรรูปไม้ยางพาราในโรงงานอุตสาหกรรมประกอบด้วย การเลือ่ ยไม้ซงุ ยางพารา
การอัดน�้ำยาและการอบไม้ยางพาราแปรรูป มักใช้ความรู้จากประสบการณ์ของคนงานเป็นหลัก
ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตไม้ยางพาราแปรรูปได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ มีการสูญเสียใน
กระบวนการผลิตสูง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้ด�ำเนินการพัฒนาและสร้างเครื่องมือ
ต่างๆ เพื่อช่วยในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม โดยประเด็นย่อยของ
โจทย์วิจัยได้มาจากการที่คณะท�ำงานได้รับทุน JICA ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาค 10 จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในโครงการส�ำรวจเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตไม้ยางพารา
แปรรูปของโรงงานไม้ยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี 2548 จึงท�ำให้ทราบปัญหาต่างๆ
ในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปอย่างครบวงจรและน�ำมาสู่การพัฒนาโจทย์วิจัยที่รอบด้าน
ครอบคลุมการผลิตทุกระบบในโรงงาน

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
แนวทางการวิจัยเป็นการวางแผนระยะยาวแบบครบวงจร (ทั้งนี้เกิดจากการได้รับการ
สนับสนุนทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง) ด�ำเนินการพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยปรับปรุงการผลิตไม้ยางพารา
แปรรูปในทุกกระบวนการของโรงงาน ทั้งการเลื่อย การอัดน�้ำยา การอบไม้ และรูปแบบเตาอบไม้
โดยใช้ความรู้วิชาการที่ลึกซึ้งเป็นฐาน ด�ำเนินการขนานกันไปทั้งหมดพร้อมกัน โดยทั้งหมดจะต้อง
สอดคล้องกัน (ไม่ท�ำทีละส่วน) มีการระดมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งด้านไม้ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องกล เข้ามาร่วมด�ำเนินการตามลักษณะของงาน โดยทีมงานยังคงติดตามข้อบกพร่องของ
เครื่องมือต่างๆ ที่แม้ได้ติดตั้งและใช้งานแล้วในอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานระยะยาวของโรงงาน
และท�ำให้เครื่องมือมีความเสถียรกับการใช้งานจริงมากขึ้น
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ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ยางพาราทั้งหมดแบบ
ครบวงจร โดยการเน้นให้สามารถพึ่งพาตนเองภายในประเทศเป็นหลัก
ผลผลิตจากโครงการวิจัยในระดับที่มีการน�ำไปใช้งานแล้วในอุตสาหกรรม
1) ระบบควบคุมการอบไม้อตั โนมัติ DryWooD สามารถควบคุมเตาอบได้ 10 เตาพร้อมๆ กัน
ต่อหนึ่งระบบ สามารถตั้งโปรแกรมรูปแบบการอบแบบต่างๆได้มากถึง 10 ขั้นตอน มีระบบจัดเก็บ
ข้อมูลและเรียกดูข้อมูลการอบในอดีต การควบคุมสามารถท�ำได้ทั้งจากหน้าเตาอบ จากไมโครคอน
โทลเลอร์ที่วางไว้ในส่วนโรงอบไม้และจากคอมพิวเตอร์ในท�ำงาน โดยจะเรียงล�ำดับความส�ำคัญของ
การควบคุมจากหน้าเตาอบเป็นหลักเพื่อความปลอดภัย

2) ระบบควบคุมความเข้มข้นของน�้ำยาอัดไม้ ImPregWooD ประกอบด้วยเครื่องวัด
ความเข้มข้นโดยใช้หลักการความถ่วงจ�ำเพาะความละเอียดสูง และโปรแกรมค�ำนวณสูตรการผสม
น�้ำยา เพื่อให้ได้น�้ำยาที่มีความเข้มข้นตามต้องการในรอบการอัดถัดไป ระบบสามารถใช้งานกับ
ระบบอัดน�้ำยาของโรงงานรูปแบบต่างๆ
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3) ซอฟต์แวร์ออกแบบรูปแบบการเลื่อยไม้ซุง SawWooD สามารถใช้วิเคราะห์รูปแบบ
การเลื่อยแบบต่างๆ ใช้ได้กับไม้ซุง กลม เรียว และ รี ขนาดต่างๆ ได้ โดยซอฟแวร์จะแสดงผล
ในส่วนของปริมาณไม้ท่อนขนาดต่างๆ ที่ได้ ราคาไม้ที่ได้ ปริมาณการสูญเสียในรูปปีกไม้และขี้เลื่อย
จ�ำนวนครั้งในการตัด และความยาวรวมในการเลื่อย เป็นต้น

ผลผลิตจากโครงการวิจัยในระดับที่เป็นต้นแบบที่ก�ำลังจะน�ำไปใช้งานในอุตสาหกรรม
1) เครื่องวัดความชื้นไม้แบบความต้านทาน MoistWooD เป็นเครื่องมือที่ผลิตขึ้นโดยใช้
ฐานข้อมูลเฉพาะของไม้ยางพาราที่สร้างขึ้นโดยทีมวิจัย เครื่องมือสามารถใช้ตรวจสอบความชื้น
ไม้ยางพาราในระหว่างการอบ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ใช้สามารถยุติการอบไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อ
ความชื้นไม้ถึงค่าที่ก�ำหนด
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2) ระบบควบคุมความเข้มข้นของน�้ำยาอัดไม้ ImPregWooD (แบบอัตโนมัติ)

ผลผลิตจากโครงการวิจัยในระดับที่อยู่ในระดับการวิจัย
1) ระบบวิเคราะห์หน้าไม้ซุง ตีเส้นไม้ซุงและป้อนไม้ซุงอัตโนมัติ ระบบประกอบด้วย
ชุดถ่ายภาพไม้ซุงซึ่งวางอยู่บนสายพานล�ำเลียงโดยจะมีกล้องบันทึกภาพที่ต�ำแหน่งต่างๆ ภาพที่ได้
จะถูกวิเคราะห์โดยอัตโนมัติด้วยซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้น โดยจะประมวลผลเพื่อหารูปแบบการเลื่อย
ที่ท�ำให้ไส้ไม้วางตัวอยู่ในไม้แปรรูปเพียงแผ่นเดียวผลลัพธ์ของการประมวลผลสามารถน�ำไปใช้กับ
เครื่องมือเพื่อตีเส้นการเลื่อยที่หน้าไม้ หรือต่อกับระบบเลื่อยอัตโนมัติต่อไปได้
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2) ต้นแบบเตาอบไม้ยางพาราประสิทธิภาพสูง ออกแบบโดยใช้เทคนิค Computational
Fluid Dynamics (CFD) โดยแบบจ�ำลองได้ผ่านการสอบเทียบกับค่าที่วัดได้ภายในเตาอบไม้
ในอุตสาหกรรม ก่อนที่จะน�ำมาออกแบบเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสม รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์
ประกอบต่ า งๆ
ภายในเตาอบไม้

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1. ระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ DryWooD
ได้ท�ำการติดตั้งระบบให้ 6 บริษัท (5 บริษัทด�ำเนินการด้วยทุนขยายผลจากส�ำนักงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยมี 2 บริษัทที่ได้น�ำระบบไปใช้งานแล้วอย่างเต็มรูปแบบ
ทั้งโรงงานตลอดเวลา (โดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์เองทั้งหมด)
❏ บริษัท นครศรีพาราวู้ด จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช (เริ่มใช้งานวันที่ 25 มิถุนายน
2556 จ�ำนวน 1 เตาอบ ปัจจุบันใช้ทั้งโรงงาน 16 เตาอบ)

•
•
•
•
•
•

การอบไม้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลงจากเดือนละ 8 แสนกว่าบาท เหลือ 5 แสนกว่าบาท
ระบบทีส่ ร้างขึน้ บริษทั สามารถลดระยะเวลาการอบไม้ลงจาก 5-7 วัน เหลือเพียง 3.5 วัน
ไม้เสียจากการแตกและบิดงอลดลง 2-3% มูลค่าประมาณ 2 แสนบาทต่อเดือน
คุณภาพไม้ สีไม้ขาวดีขึ้น
ความปลอดภัยในการท�ำงานของคนงานสูงขึ้น
สามารถเพิม่ รอบการอบไม้จาก 4 รอบต่อเดือนเป็น 6 รอบต่อเดือน และลดการใช้แรงงาน
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บริษัท เอเชียแปซิฟิคพาราวู้ด จ�ำกัด จังหวัดตรัง (เริ่มใช้งานวันที่ 5 กันยายน 2558
จ�ำนวน 10 เตาอบ ปัจจุบันใช้ทั้งโรงงาน 38 เตาอบ)
❏

• สามารถลดการใช้พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า
• สามารถควบคุมอุณหภูมภิ ายในเตาให้มคี วามสม�ำ่ เสมอ ลดเปอร์เซ็นต์ของเสียจากการอบ
• สามารถลดเวลาในการอบไม้
• สามารถติดตามและตรวจสอบความผิดปกติของ อุปกรณ์ต่างๆ ของเตาอบและสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
• จากการเข้าไปติดตั้งบริษัท เอเชียแปซิฟิคพาราวู้ด จ�ำกัด ยินดีติดตั้งป้ายประกาศ
การใช้งานระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติที่ด้านหน้าส�ำนักงานของบริษัทฯ และยินดีมอบทุน
การศึกษาจ�ำนวน 2 ทุน ทุนละ 36,000 บาท/ปี เป็นระยะเวลา 4 ปี รวมมูลค่า 288,000 บาท
ให้กับนักศึกษาในส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ระบบควบคุมความเข้มข้นของน�้ำยาอัดไม้ ImPregWooD
ได้ท�ำการติดตั้งระบบให้ 17 บริษัท (2554-ปัจจุบัน) ตัวอย่างผลการประเมินจาก บริษัท
ไทยนครพาราวู้ด จ�ำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า เมื่อเริ่มต้นการใช้สามารถประหยัดการใช้
สารเคมีได้ประมาณ 100 กิโลกรัมต่อวัน มูลค่าประมาณ 5,000 บาทต่อวัน และคุณภาพของ
ไม้ยางพาราที่ผ่านการอัดน�ำ้ ยาผ่านมาตรฐานเดิมที่ก�ำหนด โดยยังคงใช้งานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2554-ปัจจุบัน
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3. โปรแกรมออกแบบรูปแบบการเลื่อย SawWooD
ได้ท�ำการฝึกอบรมและแจกโปรแกรมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราจ�ำนวน
30 บริษัท ณ อาคารอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ยางพาราของประเทศไทย
เองทั้งหมดแบบครบวงจร โดยไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีใดๆ จากต่างประเทศ โดยทีมวิจัย
สามารถสร้างเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปใน
อุตสาหกรรม (ในส่วนที่ด�ำเนินการเสร็จสิ้น) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ประจักษ์ในโรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราทีต่ ดั สินใจใช้งานระบบควบคุมความเข้มข้นน�ำ้ ยาและระบบควบคุม
การอบไม้อัตโนมัติอย่างจริงจังว่าเทคโนโลยีที่เป็นผลผลิตจากงานวิจัยนี้สามารถใช้งานได้จริง
ในโรงงานอย่างยั่งยืนในระยะยาว (ไม่ใช่ชั่วคราว) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวก
ในการท�ำงาน สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปไม้ยางพาราทั้งระบบ

ผ ลงานวิจัยเด่น

ด้านชุมชนและพื้นที่

4

โครงการ

ผลงานวิจัยเด่น สกว.
ประจ�ำปี

2559

การใช้ ป ระโยชน์ ด ้ า นชุ ม ชนและพื้ น ที่ : การน� ำ กระบวนการ วิ ธี ก าร
องค์ความรู้ การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง อันเป็นผลกระทบ ที่เกิดจาก
การวิจัยและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น พื้นที่ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์การขยายผล
ต่อชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอื่น
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การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ส�ำหรับการจัดท�ำแผนชุมชน เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน
หัวหน้าโครงการ
อ.ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงานร่วมสนับสนุนทุนวิจัย
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

คณะนักวิจัย
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การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินส�ำหรับการจัดท�ำแผนชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีเขตการปกครอง 15 อ�ำเภอ 99 ต�ำบล (อ้างอิงข้อมูลขอบเขต
จากกรมพัฒนาทีด่ นิ ) มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 7.6 ล้านไร่ ตามพระราชบัญญัตปิ า่ สงวนแห่งชาติปี พ.ศ. 2507
จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าไม้กว่า 6.5 ล้านไร่ คิดเป็น 84% ของพื้นที่ทั้งหมด จังหวัดน่านเริ่มสูญเสีย
พื้นที่ป่าไม้ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ที่รัฐบาลเปิดให้สัมปทานป่าไม้แก่ธุรกิจเอกชน ท�ำให้พื้นที่ป่าไม้ของ
จังหวัดน่านลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนัน้ ในช่วงปี พ.ศ. 2513-2514 ชาวเขาเผ่าม้ง และเมีย่ น (เย้า)
นับหมื่นคนได้อพยพลี้ภัยสงครามจาก สปป.ลาว เข้ามาในเขตจังหวัดน่าน รัฐบาลไทยจึงได้ตั้งค่าย
อพยพขนาดใหญ่ที่บ้านน�้ำยาว ซึ่งเป็นรอยเขตติดต่อระหว่างอ�ำเภอสันติสุขกับอ�ำเภอปัว โดยที่
รัฐบาลไทยได้เคลื่อนย้ายผู้อพยพไปตั้งรกรากตามจุดยุทธศาสตร์ส� ำคัญ เพื่อขัดขวางและปิดกั้น
การเคลื่อนไหวของ พคท. หมู่บ้านผู้อพยพเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตป่าต้นน�้ำที่อุดมสมบูรณ์ ชาวม้ง
ได้ท�ำการถางป่าเพื่อท�ำไร่หมุนเวียนและขยายวงออกไปเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวการสูญเสียป่า
ของจังหวัดน่านจึงทวีความรุนแรงมากขึ้น อีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้พื้นที่ป่าต้นน�้ำของจังหวัดน่าน
ลดลงอย่างรวดเร็ว คือ การที่รัฐบาลส่งเสริมการปลูกข้าวโพด เกือบ 40 ปีที่ผ่านมา ข้าวโพดกลาย
เป็นพืชไร่เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน และปลูกอยู่ในบริเวณพื้นที่เนินเขาในเขตป่าต้นน�้ ำ  ซึ่งท�ำ
การเกษตรบนพื้นที่สูงได้ใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสมและเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรดิน น�้ำ  และป่าไม้ ท�ำให้ทรัพยากรเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อ
การด�ำรงชีวติ ของชุมชน นอกจากนัน้ การบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในเขตป่าไม้บนพืน้ ทีท่ มี่ คี วาม
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ลาดชันสูงของจังหวัดน่าน เป็นปัญหาส�ำคัญที่ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อจังหวัดน่านเท่านั้น ส่งผล
กระทบต่อพื้นที่อื่นๆ ของประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางที่รับน�้ำจากลุ่มน�้ำน่าน
ปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็นที่ทุกภาคส่วนในจังหวัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ
หน่วยงาน NGO ในพื้นที่เห็นว่าเป็นปัญหาส�ำคัญ และมีความพยายามในการเข้าไปแก้ปัญหา
แต่ยังขาดการจัดการร่วมอย่างเป็นระบบ ดังนั้นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจึงจ�ำเป็นจะต้องอาศัย
การท�ำงานเชิงข้อมูลที่รอบด้านเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจร่วมต่อสถานการณ์ปัญหา
และการจัดท�ำแผนการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาควิชาการ ในการขับเคลื่อนการแก้
ปัญหาร่วมกัน

