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กิตติกรรมประกาศ 
 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นอย่างสูงที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการ
วิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในพ้ืนที่ภาคกลาง ด้วยงานวิชาการเพ่ือท้องถิ่น รวมถึงคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำแนะนําทางวิชาการ
และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ทำให้ผลงานวิจัยดําเนินงานไปในแนวทางที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ตลอดจนบุคคลากรจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่อํานวยความสะดวกทำ
ใหแ้ผนงานวิจัยลุล่วงไปด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบคุณในความช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 1. ต้นสังกัดของคณะผู้วิจัยทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ 
และสาธารณูปโภคสําหรับการวิจัยตลอดโครงการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ดำรงกิตติกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย ที่ให้
คําปรึกษาและสนับสนุนตลอดการวิจัยให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี 
 3. นิสิต นักศึกษา ผู้ช่วยวิจัย และบุคลากร จากหน่วยงานต้นสังกัดของคณะผู้วิจัยทุกท่านที่
ทำให้การดําเนินงานงานวิจัยตลอดโครงการลุล่วงไปด้วยดี 
 
 คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยที่ได้จากแผนงานวิจัยนี้จะได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อ
วงการวิชาการและต่อประเทศ ตามเจตนารมณ์ของแหล่งทุนที่สนับสนุนให้กับการวิจัยครั้งนี้  
 
 
     

คณะผู้จัดทำ 
สิงหาคม 2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
โครงการ การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ภาคกลางด้วยงาน 
วิชาการเพ่ือท้องถิ่น (Social Diversity Management and Life Quality Improvement in the 
Central Region through Academic Work for Local Communities) 
 
คณะผู้วิจัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม หัวหน้าโครงการ 
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่  1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต จังหวัด
กรงุเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02–160-1342-45 ต่อ 25   
โทรสาร 02 – 160-1341 มือถือ 099-635-4526 E-mail: suwaree.yo@ssru.ac.th 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พีรชัย กุลชัย ผู้ร่วมวิจัย 
ที่อยู่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
โทร. 086-7747-234 E–mail Address: kkpeerac@hotmail.com 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้ร่วมวิจัย 
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมานคร 10300 
โทรศัพท์ที่ทำงาน  02-160-1438, 02-160-1410 โทรสาร 02-160-1440 โทรศัพท์มือถือ 081-901-
4116 E-mail: Rodjana.ch@ssru.ac.th 
4. อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้ร่วมวิจัย 
ที่อยู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ 
เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 02–160-1342-45 ต่อ 25   
โทรสาร 02 – 160-1341 มือถือ 092-535-4497 E-mail: Atidtaya.bo@ssru.ac.th 
5. นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ ผู้ร่วมวิจัย 
ที่อยู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ 
เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท ์02–160-1342-45 ต่อ 25   
โทรสาร 02 – 160-1341 มือถือ 081-834-5346 E-mail: pornthip.ru@ssru.ac.th 
6. นางสาวอารยา ยอดฉิม ผู้ร่วมวิจัย 
ที่อยู่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ 
เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 02–160-1342-45 ต่อ 25   
โทรสาร 02 – 160-1341 มือถือ 096-635-1666 E-mail: Araya.yo@ssru.ac.th 
 
งบประมาณและระยะเวลาทำวิจัย 
 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2564 งบประมาณที่ได้รับ 2,677,000 บาท ระยะเวลาทำ
วิจัย 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
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สรุปโครงการวิจัย 
 
1. ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
 ภายใต้สภาพความเจริญมีการสื่อสารและการคมนาคมสะดวกในพ้ืนที่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงานมากมาย แต่ก็พบผู้“ไม่มีงานทำ ขาดรายได้” อันเนื่องมาจาก“มี
อายุมาก” จึง “ขาดความรู้ยุคใหม่” สภาพเช่นนี้จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ อันจะส่งผลต่อปัญหาสังคมและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การแก้ปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์ดังกล่าวและมีความต่อเนื่อง ก็คือใช้
กลไกภายในชุมชนขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ เพ่ือการพ่ึงตนเองในชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
   
2. วัตถุประสงค์การวิจัย  
 2.1 เพ่ือสร้างพ้ืนที่ความร่วมมือวิชาการเพ่ือท้องถิ่นในการจัดการความหลากหลายทาง
สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ภาคกลาง 
 2.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำใน
พ้ืนที่ภาคกลาง 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย  
 คณะนักวิจัย 34 คนจาก 7 มหาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์หลากหลายสาขา ร่วมทำวิจัยกับ
ชุมชน 6 แห่งในภาคกลาง มีกลุ่มตัวอย่างแห่งละ 10 - 40 คน มีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ รูปแบบการวิจัย
ขัน้ตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาสถานการณ์ปัญหาของชุมชนสังเกต 
สัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ทำประวัติชุมชน Timeline วินิจฉัยปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม SWOT 
analysis Focus Group Interview ห่วงโซ่ปัญหา Problem tree วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
design thinking เชื่อมโยงปัญหาสู่ปฏิบัติแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลั ง
Reflection แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนประมวลเป็นผลลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ขั้นตอนการ
ทำงาน วิธีการรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคี
เครือข่ายตั้งแต่ต้นจนจบโครงการตามแนวทางการทำงานแบบ CBR ซึ่งมีระบุไว้ 13 ขั้นตอน 
 
4. ผลการวิจัย  
 การสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการกับหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องทำงานร่วมกับ
ชุมชนที่มีความหลากหลายทางสังคม ให้มีกลไกภายในชุมชนสามารถบริหารจัดการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนพ้ืนที่ภาคกลาง มีองค์ประกอบดังนี้ 
 1) การสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการที่มาจากต่างสาขามาทำงานร่วมกันให้
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชน โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยที่มีประสบการณ์และมีความ
ตั้งใจมุ่งมั่น สร้างความศรัทธาให้คณะนักวิจัยในโครงการวิจัยทำงานร่วมมือกันและบูรณาการศาสตร์
ได ้
 2) การทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการกับชุมชน ตั้งแต่ร่วมค้นหาปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ 



ง 
 

ของปัญหา ด้วยการสร้างกระบวนการ“เรียนรู้” เพ่ือ“สร้างความรู้”ร่วมกัน (co-creation of 
knowledge) ระหว่างนักวิชาการกับชุมชนผู้“ใช้ความรู้” อันเป็นกระบวนการที่เกิดในตัวมนุษย์  
เมื่อคนในชุมชนมีกระบวนการ“เรียนรู้” “สร้างความรู้” “ใช้ความรู้” ติดตัวแล้วชุมชนจะพ่ึงตนเองได้  
 3) การสร้างความร่วมมือระหว่างคนภายในชุมชน ให้มีกลไกภายในชุมชนสามารถบริหาร
จัดการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ แม้มีการตั้งกลุ่มในชุมชน
ทำงานร่วมกัน แต่ก็ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งบทหน้าที่ให้ชัด ส่วนชุมชนใน
กรุงเทพฯ มักขาดความร่วมมือกัน 
 4) การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องทำงานร่วมกับชุมชนที่มี
ความหลากหลายทางสังคม อาศัยบทบาทนักวิชาการที่มีบารมี และเห็นประโยชน์การเชื่อมโยง
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่มาทำงานร่วมกับชุมชนที่ตรงตามความต้องการของชุมชน  
ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐมักสนับสนุนตามเป้าหมายของหน่วยงาน แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ทำให้ชุมชนบางแห่งไม่สนใจร่วมงานกับหน่วยงานรัฐ นักวิชาการจึงต้องใช้ความพยายามสร้าง
ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับชุมชน แม้แต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน ตั้งแต่
ชุมชนเกษตรกรรม วนเกษตร แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนมุสลิม และชุมชนแออัดในเมือง 
 5) การสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการกับหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องทำงาน
ร่วมกับชุมชน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนเพ่ิมขึ้น มีสมาชิกผู้สูงอายุสะท้อนความรู้สึกว่า “มา
ทำงานแล้วกระชุ่มกระชวย” ผู้สูงอายุเกิดพลังในตนเองมีความมั่นใจสร้างอาชีพอิสระ 
 
 5. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
 การดำเนินงานวิจัยการจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่
ภาคกลาง ด้วยงานวิชาการเพ่ือท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (Community Based 
Research, CBR) มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ดังนี้ 
 1) การพัฒนานักวิชาการที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยบูรณาการศาสตร์สาขาต่าง ๆ  
ที่ตอบสนองกับปัญหาและความต้องการของชุมชน สามารถทำงานร่วมกับชุมชนด้วยการค้นหา
ศักยภาพของคนในชุมชนออกมา เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการศักยภาพ ทรัพยากรที่มีอยู่ 
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
 2) การปรับกระบวนทัศน์วิจัยให้ความสำคัญคนในชุมชนผู้ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่ม
ค้นหาปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ด้วยการสร้างกระบวนการ “เรียนรู้” เพ่ือ “สร้างความรู้” 
ร่วมกัน (co-creation of knowledge) ระหว่างนักวิชาการกับชุมชนผู้  “ใช้ความรู้” อันเป็น
กระบวนการที่เกิดในตัวมนุษย์ เมื่อคนในชุมชนมีกระบวนการ “เรียนรู้” “สร้างความรู้” “ใช้ความรู้” 
ติดตัวแล้ว จะพ่ึงตนเองได้ มีความยั่งยืนกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิม เพราะสิ่งเหล่านี้จะ
แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา 
 3) การพัฒนานักวิจัยที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยลักษณะนี้มาแล้ว เป็น “พ่ีเลี้ยง” 
(coach) เพ่ือหนุนเสริมนักวิจัยใหม่ จะทำให้ไม่หลงทาง 
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ชื่องานวิจัย       การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ภาคกลาง
  ด้วยงานวิชาการเพ่ือท้องถิ่น 
ผู้วิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย ์ยอดฉิม และคณะผู้วิจัย 
ปี  2564 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างพ้ืนที่ความร่วมมือวิชาการเพ่ือท้องถิ่นในการ
จดัการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ภาคกลาง 2) เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในพ้ืนที่ภาคกลาง งานวิจัยนี้ เป็น
การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ใช้แนวทาง การวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (Community Based 
Research) และลักษณะวิชาการเพ่ือสังคม (Socially-engaged Scholarship) ที่มีการทำงานร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและภาคเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีคณะ
นักวิจัยในพ้ืนที่ 6 โครงการย่อย ใน 6 พ้ืนที่ภาคกลาง เพ่ือกระจายพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหา ทั้งในมิติ
สังคมและมิติเศรษฐกิจ โดยมีกระบวนการวิจัย 2 ระยะ คือ 1. ระยะเตรียมการ : วางแผนการวิจัย  
2. ระยะปฏิบัติการ  : การวิจัยแบบมีส่วนร่วม   
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างพ้ืนที่ความร่วมมือวิชาการเพ่ือท้องถิ่นในการจัดการความ
หลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ภาคกลาง โดยกระบวนการลดความเหลื่อมล้ำ 
สรุปได้ดังนี้ พ้ืนที่ความร่วมมือวิชาการเกิดจาก 1.1 ด้านการสร้างอาชีพ/รายได้ ในเรื่องโอกาสการ
ประกอบอาชีพ ทักษะการสร้างรายได้ การวางแผนการออมและความมั่นคงทางการเงิน 1.2 ด้าน
โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ ในเรื่อง การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และการสื่อสารของคนในชุมชน กระบวนการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน และการบูรณาการความรู้ท้องถิ่นกับ
ความรู้จากนักวิชาการ 1.3 ด้านการเข้าถึงการจัดการทรัพยากร ในเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรในชุมชน 
ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรในชุมชนมาใช้ประโยชน์และการดูแลรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ในชุมชน  2) การยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำใน
พ้ืนที่ภาคกลาง สรุปได้ดังนี้ 2.1 เสริมสร้างพลังผู้สูงอายุประกอบอาชีพอิสระ 2.2 ให้ความรู้และ
คำปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง 2.3 สามารถเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดเพ่ือให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 2.4 สร้างรายได้และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมมากขึ้น  
2.5 ร่วมกันเป็นเครือข่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
 งานวิจัยลักษณะนี้ทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ จึงเสนอแนะให้พัฒนานักวิจัยมองเห็นความสำคัญ
คนในชุมชนเป็นผู้ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วม ด้วยการสร้างกระบวนการ“เรียนรู้” เพ่ือ“สร้างความรู้”
ร่วมกัน (co-creation of knowledge) ระหว่างนักวิชาการกับชุมชนผู้“ใช้ความรู้” โดยมี“พ่ีเลี้ยง” 
(coach) หนุนเสริมนักวิจัยใหม่ 
 
คำสำคัญ : การสร้างสรรค์ความรู้ ร่ วมกัน  (Knowledge Co-creation) ลดความเหลื่ อมล้ ำ 
(Inequality Reduction) การวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (CBR : Community Based Research) พันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น (University Community Engagement) 
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Abstract 
 

  This research aims to 1) to create a local academic and collaborative area for 
managing social diversity and improving quality of life in central areas 2) To raise and 
improve the quality of life of communities to reduce inequality in central areas. This 
research is a participatory workshop using the guidelines on community based -
research and socially-engaged scholarships with collaboration and networking among 
universities, communities, both public and private sectors. There are six research 
teams from six different areas in solving problem on social and economy dimensions. 
The research processes are divided into 2 phases: 1. Preparation phase: research 
planning and 2. Operation phase: Community Based Research 
 The results showed that 1) a local academic collaborative area was created 
for managing social diversity and improving quality of life in the central areas by 
reducing inequitable process with the details as follow: 1.1 Creating a career/income 
- in regards to career opportunities, earning skills, planning for savings and financial 
stability, 1.2 Access to learning resources - opportunities to access and communicate 
people in the community, the process of learning from practice, community learning 
exchange network, and the integration of local knowledge with knowledge from 
academics, 1.3 Access to resource management - on access to resources in the 
community, the efficiency of resource management in the community for utilization 
and maintenance, the efficiency of resource management in the community for 
utilization and maintenance. 2) To raise and improve the quality of life of 
communities includes as: 2.1 Empowering the elderly for self-employed 2.2 Providing 
knowledge and advice on caring for the elderly in bed 2.3 Ability in increasing 
knowledge and understanding of marketing to be able to be self-reliant 2.4 Generate 
income and increase competitiveness 2.5 Working together as a network in product 
development and design to create added value for products. 
 The researchers suggested that they found the people importance as 
exploiters by creating a "learning" process to "create knowledge" between scholars 
and communities that "use knowledge", with "mentoring" (coach) supporting new 
researchers. 
Keywords: Knowledge Co-creation Inequality Reduction CBR: Community Based 
Research Community Engagement 
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                  เว็บไซต์ www.thai-explore.net) 
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 ภาคผนวก ค   แบบประเมินผลการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น 
                  รูปธรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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40 
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             อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ภาพที ่6  แสดงข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดเตียงเคหะชุมชนห้วยขวาง  11 
ภาพที่ 7  แสดงการทำ Design thinking ชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  12 
ภาพที ่8  แสดงการทำ Design thinking ชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี    13 
              ในบริบทชุมชนชานเมืองสู่การเป็นชุมชนพ่ึงตนเอง 
ภาพที่ 9  แสดง Problem Tree ชุมชนวัดประชาระบือธรรม      14 
ภาพที่ 10  แสดงการทำ Design thinking ชุมชนวัดประชาระบือธรรม   15
ภาพที่ 11  ผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ตำบลบ้านป้อม    18 
              อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
ภาพที่ 12  การที่วิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อปุทานการเกษตรอินทรีย์    20 
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ภาพที่ 13  ผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก    22 
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ภาพที่ 17  การวิเคราะห์ห่วงโซ่ปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี  26 
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ภาพรวมแผนงานวิจัย 
 
ความสำคัญและที่มาของปัญหา  

 การลดความเหลื่อมล้ำ เป็นเป้าหมายสำคัญขององค์การสหประชาชาติ และเป็น 17 
Global Goal ข้อที่ 10 กล่าวถึง การลดความเหลื่อมล้ำว่า ความไม่เท่าเทียมของรายได้มีอัตราเพ่ิมขึ้น 
10% ของคนร่ำรวยที่สุด มีรายได้เป็น 40% ของรายได้รวมทั่วโลก ผู้ที่ยากจนที่สุด 10% ทำได้รายได้
เพียง 2 – 7% ของรายได้รวมทั่วโลก ในประเทศกำลังพัฒนา ความไม่เท่าเทียมเพิ่มขึ้น 11 % ตาม
การเจริญเติบโตของประชากร จากความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการการ
แก้ไข (ยูเอ็น ประเทศไทย, 2561) ในพ้ืนที ่ภาคกลางในประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งผลิตอาหารหลากหลาย โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบการสื่อสาร
สัญจรสะดวก ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งงานมากมาย จึงทำให้คนต่างถิ่นอพยพเข้ามาหางานทำ โดย
อาศัยในชุมชนแออัด ทั ้งในภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึง 1,400 ชุมชน คิดเป็น 
123,420 ครัวเรือน (กองยุทธศาสตร์และสารสนเทศที่อยู่อาศัย ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การ
เคหะแห่งชาติ, 2563) 

       ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้จำแนกความเหลื ่อมล้ำ ไว้ 7 ประการ ได้แก่  
1) ความเหลื ่อมล้ำด้านรายได้ 2) ความเหลื ่อมล้ำด้านการศึกษา (โอกาสการเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษา เด็กในเขตเมืองและเขตชนบท คุณภาพของผู้เยาว์ระหว่างภูมิภาค) 3) ความเหลื่อมล้ำด้าน
สาธารณสุข 4) การเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม 5) ความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน 6) การ
เข้าถึงด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7) ความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ต่อมานโยบายลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ปี 2560 ถึงปัจจุบัน ได้อธิบาย
ความเหลื่อมล้ำไว้ 9 ประการที่ชัดเจนที่สุด ได้แก่ 1) การเร่งสร้างโอกาส  อาชีพ และการมีรายได้ที่
มั่นคง 2) การพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม 3) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ
ผู ้มีรายได้น้อย 4) การลดความเหลื ่อมล้ำด้านรายได้ 5) การลดความเหลื ่อมล้ำด้านการเข้าถึง
สวัสดิการของรัฐ 6) การลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา 7) การลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข 
8) การลดความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม 9) การลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดิน (สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 : 6-8) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในชุมชนมาจาก 1) ผู้ที่อยู่ในชุมชนจำนวนมากมี“อายุมาก” ทำให้“ขาดโอกาส”หา
งานทำ 2) หน่วยงานที่มีบทบาทส่งเสริมอาชีพให้ความรู้ไม่ครบวงจรและเป็นความรู้ที่ขาดการสร้าง
นวัตกรรมให้ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 ภายใต้ศักยภาพทรัพยากรและโอกาสมากมายในพื้นที่ภาคกลาง แต่ก็พบช่องว่าง
เกิดขึ้นในชุมชนที่ทำการศึกษา เป็นชุมชนใจกลางเมือง 2 แห่ง คือ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขต
ดุสิต และชุมชนเคหะห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนกึ่งเมือง 2 แห่ง คือ ชุมชน
คลองตะโหนด เขตมีนบุรี และชุมชนตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ส่วนกลุ่มวิสาหกิจ
เกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร อำเภอสนาม
ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นชุมชนชนบท ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่ถึง 200 กิโลเมตร สภาพที่พบใน
ชุมชนคือ มีผู้สูงอายุ ขาดรายได้ และมีปัญหาสุขภาพ แม้มีหน่วยงานมาส่งเสริมอาชีพ แต่ก็ไม่ตรงตาม
ความต้องการของคนในชุมชน เมื่อให้การอบรมการประกอบอาชีพแล้วก็ขายสินค้าไม่ได้ เนื่องจากขาด
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การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และขาดความรู้การสื่อสารการตลาดยุค
ใหม ่
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงนำกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community 
Based Research, CBR) โดยนำพันธกิจของมหาวิทยาลัยไปทำงานร่วมกับชุมชนให้ชุมชนมีกลไกการ
บริหารจัดการขับเคลื ่อนลดความเหลื ่อมล้ำในชุมชนเอง ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรและ
ศักยภาพในชุมชน โดยนักวิชาการร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ เสริมทักษะตามความต้องการของชุมชน 
ดังแสดงในภาพที่ 1.1 
 

 
 

ภาพที่ 1 การขับเคลื่อนวิชาการเพื่อท้องถิ่นสู่การลดความเหลื่อมล้ำในท้องถิ่นภาคกลาง 
 
  
 เพื่อให้กระบวนการการขับเคลื่อนวิชาการเพื่อท้องถิ่นสู่การลดความเหลื่อมล้ำใน

ชุมชนมีความต่อเนื่อง จึงต้องมองเห็นในรูปแบบเชิงระบบ (Ecological System) ที่เชื่อมโยงบทบาท
ของภาคีหน่วยงานปกติในพื้นที่มาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั ่งยืน โดยมีระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วม
ปฏิบัติการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุมชน  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 1.  เพื่อสร้างพื้นที่ความร่วมมือวิชาการเพื่อท้องถิ่นในการจัดการความหลากหลาย
ทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ภาคกลาง 

 2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำในพื้นที่ภาคกลาง 
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         ขอบเขตของการวิจัย 
   1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะนักวิจัย 34 คน จาก 7 
มหาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์หลากหลายสาขา ร่วมทำวิจัยกับชุมชน 6 แห่งในภาคกลาง มีกลุ่ม
ตัวอย่างแห่งละ 10 - 40 คน  
   2. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเช ิงเทรา อำเภออู ่ทอง จ ังหว ัดส ุพรรณบุรี  เขตมีนบุร ี  กร ุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร และ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
   3. ขอบเขตเนื้อหา 
    3.1 การศึกษาบริบทของชุมชน 
    3.2 การศึกษาศักยภาพของชุมชนด้านต่าง ๆ เพื่อค้นหาทุนที่จะนำไปพัฒนา
ชุมชน  
    3.3 การศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการเกษตรในเมือง  
    3.4 การปฏิบัติการเพ่ือค้นหาลักษณะและกระบวนการเกษตรในเมือง  
   4. ขอบเขตระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปี ตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จนถึง 30 
กันยายน พ.ศ.2564   
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รายละเอียดความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัยย่อย  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  แผนภูมิความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัยย่อย
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          นิยามศัพท์เฉพาะ 
    การยกระดับรายได้ชุมชน หมายถึง การส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อเพ่ิม
รายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนจากความต้องการของชุมชนบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญา
เดิมทีเ่ป็นทุนสังคมที่จะทำให้ชุมชนสามารถทำได้จริง และคงอยู่ในชุมชนนั้น ๆ ต่อไป 
   กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง กระบวนการที่ให้เจ้าของปัญหาได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ นับตั้งแต่การค้นและกำหนดปัญหา การหาสาเหตุของ
ปัญหา การมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินการเพื ่อแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์และการประเมินผลจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
   ความเหลื่อมล้ำ หมายถึง ความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกัน ความไม่เป็น
ธรรม ซึ ่งมาจากการขาดโอกาส มีในหลายมิติได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทาง
วัฒนธรรม มิติทางการเมือง มิติทางสิ่งแวดล้อม มิติทางพ้ืนที่และมิติทางความรู้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย 
 การดำเนินงานโครงการ การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่
ภาคกลางด้วยงานวิชาการเพื่อท้องถิ่นเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action 
research : PAR) ซึ่งเป็นจุดเด่นของการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research : CBR) 
ดำเนินการตามกระบวนการวิจัย ได้แก่ 
 - พัฒนาโจทย์วิจัยระดับภูมิภาคร่วมกับนักวิจัยระดับภาค 4 ภาค ในเรื่องมิติความเหลื่อมล้ำ 
7 มิติ จำนวน 3 ครั้ง  
 - สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักวิจัยในโครงการย่อย นักวิจัย CBR (premium) และ
นักวิจัยชุมชน เกี่ยวกับประเด็นของความเหลื่อมล้ำ 3 ครั้ง ( แผนงาน)  
 - เปิดเวทีใน 6 พ้ืนที่/ชุมชน ชี้แจงโครงการร่วมกับหัวหน้าโครงการ 6 โครงการย่อย จำนวน 
6 ครั้ง 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (onsite, online) กับหัวหน้าโครงการ 6 โครงการย่อยร่วมกับวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และภูมิภาคอ่ืน ๆ  ในเรื่อง 1) งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR)  2) การทบทวนวรรณกรรม 
(Literature review) 3) แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 4) การวิจัยรับใช้สังคมฯลฯ จำนวน 10 
ครั้ง     
 - วิพากษ์ผลการวิจัยของโครงการย่อย และนำเสนอผลในระดับภาค 4 ภาค โดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ครั้ง 
 - ประชุมกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ ร่วมกับทีมงานนักวิจัย (  Node 
ภาค/ Node กลาง) ที่ปรึกษา จำนวน 16 ครั้ง  
 จากการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างพื้นที่ความร่วมมือวิชาการเพ่ือ
ท้องถิ่นในการจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ภาคกลาง และ 2) เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคกลาง  โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
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   ตอนที่ 1 ระยะเตรียมการ : วางแผนการวิจัย 
   ตอนที่ 2 ระยะปฏิบัติการ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมวิเคราะห์ข้อมูล
แบบแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ข้อมูลบางส่วนนำมาวิเคราะห์ในมหาวิทยาลัย และนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลในชุมชน 
 
ตอนที่ 1 ระยะเตรียมการ : วางแผนการวิจัย 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วน
บุคคล 

พ้ืนที ่
1. 