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการจัดท�ำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้ในช่วงปี พ.ศ. 2530-2556 ระดับต�ำบลทั้ง 99 ต�ำบล
ของจังหวัดน่าน และการวิเคราะห์ความรุนแรงของการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในระดับต�ำบลที่สัมพันธ์
กับพื้นที่ปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความความเข้าใจร่วมต่อสถานการณ์
ปัญหาการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดน่านการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และ
การใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น ได้ท�ำการวิเคราะห์เป็นรายต�ำบล ทั้งนี้การจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของปี พ.ศ. 2556 แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ปลูกข้าวนาลุ่ม ป่าไม้ พื้นที่ปลูกพืชไร่บน
ที่สูง เมืองและชุมชน พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ และแหล่งน�้ำ  โดยอาศัยข้อมูลภาพดาวเทียม
Thaichote ขนาดรายละเอียด (Resolution) 2 เมตร
ส่วนการจ�ำแนกพื้นที่ป่าไม้ใช้ข้อมูลภาพดาวเทียม Landsat ระบบ TM (Thematic
Mapper) ขนาดรายละเอียด 25 เมตร ของปี พ.ศ. 2530 ปี พ.ศ. 2533 ปี พ.ศ. 2536 ปี พ.ศ. 2539
ปี พ.ศ. 2542 ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2548 ปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2554 ซึ่งผลการวิเคราะห์
ที่ได้สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านได้ในระดับต�ำบลย้อนหลังตั้งแต่
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ช่วงปี พ.ศ. 2530-2554 และการใช้ประโยชน์ที่ดินของปี พ.ศ. 2556 ของพื้นที่ทั้ง 99 ต�ำบลของ
จังหวัดน่าน รวมทั้งสิ้น 990 ภาพ ซึ่งในการจ�ำแนกรายละเอียดข้อมูลใช้วิธีการจ�ำแนกแบบควบคุม
(Supervised Classification) ควบคูก่ บั การวิเคราะห์ดชั นีพชื พรรณ โดยวิธี Normalize Difference
Vegetation Index (NDVI)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลดลงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี โดยในช่วงปี พ.ศ. 2530-2548 จังหวัดน่านมีพื้นที่ป่าไม้ลดลงเฉลี่ยปีละประมาณ
20,500 ไร่ และในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2554 พื้นที่ป่าไม้ลดลงเฉลี่ยปีละ 56,300 ไร่ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบพลวัตพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านปี พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2556
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นอกจากนี้ พบว่ า ป่ า ที่ สู ญ เสี ย ไปนั้ น
ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยว
บนที่สูง โดยเฉพาะข้าวโพด ส�ำหรับผลการ
วิ เ คราะห์ ใ นส่ ว นของการเปลี่ ย นแปลงของ
พื้นที่ป่า ในชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำชั้น 1A นั้น พบ
เช่นเดียวกันว่าแต่ละต�ำบลมีเปอร์เซ็นต์การ
สู ญ เสี ย พื้ น ที่ ป ่ า ในชั้ น คุ ณ ภาพลุ ่ ม น�้ ำ ชั้ น 1A
ที่ต่างกัน ด้วยสาเหตุหลักสองประการ ได้แก่
การกระจายตัวของพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน�้ำชั้น 1A ที่มีความหลากหลายในพื้นที่ และการบุกรุก
พื้นที่ป่าของชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ของแต่ละต�ำบลที่ไม่เหมือนกัน

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ผลจากงานวิจัยนี้ได้ถูกน�ำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาใน 2 ลักษณะ คือ
1. การบริหารจัดการพื้นที่ป่าในระดับต�ำบล โดยมูลนิธิกสิกรไทยได้จัดท�ำสมุดพกต�ำบล
ส�ำหรับองค์การบริหารส่วนต�ำบล และชุมชนในพืน้ ทีข่ องแต่ละต�ำบลสามารถติดตามการเปลีย่ นแปลง
ของพืน้ ทีป่ า่ ของต�ำบล (เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.rakpanan.org) รวมถึงการประสานกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการจัดท�ำแผนฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ 
2. การบริหารงานพื้นที่ในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยข้อมูลและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ธนาคารกสิกรไทย เล็งเห็นการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในเว็บไซต์
“รักษ์ป่าน่าน” เพื่อให้ประชาชนน่านได้ร่วมกันหาแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จึงร่วมมือกับ
ส�ำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ในการขยาย
ผลการท�ำงานจากโครงการวิจัยฯ ในการจัดหาข้อมูลจากดาวเทียม โดยได้มีพิธีลงนามหนังสือแสดง
ความเจตจ�ำนงว่าด้วยหลักการความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระหว่างธนาคาร
กสิกรไทย กับ GISTDA เพื่อร่วมกันด�ำเนิน “โครงการจัดท�ำข้อมูลป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดน่าน ปี 2558-2560”
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ตามแนวพระราชด�ำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงต้องการให้มี
การแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัดน่านอย่างยั่งยืน

จุดเด่นของงานวิจัย
โครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการจัดท�ำแผนชุมชนส�ำหรับ
การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน” เป็นผลงานที่สะท้อนรูปธรรมของการท�ำงาน
วิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (งาน ABC) ของ สกว. ที่ใช้งานข้อมูลเชิงระบบ ให้เป็น “พื้นที่” ให้ภาค
ราชการและประชาชนได้มาท�ำความเข้าใจกับสถานการณ์รว่ มกัน หาทางเลือกร่วมกัน และตัดสินใจ
ปฏิบัติการในแนวทางที่เหมาะสมกับหลายๆ ฝ่าย กรณีนี้คือ โครงการรักษ์ป่าน่าน เป็นงานวิจัยที่มี
เป้าเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงบน ปรัชญา/ความเชื่อ ว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงต้องเกิดจากภายใน
ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้ท�ำ  และสมัครใจที่จะท�ำงานร่วมกัน ภายใต้ความตระหนัก ว่าภาครัฐ คือ
ผู้กุมทรัพยากรในการพัฒนา (เงินและกฎกติกา) จึงต้องท�ำงานกับภาครัฐ
กล่าวโดยรวมแล้วผลจากงานวิจัยได้สร้าง
ความตระหนักถึงปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าต้นน�้ำ
และผลกระทบต่อสังคมไทย ดังเห็นได้จากกระแส
การพลิกฟื้นผืนป่า การปลูกป่า ของทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ และองค์กรภาคส่วนต่างๆ
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การพัฒนาระบบการจัดการน�้ำให้เพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชน
บ้านผาสุข ต�ำบลภูฟา้ อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
หัวหน้าโครงการ
คุณนิพนธ์ ใจปิง

ที่ปรึกษาโครงการ
คุณอภิสิทธิ์ ลัมยศ

คณะนักวิจัย
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การพัฒนาระบบการจัดการน�้ำให้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชนบ้านผาสุข
ต�ำบลภูฟ้า อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
บ้านผาสุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต�ำบลภูฟ้า อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท�ำการเกษตร รองลงมา คือ อาชีพรับจ้างทั่วไปและหาของป่า จากสถานที่ตั้ง
ของหมู่บ้านนั้นยังคงพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติมาหลายชั่วอายุคน ทั้งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่
ท�ำกิน รวมถึงแหล่งอาหาร โดย
เฉพาะแหล่ ง น�้ ำ ธรรมชาติ ที่ มี
ล�ำห้วยน้อยใหญ่ประมาณ 20
ล�ำห้วยอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้าน
รวมถึงมีล�ำน�้ำว้าและล�ำน�้ำมาง
ไหลผ่านหมู่บ้าน ซึ่งชุมชนถือว่า
มีความส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิต
และเป็นแหล่งอาหารมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ
การใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำในผืนป่า
ธรรมชาติ ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์
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และเป็นป่าต้นน�้ำที่ส�ำคัญ โดยชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์และรักษาไว้ประมาณ 2,500 ไร่ เพื่อ
การใช้ประโยชน์ในหลายด้าน
แต่ในปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา สถานการณ์น�้ำของชุมชนเริ่มประสบปัญหาหลายประการ
โดยเฉพาะปัญหาการจัดการน�้ำ  ที่ระบบประปาภูเขาเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน
ในฤดูแล้ง ซึ่งมีสาเหตุส�ำคัญ 2 ประการ คือ 1) การลดลงของทรัพยากรป่าไม้ ที่เป็นแหล่งน�้ำต้นทุน
ของชุมชน การจัดการการส่งน�้ำที่เกิดการการรุกล�้ำการขยายพื้นที่ท�ำกินของคนในพื้นที่และ
2) การจัดการน�้ำที่ยังไม่เป็นระบบและไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ ดังนั้น จึงท�ำให้คนในชุมชนเกิด
การแย่งชิงน�้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนคนในชุมชนยังไม่เห็นข้อมูล ข้อเท็จจริงของ
ปัญหาในเรื่องของการจัดการน�้ำของชุมชน

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
จากสถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ผู้น�ำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการน�้ำ
ชุมชนบ้านผาสุข ต่างเห็นว่าการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการสืบค้นปัญหาอย่าง
จริงจังและเป็นระบบผ่านกระบวนการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน น่าจะก่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันที่จะท�ำให้รู้จักตนเอง รู้จักชุมชน และรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปลูกจิตส�ำนึกคนในชุมชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรใน
ชุมชนของตนเอง และท้ายที่สุดจะน�ำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการน�้ำของชุมชนได้
โดยคนในชุมชนและเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง ส�ำหรับโครงการนี้เป็นการวิจัย
ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Research & Development (R&D) ที่เน้นการใช้เครื่องมือ Participatory
Action Research : PAR) ร่วมกับการใช้ทกั ษะเชิงเทคนิคด้านวิศวกรรมอย่างง่าย (การวางท่อส่งน�้ำ)
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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และการบ�ำรุงรักษา ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือ
งานวิจยั ทางด้านสังคมและด้านเทคนิควิชาการ
ที่ ผ สมผสานสอดรั บ ในการพั ฒ นาทั ก ษะ
การเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเป็ น ระบบ ตลอดจนเป็ น
กระบวนการสร้างความเข้าใจ พัฒนาระบบ
วิธีคิดด้วยการใช้เหตุและผลที่มาจากข้อมูล
ที่เป็นข้อเท็จจริง สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อย่างสันติวิธี

ผลการวิจัย
งานวิ จั ย ของโครงการวิ จั ย นี้
มี โจทย์ ป ั ญ หาที่ ต ้ อ งการแก้ ไข “การ
บริ ห ารจั ด การน�้ ำ ให้ เ พี ย งพอต่ อ การ
อุปโภคบริโภคให้กับคนในชุมชนบ้าน
ผาสุ ข ” เป้ า หมายสู ง สุ ด ของการใช้
กระบวนการวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ในการ
ด� ำ เนิ น งานวิ จั ย ของโครงการนี้ คื อ
ต้ อ งการลดความขั ด แย้ ง ของคนใน
ชุมชนและลดความขัดแย้งของคนในชุมชนกับโครงการพระราชด�ำริศูนย์ภูฟ้า ตลอดจนสร้าง
จิตส�ำนึก เปลี่ยนวิธีคิดไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนบ้านผาสุก ให้ฟื้นฟู รักษาป่า
ต้นน�้ำ  ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะสร้างให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ซึ่งกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสามารถสร้างวิธีการคิดไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย คือ “ความรู้” ที่ชุมชนค้นพบเพื่อน�ำมาแก้ไขปัญหา
ชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้ทางวิชาการ (ด้านเทคนิค/เทคโนโลยี) และหลัก
ธรรมาภิบาล (เน้นศีลธรรม) ในการบริหารจัดการน�้ำของชุมชน ท�ำให้มีการบริหารจัดการน�้ำ
แบบใหม่ คือ 1) วิธีการตั้งกฎ กติกาชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ในการจัดสรรน�้ำให้กับคนในชุมชน
อย่างเป็นธรรม ร่วมกับการบริหารจัดการตรวจสอบคุณภาพน�้ำ (ทางด้านความปลอดภัยทางอนามัย)
ระบบการติดตั้ง-บ�ำรุงรักษา (ทางด้านเทคนิค) สัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครในชุมชน
ที่จะคอยผลัดเปลี่ยนตามวาระข้อตกในการเป็นอาสาสมัคร (ทุกครัวเรือนจะจัดส่งคนในครอบครัว
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มาเป็นอาสาสมัคร) 2) การฟื้นฟูแหล่งต้นน�้ำ  (ผืนป่า) โดยใช้ความรู้จากวิถีความเชื่อป่าศักดิ์สิทธิ์
จารีตประเพณี กฎ ข้อห้าม (การนับถือผีป่า/การบวชป่า) และการปลูกป่าเสริมตามความเชื่อและ
การใช้ประโยชน์จากป่า (พืชป่าที่สามารถสร้างรายได้ เช่น ต้นต๋าว) และการแบ่งโซนพื้นที่ป่า ได้แก่
ป่าต้นน�้ำ  ป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย 3) การลดความขัดแย้งการบริหารจัดการน�้ำ  ด้วยการบูรณาการ
กระบวนการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วม ระหว่าง ชุมชนบ้านผาสุก/โครงการพระราชด�ำริศูนย์ภูฟ้า/
หน่วยจัดการต้นน�ำ 
้ (กรมป่าไม้) ด้วยการใช้ขอ้ มูลงานวิจยั ทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง มาเป็นเครือ่ งมือการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันและน�ำไปสู่เวทีการพูดคุยและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติวิธี

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
พลังของข้อมูลความรู้ ชุมชนได้ สร้างกฎ กติกาของชุมชนด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาล
(เน้นศีลธรรม) มาปกครองคนในชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (ดิน น�้ำ  ป่า) เกิด
การจัดขอบเขตการใช้ประโยชน์จากป่า
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่
โดยแบ่งการใช้ประโยชน์จากป่า เป็น
3 ส่ว น ได้ แ ก่ ป่ า ต้ นน�้ ำ  ป่าอนุรักษ์
และป่าใช้สอย โดยป่าชุมชนและพื้นที่
ท� ำ กิ น นั้ น ผ่ า นการจั ด ท� ำ โฉนดชุ ม ชน
สุดท้ายทีมวิจยั ได้รว่ มกันท�ำและน�ำเสนอ
ต่อผู้เกี่ยวข้อง ทั้งยังได้สร้างประโยชน์
ให้ กั บ พื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนอื่ น ๆ อี ก ด้ ว ย
ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การการใช้ น�้ ำ 
มีทั้งหน่วยงานระดับพื้นที่ หน่วยงาน
ระดับส่วนกลาง สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน�้ำ  โดย
ส�ำนักงานชลประทาน จ.น่าน สนับสนุน
งบประมาณ ปี 2560 จ�ำนวน 27 ล้าน
บาท และขยายขอบเขตการจัดการน�้ำ
ให้กับชาวบ้านยังหมู่บ้านอื่นร่วมกันอีก
นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ งบประมาณจาก
โครงการประชารัฐ จ�ำนวน 250,000
บาท เพื่อสร้างระบบท่อส่งน�้ำ ระยะทาง
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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12,000 เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการแย่งน�้ำเพื่อการเกษตรบริเวณล�ำน�้ำมางกับห้วยป่าแอ้ว ซึ่ง
สามารถแก้ไขปัญหาน�้ำเพื่อการเกษตรได้จ�ำนวน 23 ไร่

จุดเด่นของงานวิจัย
งานวิจัยนี้ท�ำให้เกิดระบบการบริหารจัดการน�้ำที่เข้าไปมีส่วนช่วยลดความขัดแย้งของคน
ในชุมชน และลดความขัดแย้งระหว่างโครงการพระราชด�ำริศูนย์ภูฟ้ากับคนในชุมชน ด้วยวิธีการ
สันติวิธีที่อาศัยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการค้นหาสาเหตุ สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและร่วมกันวางแผนในการหาทางออกของปัญหาร่วมกัน ตลอดจนร่วมกัน
พัฒนาชุมชนและพื้นที่ ในการสร้างคุณภาพทรัพยากร (ดิน น�้ำ  ป่า) และคุณภาพชีวิตของคนใน
พื้นที่ ภายใต้การหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงราชการที่ 9 โดยได้สร้างนวัตกรรมการ
แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการสันติวิธี ที่ผสมผสานศาสตร์ความเชื่อทางศาสนา และหลักความรู้ทาง
ภูมิปัญญา ความรู้ทางวิชาการ ผลงาน
วิจัยโครงการนี้ เป็นการด�ำเนินงานโดย
ชาวบ้าน ซึ่งเป็น “คนในชุมชน-คนที่
ประสบปัญหาโดยตรง” และเป็นเจ้า
ของปั ญหาในพื้ น ที่ อย่ า งแท้ จ ริ ง สิ่ ง ที่
ส�ำคัญสุด คือ สามารถลดปัญหาความ
ขั ด แย้ ง ในการเรื่ อ งการใช้ น�้ ำ  ทั้ ง ใน
ปั จ จุ บั น และอนาคต ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาที่
สั่งสมมานานไม่สามารถแก้ไขได้ ให้มี
ทางออกเกิดขึ้นเป็นจริงได้
โครงการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นถึง “พลัง
ของข้อมูลความรู้” อันเป็นผลจากการ
ด�ำเนินงานวิจัย ความรู้ ที่ได้จากการ
วิจัยถูกน�ำไปขยายวงสร้างการรับรู้ เห็น
ความส�ำคัญในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหลาย
ส่วน จึงท�ำให้เกิดการสนับสนุนขยายผล
การท�ำงานไปยังชุมชนอื่นๆ ในต�ำบล
ภูฟ้า
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โครงการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน�้ำ อ่างเก็บน�้ำห้วยสงสัย

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และ

โครงการแนวทางการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้ำ
นาวัลเปรียงแบบมีส่วนร่วม

ของชุมชนบ้านหนองแก ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริน�ำร่อง 84 แห่ง

ชื่อหัวหน้าโครงการ / ทีมวิจัย
นายประชุม เดชวัน และนายสมนึก เทศอ้น

โครงการแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำอ่างเก็บน�้ำห้วยสงสัย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

นายณรงค์ ง�้ำตั้ว

โครงการแนวทางการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้ำนาวัลเปรียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านหนองแก ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 1 และ 2

หน่วยงานร่วม
สนับสนุนทุนวิจัย

ทีมห้วยสงสัย

กรมชลประทาน

ทีมนาวัลเปรียง
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โครงการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำ อ่างเก็บน�้ำห้วยสงสัย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และ
โครงการแนวทางการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้ำนาวัลเปรียงแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านหนองแก ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�้ำในพื้นที่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริน�ำร่อง 84 แห่ง

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ
(ส�ำนักงาน กปร.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมชลประทาน ร่วมกันจัดท�ำ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน�ำ้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำรินำ� ร่อง
84 แห่ง ส�ำหรับจังหวัดเพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ถือเป็น 2 ในพื้นที่ 9 จังหวัดที่ได้เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ และสร้างกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมจากการปฏิบัติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ในการ
บริหารจัดการน�้ำอย่างบูรณาการและยั่งยืน
อ่างเก็บน�้ำห้วยสงสัยและอ่างเก็บน�้ำนาวัลเปรียง เป็นอ่างเก็บน�้ำในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ เพื่อจัดหาน�้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของชุมชนและต�ำบลใกล้เคียง อ่างเก็บน�้ำ
ห้วยสงสัย จ.เพชรบุรี เป็นอ่างเก็บน�้ำขนาดกลาง ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกจ�ำนวน 4,050 ไร่
มีผู้ใช้น�้ำร่วมกัน 5 หมู่บ้าน 782 ครัวเรือน 2,413 คน อ่างเก็บน�้ำนาวัลเปรียง จ.ประจวบคีรีขันธ์
เป็นอ่างเก็บน�้ำขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกจ�ำนวน 1,900 ไร่ มีผู้ใช้น�้ำด้วยกัน 3 หมู่บ้าน
287 ครัวเรือน 1,160 คน พื้นที่ส่งน�้ำ  1,900 ไร่ การใช้น�้ำทั้งสองอ่างส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตร
ปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผัก ซึ่งใช้น�้ำมากตลอดทั้งปี เมื่อชาวบ้านขยายพื้นที่การเกษตร
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้น�้ำเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการจัดสรรน�้ำไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของเกษตรกรที่ปลูกพืชแตกต่างกันและมีพฤติกรรมใช้น�้ำต่างกัน ท�ำให้น�้ำไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ เกิดวิกฤตขาดแคลนน�้ำ  น�ำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น�้ำแต่ละกลุ่ม และความ
ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ชลประทานที่ไม่สามารถจัดสรรน�้ำได้อย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการน�้ำ
ขาดการมีส่วนร่วมจากชาวบ้านในพื้นที่
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วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
ชุดโครงการวิจัยนี้ท�ำการวิจัยต่อเนื่อง 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 มุ่งเน้นการหาแนวทางการ
บริหารจัดการน�้ำ  ระยะที่ 2 น�ำแนวทางไปปฏิบัติ ซึ่งสภาพพื้นที่ทั้ง 2 อ่าง มีความขัดแย้งเรื่อง
ความต้องการใช้น�้ำจากการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ความขัดแย้งระหว่าง
ชาวบ้านผู้ใช้น�้ำเอง การบริหารจัดการน�้ำอย่างไม่เข้าใจของ เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ที่ดูแลอ่าง สภาพ
ปัญหามีความคล้ายคลึงกัน กระบวนการด�ำเนินงานวิจัยจึงก�ำหนดเป็นเป้าหมายท�ำงานร่วมไป
พร้อมๆ กัน เป็นกระบวนการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล สรุปวิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าทีช่ ลประทาน ชาวบ้าน และท้องถิน่ จนเห็นภาพรวมสถานการณ์ปญ
ั หาการบริหารจัดการน�ำ้
ในอ่างขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อลดความ
ขัดแย้งเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรน�้ำในพื้นที่ โดยใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม Participatory Action
Research : PAR) ระยะที่ 1 เน้นกระบวนการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างแกนน�ำชุมชน

เจ้าหน้าที่ชลประทาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อสานความ
สัมพันธ์ของคนในชุมชน จัดท�ำแผนที่ชุมชนเพื่อ
ดู เ ส้ น ทางน�้ ำ และการเพาะปลู ก พื ช แต่ ล ะชนิ ด
การเก็ บ รวบรวมปริ ม าณน�้ ำ ต้ น ทุ น และความ
ต้องการใช้นำ 
�้ ถอดบทเรียนเดิมด้านการจัดการน�ำ้
ของพื้ น ที่ กระบวนการท� ำ งานของเจ้ า หน้ า ที่
กรมชลประทาน วิ เ คราะห์ ผ ล หาความรู ้ เ พิ่ ม
ด้านต่างๆ ทั้งกฎระเบียบของกลุ่มผู้ใช้น�้ ำ  เพื่อ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการน�้ำ  ระยะ
ที่ 2 น�ำแนวทางที่ได้จากระยะที่ 1 มาทดลอง
แก้ ไขปั ญ หาควบคู ่ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล คุ ณ ภาพดิ น
และสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มี ก ารวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย และเงื่ อ นไขที่ มี ผ ลต่ อ
การบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมทั้งผู้ใช้น�้ำ
และผู้จัดการน�้ำ  เพื่อน�ำสู่การแก้ไขปัญหาโดย
อาศั ย ฐานข้ อ มูลและองค์ความรู้ทางวิช าการ
ของกรมชลประทาน

ผลการวิจัย
การด�ำเนินงานวิจัยก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการบริหารจัดการน�้ำแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
ผูใ้ ช้นำ 
�้ (คนในชุมชน) ผูจ้ ดั การน�ำ 
้ (เจ้าหน้าทีช่ ลประทาน) และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง จัดท�ำข้อมูลอย่าง
เป็นระบบทีบ่ รู ณาการความรูช้ าวบ้านกับความรูว้ ชิ าการของกรมชลประทาน เช่น ข้อมูลสถานการณ์
ปัญหาการบริหารจัดการน�ำ 
้ สภาพภูมอิ ากาศ ปริมาณน�ำ้ ฝนแต่ละรอบปี คุณภาพดิน พืน้ ทีเ่ พาะปลูก
ระบบการเปิดปิดรอบน�้ำที่สัมพันธ์กับความต้องการใช้น�้ำ  การซ่อมแซมอ่างเก็บน�้ำ  ดูแลเส้นทางน�้ำ
บ�ำรุงรักษาท่อส่งน�้ำ  ให้สามารถจัดการน�้ำร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการท�ำงานใหม่
ที่เป็นหัวใจส�ำคัญของการบริหารจัดการน�้ำอย่างมีส่วนร่วมทั้ง 2 อ่าง คือ 1) ต้องมีการวางแผน
ท�ำงานโดยใช้วิธีการประชุมแบบมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทาน ชาวบ้าน และหน่วยงาน
ท้องถิน่ 2) มีการเก็บข้อมูลและคืนข้อมูลชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง 3) แกนน�ำชุมชนและทีมวิจยั ชาวบ้าน
ต้องพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านการสรุป จดบันทึก เก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และน�ำเสนอข้อมูล
ให้ชุมชนทราบเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 4) สร้างการเรียนรู้ไปสู่เด็ก
เยาวชนให้เกิดจิตส�ำนึกรักท้องถิ่นและมาช่วยดูแลรักษาอ่างเก็บน�้ำให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข้อค้นพบจาการงานวิจัย คือ วิธีการใหม่ ได้แก่ 1) การจัดการปัญหาความขาดแคลนน�้ำ
ของพื้นที่ ที่เรียกว่า “ดิน-น�้ำ-ป่า” ตามศาสตร์พระราชา คือ การเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งก�ำเนิด
แหล่งน�้ำ ชาวบ้านทั้ง 2 พื้นที่ด�ำเนินการปลูกป่าบริเวณโดยรอบ พร้อมกับฟื้นฟูสภาพป่าที่มีอยู่แล้ว
ให้เป็นพื้นที่ห้ามบุกรุกโดยเด็ดขาด การดูแลรักษาพื้นดินที่เพาะปลูก และ 2) กฎระเบียบของกลุ่ม

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
กลุ่มผู้ใช้น�้ำและเจ้าหน้าที่ชลประทานอ่างเก็บน�้ำมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน ท�ำให้เกิด
การซ่อมแซมอ่างเก็บน�้ำและเส้นทางน�้ำที่เอื้อต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การสนับสนุน
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งบประมาณจากกรมชลประทาน และมีการท�ำฝายชะลอน�้ำ  5 แห่ง เช่น ที่บริเวณพื้นที่ด้านล่าง
อ่างเก็บน�้ำห้วยสงสัย มีกลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าช่วยปลูกป่าในเขากระปุก เพื่อส�ำรองน�้ำ
ไว้ใช้ฤดูแล้ง และขยายผลการท�ำงานเพื่อหาแนวทางจัดท� ำตลาดสีเขียวที่ส่งเสริมการปลูกพืช
ปลอดสาร ส่งเสริมคุณภาพน�้ำและคุณภาพชีวิตให้คนในชุมชน และจากการด�ำเนินงานอย่างมี
ส่วนร่วมส่งผลให้เจ้าหน้าที่ชลประทานเปลี่ยนแปลงวิธีท�ำงานใหม่ด้านการบริหารจัดการน�้ำ  เกิด
การปรับปรุงหลักสูตรชลประทานเพือ่ ท้องถิน่ อีกทัง้ กรมชลประทานยังได้นำ� วิธกี ารท�ำงานไปปรับใช้
อี ก หลายพื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ นอกจากนี้ พื้ น ที่ วิ จั ย ยั ง เป็ น ต้ น แบบการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้
ดูงานทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน เช่น ประเทศเอธิโอเปีย และประเทศ
แคนาดา ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ส�ำนักพระราชวัง เป็นต้น

จุดเด่นของงานวิจัย
1) เป็ น โครงการวิ จั ย ที่ ด� ำ เนิ น งานตาม
แนวทาง “ศาสตร์พระราชา” ที่เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ระหว่างทรัพยากร ดิน น�้ำ  และป่า โดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน�้ำ
เพื่อลดความขัดแย้งในระดับพื้นที่ ชาวบ้านเกิด
การเรียนรู้การท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน
ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น จนจบโครงการวิ จั ย ทั้ ง ในบทบาท
การเป็นผู้ใช้น�้ำที่ได้รับผลกระทบ และลุกขึ้นมา
เป็นผู้จัดการน�้ำที่แก้ไขปัญหาของตนเองจนเกิด
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ความตระหนักในการใช้น�้ำร่วมกันอย่างรู้คุณค่า
มีการแบ่งปันน�้ำโดยปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตมา
ปลูกพืชน�้ำน้อย กลุ่มผู้ใช้น�้ำมีการวางระบบการ
บริหารจัดการน�้ำให้เอื้อต่อการเพาะปลูก จัดท�ำ
ฝาย ปลูกป่า เพื่อปรับความชุ่มชื้นและรักษา
น�้ำใต้ดิน ส่งเสริมให้เกิดการด�ำรงชีวิตภายใต้
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย่ า งแท้ จ ริ ง
ชาวบ้านเห็นคุณค่าของ “การวิจยั ” และใช้ขอ้ มูล
ประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายผู้ใช้น�้ำ  เจ้าหน้าที่ชลประทาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถเป็น “ต้นแบบ” ให้กับหน่วยงานที่มีบทบาทในการบริหารจัดการน�้ำ  หรือพื้นที่ที่มีปัญหา
การแย่งชิงทรัพยากรน�้ำและต้องการลดความขัดแย้งในพื้นที่ นอกจากนี้ยังขยายผลการด�ำเนินงาน
อย่างยั่งยืนไปยังเด็กและเยาวชน ซึ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับปัจจัยและเงื่อนไขของ “คน” เชื่อมโยง
กับ “การเรียนรู้” ของเยาวชนที่มีต่อระบบการบริหารจัดการน�้ำที่น�ำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ชุมชน
ได้ใช้น�้ำอย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด
2) เกิดพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้ได้เข้าไปปรับเปลี่ยนต้นต่อของปัญหาอย่างแท้จริง
คือ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน ให้หันกับกลับมาดูแลรักษาป่า ปัจจุบันพื้นที่บริเวณเหนืออ่างและ
รอบอ่างเก็บน�้ำห้วยสงสัยชุนชนได้จัดเป็นพื้นที่ปลูกป่าร่วมกับเอกชน ประมาณ 2,000 ไร่ (ผ่าน
กิจกรรมปลูกป่า บวชป่า ดูแลป่า) การบริหารจัดการอ่างเก็บน�้ำดีอย่างไร หากไม่มีป่า ก็จะไม่มี
แหล่งก�ำเนิดของน�้ำไหลมาลงอ่าง งานวิจัยครั้งนี้จึงมีความส�ำคัญยิ่งคือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด
ของคนให้เห็นความส�ำคัญและความสัมพันธ์ของ “ดิน-น�้ำ-ป่า”
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สืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม
เพื่อยืนยันสิทธิชุมชนดั้งเดิมและแก้ปัญหา
การออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนกลุ่มชาติพันธ์
ชาวเล บ้านราไวย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
หัวหน้าโครงการ
นายสนิท แซ่ชั่ว

หน่วยงานร่วมสนับสนุนทุนวิจัย

มูลนิธิชุมชนไท และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ผลงานวิจัยเด่น