พระนครศรีอยธุยา 
2. สุพรรณบุรี 3.ฉะเชิงเทรา 4.เคหะห้วย

ขวาง 
5. มีนบุรี 6. เขตดุสิต 

1. เพศ 
- ชาย 10 

(20.00%) 
9 

(18.00%) 
11 

(22.00%) 
15 

(30.00%) 
12 

(24.00%) 
11 

(22.00%) 
- หญิง 40 

(80.00%) 
41 

(82.00%) 
39 

(78.00%) 
35 

(70.00%) 
38 

(76.00%) 
39 

(78.00%) 
รวม 50 

(100%) 
50 

(100%) 
50 

(100%) 
50 

(100%) 
50 

(100%) 
50 

(100%) 
2. อาย ุ
- ไม่เกิน 30 ปี 2 

(4.00%) 
4 

(8.00%) 
3 

(6.00%) 
5 

(10.00%) 
2 

(4.00%) 
4 

(8.00%) 
- 31 – 40 ปี 10 

(20.00%) 
11 

(22.00%) 
12 

(24.00%) 
5 

(10.00%) 
10 

(20.00%) 
5 

(10.00%) 
- 41 – 50 ปี 10 

(20.00%) 
14 

(28.00%) 
12 

(24.00%) 
10 

(20.00%) 
11 

(22.00%) 
16 

(32.00%) 
- 51 - 60 ปี 11 

(22.00%) 
12 

(24.00%) 
11 

(22.00%) 
28 

(56.00%) 
14 

(28.00%) 
14 

(28.00%) 
- 61 ปีขึ้นไป 17 

(34.00%) 
- 12 

(24.00%) 
2 

(4.00%) 
13 

(26.00%) 
11 

(22.00%) 
รวม 50 

(100.00%) 
50 

(100.00%) 
50 

(100.00%) 
50 

(100.00%) 
50 

(100.00%) 
50 

(100.00%) 
3. ระดับการศึกษา 
-  ต ่ ำ ก ว่ า
ปริญญาตรี 

44 
(88.00%) 

46 
(92.00%) 

46 
(92.00%) 

45 (90.00%) 47 (94.00%) 47 
(94.00%) 

- ปริญญาตรี 6 
(12.00%) 

4 
(8.00%) 

4 
(8.00%) 

5 (10.00%) 3 
(6.00%) 

3 
(6.00%) 

รวม 50 
(100.00%) 

50 
(100.00%) 

50 
(100.00%) 

50 
(100.00%) 

50 
(100.00%) 

50 
(100.00%) 
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   จากตารางที่ 1 พบว่า ระยะเตรียมการ : วางแผนการวิจัยตามแนวทางการวิจัยแบบ 
CBR (Community based research) โดยมีนักวิจัยชุมชนร่วมพัฒนาโจทย์ จำนวน 300 คน โดยเป็น
ประชาชนในท้องถ ิ ่น จาก 6 พื ้นที ่  พ ื ้นที ่ละ 50 คน ได ้แก่ ตำบลบ้านป้อม  อำเภอเม ือง
พระนครศรีอยุธยา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มวิสาหกิจจัดการ
สมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนเคหะห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี ในบริบทชุมชนชานเมืองสู่การเป็นชุมชนพึ่งตนเอง 
และชุมชนวัดประชาระบือธรรม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง มีอายุ 51 - 60 ปี การศึกษาต่ำกว่าปริญญา
ตรี  
  
วัตถุประสงค์ที่ 1 การสร้างพื้นที่ความร่วมมือวิชาการเพื่อท้องถิ่นในการจัดการความหลากหลาย
ทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ภาคกลาง 
   จากการร่วมศึกษาสถานการณ์ของชุมชนร่วมกันโดยนักวิจัยชาวบ้าน นักวิจัย
มหาวิทยาลัยและผู ้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้กระบวนการ design thinking พบว่า พื ้นที ่ความร่วมมือ
วิชาการเกิดจากด้านการสร้างอาชีพ/รายได้  ในเรื่องโอกาสการประกอบอาชีพ ทักษะการสร้างรายได้ 
การวางแผนการออมและความมั่นคงทางการเงิน ด้านโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ ในเรื่อง การเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้และการสื่อสารของคนในชุมชน กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของชุมชน และการบูรณาการความรู้ท้องถิ่นกับความรู้จากนักวิชาการ ด้านการเข้า ถึงการ
จดัการทรัพยากร ในเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรในชุมชน ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรในชุมชนมา
ใช้ประโยชน์และการดูแลรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรในชุมชน โดยสามารถแสดงรายละเอียดของแต่
ละพ้ืนที่ดังนี้ 
 1. บริบทพื้นที่ในการจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่
ภาคกลาง 
   1.1 ตำบลบ้านป้อม อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา 

 ตำบลบ้านป้อมพบปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ที่ทับซ้อนหลากหลายตามบริบท
สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทั้งในเรื่องสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ ในงานวิจัยครั้งนี้มุ่งเป้าหมายไปที่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ รายได้ไม่เพียงพอต่อ
การดำรงชีพ ซึ่งแต่เดิมนั้นผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร พอเกิดการเปลี่ยนแปลงมาจากภาค
เกษตร สู่ภาคอุตสาหกรรม และสังคมสมัยใหม่ ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในภาคเกษตรซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องเงินออม
จำนวน เพราะสินค้าเกษตรมีราคาถูก ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุเลยต้องพึ่งเบี้ยยังชีพ
เป็นหลัก และรายได้จากลูกหลานแต่ไม่พอใช้ ในขณะที ่ค่าครองชีพในสังคมเมืองก็สูงขึ ้น ใน
ขณะเดียวกันผู้สูงอายุแม้มีศักยภาพด้านการเกษตร แต่ยังไม่ได้ถูกกระตุ้นหรือส่งเสริมศักยภาพใหห้ัน
มาประกอบเป็นอาชีพต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดเป็นรายได้เพิ่มมากขึ้นแก่ผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
ศักยภาพพึ่งพาตนเองน้อยต้องรอคอยการดูแลจากลูกหลานเป็นหลัก ขาดภูมิคุ้มกัน หรือกันชนทาง
เศรษฐกิจ อีกท้ังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะวิถีสังคมเมืองเปลี่ยนแปลงวิถีการบริโภค และนอกจากนั้น
ในชุมชนก็ยังพบปัญหาทางสังคมเรื่องยาเสพติด ในขณะที่กลไกการแก้ปัญหาผู้สูงอายุในส่วนของ
ภาครัฐ พบว่า มีหลายหน่วยงานของรัฐที่มาทำงานโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลบ้านป้อม แต่ไม่
สามารถทำงานเชื่อมโยงกัน และยังไม่สามารถท่ีจะสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาปัญหา
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ผู้สูงอายุอย่างบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืน เป็นลักษณะต่างคนต่างทำ ปัญหาหลักมาจากความเป็นสูง
วัยอายุมาก สุขภาพไม่ดี ขาดโอกาสที่จะไปหางาน และทำมาหากิน ไม่สามารถประกอบอาชีพ และ
ปัญหาอาชีพมีอีกมากมาย หัวใจคือยังไม่มีการออม และขาดการบริหารจัดการระบบบกลไกการมีส่วน
ร่วมจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ภาพที่ 3  แสดงการทำ Design thinking ตำบลบ้านป้อม อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา 

   1.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
 สมาชิกตั้งต้น 13 ครัวเรือน ปัจจุบันสมาชิกเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 16 ครัวเรือน พ้ืนที่ 

5 ตำบลในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ในการทำนาอินทรีย์จำนวน 75 ไร่ (ร้อยละ 190 
ของอำเภออู่ทอง ทำนาขั้นต่ำ 2 ไร่ และสูงสุด 26 ไร่) ปลูกผักอินทรีย์จำนวน 22 ไร่ ความเป็นมาของ
เกษตรกรรวมตัวกันทำเกษตรอินทรีย ์เพื ่อลดหนี ้ และดูแลสุขภาพสมาชิกในครัวเรือน จนมี
ประสบการณ์ตั้งแหล่งเรียนรู้วิถีคนธรรม เคยดำเนินงานกลุ่มช่างชุมชน ซ่อมอุปกรณ์ทางการเกษตร 
ภาคีร่วมมือ ได้แก่กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร เกษตรอำเภอ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 

 ปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เครื่องมือ 
ขาดเครื ่องมือการผลิตขนมจีนเส้นแห้ง ขาดเครื ่องมือคัดแยกสิ ่งเจือปนของเมล็ดข้าวสาร ขาด
เครื่องมือดักแมลงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และขาดเครื่องมือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ความรู้ ต้อง
ความรู้การเก็บเกี่ยวที่ยืดอายุผักให้แก่กลุ่ม การกำจัดศัตรู และโรคของพืช การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิต
ของชุมชน การบริหารจัดการ กลุ่มฯมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่สมาชิก ซึ่งสมาชิก
ละเลยการทำหน้าที่ทำให้การดำเนินงานสะดุด หนี้สิน สมาชิกส่วนใหญ่มีหนี้สินที่เกิดจากต้นทุนการ



9 

 

ทำการเกษตร ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ความร่วมมือของเครือข่ายภาคี กลุ่มฯมีความยากลำบากในการ 
การดำเนินงานการจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีดังนี้ 
   ต้นน้ำ  สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่ละครอบครัวสมาชิกป่วยเป็นโรคมะเร็ง 
โรคเนื้องอกในสมองเป็นเหตุทำให้ทำนาอินทรีย์และปลูกผักอินทรีย์เพื่อบริโภคในครอบครัวเหลือก็
นำไปจำหน่าย สายพันธ์ที่ปลูกมี ได้แก่ ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมนิล หอมมะลิ หอมมะลิแดง หอมนิล
ฯลฯ พื้นที่ทำนาจำนวน 75 ไร่(ขั้นต่ำ 2 ไร่ และสูงสุด 26 ไร่) มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพขึ้นมาใช้เองแต่ไม่
เคยตรวจสอบธาตุอาหาร การทำนาของสมาชิกส่วนใหญ่ทำข้าวแข็งที่ทนต่อโรคทำให้ราคาขายต่ำ 
กลุ่มฯจึงหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าจากข้าวโดยทำแป้ง โจ๊ก ขนมจีนฯลฯ จัดหาทุนเพื่อพัฒนาเครื่องมือ
ทางการเกษตร โดยจัดทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก เสนอขอทุนจากหน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรมภาคกลาง และมาตรการคนละครึ่ง
ระหว่างนักวิจัยกับวิสาหกิจชุมชน  

   กลางน้ำ สมาชิกวิสาหกิจชุมชกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ขาดความรู้กำจัดศัตรูพืชและโรค
พืช ได้แก่ เพลี้ย หมัดกระโดด หอยทาก กระรอก เป็นต้น ต้นผักเจริญเติบโตไม่ได้มาตรฐาน สมาชิกมี
ความรู้การปลูกผักแตกต่างกัน สมาชิกไม่ค่อยได้พูดคุยต่างคนต่างอยู่เพราะอยู่ต่างตำบล และส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การสื่อสารไม่ทั่วถึง สมาชิกส่วนใหญ่มีหนี้สินเกิดจากรายได้น้อยกว่ารายจ่าย  

   ปลายน้ำ วิสาหกิจชุมชกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปริมาณการผลิตผักและข้าวไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้า ผักบางชนิดขายดีแต่บางชนิดขายไม่ดี การแปรรูป สินค้าเช่น โจ๊ก แป้ง  
ยังไม่ได้รับการรับรอง อย. แต่มีการเตรียมสถานที่การผลิตไว้บ้าง กลุ่มฯขาดความรู้ความเข้าใจการยื่น
ขอการรับรองอย. การจำหน่ายสินค้าไม่มีความแนน่อน ลูกค้าเป็นกลุ่มเฉพาะ เช่น คนเมือง และผู้ป่วย
มะเร็ง ได้แก่ ตลาดแบมบีนี กรุงเทพฯจำหน่ายเสาร์ที่ 2 ของเดือน ตลาดไทรม้า จังหวัดนนทบุรี 
จำหน่ายเสาร์ที่ 3 ของเดือน และจำหน่ายผ่านเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ทำให้วิสาหกิจชุมชนฯต้องการ
ขยายกลุ่มลูกค้า ประธานกลุ่มทำหน้าที่นำสินค้าของวิสาหกิจชุมชนฯไปจำหน่ายต้องเดินทางไกล ไม่มี
ความปลอดภัย ไม่มีเวลาดูแลคนในครอบครัว และต้องการจำหน่ายสินค้าที่ทำการของกลุ่มฯ สมาชิก
ขาดทักษะการจำหน่ายสินค้าตลาดออนไลน์ ขาดทักษะการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงการทำ Design thinking วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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    1.3 กลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก อำเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ความเป็นมาของกลุ่มวนเกษตร กลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก เป็นกลุ่มของชุมชน
ภาคเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นตามแนวคิดของ นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม หรือ ผู้ใหญ่วิบูลย์ อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วย
หิน ต.ลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เปลี่ยนแนวคิด
จากการทำเกษตรเชิงธุรกิจ มาเป็นการทำเกษตรแบบพึ่งตนเอง มีระบบการจัดการทรัพยากร และไม่
ก่อหนี้สิน โดยมุ่งเน้นให้ วนเกษตร เป็นเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานเพื่อสร้าง รากฐานชีวิต เป็นเน้น
กระบวนการพ่ึงตนเอง ลดรายจ่าย เหลือจึงขาย ในยุคแรกนั้นผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิมให้เป็นวิทยากรใน
ฐานเรียนรู้ชาวบ้านที่เข้ามาเรียนรู้ ต่อมามีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น นำมาสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมากขึ้น มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือผลิตภัณฑ์
มะกรูดสระผม มีความต้องการการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตของมะกรูดสระผม 
เนื่องจากประสบปัญหาเชื้อจุลินทรีย์บนผิวหน้าของผลิตภัณฑ์บนผลิตหน้าของผลิตภัณฑ์ ต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จากน้ำมะกรูดที่ตกคุณภาพในการนำมาทำมะกรูดสระผม และศึกษาอายุ
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์มะกรูดสระผม ผลิตภัณฑ์ข้าว  ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสารสกัด
จากข้าว และผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแป้งท่าวยายม่อม มีความพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชนิด
ใหม่จากฐานทรัพยากรของเครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก โดยมีส่วนผสมหลักคือ ฝาง ไผ่จืด และ
ท้าวยายม่อม  

 ความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก วิสาหกิจ
จัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก จัดตั้งขึ ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 มี
สมาชิกร่วมประชุมก่อนตั้งจำนวน 30 คน วัตถุประสงค์หลักของวิสาหกิจฯ เพื่อมุ่งเน้นจัดการวัตถุดิบ
สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ในหมู่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนโดยตรง และสมาชิกเครือข่ายวนเกษตรป่า
ตะวันออก ในพื้นที่ตำบลอื่น ๆ มีการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ตามมาตรฐานวนเกษตรอินทรีย์ 
โดยสมาชิกเครือข่ายวนเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตำบลคลองตะเกรา และตำบลท่าตะเกียบ 
อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ตำบลทุ่งมหา
เจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่องทอง จังหวัดชลบุรี ภายใต้ชื่อ 
“สมุนไพร บ้าน & ป่า Banpa herb shop” ผลผลิตหลักของวิสาหกิจฯ คือ วัตถุดิบสมุนไพร เช่น 
เพชรสังฆาต กระดูกไก่ดำ ฝักเพกา บอระเพ็ด เถาวัลย์เปรียง แก่นฝาง ไผ่จืด มะตูม กระเจี๊ยบแดง ฟ้า
ทะลายโจร เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที ่ผลิตโดยกลุ ่ม ได้แก่ ถุงหอมสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร แป้ง
เท้ายายม่อม ชาฝาง และชาไผ่จืด เป็นต้น ในด้านของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงการจัดการ (ฝากขาย หรือ
ช่วยขาย) ให้กับสมาชิกผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเครือขายวนเกษตร เช่น มะกรูดสระผม น้ำมัน
กระเม็งใส่ผม สบู่เหลวธรรมชาติ เป้าหมายทางการตลาดของวิสาหกิจฯ เป็นกลุ่มวัยทำงาน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ มีอายุระหว่าง 22 - 75 ปี ที่รักสุขภาพ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื ่มสมุนไพรแบบซองชง  จากไผ่จืด แก่นฝาง ใบเตย รวมถึงการ
ปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดคนรุ่นใหม่ 
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ภาพที่ 5  แสดงการทำ design thinking กลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก 
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
   1.4 ชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงเป็นภาพที่ถูกสะท้อนถึงสถานการณ์การใช้ชีวิตจริงของ
ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองที่อาศัยอยู่ตึกหรือแฟลตเคหะที่มีความสูง 5 ชั้น แต่ละตึกมีผู้อาศัยอยู่กันอย่าง
หนาแน่นและแออัด สภาพห้องที่คับแคบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยากจนมี
รายได้น้อย จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดเตียงชุมชนเคหะห้วยขวาง พบข้อมูลตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 6  แสดงข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดเตียงเคหะชุมชนห้วยขวาง 
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ภาพที่ 7 แสดงการทำ Design thinking ชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
  1.5 ชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี ในบริบทชุมชนชานเมืองสู่การเป็นชุมชน
พึ่งตนเอง 
  ชุมชนคลองตะโหนด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสน เขตมีนบุรี ชุมชนคลอง         
ตะโหนดเป็นชุมชนยากจนในพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพฯ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 35 ปีที่แล้ว พ.ศ. 
2528 และได้จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 2539 สมาชิกของชุมชนอพยพมาจาก
ชุมชนแออัดหลายแห่งได้แก่ชุมชนนาซ่า เขตคลองตัน ชุมชนหัวป่า เขตสวนหลวง และชุมชนคลอง 20
แปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีประชากร 680 คน มี 168 หลังคาเรือน และมีบ้านไม่มีเลขที่อีก 
33 หลังคาเรือนซึ่งมาจากครอบครัวขยาย สมาชิกของชุมชนเกือบทั้งหมดเป็นมุสลิม มีคนพิการ        
13 คน ผู้ป่วยติดเตียง 6 คน ผู้สูงอายุ 32 คน สมาชิกของชุมชนจำนวนมากเป็นผู้ป่วยเรื ้อรังคือ         
เป็นโรคเบาหวาน ขนาดพ้ืนที่ชุมชนมี 40 ไร่ ขนานไปกับคลองตะโหนดที่เชื่อมกับคลองแสนแสบ ที่ดิน
นี้เป็นที่ดินที่ได้รับการบริจาคของมัสยิดยามีอุ้นอิฮาด อยู่เขตสวนหลวง โดยสมาชิกในชุมชนจะเช่า
ที่ดนิของมัสยิดที่แบ่งเป็นแปลงละ 40 และ 50 ตารางวา ในอัตราเดือนละ 200 และ 250 บาท  
  จากการศึกษาสถานการณ์ในชุมชน ซึ่งเป็นการศึกษาสภาพปัญหา โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง มีสิ่งสำคัญที่ได้ค้นพบดังต่อไปนี้ 
   1. ผู้นำมีความเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาชุมชน 
   2. กลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นสตรี ซึ่งมีภูมิปัญญาและทักษะการทำอาหารที่ดีมาก 
   3. คนในชุมชนมีความเชื่อใจผู้นำ และกลุ่มสมาชิก (Trust) 
   4. คนในชุมชนมีน้ำใจเอ้ืออาทร มีความเป็นเครือญาติ 
   5. มีวัฒนธรรมนับถือศาสนาเดียวกัน คือ ศาสนาอิสลาม ดังนั ้น กิจวัตรและ
ประเพณีปฏิบัติในชุมชนจึงเหมือนกัน 
   6. ค้นพบเยาวชน เด็กชายพนิต ชำนาญป่า (น้องอารีม) กล้าแสดงออก และมี
ความสนใจเข้าร่วมเป็นนักวิจัยชุมชน 
   ปัญหาและอุปสรรคในทำงานในปีที่ผ่านมา 
  ในสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถเข้าพื ้นที ่ได้ โครงการยังคงดำเนินต่อไปตาม
แผนงาน แต่จะใช้การประสานงานและแก้ปัญหางานในพ้ืนที่ในระบบออนไลน์เป็นหลัก มีการเข้าไปใน
พ้ืนที่ บ้างแต่ยังคงใช้ระบบ Social Distance ปัญหาที่พบในการทำงานชุมชนมีดังนี้ 
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   1. ชุมชนขาดแรงงานในการผลิต เนื ่องจากสมาชิกนักวิจัยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
แม่บ้านที่ทำงานขายของในตลาดและยังต้องทำงานบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้
แรงงาน 
   2. ชุมชนยังไม่มีการทำงานในลักษณะกลุ่ม ทำให้กิจกรรมของกลุ่มยังไม่ดำเนินไป
ตามแผนที่กำหนด 
   3. ชุมชนยังขาดวัยแรงงานที่จะเข้าร่วมในการทำงาน วัยแรงงานส่วนใหญ่ทำงาน
รับจ้าง ก่อสร้างและทำงานโรงงาน คนกลุ่มพวกนี้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
   4. ในสถานการณ์โควิด การลงพื้นที่ไม่สะดวก ปรับรูปแบบเป็นการจัดระบบการ
ประชุมออนไลน์ 
   5. นักวิจัยชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมได้อย่างต่อเนื่อง          
มีข้อจำกัดด้านเวลา 
 

 
 
ภาพที่ 8  แสดงการทำ Design thinking ชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี ในบริบทชุมชนชานเมือง 

สู่การเป็นชุมชนพ่ึงตนเอง 
 

 1.6 ชุมชนวดัประชาระบือธรรม 

 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เกิดจากรากเหง้าชาวบ้านวิถีเกษตรกร และวิถีชาวสวน
ผลไม้ทั้งทุเรียน มังคุด ละมุด มะปราง กล้วย มะม่วงที่อยู่ติดพ้ืนที่ทุ่งสามเสน มีสายน้ำสำคัญไหลผ่าน
พื้นที่ คือ คลองบางกระบือ คลองเปรมประชากร มีการใช้เรือสัญจรตั้งแต่มี การตั้งวัดประชาระบือ
ธรรมเมื่อ พ.ศ. 2440 กว่า 124 ปีที่แล้วสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 มีการจัดตั้งโรงเรียน
ประชาบาลขึ้นต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมที่สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2496 ครั้นการพัฒนาเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พ.ศ. 2516 มีสร้างสะพานเข้ามาในชุมชน ถนนเข้ามา
แทนการสัญจรทางน้ำ การอพยพของผู ้คนที ่เป็นญาติพี ่น้อง หรือผู ้คนที ่มาแสวงหาความเจริญ  
ในกรุงเทพมหานคร เริ่มเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จำนวนมากข้ึน เมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้นย่อมส่งผล
ต่อการเกิดปัญหาตามมากมาย ทั้งความแออัดของชุมชน ปัญหาขยะ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม 
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สุขภาพ มลภาวะ ค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวัน จากครอบครัวขยายทุกคนที่มีศักยภาพในวัยแรงงานต้อง
ออกไปทำงานนอกชุมชน จนในชุมชนที่อยู่อาศัยเกิดปัญหาผู้สูงวัยเป็นกำลังสำคัญในการทำงานให้กับ
ชุมชน เพราะพ่อแม่ ลูกหลานต้องไปทำงาน ไปเรียนหนังสือ วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงคนดิ้นรนมากขึ้น
จากที่เคยอยู่ทานข้าวพร้อมกัน ไม่สามารถท่ีจะอยู่ทานข้าวพร้อมหน้าครอบครัวได้ พ่อแม่ ต้องออกไป
ทำงานแต่เช้า ปู่ย่าตายายดูแลหลานทำหน้าที่ไปส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือ พ่อแม่พอกลับบ้านดึกดื่น
เพราะหน้าที่การงาน พอจะเจอหน้าลูกหรือปู่ย่าตายายก็นอนหลับกันหมดแล้ว ไม่เพียงโครงสร้าง
ครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาในชุมชนมีมากขึ้นประชาชนที่ทำอาชีพ ธุรกิจส่วนตัวชุมชนได้
เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 ทำให้เกิดปัญหาแรงงานแฝงเข้ามาเพ่ิม
มากขึ้น ทำให้เกิดหอพัก บ้านพัก ห้องเช่ามากขึ้น เมื่อประชากรมากขึ้นทำให้ชุมชนเกิดการแบ่งเขต
การปกครองกันเป็น 4 ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชนเมื่อ พ.ศ. 2534 
เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบันนี้ 

 การวิจัย CBR ได้รวบรวมความคิดที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จากกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้แก่ (1) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (2) 
โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม (3) ผู้นำชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 (4) อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสส.) (5) เครือข่ายชุมชนเขตดุสิต (6) ทีมยุวชนภัฏพัฒน์ มรภ.สวนสุนันทา และ(7) กลุ่มอาชีพ
ภัฏพัฒน์วัดประชาระบือธรรม โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลากหลายจนได้ข้อมูลปัญหาพื้นฐานชุมชนวัด
ประชาระบือธรรม (Baseline Data) ที่เป็นสื่อออกมาเป็น Problem Tree ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9  แสดง Problem Tree ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 
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ภาพที่ 10  แสดงการทำ Design thinking ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 
 
 
 2. สถานการณ์ปัญหา/ความเหลื่อมล้ำในชุมชน 

 2.1 ตำบลบ้านป้อม อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา 
 กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก “กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน” จำนวน 400 คน มีจิตอาสา

มาร่วมกิจกรรมพัฒนาอาชีพ 20 คน อาชีพเดิมของประชาชนส่วนใหญ่ทำนา แต่เลิกทำเพราะไม่คุ้ม
กับต้นทุนการผลิต หน่วยงานรัฐมาสนับสนุนอาชีพหัตถกรรมแต่ก็ขายไม่ได้  เคยรับการอบรม
ภาษาอังกฤษเป็นไกด์ท่องเที่ยวแต่ขาดการทำอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดการขายของร่วมกันแต่ทำได้ไม่
ดี เพราะขาดการบริหารจัดการที่ดี ผู ้สูงอายุตำบลบ้านป้อม ส่วนใหญ่ ไม่มีอาชีพใด การเข้ามา
สนับสนุนจากภาครัฐยังไม่สามารถดำเนินการประสานไปในแนวทางเดียวกันได้ 
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 2.2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
 สมาชิกตั้งต้น 13 ครัวเรือน ผู้สูงอายุรับจ้างทำงาน 30 คน และเยาวชนมาทำงาน

เป็นช่าง 30 คน ขาดทักษะการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว และผักอินทรีย์เพื่อการพึ่งตนเอง
คือขาดเครื่องมือการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าว ขาดความรู้การเก็บเกี่ยวที่ยืดอายุผักให้แก่กลุ่ม 
การกำจัดศัตรู และโรคของพืช ขาดการจัดการจัดจำหน่ายผลผลิตจากข้าวและผักอินทรีย์ที่ต่อเนื่อง 
การสื่อสารตลาด การจัดทำบัญชี และขาดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาชิกกลุ่มส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่ละครอบครัวสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคเนื้องอกในสมองเป็น
เหตุทำให้ทำนาอินทรีย์และปลูกผักอินทรีย์เพื่อบริโภคในครอบครัวเหลือก็นำไปจำหน่าย การทำนา
ของสมาชิกส่วนใหญ่ทำข้าวแข็งที่ทนต่อโรคทำให้ราคาขายต่ำ กลุ่มฯจึงหาแนวทางการเพ่ิมมูลค่าจาก
ข้าว ซึ่งทำแป้ง โจ๊ก ขนมจีนเส้นแห้ง แต่ขาดเครื่องมือทำขนมจีนเส้นแห้ง การผลิตผัก ปริมาณการ
ผลิตผักและข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ผักบางชนิดขายดีแต่บางชนิดขายไม่ดี การ
จำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ไม่แน่นอน การแปรรูป สินค้าเช่น โจ๊ก แป้ง ยังไม่ได้รับการรับรอง 
อย. สมาชิกส่วนใหญ่มีหนี้สินเกิดจากรายได้น้อยกว่ารายจ่าย 

 2.3 กลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก อำเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 กลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ตำบลท่ากระดาน อำเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรามีสมาชิก 30 คน ขาดองค์ความรู ้ที ่จำเป็นในการประกอบการ 
เชิงธุรกิจ ได้แก่ขาดการจัดการวัตถุดิบร่วมกัน ส่งผลต่อความต่อเนื ่องในการผลิต ไม่สามารถ
ตอบสนองตลาดได้ รวมทั้งการออกแบบการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายอย่างเป็นระบบ และยัง
ขาดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ขาด
ความรู้และเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในสมุนไพร  ขาดข้อมูลสารสำคัญ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่สามารถต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญในการเพ่ิมมูลค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์สู่การเป็นอาหารฟังก์ชั่น (functional food) รวมทั้ง
ยังขาดการเข้าถึงความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่าง ๆ   