ด้านชุมชนและพื้นที่

สืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม เพื่อยืนยันสิทธิชุมชนดั้งเดิม
และแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ชาวเล
บ้านราไวย์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
ชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต อยู่ห่างจาก อ.เมือง
ภูเก็ต ประมาณ 17 กม. มีจ�ำนวนครัวเรือน 257 หลังคาเรือน ประชากร 2,063 คน ส่วนใหญ่
มีอาชีพประมงขนาดเล็ก รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย สภาพบ้านเรือนมี
ลักษณะบ้านเรือนถาวร ปลูกสร้างบ้านเรือนติดกันอย่างหนาแน่น อยู่ใจกลางพื้นที่โรงแรมหรู
ท่ามกลางนักท่องเที่ยวต่างชาติ แม้ปัจจุบันนี้ระบบสาธารณูปโภคจะดีขึ้นบ้าง แต่ยังมี
บ้านเรือนที่มีไฟฟ้าประมาณ 41 ครัวเรือน อีกประมาณ 165 ครัวเรือนใช้ไฟฟ้าแบบพ่วงจาก
เพื่อนบ้าน ใช้ตะเกียงหรือเทียนจ�ำนวน 38 ครัวเรือนปะปนกันไป
เมื่อ จ.ภูเก็ต กลายเป็นเมืองศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวที่ทั่วทุกมุมโลกรู้จักกันเป็น
อย่างดี ชายหาดงดงามริมทะเลย่านใจกลางเมืองภูเก็ตพื้นที่ทุกตารางนิ้ว ที่ดินมีราคาแพง
มหาศาล รวมถึงบริเวณหาดราไวย์ ผืนดินริมทะเลทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวเลตัง้ แต่อดีตมาจนปัจจุบนั
ทุกวันนี้เกิดกรณีพิพาทกันอย่างหนักหน่วงระหว่างชาวเลหาดราไวย์และนายทุน ปัจจุบัน
ชาวเลบ้านราไวย์ถูกด�ำเนินคดีฟ้องขับไล่ให้ออกจากพื้นที่กว่า 101 ราย
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วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
โครงการนี้ถือเป็นงานวิจัยที่ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เป็นผู้ด�ำเนินงานวิจัยมีบทบาท
เป็นหัวหน้าโครงและทีมวิจัยร่วมกัน โดยมี มูลนิธิชุมชนไท และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับทีมวิจัย กระบวนการด�ำเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เป้าหมายส�ำคัญของการด�ำเนินงานวิจัย
ครั้งนี้คือ เสริมสร้างศักยภาพชาวบ้านในการจัดท�ำข้อมูลที่สัมพันธ์กับชุมชนตัวเอง ให้เป็นระบบ
ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนการตั้งถิ่นฐาน เพื่อจัด
เป็นชุดความรู้ที่จะได้น�ำไปใช้ประโยชน์ด้านสิทธิของตนเอง ขณะเดียวกันทีมวิจัยชาวเลได้มี
การศึกษาข้อมูลความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านกฎหมายต่างๆ อาทิ กฎหมายด้านเอกสารสิทธิที่ดิน
เป็นต้น

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่เกิดขึ้น ทีมวิจัยเกิดการย้อนทบทวนเรื่องราวชีวิตตัวเองมองเห็นประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของตัวเองและเข้าใจถึงพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อยู่อาศัยมาเป็นล�ำดับ
ตามช่วงเวลาได้ชัดเจนขึ้น การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในจังหวัดภูเก็ตมีกลุ่มชาติพันธุ์
ชาวเลอยู่ 5 กลุม่ ประกอบด้วย ชุมชนแหลมหลา ชุมชนหินลูกเดียว ชุมชนสะป�ำ  ชุมชนแหลมตุก๊ แก
(สิเหร่) และชุมชนราไวย์ ในชุมชนชาวเลราไวย์ จากการศึกษาวิจยั นี้ พบว่า มีอยู่ 2 กลุม่ คือ มอแกน
และอูรกั ลาโว้ย เป็นชุมชนทีอ่ พยพเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานและอาศัยอยูม่ านานกว่า 200 ปี โดยมีเหตุการณ์
ส�ำคัญที่ชาวเลราไวย์จดจ�ำ  คือ การที่เสด็จของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนิน
เยี่ยมชุมชนชาวเลราไวย์ในปี พ.ศ. 2502 ก่อนเอกชนออกเอกสารสิทธิ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ข้อค้นพบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ด้านความรู้ เกิดความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตและวัฒนธรรม พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ รวมทัง้ ด้านผังเครือญาติ ซึง่ มาจากการสืบค้นของชาวเลบ้านราไวย์ บันทึกไว้
อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ เช่น ภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงการตั้งถิ่นฐานจาก
หลักฐานร่องรอยหลุมศพ การตั้งบ้านเรือน เป็นต้น กระบวนการใหม่ กระบวนการท�ำงานและต่อสู้
เรื่องสิทธิที่ดินอยู่อาศัยของชาวเล บ้านราไวย์ มีการบูรณาการความรู้ ที่ประกอบด้วย ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมผังเครือญาติของนักวิจัยชาวเล ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง (DSI) และความรู้ด้านกฎหมายจากนักวิชาการ ที่ทีมวิจัยและชาวบ้านได้ประสานให้เกิด
การบูรณาการความรู้ขึ้นมา

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ทีมวิจัยน�ำข้อมูลต่างๆ ที่ศึกษาด้วยตัวเอง จัดท�ำเป็นเอกสารร่วมกับทีมนักวิชาการใช้เป็น
ข้อมูลการยืนยันสิทธิของตัวเองต่อสูท้ างคดีแพ่งกับนายทุน จากเอกสารหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ทีจ่ ดั ท�ำขึน้ เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2560 ศาลจังหวัดภูเก็ต มีคำ� พิพากษาให้ยกฟ้องชาวชุมชนราไวย์
ในคดีพิพาทที่ดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยระหว่างชาวเลราไวย์กับเอกชน จ�ำนวน 4 คดี โดยศาลวินิจฉัย
จากหลักฐานการอ่านแปลภาพถ่ายที่ส�ำนักพระราชวังบันทึกเสด็จพระราชด�ำเนินโดยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีบ่ า้ นราไวย์ เมือ่ ปี พ.ศ. 2502 ซึง่ มีชาวราไวย์เฝ้ารับเสด็จ
ท�ำให้ศาลเชื่อว่า ที่ดินนี้เป็นชาวเลราไวย์ที่อยู่มาก่อนการเอกสารสิทธิในโฉนดของนายทุน ที่น�ำมา
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ฟ้องร้องขับไล่ชุนชนชาวเล หาดราไวย์
และชาวเลได้ ใช้ ข ้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษามาใช้ ใ น
การจัดท�ำค�ำร้องเพื่อขึ้นสู่ศาลปกครอง
ต่อไป
จากกรณีศึกษาครั้งนี้ถูกน�ำไปใช้
เป็ น บรรทั ด ฐานในพิ พ ากษาในคดี ที่ มี
ลักษณะเดียวกัน และน�ำไปสู่การปฏิรูป
ระบบยุติธรรม นอกจากนี้ นักวิชาการ

คณะนิ ติ ศ าสตร์ ม.เชี ย งใหม่ และ ม.รั ง สิ ต
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน�ำไปใช้เป็นข้อมูลสร้าง
บรรทั ด ฐานในการพิ พ ากษาในคดี ที่ มี ลั ก ษณะ
เดี ย วกั น น� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ รู ป ระบบยุ ติ ธ รรมที่
ประเทศไทยก�ำลังด�ำเนินการอยู่นี้ รวมทั้งใช้พื้นที่
ชุ ม ชนบ้ า นราไวย์ เ ป็ น Social Lab ในการจั ด
การเรียนการสอนนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ด้วย

จุดเด่นของงานวิจัย
ประการแรก ความจ� ำ เป็ น ในการค้ น หา
หลักฐานประวัติศาสตร์การอยู่อาศัยเพื่อแสดงถึง
การอยู่อาศัยจริงก่อนที่เอกชนจะออกโฉนดที่ดิน
เนื่องจากชาวเลจะมีแต่ภาษาพูดไม่มีภาษาเขียน
เป็ น ของตนเองจึ ง ขาดเอกสารการบั น ทึ ก หรื อ
เอกสารยื น ยั น โดยตรงจากกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ก ลุ ่ ม นี้
การเก็ บ รวบรวมเอกสารทางประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
กลุ่มชาวเลจึงถือเป็นความส�ำคัญอย่างยิ่งที่ชาวเล
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
THE THAILAND RESEARCH FUND (TRF)

ผลงานวิจัยเด่น

ด้านชุมชนและพื้นที่

71

จะได้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการจั ด
ระบบความรู้ เพื่อน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์
ด้านสิทธิของชาวเล หาดราไวย์
การศึกษาข้อมูลของชาวเล ซึ่งเป็น
คนในเองทีท่ ำ� การศึกษา ท�ำให้เกิดชุดความรู้
ประวัติศาสตร์ของชาวเลเอง อีกชุดหนึ่งที่
แตกต่างจากการชุดความรู้ของกลุ่มสภาวัฒนธรรม ต�ำบลราไวย์ ซึ่งเป็นส่วนที่มาจากภาครัฐ จึง
นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยคนในที่แท้จริงอีกชุดหนึ่ง
โครงการวิจยั นีน้ บั เป็นงานทีม่ รี ปู แบบการบริหารงานวิจยั ทีน่ า่ สนใจอยูใ่ นการด�ำเนินการด้วย
คือ เมื่อชาวบ้านจัดท�ำระบบข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม ของตัวเองชัดแล้วก็ได้น�ำไปสู่
การเชื่อมโยงกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ เช่น DSI คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต และหน่วยงานอื่นๆ
ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะบูรณาการสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับชุมชนตัวเองได้อย่างแท้จริง
นั่นเอง งานวิจัยชิ้นนี้กลุ่มชาวเล ซึ่งเป็นกลุ่มคนชายขอบ เป็นผู้ท�ำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของตนเอง
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ถือเป็นการสร้างโอกาสส�ำหรับคนเล็กคนน้อยที่จะเข้าถึง
การท�ำงานวิจัยได้ด้วยเช่นกันสามารถตอบค� ำถามว่างานวิจัยไม่ได้ขึ้นหิ้งอีกต่อไป แต่กลับเป็น
งานวิจัยที่เข้าสู่ผู้เป็นเจ้าของปัญหาต้องการหาทางออกได้โดยตรงนั่นเอง

ผ ลงานวิจัยเด่น

ด้านวิชาการ

4

โครงการ

ผลงานวิจัยเด่น สกว.
ประจ�ำปี
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การใช้ประโยชน์ดา้ นวิชาการ : การน�ำองค์ความรูจ้ ากผลงานวิจยั ทีต่ พ
ี มิ พ์
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลงานตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ
หนังสือ ต�ำรา บทเรียน ไปเป็นประโยชน์ด้านวิชาการ การเรียนรู้ การเรียน
การสอน ในวงนักวิชาการและผู้สนใจด้านวิชาการ รวมถึงการน�ำผลงาน
วิจัยไปวิจัยต่อยอด หรือการน�ำไปสู่ product และ process ไปใช้ ในการ
เสริมสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยี
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นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน :
ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ
หัวหน้าโครงการ
นายสุรพงษ์ ชัยนาม
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ผลงานวิจัยเด่น

ด้านวิชาการ
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นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน :
ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
ความคิดเบื้องหลังของผลงานวิจัยชุดนี้ ได้จากการที่ผู้วิจัยปรารถนาจะให้หน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้องและวงการวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้เข้าใจว่า ผลประโยชน์แห่งชาติ
สูงสุด คือ ความอยู่รอดและความมั่นคงของประเทศชาติเป็นปัจจัยส�ำคัญที่สุดต่อการตัดสินใจ
ของรัฐไทยในด้านนโยบายต่างประเทศและการด�ำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องของความเชื่อมั่นในอุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้วิจัยจึงได้ด�ำเนินการวิจัยชุดดังกล่าว
เพื่อให้หนังสือที่ออกมาในฐานะผลผลิตของงานวิจัย ซึ่งเป็นการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) และประสบการณ์ให้มีลักษณะที่เข้าถึงได้มากกว่าที่เคย ในการนี้ ผู้วิจัยได้ย่อย
ปัญหาวิจัยลงไปในเนื้อหาของหนังสือ ปัญหาดังกล่าวเช่น สิ่งที่ก�ำหนดการตัดสินใจของรัฐคืออะไร
กันแน่ การตัดสินใจในนามผลประโยชน์แห่งชาติหรือความอยู่รอดของประเทศชาตินั้นท� ำอย่างไร
หรือประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยด�ำเนินความสัมพันธ์ด้วยการมองประเด็นส�ำคัญต่างๆ อย่างมีเหตุ
มีผลของตนอย่างไร เป็นต้น

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่กล่าวถึงภาพองค์รวมของนโยบายต่างประเทศไทย
ต่อประเทศพม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ผลงานนี้ท�ำข้อมูลในลักษณะหนังสือที่ใช้
แนวคิดอรรถนิยม (Realism) เพื่อจ�ำแนกให้เห็นว่า ภาวะการเมืองแห่งความเป็นจริง (Realpolitik)
เป็นสิ่งใช้ตัดสินใจปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างระบบการเมืองต่างๆ ภายในโลกและในภูมิภาค
อย่างไร งานวิจัยได้ใช้ประเด็นหลักๆ ที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหล่านี้กับที่ประเทศไทยก�ำลัง
เผชิญ เพื่อชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยได้ตัดสินใจด�ำเนินการอย่างไรในประเด็นต่างๆ อันหลากหลาย
เพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ โดยเน้นหนักเรื่องการด�ำเนินการของประเทศไทยทั้งในเชิงรับ
และเชิงรุก ต่อหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศทั้งห้าดังกล่าว ทั้งยังแจกแจงโดยละเอียดถึง
บทบาทส�ำคัญของแนวคิดเหตุผลนิยม (Rationalism) ต่อการตัดสินใจว่าด้วยประเด็นปัญหาส�ำคัญ
ที่ประเทศไทยและทั้งภูมิภาคก�ำลังเผชิญอยู่ขณะนั้น
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ผลการวิจัย
ในโลกปัจจุบันนี้จัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นแขนงวิทยาการสาขาหนึ่ง มีทฤษฎี
และแนวคิดอันหลากหลาย เช่น แนวคิดเสรีนิยม (Liberalism) และทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) ถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อท�ำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ แต่
ผลงานวิจัยในรูปแบบหนังสือชุดห้าเล่มนี้ ได้หักล้างทฤษฎีเหล่านั้นด้วยการระบุชัดว่า การตัดสินใจ
ของรัฐไทยเป็นการกระท�ำเชิงเหตุผลนิยม และตั้งอยู่บนฐานความอยู่รอดของประเทศชาติในบริบท
ภูมริ ฐั ศาสตร์และสงครามเย็น อีกครัง้ หนึง่ ทีต่ อ้ งกล่าวว่า สงครามเย็นก็สำ� คัญ แต่ยงั ไม่สำ� คัญเพียงพอ
ที่จะครอบคลุมการตัดสินใจทั้งหมดของรัฐไทยในระหว่างช่วงดังกล่าวได้
ข้อค้นพบของงานวิจัยนี้ สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1) เป้าประสงค์สูงสุดของนโยบายต่างประเทศของทุกประเทศ คือ ความมั่นคงและความ
อยู่รอดของประเทศชาติ
2) ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ (ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการถ่วงดุลอ�ำนาจ) เป็นปัจจัยคงที่ และ
มีอิทธิพลชี้ขาดด้านการก�ำหนดและการตัดสินใจด้านนโยบายต่างประเทศ
3) อิทธิพลของปัจจัยอุดมการณ์เป็นเพียงเครื่องมือส�ำคัญชิ้นหนึ่งของนโยบายต่างประเทศ
เป็นปัจจัยที่สร้างทั้งความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
4) เมื่อวิเคราะห์กันถึงที่สุดแล้ว เป็นที่ประจักษ์ว่า ความแตกต่างของระบบการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม หาใช่เป็นอุปสรรคต่อการมีความสัมพันธ์แบบปกติระหว่างกัน หากความ
สัมพันธ์นั้นอยู่บนพื้นฐานของการมีผลประโยชน์ร่วมกัน เพราะการมีผลประโยชน์ร่วมกันไม่ได้
เกี่ยวกับการมีอุดมการณ์ร่วมกัน

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
แม้จะมีผู้ซื้อหนังสือชุดห้าเล่มนี้ไปแล้วมากมาย แต่สิ่งส�ำคัญที่สุดของหนังสือชุดนี้ คือ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยบางท่านได้นำ� ไปใช้สอนเกีย่ วกับอรรถนิยม ดุลยภาพแห่งอ�ำนาจ ภูมริ ฐั ศาสตร์
อาเซียน และประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามเย็นแล้ว หนังสือชุดนี้ท้าทาย
ทฤษฎีชุดอื่น และจุดประกายความคิดดีๆ เกี่ยวกับวิถีการมองการตัดสินใจของรัฐอันเนื่องด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หนังสือชุดนี้เริ่มมีผลกระทบต่อวิถีความเข้าใจของเราต่อความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกส่วนนี้ เช่น ท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจด้วยว่า เวียดนามต่างหาก มิใช่พม่าที่
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ผลงานวิจัยเด่น