2.4 ชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
  ชุมชนเคหะห้วยขวาง กทม. เป็นชุมชนแออัดมีผู้สูงอายุ 1,398 คนอาศัยบนแฟลต 
5 ชั้นจำนวน 38 หลัง ส่วนใหญ่มีโรคเรื้อรังประจำตัว มีทั้งเดินได้และมีภาวะติดเตียง 22 คน ขาด
โอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพเพราะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ได้รับการดูแลจากลูกหลานหรือผู้ดูแล
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและการพาไปโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย มีอาสาสมัครสาธารณสุขและ
พยาบาลในพ้ืนที่มาเยี่ยมผู้ติดเตียง 2-3 เดือน/ครั้ง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมวิจัย จำนวน 40 คน ได้แก่ 
ผู้สูงอายุติดเตียง (10 คน) และผู้ดูแล แกนนำชุมชนและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

 2.5 ชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
  ชุมชนคลองตะโหนด มีนบุรี กทม. เป็นชุมชนยากจน อพยพมาจากชุมชนแออัด
หลายแห่งปัจจุบันมีประชากร 680 คน มี 168 หลังคาเรือน เกือบทั้งหมดเป็นมุสลิม มีคนพิการ 13 คน 
ผู ้ป่วยติดเตียง 6 คน ผู ้ส ูงอายุ 32 คน สมาชิกของชุมชนจำนวนมากเป็นผู ้ป่วยเรื ้อรังคือเป็น
โรคเบาหวานสรุปสถานการณ์ปัญหา 
  1. มีการศึกษาน้อย 
  2. อาชีพไม่ม่ันคง ผู้หญิงและผู้สูงอายุไม่มีรายได้ 
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  3. ไม่มีกลุ่มเศรษฐกิจ 
  4. ไม่มีผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  5. ไม่มีช่องทางการตลาดและตราสินค้าท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
  6. ไม่มีเงินในการจัดสวัสดิการ 

 7. ขาดระบบและกลไกในการพัฒนากลุ่มยกระดับรายได้ของชุมชน 
 2.6 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนเมืองที่มี

ผู้สูงอายุขาดรายได้ คนในชุมชนขาดความร่วมมือกัน แม้มีการตั้งกลุ่มการนวดแผนไทยแต่มีสมาชิก
เพียง 3 คน ผู้สูงอายุขาดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดอาชีพการนวดแผนไทย รวมทั้งขาด
ทักษะการทำบัญชี และการตลาด การตั้งกลุ่มในชุมชนเป็นการจัดตั้งโดยหน่วยงานภายนอก คนใน
ชุมชนขาดการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่มาร่วมกิจกรรมของชุมชน ในชุมชนมีผู้สูงวัย 248 
คน สนใจเข้าร่วมกลุ่มอาชีพ 30 คน โดยเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) 19 คน 
 
ตอนที่ 2 ระยะปฏิบัติการ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลแบบแบบมีส่วน
ร่วมในชุมชน ข้อมูลบางส่วนนำมาวิเคราะห์ในมหาวิทยาลัย และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
และร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลในชุมชน 
 

จุดประสงค์ที่ 2  การยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำในพื้นที่ภาคกลาง  
   คณะผู้วิจัยได้ดำเนินงานวิจัยในระยะปฏิบัติการ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่น
ร่วม ในเรื่องการ การสำรวจศักยภาพ/ความสามารถของคนในชุมชน และดำเนินการกิจกรรม กำกับ
ดูแลและติดตามผลการดำเนินการของโครงการย่อยทั้ง 6 โครงการ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบแบบมี
ส่วนร่วมในชุมชน ผลการดำเนินงานลดความเหลื ่อมล้ำในชุมชนสู ่คุณภาพชีวิต สามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังนี้ 

 1. ตำบลบ้านป้อม อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา 

  การดำเนินงานร่วมกับกลุ่มแกนนำผู้สูงอายุ 20 คน ด้วยสุนทรียสนทนาสะท้อนให้
เห็นศักยภาพของผู้สูงอายุ ทำให้ผู ้สูงอายุมองเห็นศักยภาพของกลุ่ม เกิดพลังสร้างความมั่นใจ  
จึงร่วมกันออกแบบตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้สมาชิกกู้ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการครบวงจร โดยทดลองปฏิบัติการทำดอกไม้จันทน์ เนื่องจากทำง่ายไม่ต้องการความประณีต 
เพื่อให้เกิดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ จึงประสานการสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.สต. อบต.บ้านป้อม กศน.บ้านป้อม พัฒนาชุมชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และได้จัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลใน www.avusojob.com มีข้อมูลผู้สูงอายุที่
ต้องการประกอบอาชีพและข้อมูลแหล่งอาชีพผู้สูงอายุ  

  ผลผลิต 
  - ตั้งกองทุนส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกกู้ประกอบอาชีพ  
  - จัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพและแหล่งอาชีพ
ผู้สูงอายุ ใน www.avusojob.com  
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ผลลัพธ์  
  - สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น รพ.สต. อบต.บ้านป้อม กศน.บ้าน
ป้อม เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระของผู้สูงอายุ  
   - มีกลไกในชุมชนรับรู้การส่งเสริมอาชีพเพ่ือนำไปกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ส่งเสริมอาชีพ 
  ผลกระทบ 
  - ผู้สูงอายุเกิดพลังในตนเองมีความมั่นใจสร้างอาชีพอิสระผู้สูงอายุเป็นสังคมที่เอ้ือ
อาทรและมีความสามัคคี สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 11 
 

 

     ภาพที่ 11  ผลการดำเนินงานพัฒนาอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ตำบลบ้านป้อม  
อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา 
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 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รวมกลุ่มกัน 13 ครัวเรือน
เปลี่ยนการผลิตมาทำการเกษตรอินทรีย์อันเนื่องจากปัญหาสุขภาพ และปลดหนี้ แม้ได้เรียนรู้จาก
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน PGS (participatory guarantee system) 
แล้ว แต่ยังมีปัญหาการจัดการผลิต การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การวางแผนการจัดจำหน่าย เนื่องจากขาด
ความรู้ ขาดเครื่องอุปกรณ์ และขาดเงินทุน ตามรายละเอียดการที่วิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การเกษตรอินทรีย์ของวิสาหกิจกลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง 

 นักวิชาการนำความรู้ปฏิบัติการร่วมกับชุมชน สาขาการจัดการ 1 คน สาขา 
เทคโนโยลีการเกษตร 2 คน สาขาการอาหาร 2 คนร่วมกับชุมชนนำเศษวัสดุทางการเกษตรพัฒนา
วิธีการทำปุ๋ยหมักที่มีคุณค่าอาหารพืช  นำมาทำเป็นดินพร้อมปลูก เพ่ือลดต้นทุนปัจจัยการผลิต และ
สามารถนำไปขายเพิ่ม เยาวชนเข้ามาร่วมเรียนรู้การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร ทำตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในชุมชน และสามารถขายได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น โจ๊ก ผงปรุงรส การ
แปรรูปผักใบ เป็นต้น ปรับปรุงตราสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว โจ๊ก แป้ง ผักอินทรีย์ และ  
แลกเปลี่ยนการเตรียมสถานที่การยื่นขอ อย. ร่วมกันออกแบบโลโก้ สร้าง content ใน page ทำ
การตลาดออนไลน์ 
  ผลผลิต ชุมชนได้ความรู้ทักษะ“การทำนา การปลูกผัก”ตลอดห่วงโซ่อุปทานคือ  
  - ความรู้สูตรการทำปุ๋ยหมักที่มีคุณค่าเป็นอาหารพืช โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่
แตกต่างกัน  
  - ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการนำวัชพืชมาทำปุ๋ยหมัก แทนการเผา และยังช่วย
ลดต้นทุนการผลิตด้วย 
  - ได้เครื่องมืออุปกรณ์ ตู้อบพลังงสนแสงอาทิตย์จากการพัฒนาร่วมกันระหว่าง
นักวิชาการกับชุมชน ทำให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผงโรยข้าว  
  - ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ โลโก้ท่ีเหมาะสมกับประเภทสินค้า 
  - การทำตลาดแบบออนไลน์ สร้าง content สินค้าสื่อสารใน page 
  ผลลัพธ์ สร้างอาชีพให้เยาวชน 4 คนและผู้สูงอายุ 6 คนเรียนรู้ทักษะการทำอาชีพ  
  - จัดให้ลูกค้ามาชมแหล่งผลิต สร้างความเชื่อม่ันให้ลูกค้า 
  - จำนวนผู้ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นจากเดิม 16 ร้านค้าเป็น 24 ร้านค้าเกิดจากความ
เชื่อมั่นของลูกค้า 
  - กลุ่มเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการระบบการเงิน จัดสรรรายได้และแบ่งบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม 
  - กลุ่มสามารถบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานการเกษตรอินทรีย์ จากการ
พัฒนาปัจจัยการผลิต เครื่อง มืออุปกรณ์ ทำให้ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย นำไปขยายกลุ่มตลาด 
เช่น รพ.อู่ทอง สั่งซื้อตู้อบสมุนไพร 
  - มีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาที่ดิน ช่วยตรวจ
คุณภาพดิน กรมการข้าว ให้ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว 
  ผลกระทบ 
  - ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้จากการพัฒนาอาชีพครบวงจร คนในชุมชนคิดต่อ
ยอดทำต่อเองได้  



20 

 

  - คุณภาพชีวิตคนในชุมชนเพิ ่มขึ้นจากที่นักวิชาการเข้าไปร่วมทำงานแล้ว  
มีสมาชิกผู้สูงอายุพูดสะท้อนมาทำงานแล้วรู้สึกกระชุ่มกระชวยสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 4.10 
 
 

 

ภาพที่ 12 การที่วิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทานการเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
  การดำเนินงานระหว่างคณะนักวิชาการหลากหลายสาขาจาก มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกันพัฒนากระบวนการผลิต
ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การทำปุ๋ยหมักที่มีคุณค่าเป็นอาหารของพืช โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ลด
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ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการนำวัชพืชมาทำปุ๋ยหมัก แทนการเผา และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วย การ
พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์การแปรรูปผลผลิต เป็นตู้อบพลังงสนแสงอาทิตย์ สร้างอาชีพให้เยาวชนเป็น
ช่างในชุมชน และผู้สูงอายุมาทำงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พึ่งตนเองได้  จากการ
ทำงานร่วมกันทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยและมีความสุข ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการดำเนินงานจากการถอดบทเรียน 

ผลการดำเนินงานจากการถอดบทเรียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

output outcome impact 

คนในช ุมชนม ีความร ู ้ และ
ทักษะ“การทำนา การปลูก
ผัก”ตลอดห่วงโซ่อุปทาน คือ 

- ได้ความรู้สูตรการทำปุ๋ยหมัก
ที่มีคุณค่าเป็นอาหารพืช โดย
ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่แตกต่าง
กัน  

- ได้เครื ่องมืออุปกรณ์ ตู ้อบ
พลังงสนแสงอาทิตย์จากการ
พ ั ฒ น า ร ่ ว ม ก ั น ร ะ ห ว ่ า ง
นักวิชาการกับชุมชน ทำให้มี
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผงโรยข้าว  

- ร่วมกันออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
โลโก้และสร้างที่เหมาะสมกับ
ประเภทสินค้า 

- การทำตลาดแบบออนไลน์ มี
การสร้าง content ของสินค้า 
สื่อสารให้ลูกค้าใน page 

- จัดให้ลูกค้ามาชมแหล่งผลิต. 
สร้างความเชื่อม่ันให้ลูกค้า 

- จำนวนผู้ซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้นจาก
เดิม 16 ร้านค้าเป็น 24 ร้านค้า
เกิดจากความเชื่อมั่นของลูกค้า 

- เยาวชน 4 คนและผู้สูงอายุ 6 
คนเรียนรู้ทักษะการทำอาชีพ 
มีรายได้เพ่ิมข้ึน  

- ลดปัญหาสิ ่งแวดล้อมด้วย
การนำว ัชพืชมาทำปุ ๋ยหมัก 
แทนการเผา และยังช ่วยลด
ต้นทุนการผลิตด้วย 

- กลุ ่มเข้มแข็ง มีการบริหาร
จัดการระบบการเงิน จัดสรร
รายได้และแบ่งบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกกลุ่ม 

- กลุ่มสามารถบริหารจัดการ
ต ล อ ด ห ่ ว ง โ ซ ่ อ ุ ป ท า น
การเกษตรอินทรีย์ จากการ
พัฒนาปัจจัยการผลิต พัฒนา
เครื่องมืออุปกรณ์ ทำให้ได้เพ่ิม
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย นำไป
ขยายกลุ่มตลาด เช่น รพ.อู่ทอง 
สั่งซื้อ ตู้อบสมุนไพร 

- มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนา
ที ่ด ิน ช ่วยตรวจคุณภาพดิน 
กรมการข้าว ให้ความรู ้เรื ่อง
พันธุ์ข้าว 

- ชุมชนสามารถพึ ่งตนเองได้
จากการพัฒนาอาชีพครบวงจร 
คนในชุมชนคิดต่อยอดทำต่อ
เองได้  

- ค ุณภาพช ีว ิตคนในช ุมชน
เพิ่มขึ้นจากที่นักวิชาการเข้าไป
ร ่ วมทำงานแล ้ ว  ม ี สมาชิ ก
ผู ้สูงอายุพูดสะท้อนมาทำงาน
แล ้ ว ร ู ้ ส ึ กกระช ุ ่ มกระชวย  
มีความสุข 
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  3. กลุ ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก  อำเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     เป็นพื้นที่ทำงานของโหนด CBR สุวรรณภูมิที ่ไปสร้างการประกอบการเพื่อสังคม 
พบว่าชุมชนต้องการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบสมุนไพร จึงหานักวิชาการที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีศูนย์วิทยาศาสตร์บริการ
วิชาการด้านการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ปัจจุบันปรับมาเป็นมาตรฐาน อย. 
  คณะนักวิชาการได้ไปศึกษาสถานการณ์ปัญหาการแปรรูปสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจ
จัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าสมาชิกในกลุ่มมี
ภูมิปัญญาด้านยาสมุนไพร แต่กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบยังเป็นระดับพ้ืนฐาน เนื่องจากขาดเครื่องมือ
อุปกรณ์การแปรูปที่ได้มาตรฐาน จึงได้ร่วมกับสมาชิกกลุ่มคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพร ที่เหมาะสมกับ
โรงเรือนและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ และ
ได้มาตรฐาน อย. เพื่อสร้างความม่ันใจให้ผู้บริโภค นักวิชาการได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ แล้วนำข้อมูลมาร่วมกันคัดเลือกสูตรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เหมาะสม เพ่ือให้กลุ่มร่วมกันวาง
แผนการจัดการกระบวนการผลิต โดยนักวิชาการได้ดำเนินการประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัด มา
ให้คำแนะนำกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน อย. และยังได้ประสานความร่วมมือกับ สปก. นำกลุ่มนี้
เข้าไปอยู่ในแผนการสนับสนุนของ สปก.ด้วย ดังรายละเอียดผลการดำเนินงานในภาพที่ 4.11 
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ภาพที่ 13  ผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก  
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  นักวิชาการนำความรู้ปฏิบัติการร่วมกับชุมชน สาขาการอาหาร 2 คน สาขาเคมี 1 
คน ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมนสมุนไพรคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
สมุนไพร เช่น ไผ่จืด ฝาง และใบเตย โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่
เป็นอัตลักษณ์ของชุนชนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ นำไปศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไป
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนั้น นำไปออกแบบฉลากและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ การวางแผนการผลิตและ
แผนธุรกิจ 
 ผลผลิต 

 - องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรจากฐานทรัพยากรกลุ่มวน
เกษตรป่าตะวันออก  

 - กลุ่มวิสาหกิจเรียนรู้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ที่สามารถ
ขอมาตรฐาน อย. 
 ผลลัพธ์   
  - แผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจ 
  - ความร่วมมือระหว่างกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่า
ตะวันออกกับภาครัฐ (สปก.) 
  - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออกมีกลไกจัดการ
กระบวนการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ที่มีมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค สามารถแสดงได้ดัง
ภาพที่ 14 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 ฉลากและบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร  
วิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก 

 
  4. ชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนแออัดที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่
บนแฟลตสูง 5 ชั้นประมาณ 2,000 คน มีปัญหาสุขภาพ โรคประจำตัว และมีผู้ป่วยติดเตียง 22 คน 
คณะนักวิจัยเป็นอาจารย์สอนพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เคยพานักศึกษามาบริการ
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วิชาการในพื้นที่นี้ จึงสามารถประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องร่วมกันขับเคลื่อนระบบ
และกลการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  

     จากการร่วมกับแกนนำชุมชนวิเคราะห์สถานาการณ์ ทำให้มีกระบวนการจัดการให้
ผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการสุขภาพ ด้วยการตั้งคณะกรรมการชุมชนเคหะห้วยขวางประกอบด้วยแกน
นำจิตอาสาของชุมชน คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อสส. ชมรมผู้สูงอายุ และผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์จิตอาสา (นักการเมือง) ดำเนินการตั้งธนาคารอุปกรณ์ต่ างๆเพื่อแจกจ่ายสิ่งของจำเป็น
เร่งด่วนสำหรับผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยในชุมชนเกิดธนาคารเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุได้เรียนรู้ทักษะการทำและการให้อาหารทางสายยางสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง 
ให้คำปรึกษากับผู้ดูแลทางไลน์กลุ่มและไลน์ส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหาผู้สูงอายุติดเตียงที่ใส่สายยาง
ปัสสาวะ  
  นักวิชาการนำความรู้ปฏิบัติการร่วมกับชุมชน สาขาการพยาบาล10 คน สาขา
สังคมศาสตร์ 1 คน ดำเนินงานร่วมกับชุมชน ดังนี้ 
  1. ให้ความรู้และคำปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ด้านต่อไปนี้ 
  1.1 การทำอาหารทางสายยางให้ผู้สูงอายุติดเตียง  
  1.2 การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่มีสายให้อาหารทางสายยาง 
  2. ให้คำปรึกษากับผู้ดูแลทางไลน์เกี่ยวกับปัญหาผู้สูงอายุติดเตียงที่ใส่สายยาง
ปัสสาวะ  
  3. จัดกระบวนการให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยตั้งคณะกรรมการชุมชน
เคหะห้วยขวาง ประกอบด้วยแกนนำจิตอาสาของชุมชนและผู้บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา (นักการเมือง) 
เพื่อดำเนินการตั้งธนาคารอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง
หรือผู้ป่วยในชุมชน  
  4. ร่วมกับแกนนำชุมชนวางแผนการดำเนินงานแก้ปัญหาของความเหลื่อมล้ำ
ทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียง โดยจะนำนักศึกษาพยาบาลเข้ามาบริการวิชาการหลังสถานการณ์  
โควิด 
 ผลผลิต 
  - แกนนำจิตอาสาสามารถนำความรู้การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ไปถ่ ายทอดใน
ชุมชน 
  - ลดค่าใช้จ่ายอาหารทางสายยางสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง  
   
  ผลลัพธ์ 
  - โอกาสประกอบอาชีพทำอาหารทางสายยางจำหน่ายเป็นรายได้เสริม 
  - ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงมีความมั่นใจ สามารถแก้ไขและปฏิบัติได้เอง โดยมีที่
ปรึกษาออนไลน์ 
  - มีธนาคารอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนสำหรับผู้สูงอายุติด
เตียงหรือผู้ป่วยในชุมชน 
  - มีคณะกรรมการชุมชนเคหะห้วยขวางร่วมมือกันและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆดำเนินการจัดการแก้ปัญหาในชุมชน  
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  - แผนการบริการวิชาการในชุมชนของคณะพยาบาล มรภ.สวนสุนันทา ดังแสดง
ในภาพภาพที่ 15 และ ภาพที่ 16 
 

 

ภาพที่ 15 วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่ 16  การจัดการของชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการสุขภาพ 

 
 5. ชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 เป็นชุมชนมุสลิมตั้ งอยู ่ชานเมือง เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ประชาชนส่วนใหญ่  
มีการศึกษาน้อย จึงมีอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน พบกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ไม่มีงานทำ  
มาอาสาเป็นคณะกรรมการชุมชน สะท้อนปัญหาการทำอาชีพที่หน่วยงานรัฐมาส่งเสริม แต่ไม่สามารถ
สร้างรายได้ ดังในแสดงกระบวนการวิเคราะห์ห่วงโซ่ปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุมชนคลองตะโหนด 
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ในภาพที่ 4.15 
 
 

 

ภาพที่ 17 การวิเคราะห์ห่วงโซ่ปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุมชนคลองตะโหนด  
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 
  นักวิชาการร่วมระดมความคิดค้นหาการสร้างอาชีพในสาขาประวัติศาสตร์  1 คน
สาขาศึกษาศาสตร์ 1 คน สาขาการเกษตร 2 คน สาขาศิลปาการ 1 คน สาขาการจัดการ 1 คน 
ร่วมกับชุมชน ดังนี้ 
    1. สร้างกระบวนการเรียนรู้การสร้างอาชีพในชุมชนโดยเริ่มปฏิบัติการการเพาะ
เห็ดแบบครบวงจร และปลูกผักแบบไม่ขุดดิน และการทำปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
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  2. นำภูมปิัญญาชุมชนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดโดยมีนักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปกรรมแขนงออกแบบนิเทศศิลป์ชั้นปีที่ 4 ร่วมเก็บข้อมูลกับผู้แทนชุมชนออกแบบกราฟิกบนบรรจุ
ภัณฑ์น้ำพริกเผาและออกแบบโลโก้บนบรรจุภัณฑ์น้ำพริกเผาเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
    3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ หาช่องทางการตลาดทั้ง online และ offline โดยสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนด้านเทคโนโลยี สื่อมีเดียต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การทำเพจ
เฟสบุ๊ค การใช้ยูทูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ข้อมูลฐานทรัพยากรในชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน  
ภูมิปัญญาด้านอาหาร 
    4. ร่วมกับชุมชนทำสื่อเรื่องเล่าของชุมชน และนำมาทำตราสัญลักษณ์ของสินค้า
ชุมชน 
    5. อบรมเรื่องการทำบัญชีและคิดต้นทุนและราคาผลิตภัณฑ์ 
    6. จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
    7.ร่วมออกแบบระบบการบริหารรายได้ชุมชนเพื ่อการนำเงินรายได้มาจัด
สวัสดิการ  
 ผลผลิต 
    - ชุมชนมีทักษะทำอาชีพการเกษตรปลอดภัย (การปลูกผัก การทำเห็ด) ในพ้ืนที่
เมือง 
   - ชุมชนมีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริก มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลโก้ 
  - เยาวชนมีศักยภาพเป็นนักการตลาด สร้างช่องทางการตลาดแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ 
  - มีเพจเฟสบุ๊คของชุมชนคลองตะโหนด 

 
 ผลลัพธ์ 
  - แผนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
    - แผนการดำเนินงานในชุมชนร่วมกันรับผิดชอบการทำงานให้มีประสิทธิและ
สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 
   - แผนการสร้างสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน โดยนำผลผลิตจาก
แปลงผักส่วนกลางที่ได้มาแบ่งปันกันในชุมชน ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและไม่มีรายได้ในสถานการณ์โควิด 
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 18 และ ภาพที่ 19 
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ภาพที่ 18 การดำเนินงานนำไปสู่การวางแผนร่วมกันในชุมชนคลองตะโหนด  
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 ผลการดำเนินงานสร้างกลุ่มอาชีพในชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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  6. ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

      เป็นชุมชนแออัดในเมือง พบผู้สูงอายุขาดรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
ได้ไปทำงานบริการวิชาการ ได้อบรมการนวดแผนไทย 30 คน เหลือผู้ที่ยังทำอาชีพนวดแผนไทย
เพียง 3 คน การดำเนินงานวิจัยครั้งนี้จึงพยายามสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้นำชุมชน 4 แห่ง ผู้สูงอายุ 
และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) มาร่วมกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มอาชีพอย่างครบ
วงจรด้วยชุมชนเอง 8 ขั้นตอนต่อยอดจากกลุ่มนวดแผนไทย ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 อบรมสูตรการผลิต 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขั้นตอนที่ 2 ทำบัญชีรายกายและการไปซื้อวัตถุดิบ ขั้นตอนที่ 3 การเตรียม
วัตถุดิบ ขัน้ตอนที่ 4 การผลิต ขั้นตอนที่ 5 การบรรจุภัณฑ์ (บรรจุใส่ขวด) ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบ
ฉลากติด (ใช้องค์ความรู้ของอาจารย์สร้างไฟล์ต้นแบบให้ไว้ที่กลุ่มอาชีพ) ขั้นตอนที่ 7 การจัดจำหน่าย
และตลาด (ในวัดเป็นพื้นที่ตลาดนัดวัดประชาวันพุธ และอาทิตย์ และขั้นตอนที่ 8 การทำบัญชี
ครัวเรือนรายรับจ่ายแบบง่าย และนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปจำหน่ายเป็นการทดลองการตลาดที่ตลาด
นัด  
    ผลการดำเนินงานทำให้เกิดสินค้าอัตลักษณ์ของเขตดุสิต เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรนำ
มันเขียว สามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มนวดกดจุดฝ่าเท้าวัดประชาระบือธรรมได้  ครูโรงเรียนวัดประชา
ระบือธรรมมาร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างหลักสูตรท้องถิ่นการทำอาชีพในชุมชน ชุมชนร่วมกันพัฒนา
ระบบบริหารจัดการกลุ่มอาชีพให้อย่างยั่งยืนและสามารถมีเงินบริหารจัดการกลุ่มได้ โดยมีฝ่าย
พัฒนาชุมชน สำนักงานเขตดุสิต มาร่วมสนับสนุนการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ“ดุสิตระบือธรรม”
ในชุมชนวัดประชาระบือธรรม1-4 รายละเอียดการวัดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน และผลการ
ดำเนินงานในชุมชนวัดประชาระบือธรรม  
   นักวิชาการนำความรู้ปฏิบัติการร่วมกับชุมชน สาขาสังคมศาสตร์ 2 คน สาขา
แพทย์แผนไทย 1 คน สาขาการจัดการ 1 คน ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อยอดยาหม่องจากกลุ่มนวด
แผนไทย เป็นสินค้าที่มีศักยภาพสามารถนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีกระบวนการผลิตแบบ
ครบวงจร ร่วมกับกลุ่มอาชีพชุมชนวัดประชาระบือธรรม ครอบคลุม 8 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 
อบรมสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขั้นตอนที่ 2 ทำบัญชีรายกายและการไปซื้อวัตถุดิบ ขั้นตอนที่ 
3 การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนที่ 4 การผลิต ขั้นตอนที่ 5 การบรรจุภัณฑ์ (บรรจุใส่ขวด) ขั้นตอนที่ 6 
การออกแบบฉลากติด (ใช้องค์ความรู้ของอาจารย์สร้างไฟล์ต้นแบบให้ไว้ที่กลุ่มอาชีพ) ขั้นตอนที่ 7 
การจัดจำหน่ายและตลาด (ในวัดเป็นพื้นที่ตลาดนัดวัดประชาวันพุธ และอาทิตย์ และขั้นตอนที่ 8 
การทำบัญชีครัวเรือนรายรับจ่ายแบบง่าย และนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปจำหน่ายเป็นการทดลอง
การตลาดที่ตลาดนัดวัดประชาระบือธรรม (1 เดือน)  
 