ด้านวิชาการ

สร้างความท้าทายมากมายต่อประเทศไทย โดยสรุปแล้ว
หากผู้อ่านหนังสือชุดนี้อ่านอย่างพินิจพิเคราะห์ ก็จะ
ท� ำ ให้ เชื่ อ มโยงส่ ว นที่ ยั ง ขาดหายไปจากความเข้ า ใจ
ผิดพลาดระหว่างนักวิชาการกับนักปฏิบัติการได้

จุดเด่นของงานวิจัย
หนั ง สื อ ลัก ษณะนี้ไ ม่เคยมีม าก่อน เพราะไม่ มี
หนังสือในภาษาไทยเล่มใดเคยใช้ข้อมูลประเภทนี้ และ
ชุดข้อมูลดังกล่าวเคยถูกเก็บเป็นความลับในสารระบบ
กระทรวงการต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อมูล
ดังกล่าวจะเคยเป็นที่เปิดเผยแก่ผู้อื่นแล้ว แต่อาจไม่มี
ผู ้ ใ ดหยิ บ ยกมาใช้ประโยชน์ได้ ใช้ประโยชน์ได้ดัง เช่ น
ผู ้ วิ จั ย ทั้งนี้เพราะตัวผู้วิจัยเองเคยมีหน้าที่การงานใน
ฐานะนักการทูตเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลายเหตุการณ์ที่
กล่าวถึงในหนังสือชุดนี้ และการที่ผู้วิจัยพิจารณาเลือก
ข้อมูลลับต่างๆ ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง เพื่อ
อธิบายเหตุผลเบื้องหลังในการตัดสินใจด�ำเนินการต่างๆ
ของรัฐไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ ฉะนั้นจึงเป็น
หนังสือที่มีเอกลักษณ์ยิ่ง ไม่เพียงเท่านั้น ขณะนี้หนังสือ
ชุ ด นี้ ยั ง ได้ ก ลายเป็ น หนั ง สื อ ที่ บ รรจุ ก รณี ศึ ก ษาจริ ง
ที่สร้างความเข้าใจแก่นักวิชาการและนักศึกษาความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศต่อโลกอัน แท้จริงอย่างเป็ น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ผู้วิจัยอยู่ระหว่างท�ำวิจัย
คล้ า ยคลึ ง กั น อี ก ชิ้ น หนึ่ ง ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบาย
ต่างประเทศไทยต่อประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่เหลือ แน่นอนว่าหนังสือชุดใหญ่ย่อมจะเป็นเครื่องมือ
และช่องทางในการใช้ข้อมูลส�ำคัญอย่างเอกสารชุดนี้
เพื่อพัฒนาให้ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของไทยครอบคลุมยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต
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นิเวศวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์
และนัยยะความเป็นไปได้ในการใช้สารสกัดพืช
เพื่อควบคุมแมลงพาหะน�ำโรค
หัวหน้าโครงการ
ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เครือข่ายสถาบันร่วมวิจัย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผลงานวิจัยเด่น

ด้านวิชาการ
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นิเวศวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์และนัยยะความเป็นไปได้
ในการใช้สารสกัดพืช เพื่อควบคุมแมลงพาหะน�ำโรค

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
แมลงพาหะน� ำ โรคมาสู ่ ค นและสั ต ว์
มีหลายชนิด ที่ส�ำคัญที่สุดในขณะนี้ คือ ยุง
โดยเฉพาะยุ ง ก้ น ปล่ อ งที่ เ ป็ น พาหะน� ำ โรค
มาลาเรีย การควบคุมและป้องกันโรคมาลาเรีย
ในประเทศไทย ยังคงให้ความส�ำคัญกับการ
จัดการยุงพาหะน�ำโรคเป็นหลัก ทั้งนี้เพราะ
เชื้อมาลาเรียดื้อหรือต้านทานยา และยังขาด
วัคซีนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การจัดการยุงพาหะน�ำโรคฯ
ให้ได้ผลจ�ำเป็นต้องมีข้อมูลของพาหะน�ำโรคฯ
ในด้ า นต่ า งๆ ให้ ค รบถ้ ว นยุ ง พาหะน� ำ โรค
มาลาเรียทั้ง 7 ชนิด จัดเป็นยุงพาหะชนิดที่
ซับซ้อน (Species Complex) ซึ่งไม่สามารถจ�ำแนกชนิดได้โดยลักษณะทางกายภาพหรือรูปร่าง
สัณฐานภายนอก มีความหลากหลายทางด้านพฤติกรรม ที่อยู่อาศัย การด�ำรงชีพและลักษณะ
รูปร่าง โครงการวิจัยนี้จึงมีความสนใจในการรวบรวมข้อมูลการกระจายตัวของยุงพาหะทั้ง 7 ชนิด
และจัดท�ำเป็นแผนที่ทางภูมิศาสตร์การกระจายตัวของยุงพาหะน�ำโรคมาลาเรีย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนควบคุ ม โรคมาลาเรี ย ให้ กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ พร้ อ มทั้ ง ได้ พั ฒ นาแผนที่
ภูมิศาสตร์การต้านทานสารเคมีชนิดต่างๆ ในยุงพาหะน�ำโรค ซึ่งเป็นประโยชน์ในการน�ำไปใช้
ประกอบในการก�ำหนดนโยบายการจัดซือ้ สารเคมี ซึง่ มีมลู ค่าสูงในแต่ละปีเพือ่ น�ำมาใช้ในการควบคุม
ยุงพาหะต่อไป
นอกจากนี้ โครงการวิจัยยังเห็นว่าแมลงวันคอกสัตว์สร้างผลกระทบด้านการจัดการฟาร์ม
ปศุสัตว์ จึงได้ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยาของแมลงวันคอกสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุม
แมลงวันคอกสัตว์ และได้พัฒนาแผนที่การกระจายตัวของแมลงวันคอกสัตว์ทุกชนิดที่พบใน
ประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก
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วิธีด�ำเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างงานในภาคสนามและห้องปฏิบัติการ
โดยใช้เทคนิคขั้นสูงจากห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ (โครโมโซม โปรตีน ดีเอ็นเอ) น�ำข้อมูลทั้งหมด
เข้ากระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เพือ่ จัดแสดงแผนทีก่ ารกระจายตัวของยุงพาหะ
น�ำโรคมาลาเรีย น�ำข้อมูลพิกัดที่พบยุงต้านทานต่อสารเคมีชนิดต่างๆ และน�ำข้อมูลการกระจายตัว
ของแมลงวันคอกสัตว์ที่พบในประเทศไทยพร้อมข้อมูลแผนที่ขอบเขตเป้าหมายของประเทศไทย
แล้วซ้อนทับต�ำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ที่ท�ำการส�ำรวจชนิดของยุงพาหะ ทีมวิจัยได้น�ำ
พิกัดที่พบแมลงวันคอกสัตว์และพิกัดที่พบยุงต้านทานต่อสารเคมีอีกทางหนึ่ง มาวางลงบนแผนที่
ขอบเขตของประเทศไทย โดยการให้สัญลักษณ์กับชั้นข้อมูลตามชนิดของแมลงตัวอย่างที่ศึกษา
ด้วยโปรแกรมซอฟแวร์พิเศษโดยข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาอยู่ในระบบพิกัดภูมิศาสตร์ บนพื้นหลักฐาน
World Geodetic System 1984 (WGS84)
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นอกจากนี้ ทีมวิจัยได้น�ำเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยฯ มาใช้ในการแบ่งสารเคมี
ตามแนวคิดใหม่ คือ ฆ่าแมลง ไล่แมลง และระคายเคืองแมลง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการการเลือกใช้
สารเคมีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการใช้ศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีศักยภาพในการน�ำไปใช้เป็นสารไล่ยุง

ผลการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ได้ผลทั้งในเชิงวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ นวัตกรรมและบุคลากร
ทางการวิจยั และสามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปใช้ตอ่ ยอดในการศึกษาวิจยั อย่างมีเป้าหมายทิศทางทีช่ ดั เจน
มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติรวมทั้งสิ้น 37 เรื่องในช่วง 3 ปี ผลงานที่ได้รับเป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และได้น�ำไปใช้ในการสอนนิสิตและนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใน
ประเทศไทย ใช้สอนและอบรมนักศึกษาและนักวิจัยต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย นอกจากนี้ยังได้ผลในเชิงนโยบายและ
ให้ความรู้ต่อชุมชนด้านการเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย ได้แผนที่ภูมิศาสตร์การกระจายตัวของยุงพาหะ
น�ำโรคมาลาเรียของประเทศไทยทัง้ 7 ชนิด ซึง่ เป็นฉบับสมบูรณ์ทสี่ ดุ และเป็นแผนทีท่ ใี่ ห้รายละเอียด
การกระจายตัวของยุงพาหะแต่ละชนิดอย่างชัดเจน แยกยุงพาหะ (vectors) และยุงที่ไม่เป็นพาหะ
(nonvectors) ออกจากกัน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการจัดการควบคุมโรคฯ แผนที่ฯ ฉบับนี้
สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดให้ได้แผนที่การระบาดของโรคมาลาเรียฉบับสมบูรณ์ ผลงานชิ้นนี้
(Anophles species diversity and distribution of malaria vectors of Thailand) เป็น
ผลงานที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัยด้านยุงก้นปล่องพาหะน�ำโรคมาลาเรียในประเทศไทยของนักวิจัย
อาวุโสในอดีต ทีมวิจัยฯ และนิสิต รวมมากกว่า 80 เรื่อง และผลงานนี้ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารชั้นแนวหน้าทางวิทยาศาสตร์ “Trends in Parasitology” ซึ่งมีค่า Impact factor =
7.295 (ปี 2015) และค่า SNIP = 1.975 (ปี 2015)
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การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
ด้านนโยบาย
แผนที่ ภู มิ ศ าสตร์ ฯ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แมลง
พาหะน�ำโรค 3 ชนิด 1. แผนทีแ่ สดงการกระจายตัว
ของยุงพาหะน�ำโรคมาลาเรีย (จ�ำแนกด้วยเทคนิค
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ขั้นสูงจากห้องปฏิบัติการ) ที่ส�ำคัญของประเทศไทย
2. แผนแสดงการกระจายตัวของยุงพาหะทีต่ า้ นทาน
สารเคมีชนิดต่างๆ ที่พบในประเทศไทย 3. แผนที่
แสดงการกระจายตัวของแมลงวันคอกสัตว์ที่ส�ำคัญ
และเป็นปัญหาในฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศไทย
ทั้งหมดเป็นแผนที่ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผนด้านต่างๆ ก�ำลังคน นโยบาย การป้องกันโรค และงบประมาณของประเทศ
ด้านสาธารณะ
ประชาชนในชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยได้รับความรู้ไปพร้อมๆ กับนักวิจัยและ
สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่กลุ่มอื่นๆ และปรับใช้จริงในชีวิตประจ�ำวัน เช่น การจ�ำแนก
ชนิดของยุงที่ส�ำคัญ การส�ำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุง การจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เทคนิคป้องกัน
ยุงกัด ช่วงใดที่ควรหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่เสี่ยงที่มีโรคจากยุงระบาด
ด้านพาณิชย์
ทีมวิจัยได้พบว่าพืชสมุนไพรไทย 4 ชนิด มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นสมุนไพรไล่ยุงโดย
ผ่านกระบวนการคัดกรองประสิทธิภาพด้วยเครื่องมืออัจฉริยะ 3 ชิ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น
จากโครงการวิจัย และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการพัฒนาในเชิงพาณิชย์กับ สกว. โดยมี บริษัท
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Project Field Crop Ltd เข้ามาร่วมลงทุนแล้ว นอกจากนี้ยังมีอีก 2 บริษัท สนใจในนวัตกรรมและ
อยู่ระหว่างการเจรจา
ด้านวิชาการ
1. ได้พัฒนาเครื่องมือ เพื่อศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นแบบมุ่งเป้าฤทธิ์ของสารเคมีอย่าง
ครบถ้วนตามหลักของการแบ่งสารเคมีตามแนวคิดใหม่ (สิทธิบัตร สบท. เลขที่ 19319) และทีมวิจัย
อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือต้นแบบทดสอบ ประสิทธิภาพและความคงทนของผลิตภัณฑ์สาร
ไล่แมลงและช่วงระยะเวลาที่สารออกฤทธิ์ โดยลดความเสี่ยงในการถูกยุงกัดระหว่างการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์สารไล่แมลง โดยเครื่องมือต้นแบบนี้ใช้หลัก “Indirect Skin Contact Test” และ

เครือ่ งมือต้นแบบนีส้ ามารถน�ำไปใช้ทดสอบได้กบั ยุงธรรมชาติได้ อันจะท�ำให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั สอดคล้อง
กับความเป็นจริงมากขึ้นและสามารถน�ำไปใช้ศึกษาผลิตภัณฑ์สารไล่แมลง อาทิ สารสมุนไพรต่างๆ
เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารไล่แมลงในเชิงพาณิชย์ต่อไป
2. ผลงานวิจัยที่ได้รับจัดเป็นแก่นทางการศึกษาและได้ร้อยเรียงไว้ในการ Review ทุกๆ
3 ปี ซึ่งโครงการนี้โดยหัวหน้าโครงการได้ท�ำ  Review ผลงานถึงสามครั้ง และได้น�ำไปใช้เป็น
ตัวอย่างส�ำคัญในการสอนนิสิตที่เรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
3. เครื่องคัดกรองสารไล่แมลงชนิดจ�ำแนกกลไกเป็นต้นแบบ (Prototype Vailable Only
at Kasetsart University) ใช้ศึกษาการท�ำงานของสารเคมีควบคู่ไปกับการศึกษาพฤติกรรมของยุง
ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เครื่องมือชนิดนี้จัดเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ทางกีฏวิทยาในการ
ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ประชาคมวิจัยทราบถึงการท�ำงานของสารเคมี นอกจากนี้
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ทีมวิจัยร่วมฯ ได้พัฒนาชุด High Throughput Screening System เพื่อศึกษาการท�ำงานของ
สารเคมีในห้องปฏิบตั กิ าร และเครือ่ งมือชิน้ ส�ำคัญทีส่ ดุ ซึง่ ทีมวิจยั ก�ำลังพัฒนาในขณะนี้ คือ เครือ่ งมือ
ต้นแบบอัจฉริยะเพื่อทดสอบความคงทน (ระยะเวลา) เพื่อใช้ทดสอบสารผลิตภัณฑ์ (Persistent
of the Repellent Product) แบบไม่ให้ยุงกัด

จุดเด่นของงานวิจัย
ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยที่ท�ำเป็น Original Research ที่ด�ำเนินการวิจัยจาก
ข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์ทดลองตัวอย่าง ซึ่งในที่นี้คือ ยุง และแมลงวันคอกสัตว์ โดย

อาศัยวิธีการขั้นสูงเทคนิคในห้องปฏิบัติการควบคู่กับงานในภาคสนาม มีผลงานวิจัยทางวิชาการ
เชิงประจักษ์ สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ใช้เป็นตัวอย่างจริง
ในการเรียนการสอนให้กับนิสิตนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้ความรู้แก่
ชุมชนในพื้นที่ในการเฝ้าระวังโรคและการน�ำไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงนโยบายของวงวิชาการ
ข้อมูลงานวิจัยเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ Strategic Plan ด้านนโยบายทั้งในระดับประเทศ
ภูมิภาคและนานาชาติ ในการวางแผนการควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย รวมทั้งการสร้างทีมวิจัยให้
เป็นเครือข่ายอย่างมีระบบทั้งเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครือข่ายทั้งสอง
มีผู้ร่วมงานจ�ำนวนมากกว่า 40 คน ซึ่งท�ำให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน สามารถ
ดูผลสัมฤทธิ์จากการผลิตผลงานวิจัยของการเป็นนักวิจัยมืออาชีพด้านกีฏวิทยา (H-index=29)
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ที่มาและความส�ำคัญของงาน
วิจัย
โรคในมนุษย์เกิดจากปัจจัยภายใน
ซึ่ ง รวมถึ ง ยี น และปั จ จั ย ภายนอกซึ่ ง
หมายถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม เมื่ อ ไม่ น านมานี้
เทคโนโลยีด้านอณูพันธุศาสตร์ได้ก้าวหน้า
ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ท� ำ ให้ ก ารศึ ก ษายี น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรคในมนุ ษ ย์ ท� ำ ได้ ท าง
เทคนิคด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ในประเทศไทย กลุ่มวิจัยจึงเลือกศึกษาโรคที่หายากแต่พบได้
ในประชากรไทย โรคหายาก (Rare Diseases) เป็นกลุ่มโรคที่แต่ละโรคพบได้น้อยกว่า 1 ใน
2,000 คน แต่เนื่องจากมีโรคเป็นจ�ำนวนมากท�ำให้โดยรวมแล้วเป็นกลุ่มโรคที่พบได้มากถึงร้อยละ 8
ของประชากร การศึกษาสาเหตุและพยาธิก�ำเนิดของโรคหายาก นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ
การวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยและครอบครัวแล้ว การวิจัยนี้ยังท�ำให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พยาธิก�ำเนิดของโรคที่พบบ่อยที่มีอาการใกล้เคียงกันอีกด้วย

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
การศึกษาเริม่ จากการค้นหาผูป้ ว่ ยด้วยโรคหายากจากทัว่ ประเทศไทย โดยการศึกษานีม้ ผี ปู้ ว่ ย
จากโรงพยาบาล 33 แห่งจากทัว่ ทุกภาคของไทย ผูว้ จิ ยั จะเก็บประวัติ การตรวจร่างกาย ลักษณะทาง
รังสีวทิ ยา ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทัว่ ไปและลักษณะทางคลินกิ อืน่ ๆ โดยละเอียด จากนัน้ จึง
เก็บตัวอย่างเลือด น�้ำลาย ส่วนของผิวหนัง หรือชิ้นกระดูก เพื่อน�ำมาสกัดสารพันธุกรรมทั้ง DNA
และ RNA หรือน�ำมาเพาะเลี้ยงเป็นเซลล์ สารพันธุกรรมที่ได้จะถูกน�ำไปวิเคราะห์หาการกลายพันธุ์
ด้วยเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ที่เหมาะสมกับลักษณะพงศาวลีและจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
เช่น น�ำไปวิเคราะห์หาล�ำดับเบสด้วยวิธี Next Generation Sequencing (NGS) ทัง้ Exome หรือ
Genome เมือ่ ได้การเปลีย่ นแปลงของสารพันธุกรรมทีอ่ าจเป็นสาเหตุของโรคแล้ว จึงน�ำมาศึกษาต่อ
เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของหน้าที่ของโปรตีนที่เกิดจากการกลายพันธุ์นั้น (Pathogenic) และ
เปรียบเทียบกับคนปกติและสมาชิกคนอืน่ ในครอบครัวเพือ่ ยืนยันความเป็นต้นเหตุของโรค (Etiologic)

ผลการวิจัย
กลุ่มวิจัยได้พบยีนก่อโรค เช่น โรค X-linked Osteogenesis Imperfecta และยีนที่ท�ำให้
เสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงของยาหลายชนิด เช่น ยา 6MP ซึ่งเป็นยารักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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(6-Mercaptopurine Induced Myelosuppression) นอกจากนี้ยังพบการกลายพันธุ์ชนิดใหม่
พยาธิก�ำเนิด หรือลักษณะอาการทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหายากอีกกว่า 20 โรค
องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติจำ� นวน 26 เรือ่ ง ซึง่ โรคพันธุกรรมเหล่านี้ เป็นสัดส่วนทีส่ ำ� คัญของการเจ็บป่วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเด็ก การหาสาเหตุและเข้าใจการเกิดโรคได้น�ำไปสู่การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน
โรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
ได้แก่

องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยได้มีการน�ำไปใช้ประโยชน์แล้วจริงและมีผลกระทบในหลายด้าน

1. ผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact) งานวิจัยนี้ท�ำให้การวินิจฉัยโรคแน่ชัดได้ด้วย
การตรวจยีน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วย ความรู้เหล่านี้ยังสามารถช่วยสมาชิกอื่นใน
ครอบครัวด้วย เช่น การวินิจฉัยก่อนคลอดด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยา อาทิ ครอบครัวที่มีบุตร
คนแรกเป็น Leukocyte Adhesion Deficiency Type III (LAD3) ซึ่งมีอาการรุนแรง ภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง ติดเชื้อบ่อย บิดามารดาต้องการมีบุตรอีก แต่กังวลว่าบุตรคนต่อไปจะเป็นโรคเดิมซ�้ำอีก
จึงไม่กล้าจะตั้งครรภ์ หลังจากที่กลุ่มวิจัยได้พบสาเหตุของโรค ว่าเกิดจากการกลายพันธุ์ชนิดใหม่
ของยีนหนึ่ง ท�ำให้ครอบครัวได้ข้อมูลที่แม่นย�ำขึ้น และเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ กล้าที่จะมีบุตรอีก
งานวิจยั ยังเป็นประโยชน์กบั ประเทศ กลุม่ วิจยั พบวิธวี นิ จิ ฉัยโรคทีจ่ ะท�ำได้สะดวกและประหยัด
ในประชากรไทย เช่น พบการกลายพันธุ์ที่พบบ่อยในผู้ป่วยไทย ท�ำให้การวินิจฉัยท�ำได้โดยมุ่งศึกษา
เฉพาะจุดของยีนใดยีนหนึ่ง ไม่ต้องศึกษาทั้งยีน ซึ่งเป็นการน�ำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับบริบท
ของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีสว่ นช่วยลดจ�ำนวนผูป้ ว่ ยพิการ อัตราป่วย และอัตราตายของผูป้ ว่ ย
โรคพันธุกรรม ความพิการแต่กำ� เนิด และปัญญาอ่อนก็เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในภาพรวมของประเทศ
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นอกจากนี้ กลุ่มวิจัยได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชพันธุศาสตร์ แห่ง
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อให้บริการตรวจทางอณูพันธุศาสตร์กับโรคพันธุกรรมเหล่านี้
2. ผลกระทบด้านวิชาการ (Academic Impact) กลุ่มวิจัยได้บุกเบิกงานด้าน Developmental Biology โดยศึกษาชีววิทยาการพัฒนาอวัยวะต่างๆ ของมนุษย์ การศึกษาภาวะผิดปกติใน
ผูป้ ว่ ย ท�ำให้คน้ พบกลไกและกระบวนการในคนปกติ อาทิ ยีน MBTPS2 เป็นยีนของโรคกระดูกเปราะ
ชนิดที่ถ่ายทอดทางโครโมโซมเอ็กซ์ (Nature Communications, 2016; Impact factor 11.47)
รวมทั้งได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าด้านเซลล์ต้นตอ (Stem Cells) มีผลงานสร้าง Induced
Pleuripotent Stem Cells (iPSCs) ได้จากผิวหนังของผู้ป่วย Wiskott-Aldrich syndrome
และเหนี่ยวน�ำให้เป็นเกร็ดเลือดได้ส�ำเร็จ นับเป็น model ของโรคหายากนี้ ครั้งแรกในโลก ท�ำให้
กลุม่ วิจยั ได้รบั การยอมรับว่าเป็นผูน้ ำ� ในการน�ำเทคโนโลยีใหม่ เช่น Next Generation Sequencing
(NGS) มาประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ (Clinical Genome and Exome Sequencing) และการวิจัย
ทางการแพทย์ในประเทศไทย
3. ผลกระทบด้านสังคม (Social Impact) และเศรษฐกิจ (Economic Impact) ผลงานวิจยั
มีส่วนท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวทางและมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย อาทิ การรณรงค์
การให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ให้รับประทานกรดโฟลิก และเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หลาย
หน่วยงานพิจารณาความคุ้มค่าในการเสริมกรดโฟลิก ลงในอาหาร เพื่อลดอุบัติการณ์ความพิการ
แต่ก�ำเนิดของประชากรไทย

จุดเด่นของงานวิจัย
ด้านวิชาการ โครงการนี้ได้ผลิตองค์ความรู้ใหม่มากมาย มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 26 เรื่อง และเรื่องที่เด่นที่สุดได้รับการตีพิมพ์ใน Nature Communications,
2016; Impact Factor 11.47 โดยผลงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่ การบรรยายลักษณะทางคลินิกของ
โรคกระดูกเปราะชนิดใหม่ การพบรูปแบบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมรูปแบบใหม่ของโรคกระดูก
เปราะ การค้นพบยีนก่อโรคนี้เป็นครั้งแรก การพบพยาธิกลไกของโรค ซึ่งท�ำให้นักวิทยาศาสตร์
และแพทย์เข้าใจกระบวนการในการสร้างกระดูกของคนปกติได้ชัดเจนขึ้นด้วย
ด้านการน�ำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้จริงทางคลินิก ข้อมูลวิจัยการกลายพันธุ์ที่พบ
ถูกน�ำมาใช้เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคให้แน่ชัด (Definite Diagnosis) ท�ำให้การให้ค�ำแนะน�ำทาง
พันธุศาสตร์ (Genetic Counselling) แม่นย�ำขึ้น น�ำไปใช้เพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด (Prenatal
Diagnosis) หรือการวินิจฉัยก่อนมีอาการ (Presymptomatic Diagnosis) ของสมาชิกคนอื่น
ในครอบครัวได้ รวมทั้งการศึกษาทางเภสัชพันธุศาสตร์ท�ำให้การให้ยาหลายชนิด เช่น 6MP
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มีความปลอดภัยขึ้น ตลอดจนสามารถแนวทางการดูแลรักษา
ที่จ�ำเพาะและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน (Precision Medicine)
ผลงานวิจัยนี้เห็นได้ว่ามีความโดดเด่นทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและ
สามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ได้จริงทางคลินิกส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัว
ของโรคหลายโรคแม่นย�ำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

X-Ray

Pedigree and linkage analysis

Protein localization by
confocal microscopy

Split Hand

DNA sequence
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การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มี
โครงสร้างระดับนาโน เพื่อการผลิตไบโอดีเซล
และไบโอไฮโดรดีออกซิจิเนทดีเซล
หัวหน้าโครงการ/ทีมวิจัย
ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ

เครือข่ายสถาบันร่วมวิจัย
1)
2)
3)
4)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
RIKEN SPring-8 Center, Japan

หน่วยงานร่วมสนับสนุนทุนวิจัย

สกว. และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้างระดับนาโน
เพื่อการผลิตไบโอดีเซล และไบโอไฮโดรดีออกซิจิเนทดีเซล

ที่มาและความส�ำคัญของงานวิจัย
การวิจัยพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนมีความส�ำคัญต่อโลกและต่อประเทศไทยอย่างมาก
เนือ่ งจากทรัพยากรน�ำ้ มันทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด และประเทศไทยยังต้องพึง่ พาการน�ำเข้าเป็นจ�ำนวนมาก
จากข้อมูลกระทรวงพลังงานพบว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีมลู ค่าน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบและน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป
สูงราว 1 ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เชือ้ เพลิงจากวัตถุดบิ ชีวภาพในประเทศ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างยิง่ เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริม
เกษตรกรในประเทศ ลดการพึ่งพาต่างประเทศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยังเป็นการเพิ่ม
ความมัน่ คงทางพลังงานตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงานทางเลือก (พ.ศ. 25552564) ทั้งยังสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคตของประเทศ (New Engine of Growth) ผ่าน 10 S Curves ด้าน Biofuels and
Bio-chemicals เพื่อเป็นรากฐานของ Bio-economy
ไบโอดีเซล เป็นเชื้อเพลิงภาคขนส่งที่ส�ำคัญมากชนิดหนึ่ง ส�ำหรับการผลิตไบโอดีเซลใน
ปัจจุบนั ท�ำได้โดยผ่านกระบวนการ Homogeneous Catalysis อย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าว

Nanoporous spinels
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Nanostuctured CaO

Nanoparticle Spinels

ยังมีปัญหาของเสียและต้นทุนการผลิต การพัฒนากระบวนการที่สามารถลดปริมาณของเสีย และ
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้จงึ เป็นแนวคิดทีช่ ว่ ยลดต้นทุนได้ พร้อมกันนัน้ การแปรรูป
กลีเซอรอลซึ่งเป็นผลผลิตข้างเคียงจากไบโอดีเซลให้เป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูงขึ้นก็เป็นโจทย์ส�ำคัญ
ที่ควรศึกษาควบคู่กันไป อย่างไรก็ตามแม้ว่าไบโอดีเซลจะถูกบังคับใช้ในประเทศไทยโดยการผสม
กับน�้ำมันดีเซลที่สัดส่วนต่างๆ เช่น B7 (ไบโอดีเซล 7%) สัดส่วนการผสมยังถูกจ�ำกัดด้วยสมบัติของ
ไบโอดีเซลที่มีความแตกต่างกับน�้ำมันดีเซล ดังนั้น น�้ำมันไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล (กรีนดีเซล) จึงถูกน�ำ
เสนอเป็นทางเลือกใหม่ที่มีสมบัติเหมือนน�้ำมันดีเซล นอกจากนี้กระบวนการผลิตไบโอไฮโดรจีเนท
ดีเซล ยังสามารถประยุกต์ใช้ผลิตเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญชนิดอื่นๆ เช่น H-FAME, Biojet
Fuel, Fuel Additive และ Lubricant งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบ
วิวิธพันธ์ที่มีโครงสร้างระดับนาโนเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเหลวชนิดต่างๆ แบบ
บูรณาการเป็นการเพิ่มห่วงโซ่คุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีศักยภาพ
ในการต่อยอดสู่การใช้งานจริงตามแนวนโยบายด้านพลังงานและอุตสาหกรรมมุ่งเป้าของประเทศ

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
โครงการฯ เลือกใช้กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบ wet-chemical process
ได้แก่ Impregnation และ sol-gel combustion ที่สามารถท�ำ  scale-up ได้ง่าย ในส่วนของ
การวิเคราะห์สมบัติตัวเร่งปฏิกิริยาใช้เทคนิคพื้นฐานทางเคมีฟิสิกส์ร่วมกับเทคนิคชั้นสูง ได้แก่
การใช้แสงซินโครตรอน (ด�ำเนินการที่ SLRI, Thailand และ RIKEN SPring8, Japan)
กระบวนการผลิ ต ไบโอดี เซล ไบโอไฮโดรจี เ นทดี เซล โพรเพนไดออล กรดออร์ แ กนิ ค
ใช้การทดสอบในเครื่องปฏิกรณ์แบบกะ (Low-/High-pressure vessel) เพื่อการท�ำ  Screening
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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และใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องที่ทีมวิจัยพัฒนาขึ้น (Trickle-bed reactor) เพื่อการท� ำ
Optimization และ Performance Test ซึ่งสามารถได้ข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อขยายผลต่อไปได้
และในส่วนของการผลิตไฮโดรเจนใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบเบดนิ่ง (Packed-bed Reactor)
การค�ำนวณทางทฤษฎีโดยระเบียบวิธี Density Functional Theory (DFT) ใช้ Vienna
ab initio Simulation Program ด้วยPerdew-Wang GGA Functional และ Projector
Augmented Wavefuction (PAW) ที่มีความแม่นย�ำสูง
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ผลการวิจัย
โครงการวิจัยได้พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้เทคนิคการสังเคราะห์แบบเผาไหม้ท�ำให้ได้
โครงสร้างนาโนที่เร่งปฏิกิริยาได้ดีเมื่อเทียบกับตัวเร่งปฏิกิริยาทั่วไป และไบโอดีเซลที่ได้มีคุณสมบัติ
ผ่านมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการศึกษาการเพิ่มฟังค์ชันความเป็นแม่เหล็กลงไปในตัวเร่งปฏิกิริยาแบบ
สปิเนลเพื่อท�ำให้ตัวเร่งปฏิกิริยาสามารถแยกออกจากไบโอดีเซลได้ง่าย ดังนั้นตัวเร่งปฏิกิริยาจึงมี
ประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้ซ�้ำได้หลายครั้ง ยิ่งกว่านั้นทีมวิจัยได้ท�ำการเปลี่ยนกลีเซอรอล
ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตไบโอดีเซล ให้เป็นสารเคมีที่มีมูลค่า ได้แก่ 1, 2-propanediol
โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสปิเนล สามารถให้ผลได้มากกว่า 90%
พร้อมกันนี้ ยังได้ศกึ ษาการผลิตน�ำ้ มันไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล ซึง่ น�ำ้ มันชนิดนีม้ สี มบัตใิ กล้เคียง
กับน�ำ้ มันดีเซลมากกว่าไบโอดีเซล โดยใช้สารตัง้ ต้นหลายชนิด ได้แก่ น�ำ้ มันปาล์ม น�ำ้ มันเนือ้ ในปาล์ม
ไขมันไก่ และชีวมวล พร้อมกันนั้นได้ท�ำการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสปิเนลเพื่อผลิตไฮโดรเจน
ทีใ่ ช้เป็นสารตัง้ ต้นร่วมของการผลิตน�ำ้ มันไบโอไฮโดรจีเนทดีเซล จากการศึกษาพบว่า metal sulfide
catalysts (NiMoS2) และ metal catalysts (Ni, Co) มีความสามารถในการผลิตไบโอไฮโดรจีเนท
ดีเซลผ่านกระบวนการ Deoxygenation ได้ดี โดยที่สภาวะการทดลองที่เหมาะสมสามารถให้ผล
ได้ของน�้ำมันไบโอไฮโดรจีเนทดีเซลกว่า 95% และตัวเร่งปฏิกริ ยิ าคอปเปอร์สปิเนล มีความสามารถ
ในการผลิตไฮโดรเจนจากออกซีไฮโดรคาร์บอนที่สภาวะการทดลองที่เหมาะสมสามารถให้ผลได้
มากกว่า 80%

การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
เชิงวิชาการ ผลงานจากการวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางวิชาการใน
ส�ำนักพิมพ์ชนั้ น�ำระดับนานาชาติหลายแห่ง เกิดการเผยแพร่องค์ความรูใ้ นวงกว้าง โดยวารสารทีต่ พี มิ พ์
เป็นวารสารที่ได้รับการยอบรับในสาขา โดยมีค่า Impact Factor (2015) รวมจากผลงาน 15 ฉบับ
คือ 60.11 นอกจากนั้นยังได้รับเชิญขึ้นปกวารสารวิชาการนานาชาติ (Impact Factor=5.310)
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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จ�ำนวน 2 ฉบับ จากผลงานนักวิจัยไทยที่ด�ำเนินงานในไทยทั้งหมด นอกจากนั้นทีมวิจัยได้เผยแพร่
ผลงานในรูปแบบ International Cook Chapter (Springer) โดยผลงานทุกฉบับได้รับการอ้างอิง
(Citation) รวมแล้วทั้งหมด 143 ครั้ง (Scopus วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560)
เชิงเศรษฐกิจและการขยายผลสู่ภาคเอกชน ทีมวิจัยได้ยื่นจดสิทธิบัตรทั้งหมด 3 ฉบับ
เพื่อโอกาสในการขยายผลเชิงพาณิชย์ และจากฐานความรู้ที่สร้างขึ้นจากโครงการวิจัยนี้ ทีมวิจัย
ยังได้ท�ำการวิจัยพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�ำเนินการวิจัยพัฒนาร่วมกับ
ภาคเอกชนในด้านการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานาโน และ ด้านการแปรรูป
ชีวมวลเป็นสารเคมีเพิ่มมูลค่า
โครงการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า องค์ความรู้พื้นฐานที่สร้างขึ้นนอกจากมีความโดดเด่นด้าน
วิชาการในระดับนานาชาติแล้ว ยังสอดรับกับบริบทและความเข้มแข็งจากข้อได้เปรียบของประเทศ
ไทย มีนโยบายรองรับและสามารถขับเคลื่อนไปสู่ภาคเอกชนได้จริง และหากสามารถขยายผล
จนถึงระดับการผลิตเต็มรูปแบบจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมาก

จุดเด่นของงานวิจัย
ผลงานวิจัยนี้ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่แบบบูรณาการ ทั้งในเชิงวิศวกรรม และการวิจัยพัฒนา
ที่รวมเทคนิคการค�ำนวณทางทฤษฎีมาใช้ร่วมกับการทดลอง ในด้านตัวเร่งปฏิกิริยานาโนส�ำหรับ
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเหลวจากแหล่งวัตถุดิบหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงในประเทศ ผลลัพธ์จาก
โครงการวิจยั มีคณ
ุ ภาพสูง มีผลงานทัง้ ในเชิงสิทธิบตั ร (ไทย) หนังสือ (นานาชาติ) และผลงานตีพมิ พ์
ในระดับนานาชาติ โดยผลงานตีพิมพ์อยู่ในวารสารวิชาการของส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำในสาขา เช่น
Chemical Engineering Journal (Cover pages), Journal of Physical Chemistry C, Catalysis
Science and Technology, RSC Advances, Applied Catalysis A, Bioresource Technology,
Energy Conversion and Management, Fuel และ Energy and Fuels มีการน�ำผลงาน
ไปอ้างอิงอย่างแพร่หลาย องค์ความรูพ้ นื้ ฐานทีส่ ร้างขึน้ นอกจากมีความโดดเด่นด้านวิชาการในระดับ
นานาชาติ แ ล้ ว โจทย์ วิ จั ย
และการออกแบบงานวิ จั ย
ที่สอดคล้องกับทิศทาง และ
ความต้องการของประเทศ
สามารถขับเคลือ่ นงานวิจยั ที่
มีศักยภาพสูงไปสู่การใช้งาน
จริงได้

ผลงานวิจัยเด่น สกว.
ประจ�ำปี

2559

ภาคผนวก
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แนวทางการพิจารณาผลงานวิจัยเด่น สกว.
ประจ�ำปี 2559
1. หลักการและเหตุผล
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เป็นองค์กรภายใต้กำ� กับของส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ที่มิได้ใช้ระบบราชการเป็นกลไกควบคุมองค์กร ถือก�ำเนิดอย่างเป็นทางการ ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 เพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้าง
นักวิจัยและสร้างระบบวิจัย เพื่อตอบค�ำถามและเสนอทางเลือกให้สังคม ทั้งในระบบเศรษฐกิจภาค
ดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก�ำหนดนโยบาย การยกระดับความรู้และสติปัญญา
ของสังคม และการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิน่ อันจะน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงของสังคมไทย
ที่สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของโลก
เพือ่ เป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานวิจยั ดีเด่น สกว. จึงได้จดั ให้มกี ารคัดเลือก
ผลงานวิจยั ทีส่ มควรได้รบั การยกย่องให้เป็นผลงานวิจยั เด่น สกว. เป็นประจ�ำทุกปี และตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2557 สกว. ได้มีนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น
สกว. จึงได้ปรับเกณฑ์การพิจารณาผลงานจากการจัดหมวดหมู่ตามกลุ่มงานวิจัย สู่การจัดหมวดหมู่
ตามลักษณะการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ งานวิจัยด้านนโยบาย งานวิจัยด้านสาธารณะ
งานวิจัยด้านพาณิชย์ งานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่ และงานวิจัยด้านวิชาการ
ผลงานวิ จั ย เด่ น ที่ จ ะได้ รั บ การคั ด เลื อ ก ต้ อ งเป็ น ผลงานที่ ป ระสบผลส� ำ เร็ จ เห็ น ผลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในวงการที่เกี่ยวข้องหรือก่อให้
เกิดผลกระทบทางการพัฒนาในวงกว้าง ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงมีวิธีการวิจัยที่เป็น
ที่ยอมรับตามหลักวิชาการ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่อง และตระหนักในคุณค่าของผลงานวิจัยเด่นที่ สกว. สนับสนุน ซึ่งจะน�ำไปสู่
การสร้างพลังความคิด ปัญญา ความสร้างสรรค์ ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย
2. เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้เกิดการตืน่ ตัวในการคิดค้นงานวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ประเทศหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
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3. เพื่อสื่อสารและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณค่า สาระ ความส�ำคัญ และ
ประโยชน์ของงานวิจัยของ สกว.
4. เพื่อเป็นตัวอย่างการท�ำวิจัย/กระบวนการเรียนรู้ ที่ได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่ดีเด่น และ
ท�ำให้ สกว. ทราบถึงระดับความส�ำเร็จของผลงานวิจัยที่ สกว. สนับสนุน อันจะสามารถน�ำผลที่ได้
มาใช้ในการปรับปรุงแนวทางและนโยบายการสนับสนุนงานวิจัยของ สกว. ให้เป็นประโยชน์สูงสุด
แก่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ประเภทของผลงานวิจัยเด่น
งานวิจัยของ สกว. แบ่งเป็น 5 ประเภท ตามการใช้ประโยชน์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

งานวิจัยด้านนโยบาย
งานวิจัยด้านสาธารณะ
งานวิจัยด้านพาณิชย์
งานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่
งานวิจัยด้านวิชาการ

4. วิธีการด�ำเนินการประเมิน
คณะกรรมการตัดสิน จะประเมินผลโครงการวิจัยจากข้อมูลสรุปผลการวิจัย ดังนี้
4.1 การประเมินขั้นต้น ด้ ว ยการพิ จ ารณาระดั บ ความเด่ น ของผลงานจากข้ อ มู ล สรุ ป ผล
การวิจัย โดยการให้คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิภายในกรอบ ดังนี้
อาทิ

1. ความสอดคล้องและชัดเจนของการระบุโจทย์/ปัญหาการวิจัยกับบริบทของงานวิจัย
(1) โจทย์วจิ ยั มีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาส�ำคัญของสังคม และมีรายละเอียด
ชัดเจน
(2) วัตถุประสงค์การวิจัยมีความชัดเจน และแสดงถึงความสามารถในการตอบ
โจทย์วิจัย
(3) การวิจัยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก�ำหนดไว้
2. ระเบียบวิธีวิจัยเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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3. ความแตกต่าง/โดดเด่น จากงานวิจัยอื่นๆ ที่มีอยู่
4. นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ ที่ได้จากการวิจัย (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของ
ผลงานวิจัย)
5. คุณค่าด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.2 การประเมิน ลัก ษณะจ�ำเพาะ คณะกรรมการตั ด สิ น จะพิ จ ารณาผลงานตามลั ก ษณะ
จ�ำเพาะของงานแต่ละประเภท ดังนี้
		 1. งานวิจัยด้านนโยบาย
เป็นผลงานวิจัยที่มุ่งศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการจัดท�ำนโยบาย ทั้งระดับประเทศ
ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น หรือ ระดับหน่วยงาน/องค์กร
การประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วย การมีวัตถุประสงค์ แนวทาง และกลไกใน
การด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการการใช้ประโยชน์ดา้ นนโยบาย รวมทัง้
มีการน�ำผลงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนสู่การจัดท�ำนโยบาย อาทิ การน�ำองค์ความรู้ไป
สังเคราะห์เป็นนโยบาย หรือทางเลือกเชิงนโยบาย (policy options) แล้วผลักดันเข้าสูก่ ระบวนการ
น�ำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์
		 2. งานวิจัยด้านสาธารณะ
เป็นผลงานวิจยั ทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาหรือก่อให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม ท�ำให้เกิดการเพิม่
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่าง
เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
การประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วย การมีวัตถุประสงค์ แนวทาง และกลไกใน
การสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) การน�ำความรู้ไปสู่ความเข้าใจ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
มีกระบวนการ/วิธีการน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีคิด/พฤติกรรมเพื่อเป้าหมายในการเพิ่ม/ยกระดับ
คุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และ/หรือ มี
กระบวนการหรือวิธีการน�ำผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช้ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม และ
ประชาชนทั่วไป
		 3. งานวิจัยด้านพาณิชย์
เป็นผลงานวิจัยที่เน้นสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปสู่การผลิต
เชิงพาณิชย์ และลดการน�ำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการบริการ
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การประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วย การมีวัตถุประสงค์ วิธีการ และผลงานด้าน
นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง การสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ อาทิ การเพิ่มมูลค่าเพิ่ม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การสร้างตราผลิตภัณฑ์ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต การสร้างงาน/อาชีพ และการเพิม่ ทาง
เลือกให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร หรือผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ
		 4) งานวิจัยด้านชุมชนและพื้นที่
เป็นผลงานวิจยั ทีเ่ น้นให้เกิดการปรับเปลีย่ น หรือพัฒนาของคนในชุมชน แก้ปญ
ั หา/
พัฒนาพื้นที่ ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาพืน้ ที่ หรือส่งเสริม/ยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชน มีการน�ำกระบวนการ วิธกี าร องค์ความรู้
การเปลี่ยนแปลง การเสริมพลัง อันเป็นผลกระทบ ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
พื้นที่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การขยายผลต่อชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอื่น
การประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วย การมีวัตถุประสงค์ กระบวนการ วิธีการ
ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการเสริมพลัง ปรับเปลี่ยน/พัฒนาด้านระบบ/
วิธีคิด ที่ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหา/พัฒนาชุมชน/พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และ
การขยายผลต่อชุมชน ท้องถิ่นและสังคมอื่น
		 5) งานวิจัยด้านวิชาการ
เป็ น งานวิ จั ย ที่ ส ร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ในการน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์
เชิงวิชาการในวงกว้างหรือมีศักยภาพสูงในการน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงนโยบาย หรือ
ประโยชน์สาธารณะ
การประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วย คุณภาพของโจทย์วิจัย วิธีการวิจัย เครื่องมือ
การวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ระดับชาติ หนังสือ ต�ำรา บทเรียน เพื่อประโยชน์ด้านวิชาการ การเรียนรู้ การเรียนการสอน
ในแวดวงวิชาการและผู้สนใจด้านวิชาการ รวมถึงการน�ำผลงานวิจัยไปวิจัยไปสู่การเสริมสร้าง
นวัตกรรม และเทคโนโลยี และ/หรือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ การได้รับการอ้างอิง (citations)
อย่างกว้างขวางในวงการวิชาการนั้น หรือน�ำไปจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อันจะน�ำไปสู่การ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย
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5. ระดับการประเมินและการคิดค่าน�้ำหนัก
ในการประเมินขั้นต้นและการประเมินลักษณะจ�ำเพาะตามการใช้ประโยชน์ ก�ำหนดระดับ
คะแนนประเมินเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับ 5  หมายถึง ผลงานด้านนั้นมีความครบถ้วนและมีคุณภาพดีเยี่ยม/โดดเด่น
ระดับ 4  หมายถึง ผลงานด้านนั้นมีความครบถ้วนและมีคุณภาพดี
ระดับ 3  หมายถึง ผลงานด้านนั้นมีความครบถ้วนและมีคุณภาพพอใช้
ระดับ 2  หมายถึง ผลงานด้านนั้นมีความครบถ้วนแต่มีบางส่วนต้องปรับปรุง
ระดับ 1  หมายถึง ผลงานด้านนั้นยังไม่ครบถ้วนและมีบางส่วนต้องปรับปรุง
โดยมีหัวข้อการประเมิน 5 หัวข้อ ดังนี้
1. ความสอดคล้องและชัดเจนของการระบุโจทย์/ปัญหาการวิจยั กับบริบทของงานวิจยั อาทิ
1) โจทย์วิจัยมีความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาส�ำคัญของสังคม และมีรายละเอียด

ชัดเจน

2) วัตถุประสงค์การวิจยั มีความชัดเจน และแสดงถึงความสามารถในการตอบโจทย์วจิ ยั
3) การวิจัยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก�ำหนดไว้
2.
3.
4.
5.

ระเบียบวิธีวิจัยเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน
ความแตกต่าง/โดดเด่น จากงานวิจัยอื่นๆ ที่มีอยู่
นวัตกรรม หรือองค์ความรูใ้ หม่ทไี่ ด้จากการวิจยั (ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ประเภทของผลงานวิจยั )
คุณค่าด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

ผลงานแต่ละเรื่องจะได้รับการประเมินเป็น 5 ระดับตามคะแนนรวมจากหัวข้อการประเมิน
ทั้ง 5 หัวข้อ โดยจะมีการถ่วงค่าน�้ำหนักคะแนนหัวข้อประเมินของงานแต่ละประเภท จ�ำแนกเป็น
กลุ่มงานวิจัย ดังนี้
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1. งานวิจัยใช้ประโยชน์ด้านนโยบาย งานวิจัยใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ งานวิจัย
ใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์
น�้ำหนักคะแนนส�ำหรับข้อที่ 1 ถึง 5 คือ 20, 15, 15, 15 และ 35% ตามล�ำดับ
2. งานวิจัยใช้ประโยชน์ด้านชุมชนและพื้นที่
น�้ำหนักคะแนนส�ำหรับข้อที่ 1 ถึง 5 คือ 20, 15, 20, 20 และ 25% ตามล�ำดับ
3. งานวิจัยใช้ประโยชน์ด้านวิชาการ
น�้ำหนักคะแนนส�ำหรับข้อที่ 1 ถึง 5 คือ 20, 15, 20 , 20 และ 25% ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการวิจัย มีความแตกต่างกัน
รายละเอียด
ภายใต้หัวข้อประเมินและน�้ำหนักคะแนน (เป็น %) ของแต่ละประเภทผลงานวิจัย อาจ
ปรับเปลี่ยนได้ตามดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยให้ผลรวมน�้ำหนักคะแนนจากทุกหัวข้อมีค่า
เป็น 100%
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ภาคผนวก

รายนามคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจ�ำปี 2559
1. ศ. ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

ประธานกรรมการ

2. ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

กรรมการ

3. ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ

กรรมการ

4. ดร.บุญชู ปโกฏิประภา

กรรมการ

5. รศ. ดร.กาญจนา แก้วเทพ

กรรมการ

6. รศ. ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ

กรรมการ

7. รศ. ดร.พีรเดช ทองอ�ำไพ

กรรมการ

8. รศ. นพ.อ�ำนาจ อยู่สุข

กรรมการ

9. รศ. ดร.นฤมล กิมภากรณ์

กรรมการ

10. รศ. ดร.คมสัน สุริยะ

กรรมการและเลขานุการ

11. ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ

กรรมการและเลขานุการ
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รายชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงาน
และคณะทีมวิจัยที่ ได้รับรางวัลผลงานเด่น
ประจ�ำปี 2559
ชื่อผลงาน

รายชื่อทีมวิจัย

ต�ำแหน่ง

ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย
1. ศูนย์วิจัยระบบการวางแผนจัดการ
รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
หัวหน้าโครงการ
ทรัพยากรน�้ำ เพื่อความมั่นคงระดับ
Prof. Dr. Seigo NASU
ที่ปรึกษาโครงการ
จังหวัด
ดร.พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์
ทีป่ รึกษาโครงการ
รศ.ชัยยุทธ สุขศรี
ทีมวิจัย
รศ. ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์
ทีมวิจัย
นายโชคชัย สุทธิธรรมจิต
ทีมวิจัย
นายศักย์ สกุลไทย
ทีมวิจยั
ดร.วินัย เชาว์นวิวัฒน์
ทีมวิจยั
ดร.ดนัย จ�ำปานิล
ทีมวิจัย
ดร.ขวัญชัย แพโคกสูง
ทีมวิจัย
ดร.เปี่ยมจันทร์ ดวงมณี
ทีมวิจัย
น.ส.วิชุตา เหมเสถียร
ทีมวิจัย
น.ส.ปานฟ้า บุตรศลทัศ
ทีมวิจัย
น.ส.วรรณฐินี แก้วไทรย้อย
ทีมวิจัย
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์
รศ. ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าโครงการ
โรงพยาบาลชุมชน
ดร.โสภณ เมืองชู
ทีมวิจัย
นางพุทธชาด อิ่มเดชา
ทีมวิจัย
พญ.ปฐมา กิตติสุวรรณ์
ทีมวิจัย
ผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะ
1. การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ ผศ. ดร.สัญชัย สันติเวส
หัวหน้าโครงการ
วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) ส�ำหรับนักเรียน รศ. ดร.ไพโรจน์ ชมุนี
ทีมวิจยั
ตาบอด ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รศ.อรอนงค์ ฤทธิ์ฤๅชัย
ทีมวิจัย
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ชื่อผลงาน

รายชื่อทีมวิจัย

ต�ำแหน่ง

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง
ทีมวิจัย
นายวินิจ มูลวิชา
ทีมวิจัย
นายไชยา หงส์มณี
ทีมวิจัย
น.ส.ยลดา หนองบัว
ทีมวิจัย
ผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งเมล็ด
รศ. ดร.วุฒิชัย นาครักษา
หัวหน้าโครงการ
มะขามเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผศ. ดร.พอใจ ถามากร
ทีมวิจัย
น.ส.นัสริน มะทา
ทีมวิจัย
น.ส.ล�ำน�ำพร ปลดเปลื้อง
ทีมวิจัย
น.ส.สินีนาฏ สุขะวัลลิ
ทีมวิจัย
น.ส.ล�ำนึง พุ่มจันทร์
ทีมวิจัย
น.ส.ปิยดา ปาเลย์
ทีมวิจัย
น.ส.สุธาสินี ยอดอุดม
ทีมวิจัย
น.ส.ธนัชพร ใจภักดี
ทีมวิจัย
น.ส.นวพร วงศ์เจริญ
ทีมวิจัย
น.ส.หทัยภัทร ชาติชวนชม
ทีมวิจัย
น.ส.ปรางทิพย์ พะนอจันทร์
ทีมวิจัย
2. การพัฒนาระบบออกแบบรูปแบบ
รศ. ดร.นิรันดร มาแทน
หัวหน้าโครงการ
การเลื่อย ระบบควบคุมการอัดน�้ำยา
ผศ. ดร.บุญน�ำ เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษาโครงการ
ระบบควบคุมการอบ และเตาอบไม้
รศ. ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี
ทีมวิจัย
ต้นแบบ ส�ำหรับการผลิตไม้ยางพารา
ผศ. ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ
ทีมวิจัย
แปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม
ดร.สุธน ศรีวะโร
ทีมวิจัย
อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
ทีมวิจยั
นายทวีศิลป์ วงศ์พรต
ทีมวิจยั
นายสุชาติ โต๊ะหมาด
ทีมวิจัย
นายวินิช เพ็ชรมณี
ทีมวิจยั
นายธัญญวีร์ รสมัย
ทีมวิจัย
นายใจเพ็ชร โต๊ะหมาด
ทีมวิจัย
นายชูศักดิ์ ฤทธิเพชร
ทีมวิจัย
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ชื่อผลงาน

รายชื่อทีมวิจัย
นายด้านิยาน สตน
นายจิรพงศ์ กาละกาญจน์
นายสมโชค นาคปน
นายณัฐพล วิทยานุภากร
นายธรรมนูญ ศรีน่วม
นายวีระชาติ รานวล
นายเจษฎา อังวิทยาธร
นายมาโนชณ์ เหลืองวรพันธ์
นายชัชชม เหล่าฤทธิไกร
ผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่
1. การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ อ. ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร
ที่ดินส�ำหรับการจัดท�ำแผนชุมชน
นายส�ำรวย ผัดผล
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
จังหวัดน่าน
รศ. ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา

2. การพัฒนาระบบการจัดการน�้ำ
ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรของชุมชนบ้านผาสุข
ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
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นายนิพนธ์ ใจปิง
นายอภิสิทธิ์ ลัมยศ
นายสถาพร ใจปิง
นายก�ำพล ชิณะวงค์
นายเอกตะพล ศิริทรัพย์อุดม
นายก�้ำ พิศจาร
นายเสถียร ใจปิง
น.ส.เย็นใจ พิศจาร
นายเชิน ใจปิง
นายผล พิศจาร
นายณรงค์ ค�ำแขว่น

ต�ำแหน่ง
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการร่วม
ผู้ประสานงาน
เครือข่ายวิจัยเพื่อ
การพัฒนาเชิง
พื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน  สกว.
หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
รองหัวหน้า
โครงการ
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
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ชื่อผลงาน

รายชื่อทีมวิจัย
นายวิโรจน์ น่านโพธิ์ศรี
นายจรัส ใจปิง
น.ส.นงนุช พิศจาร
นายแก้ว พิศจาร
3. แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร นายณรงค์ ง�้ำตั้ว
จัดการน�้ำอ่างเก็บน�้ำห้วยสงสัยโดยการ นายทวี ปัญญาหาญ
มีส่วนร่วมของชุมชน ต.เขากระปุก
นายศิลา รูปหล่อ
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และโครงการ
นางนิตยา ข�ำยอด
แนวทางการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้ำ นางพัชรี แป้นเหมือน
นาวัลเปรียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน นายอนันต์ เกษมสุขไพศาล
บ้านหนองแก อ.สามร้อยยอด
นายสุวิทธิพงษ์ แป้นเหมือน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ฯ
น.ส.ภัทรวรินทร์ ปัญญาหาญ
น.ส.นฤมล แป้นเหมือน
น.ส.ทิพวรรณ ปัญญาหาญ
4. สืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและ
นายสนิท แซ่ชั่ว
วิถวี ฒ
ั นธรรม เพือ่ ยืนยันสิทธิชมุ ชนดัง้ เดิม นายศักดิ์ชัย จลุทั้งสี่
และแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์
นายนิรันดร์ หยังปาน
ทับที่ดินชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ชาวเล
นายสงัด หาดวารี
บ้านราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
นายชนะ หาดทรายทอง
นายบัญชา หาดทรายทอง
นายเลี้ยว หลักเกาะ
นายชนันชัย ส�ำเนียงล�้ำ
นายอาหลิน หาดทรายทอง
นายหงีม ด�ำรงเกษตร
น.ส.หนึ่งฤทัย รักนาวา
นายเสกสรร บางจาก
ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ
1. นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศ
นายสุรพงษ์ ชัยนาม
เพื่อนบ้าน : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ

ต�ำแหน่ง
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
หัวหน้าโครงการ
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ชื่อผลงาน
รายชื่อทีมวิจัย
ต�ำแหน่ง
2. นิเวศวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์ ศ. ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ หัวหน้าโครงการ
และนัยยะความเป็นไปได้ในการใช้สาร ผศ. ดร.วราภรณ์ จันทรจ�ำนง
ทีมวิจัย
สกัดพืชเพื่อควบคุมแมลงพาหะน�ำโรค ผศ. ดร.จ�ำนงจิต ผาสุก
ทีมวิจัย
ผศ. ดร.อุไรวรรณ อรัญสาวน์
ทีมวิจัย
ดร.วรรณภา สุวรรณเกิด
ทีมวิจยั
ดร.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน
ทีมวิจยั
ดร.วิถี เหมือนวอน
ทีมวิจยั
		
ดร.สุภารดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ทีมวิจัย
ดร.มณฑาทิพย์ คงมี
ทีมวิจัย
ดร.คณัฐจรีย์ ฐานิสพงษ์
ทีมวิจัย
ดร.ปิติ มงคลางกูร
ทีมวิจยั
ดร.วรรณภา ฤทธิสนธิ์
ทีมวิจัย
ดร.สุนัยนา สท้านไตรภพ
ทีมวิจัย
ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม
ทีมวิจัย
ดร.รุ่งอรุณ ทิศกระโทก
ทีมวิจัย
นางทิพย์วรา เทียนสว่าง
ทีมวิจัย
น.ส.นริศรา มาลัยทอง
ทีมวิจัย
นายฉัตรชัย ทนันไชย
ทีมวิจยั
น.ส.อัญชนา สุมาลย์โรจน์
ทีมวิจัย
นายจิโรจ นระรักษ์
ทีมวิจัย
น.ส.อมรรัตน์ ปันต๊ะวงศ์
ทีมวิจัย
นายเด่นภูมิ วงศ์ทังสิริ
ทีมวิจัย
น.ส.ไอลดา ชุมแสง
ทีมวิจัย
นายวัชรินทร์ ภูมิคง
ทีมวิจัย
น.ส.กฤษวรรณ พลจัตุรัส
ทีมวิจัย
3. ยีนก่อโรคในมนุษย์ : การค้นหายีนใหม่ ศ. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
หัวหน้าโครงการ
และการศึกษาหน้าที่
ศ. พญ.กัญญา ศุภปีติพร
ทีมวิจัย
		
ผศ.ทพญ. ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทศั น์
ทีมวิจัย
ดร.ชูพงศ์ อิทธิวุฒิ
ทีมวิจยั
ดร.รุ่งนภา อิทธิวุฒิ
ทีมวิจัย
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ภาคผนวก

ชื่อผลงาน

รายชื่อทีมวิจัย
นายเฉลิมพล ศรีจอมทอง
น.ส.ศิรประภา ทองกอบเพชร
ดร.สุนันทา โกศลศิริลักษณ์
ดร.จุรีรัตน์ โพธิ์แก้ว
พญ.ปองหทัย ด�ำรงผล
อ. ดร.ภัทรา ยี่ทอง
ดร.ประมุข อัมรินทร์นุเคราะห์
ดร.พงศธรณ์ ไชยทรัพย์
ดร.วิภา พันธ์มณฑา
น.ส.สาวิตรี รัตนโสภา
น.ส.พัชรา นอบนพ
นพ. อภิรักษ์ แสงสิน
น.ส.ชนิสรา สุทธิวรชัย
น.ส.รัตน์ สินธุวิวัฒน์
น.ส.วันดี อุดมชัยประเสริฐกุล
น.ส.นลินี เหมวงศ์
น.ส.เยาวพา รักษาแดน
น.ส.ฐิติยา วรรณไสย
4. การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีโครงสร้าง ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ
ระดับนาโนเพื่อการผลิตไบโอดีเซลและ ดร.บุษยา ช�ำนาญคิด
ไบโอไฮโดรดีออกซิจิเนทดีเซล
ดร.สุภาวดี นาเมืองรักษ์
ดร.ผุศนา หิรัญสิทธิ์
ดร.วรนุช อิทธิเบญจพงศ์
ดร.พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง
ดร.นาวิน วิริยะเอี่ยมพิกุล
ดร.อรรถพล ศรีฟ้า
น.ส.ชุลีพร ลวดทอง
น.ส.รุ่งนภา แก้วมีศรี
น.ส.พรศิริ ทองเปรม
น.ส.วราภรณ์ นวลแปง

ต�ำแหน่ง
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
หัวหน้าโครงการ
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
ทีมวิจัย
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รายนามคณะท�ำงานจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศ
ผลงานวิจัยเด่น ประจ�ำปี 2559
ประธานคณะท�ำงาน

ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ

รองประธานคณะท�ำงาน

ผศ. ดร.วีรวรรณ เหล่าศิริพจน์

กองบรรณาธิการ/ประสานข้อมูล

นางสุรีรัตน์ ชะนะมา
นางพรพิมล กิตติมศักดิ์
นางชลนภา ชื่นชมรัตน์
น.ส.เบญจวรรณ วงศ์ค�ำ
น.ส.ฐิติมา พิกุลทอง
น.ส.เบญญาภา มารินทร์
น.ส.ตวงพร ปานอุทัย
น.ส.รพีพร สิทธิ
น.ส.รุ่งนภา ลัคนาพรวิสิฐ
น.ส.เสาวภาคย์ ทวีสุข
น.ส.ปุญญาดา ภาณุดิถีวงศ์
น.ส.วรรณพร แป้นนวล
น.ส.วรรณสม สีสังข์
น.ส.นภัสนันน์ กล้าวิกย์การ

คณะท�ำงานจัดงานพิธีมอบโล่

นางขวัญชนก ลีลาวณิชไชย
น.ส.เกษราภรณ์ คงควร
น.ส.นิธิปรียา จันทวงษ์
น.ส.รัตนาวดี เศรษฐจิตร
นายธนชัย แสงจันทร์
นางสุพัตรา ทัศนพิทักษ์
น.ส.แพมาลา อุทะนุต
น.ส.ธิติมาพร แก้วก�ำเนิด
น.ส.หทัยรัตน์ เชยพร
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