 ผลผลิต 
  1.ทักษะการทำอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจร 8 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 
สูตรการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขั้นตอนที่ 2 การทำบัญชีรายกายและการไปซื้อวัตถุดิบ ขั้นตอนที่ 3 
การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนที่ 4 การผลิต ขั้นตอนที่ 5 การบรรจุภัณฑ์ (บรรจุใส่ขวด) ขั้นตอนที่ 6 การ
ออกแบบฉลากติด (ใช้องค์ความรู้ของอาจารย์สร้างไฟล์ต้นแบบให้ไว้ที่กลุ่มอาชีพ) ขั้นตอนที่ 7 การจัด
จำหน่ายและตลาด (ในวัดเป็นพื้นที่ตลาดนัดวัดประชาวันพุธ และอาทิตย์) ขั้นตอนที่ 8 การทำบัญชี
ครัวเรือนรายรับจ่ายแบบง่าย ๆ  
  2. ผู้สูงอายุ 12 คนมีทักษะทำผลิตสมุนไพรไทย “น้ำมันเขียวพญาญอ”  
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  ผลลัพธ์ 
- ตั้งกลุ่มอาชีพ “ดุสิตระบือธรรม” เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ในฉลากด้วย  เป็น

สินค้าต่อยอดให้กับกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย เพ่ือเพ่ิมรายได้ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ตารางแสดงผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และ ผลกระทบ (Impact) ของ
ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
ผลที่ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

1 1 รูปแบบกระบวนการ
เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพอย่างครบวงจร 

ผ ู ้นำช ุมชน ผ ู ้ส ูงอาย ุ  และ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) 
ได้มีส่วนร่วมดำเนินการตาม
ร ู ป แ บ บ ก ร ะ บ ว น ก า ร
เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่ม
อาช ีพอย ่างครบวงจรด ้วย
ชุมชนเอง 8 ขั้นตอน 

-  โ ร ง เ ร ี ย น ได ้ น ำ ร ู ป แบบ
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพอย่าง
ครบวงจรไปสอนให้กับนักเรียน
ท ี ่ เป ็น เยาวชนในช ุมชนวัด
ประชาระบือธรรม 

- เป็นต้นแบบการพัฒนากลุ่ม
อาชีพให้กับอีก 39 ชุมชนใน
เขตดุสิต 

2 1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผล ิตภ ัณฑ ์ม ีความเป ็น อัต
ลักษณ์และสามารถเชื ่อมต่อ
กับกลุ ่มนวดกดจุดฝ่าเท้าวัด
ประชาระบือธรรมได้ 

พ ั ฒ น า ส ู ่ ก า ร เ ป ็ น ส ิ น ค้ า 
อัตลักษณ์ของเขตดุส ิต และ
เป็นชุมชนเดียวที่สามารถสร้าง
รายได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ให้เกิดความสร้างสรรค์ได้ 

3 1 กลุ่มอาชีพที่เสริมสร้าง
รายได้ 

เ ก ิ ด ร า ย ไ ด ้ ข ึ ้ น จ ร ิ ง กั บ
ประชาชนที่เข้ามาดำเนินการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ “ดุสิตระบือ
ธรรม” ในช ุมชนว ัดประชา
ระบือธรรม 1-4 

มีการจัดระบบบริหารจัดการ
กลุ ่มอาชีพให้อยู ่อย่างยั ่งยืน
และสามารถม ี เ ง ิ นบร ิห าร
จัดการกลุ ่มได้ สร้างโบนัสให้
ประชาชนในกลุ่มอาชีพ สร้าง
โอกาสในการขอทุนสนับสนุน
กับหน่วยงานภาครัฐได้ 

 
 
 
 
 
 



31 

 

 สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัย การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ภาคกลาง
ด้วยงานวิชาการเพื่อท้องถิ่น โดยเน้นรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action 
research : PAR) ซึ่งเป็นจุดเด่นของการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community based research : CBR) ที่
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนคิด ชุมชนทำ ผลที่เกิดขึ้นเป็นของชุมชน   
 
   1. เพื ่อสร้างพื ้นที ่ความร่วมมือวิชาการเพื ่อท้องถ ิ ่นในการจัดการความ
หลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ภาคกลาง  
  แผนงานวิชาการเพื่อท้องถิ่นภาคกลางทำการวิจัยในพื้นที่กรุงเทพฯละปริมณฑล 6 
แห่ง ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมือง และชุมชนชนบท ลักษณะละ 2 แห่ง เป็นพื้นที่โหนด CBR 
ทำงานมาก่อน 3 แห่ง และเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3 แห่ง คนในชุมชน
ร่วมมือกันเข้มแข็ง 4 แห่ง โดยมี 2 ชุมชนที่ไม่ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นชุมชนที่โหนด CBR 
ทำงานมาก่อน ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4  ลักษณะพื้นที่ทำการวิจัยของแผนงานวิชาการเพ่ือท้องถิ่นภาคกลาง 6 แห่ง 

สภาพชุมชน ตำแหน่งที่ตั้ง ที่มาก่อนทำวิจัย ความร่วมมือใน
ชุมชน 

ความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐ 

1) ต.บ้านป้อม อ.เมือง
พระนครศรีอยุธยา 

ชุมชนกึ่ง
เมือง 

โหนด CBR 
ทำงานมาก่อน 

คนในชุมชน
ร่วมมือกัน
เข้มแข็ง 

ร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐ 

2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์อู่ทอง 

จ.สุพรรณบุรี 

ชุมชนชนบท โหนด CBR 
ทำงานมาก่อน 

คนในชุมชน
ร่วมมือกนั
เข้มแข็ง 

ไมร่่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐ 

3) กลุ่มวิสาหกิจจัดการ
สมุนไพรวนเกษตรป่า
ตะวันออก อ.สนามชัย
เขต จ.ฉะเชิงเทรา 

ชุมชนชนบท โหนด CBR 
ทำงานมาก่อน 

ชุมชนร่วมมือกัน
เข้มแข็ง 

ไมร่่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐ 

4) ชุมชนเคหะห้วย
ขวางกรุงเทพมหานคร 

ชุมชนเมือง พ้ืนที่บริการ
วิชาการของ 

มรภ. 

ชุมชนร่วมมือกัน
เข้มแข็ง 

ร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐ 

5) ชุมชนคลองตะโหนด 
เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

ชุมชนกึ่ง
เมือง 

พ้ืนที่บริการ
วิชาการของ 

มรภ. 

คนในชุมชนไม่
ร่วมมือกัน 

ร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐ 
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สภาพชุมชน ตำแหน่งที่ตั้ง ที่มาก่อนทำวิจัย ความร่วมมือใน
ชุมชน 

ความร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐ 

6) ชุมชนวัดประชา
ระบือธรรม เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

ชุมชนเมือง พ้ืนทีบ่ริการ
วิชาการของ 

มรภ. 

คนในชุมชนไม่
ร่วมมือกัน 

ร่วมมือกับ
หน่วยงานรัฐ 

 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงสรุปผลตามความเชื่อมโยงผลของการวิจัย 
 

      ชุมชนที่ดำเนินการวิจัยในพื้นที่ภาคกลาง เป็นชุมชนใจกลางเมือง 2 แห่ง คือ ชุมชน
วัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต และชุมชนเคหะห้วยขวาง เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนกึ่ง
เมือง 2 แห่ง คือ ชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี และชุมชนบ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนกลุ่ม
วิสาหกิจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร อ.สนาม
ชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นชุมชนชนบท ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่ถึง 200 กิโลเมตร ตามภาพท่ี 24 
 



33 

 

 
 

ภาพที่ 21 แสดงชุมชนที่ดำเนินการวิจัยในพื้นท่ีภาคกลาง 6 แห่ง 
 
หมายเหตุ :  
            เส้นสีขาวเป็นระยะทางจากมหาวิทยาลัยของนักวิจัยไปพ้ืนที่ทำวิจัย 
.............. เส้นประเป็นเส้นทางจากหัวหน้าแผนงานวิจัยภาคกลาง ไปพ้ืนที่ทำวิจัย 
 
  2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคกลาง 
  1. บริบทชุมชนวิจัย ต.บ้านป้อมเมืองพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูใกล้แหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลก มีผู้สูงอายุ 1,889 คน (26.64%) มีสมาชิกรวมตัวกัน 400 คน ตั้ง “กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน” 
บริหารกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพื่อสวัสดิการ สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุบางคนเป็น อสม. และเป็นสมาชิก
กลุ่มอาชีพ สถานการณ์ปัญหาของชุมชน อาชีพเดิมของประชาชนส่วนใหญ่ทำนา แต่เลิกทำเพราะไม่
คุ ้มกับต้นทุนการผลิต หน่วยงานรัฐมาสนับสนุนอาชีพหัตถกรรมแต่ก็ขายไม่ได้ เคยรับการอบรม
ภาษาอังกฤษเป็นไกด์ท่องเที่ยวแต่ขาดการทำอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการขายของร่วมกันแต่ทำได้ ไม่ดี 
เพราะขาดการบริหารจัดการที่ดี ผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน 789 คน ส่วน
ใหญ่มีรายได้หลักจากบุตรธิดา รองลงมา มีรายได้จากการค้าขาย รับจ้าง และได้รับเงินบำนาญ
ตามลำดับ มีจำนวน 419 คน ไม่มีอาชีพใด การเข้ามาสนับสนุนจากภาครัฐยังไม่สามารถดำเนินการ
ประสานไปในแนวทางเดียวกันได้ นักวิชาการปฏิบัติการร่วมกับชุมชนแก้ปัญหา  
 1. วิเคราะห์ศักยภาพการพึ่งตนเองทั้งสุขภาพกายและใจ เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุ  

2. เสริมสร้างพลังผู ้สูงอายุประกอบอาชีพอิสระ ( freelance) เพื ่อร่วมวาง
แผนการพัฒนาอาชีพ ด้วยสุนทรียสนทนา 
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3. เสริมสร้างระบบและกลไกส่งเสริมอาชีพอิสระของผู้สูงอายุ โดย 
3.1 ประสานหน่วยงานรัฐที่เกี ่ยวข้อง โดยจัดทำแบบสำรวจแหล่งอาชีพ 

และติดต่อกับแหล่งอาชีพ อาทิ ร้านอาหาร กลุ่มเย็บผ้า ซ่อมเสื้อผ้า กลุ่มรับซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
กลุ่มทำแปลญวณ กลุ่มทำหมวก กลุ่มเลี้ยงเป็ด ไก่ เพ่ือรับไข่ไปขาย และวัดซึ่งเป็นแหล่งตลาดจำหน่าย
สินค้า 

3.2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายผู้สูงอายุใน
พื้นที่ เพื่อขยายการจ้างงานและการประกอบอาชีพอิสระของผู้สูงอายุ นำผลการสำรวจมาร่วมศึกษา
วิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อนำไปทดลองปฏิบัติ  
  ผลที่ได้รับ กลุ่มแกนนำผู้สูงอายุ 20 คน เห็นศักยภาพของกลุ่มเกิดพลังสร้างความ
มั่นใจจึงตัง้กองทุนส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกกู้ประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการครบวงจรเช่น
การทำดอกไม้จันทน์ การขายพืชผักปลอดสารพิษ อาหาร ขนม ของชำรวยที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน 
เป็นต้น เชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมเพ่ือเพ่ิมรายได้ เป็นสังคมที่เอ้ืออาทรสามัคคีต่อกัน สร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.สต. อบต.บ้านป้อม กศน.บ้านป้อม เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระของ
ผู้สูงอายุ จัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลใน www.avusojob.com มีข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบ
อาชีพและแหล่งอาชีพผู้สูงอายุ 
 
  2. บริบทชุมชนวิจัย วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มส่งเสริมเกษตรกรอู ่ทอง จ.สุพรรณบุรี  
มีสมาชิกตั ้งต้น 13 ครัวเรือน รวมตัวกันทำเกษตรอินทรีย์เพื ่อลดหนี ้ และดูแลสุขภาพ จนมี
ประสบการณ์ตั้งแหล่งเรียนรู้วิถีคนธรรม เคยดำเนินงานกลุ่มช่างชุมชน ซ่อมอุปกรณ์ทางการเกษตร  
ภาคีร่วมมือ ได้แก่กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร เกษตรอำเภอ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สถานการณ์ปัญหา
ของชุมชน ขาดทักษะการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว และผักอินทรีย์ เพื่อการพึ่งตนเองคือขาด
เครื่องมือการผลิตและแปรรูปเพ่ิมมูลค่าข้าว ขาดความรู้การเก็บเกี่ยวที่ยืดอายุผักให้แก่กลุ่ม การกำจัด
ศัตรู และโรคของพืช ขาดการจัดการจัดจำหน่ายผลผลิตจากข้าวและผักอินทรีย์ที่ต่อเนื่อง การสื่อสาร
ตลาด การจัดทำบัญชี และขาดความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 
แต่ละครอบครัวสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคเนื้องอกในสมองเป็นเหตุทำให้ทำนา
อินทรีย์และปลูกผักอินทรีย์เพื่อบริโภคในครอบครัวเหลือก็นำไปจำหน่าย การทำนาของสมาชิกส่วน
ใหญ่ทำข้าวแข็งที่ทนต่อโรคทำให้ราคาขายต่ำ กลุ่มฯจึงหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าจากข้าว ซึ่งทำแป้ง 
โจ๊ก ขนมจีนเส้นแห้ง แต่ขาดเครื่องมือทำขนมจีนเส้นแห้ง การผลิตผัก ปริมาณการผลิตผักและข้าวไม่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ผักบางชนิดขายดีแต่บางชนิดขายไม่ดี การจำหน่ายผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ ไม่แน่นอน การแปรรูป สินค้าเช่น โจ๊ก แป้ง ยังไม่ได้รับการรับรอง อย. สมาชิกส่วนใหญ่มี
หนี้สินเกิดจากรายได้น้อยกว่ารายจ่าย นักวิชาการปฏิบัติการร่วมกับชุมชนแก้ปัญหา จัดทำประวัติ
ฟาร์ม (Farm Portfolio)  ปฏิทินและการเพาะปลูก (timeline) ร่วมกันออกแบบการดำเนินงานด้วย
Design Thinking จัดทำบัญชีครัวเรือน (household account) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ิม
มูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ตราสินค้าและการรับรองคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่
ระดับสากล สร้างการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ การผลิตเครื่องมือการเกษตร การกำจัดศัตรูพืช การ
บำรุงรักษาพืช การทำปุ๋ยแบบไม่กลับกองสูตรแม่โจ้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ผงโรยข้าว ขนมจีน
เส้นแห้ง และข้าว พัฒนาตราสินค้าให้มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจของลูกค้า 



35 

 

การตลาดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จนเกิดการเชื่ อมโยง
เครือข่าย (cluster) พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มและการจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน 
  ผลที่ได้รับ สมาชิกทบทวนบทบาทหน้าที่แต่ละคน ร่วมกันวางแผนการทำนา การ
ปลูกผัก ทำปุ ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ โดยใช้วัสดุที่ มีอยู่ในพื ้นถิ ่นของแต่ละ
ครอบครัว ได้ดินพร้อมปลูกคุณภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที ่มีธาตุอาหารครบ และทำน้ำหมักจุลินทรีย์ 
สมาชิกเรียนรู้กระบวนการผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่าย การกำจัดศัตรูพืช การบำรุงรักษาพืช 
ฯลฯ จัดหาทุนโดยจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมควบคุมแมลงศัตรูพืช เครื่องผลิต
ขนมจีนเส้นแห้ง และเครื่องมือคัดแยกสิ่งเจือปนของเมล็ดข้าวสาร จากการทดลองปฏิบัติแล้วได้
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม การกระบวนการผลิต ต่อยอดผลิตภัณฑ์
ทำผงโรยผัก ปรับปรุงตราสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว โจ๊ก แป้ง ผักอินทรีย์ บรรจุภัณฑ์ นำไป
ทดลองตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบออนไลน์ เรียนรู้การสร้างกลุ่มเฟสบุ๊ค มีผู้ดูแลระบบ โปรโมท
สินค้า time line การทำเนื้อหาและโพสต์รูปภาพกิจกรรม มีการสำรวจความต้องการของลูกค้า และ
วางแผนการผลิตผักตลอดทั้งปี การทำร่วมกันสมาชิกกลุ่มพูดว่า”ทำให้ชีวิตสดชื่น พึ่งตนเองได้ไม่เป็น
ภาระของลูกหลาน” 
  3. บริบทชุมชนวิจัย วนเกษตรป่าตะวันออกมีทรัพยากรสมุนไพร วัตถุดิบสมุนไพรที่
นำมาปลูกและแปรรูปสมุนไพร ได้แก่ เพชรสังฆาต กระดูกไก่ดำ ฝักเพกา บอระเพ็ด เถาวัลย์เปรียง 
และแก่นฝาง ไผ่จืด มะตูม กระเจี๊ยบแดง ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น กลุ่มวนเกษตรในพื้นที่ตำบลท่า
กระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา รวมกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรหลากหลาย เช่น  แชมพูสมุนไพร น้ำแก้ไอฝาง น้ำบ้วนปากข่อย 
ถ ุงหอมสมุนไพร ล ูกประคบสมุนไพร นอกจากน ี ้มี การแปรร ูปเป ็นผล ิตภ ัณฑ์อาหาร เช่น  
แป้งท้าวยายม่อม ไผ่จืดอบแห้ง  ฝางอบแห้ง เป็นต้น การดำเนินงานที่ผ่านมาใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ นำมาสู่การประกอบการเชิงธุรกิจ  โดยมีสมาชิก 30 คน สถานการณ์ปัญหาของ
ชุมชน ขาดองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบการเชิงธุรกิจ ได้แก่ขาดการจัดการวัตถุดิบร่วมกันส่งผล
ต่อความต่อเนื่องในการผลิตส่งตลาด ไม่สามารถตอบสนองตลาดได้ รวมทั้งการออกแบบการผลิต การ
แปรรูป การจำหน่าย อย่างเป็นระบบ และยังขาดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพ่ือการสร้างความ
น่าเชื ่อถือและเพิ ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ขาดความรู้ และเครื ่องมืออุปกรณ์ในการวิเคราะห์ปริมาณ
สาระสำคัญในสมุนไพร  ขาดข้อมูลสาระสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่
สามารถต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์สู่การ
เป็นอาหารฟังก์ชั่น (functional food)  รวมทั้งยังขาดการเข้าถึงความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
ภาครัฐในด้านต่าง ๆ นักวิชาการปฏิบัติการร่วมกับชุมชนแก้ปัญหาวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูล
ของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชุมชนของเครือข่ายกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก เพ่ือนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดใหม่ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจการจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออกซึ่งมีความ
พร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ และมีองค์ความรู้สรรพคุณในการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆ นำไปสู่การจัดการการ
ผลิต การวางแผนการพัฒนาทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่มีบทบาทเก่ียวข้อง  
  ผลที่ได้รับ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรโดยใช้สมุนไพรบนฐานทรัพยากรชุมชนของ
เครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก ใช้วัตถุดิบ เช่น ไผ่จืด ฝาง ใบเตย และอื่น ๆ มาทำการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดใหม่ รวมทั้งสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการตรวจหาปริมาณสารออกฤทธิ์
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ทางชีวภาพ ที่สามารถต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค นำไปสู่การ
จัดการการผลิต การวางแผนการพัฒนาทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง 
  4. บริบทชุมชนวิจัย ชุมชนเคหะห้วยขวาง กทม. เป็นชุมชนเคหะเช่า 5 ชั ้น ที่
ต่อเนื่องจากเขตดินแดง กรุงเทพฯ สร้างมาตั้งแต่ปี พศ. 2516 มี 38 ตึก มีมากกว่า 1,000 ยูนิต ผู้อาศัย
เป็นคนกลุ่มคนจนในพื้นที่แออัดอยู่ต่อกันมาถึงรุ่นที่ 3 ในลักษณะครอบครัวมีความผูกพันกันนับถือ
และยึดมั่นในหลักศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุในส่วนของเคหะเขตห้วยขวาง 1,398 คน ส่วนใหญ่มี
โรคเรื้อรังประจำตัว มีทั้งเดินได้และมีภาวะติดเตียง 22 คน มีลูกหลานสลับกันดูแลและไปทำมาหากิน  
มี อาสาสมัครสาธารณสุขและพยาบาลในพื้นที่มาเยี่ยมผู้ติดเตียง 2-3 เดือน/ครั้ง กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมวิจัย จำนวน 40 คน ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียง (10 คน) และผู้ดูแล แกนนำชุมชนและผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ สถานการณ์ปัญหาของชุมชน การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงในเขตเมืองเป็น
ปัญหาทางสังคมและสุขภาพที่สำคัญและเร่งด่วน เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุติด เตียงเป็นกลุ่มเปราะบาง
และขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพเพราะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และส่วนใหญ่จะ
เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต้องได้รับการดูแลจากลูกหลานหรือผู้ดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและ
การพาไปโรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย นักวิชาการปฏิบัติการร่วมกับชุมชนแก้ปัญหา 
   1. ให้ความรู้และคำปรึกษาการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ด้านต่อไปนี้ 
     1.1 การทำอาหารทางสายยางสำหรับผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ป่วยติดเตียงที่ใส่
สายให้อาหารและไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้เอง  
    1.2 การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่มีสายให้อาหารทางสายยาง 
   2. ให้คำปรึกษากับผู้ดูแลทางไลน์กลุ่มและไลน์ส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหาผู้สูงอายุติด
เตียงที่ใส่สายยางปัสสาวะ  
   3. จัดกระบวนการให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยตั้งคณะกรรมการชุมชนเคหะ
ห้วยขวางซึ่งประกอบด้วยแกนนำจิตอาสาของชุมชนและผู้บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา (นักการเมือง) เพ่ือ
ดำเนินการตั้งธนาคารอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนสำหรับผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วย
ในชุมชน 
  4. ร่วมกับแกนนำชุมชนวางแผนการดำเนินงานแก้ปัญหาของความเหลื่อมล้ำทาง
สุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียง โดยจะนำนักศึกษาพยาบาลเข้าไปทำกิจกรรมต่าง ๆ หลังสถานการณ์โควิด 
  ผลที่ได้รับ ผู้สูงอายุติดเตียงมีความต้องการ เร่งด่วนในช่วงโรคระบาดรุนแรงคือ 
อุปกรณ์ที่จำเป็นและองค์ความรู้การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่อง อาหารที่ให้ทางสายยางสำหรับการ
พาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ในช่วงระบาดโควิด-19 งดไปโรงพยาบาล จึงต้องการองค์ความรู้เรื่องการ
ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง รวมถึง ต้องการอุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงคือ แพมเพิส ทำให้เกิด
คณะกรรมการเครือข่ายในชุมชน 1 ชุด เพื่อจัดการช่วยเหลือผู้สูงอายุติดเตียง จัดตั้งธนาคารอุปกรณ์ที่
จำเป็นในชุมชนเคหะห้วยขวาง-ดินแดง เพื่อแจกอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนโดยมีผู้บำเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือ และเกิด caregiver จิตอาสาที่ไปเรียนการทำอาหาร ทางสายให้อาหาร พร้อมตั้งกลุ่มไลน์
ให้คำปรึกษาผู้สูงอายุติดเตียงและจิตอาสาในชุมชนเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  5. บริบทชุมชนวิจัย ชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี กทม.อยู่ริมถนนสุวินทวงศ์ 
เขตมีนบุรี มีพื้นที่ 40 ไร่ ขนานไปกับคลองตะโหนดที่เชื่อมกับคลองแสนแสบ ได้รับบริจาคของมัสยิด
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ยามีอุ้นอิฮาด เป็นชุมชนยากจน อพยพมาจากชุมชนแออัดหลายแห่งปัจจุบันมีประชากร 680 คน มี 
168 หลังคาเรือน เกือบทั้งหมดเป็นมุสลิม มีคนพิการ 13 คน ผู้ป่วยติดเตียง 6 คน ผู้สูงอายุ 32 คน 
สมาชิกของชุมชนจำนวนมากเป็นผู้ป่วยเรื้อรังคือ เป็นโรคเบาหวาน  สถานการณ์ปัญหาของชุมชน คน
ในชุมชนส่วนใหญ่ความรู้น้อย เยาวชนมีการศึกษาแค่ระดับปวส. แต่ส่วนใหญ่เรียนไม่จบเพราะท้อง
ก่อนทำให้ยุติการเรียน ส่วนใหญ่มีรายไม่แน่นอน ทำงานรับจ้าง เป็นครั้งคราว คนในชุมชนมีความ
พยายามที่จะประกอบอาชีพอิสระ ขายของทั้งภายในและภายนอกชุมชน แต่ขายได้วันละไม่ก่ีร้อย ทำ
ให้ขาดทุนทรัพย์หมุนเวียน ชุมชนมีการฝึกอาชีพโดยมีครูจาก กศน. และศูนย์ฝึกอาชีพจากตลาดนัด
จตุจักร 2 อบรมการทำตุ๊กตาการบูร ประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยริบบิ้น ทำหมวก แต่ยังไม่มีช่องทางการตลาด  
นักวิชาการปฏิบัติการร่วมกับชุมชนแก้ปัญหา 
    1.สร้างกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการการเพาะเห็ดแบบครบวงจร และการ
ปลูกผักแบบไม่ขุดดิน และการทำปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
  2. นำภูมิปัญญาในชุมชนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ด โดยมีนักศึกษา
สาขาวิชาศิลปกรรมแขนงออกแบบนิเทศศิลป์ชั ้นปีที่ 4 ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับตัวแทนชุมชน
ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์น้ำพริกเผาและออกแบบโลโก้บนบรรจุภัณฑ์น้ำพริกเผาเพื่อแสดง
เอกลักษณ์ของชุมชน 
    3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ หาช่องทางการตลาดทั้ง online และ offline โดยนำ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี สื่อมีเดียต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ความรู้การทำเพจเฟสบุ๊ค การใช้ยูทูป ไป
อบรมให้ชาวบ้านเกิดกระบวนการเรียนรู้ ชุมชนเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเองโดยนำข้อมูลอาศัย
ฐานทรัพยากรในชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญาด้านอาหาร 
    4. ร่วมกับชุมชนทำสื่อและเรื่องเล่าของชุมชน และทำตราสัญลักษณ์ของสินค้า
ชุมชน 
    5. อบรมเรื่องการทำบัญชีและคิดราคาผลิตภัณฑ์ 
    6. จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
   7.ร ่วมออกแบบระบบการบริหารรายได้ชุมชนเพื ่อการนำเงินรายได้มาจัด
สวัสดิการ 
   ผลที่ได้รับ การปลูกผักแบบไม่ขุดดิน และการผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน นอกจากนี้ยัง
ดำเนินการสร้างรายได้เพิ่มโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สร้างช่องทางการตลาดแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน สร้างระบบกลุ่มและกลไกในการทำงาน เพื่อให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพโดยในกิจกรรมทั้งหมดนี้เปิดโอกาสให้สตรีและเยาวชนซึ่ง เป็น
กลุ่มเป้าหมายจะได้รับโอกาสเข้าร่วมด้วยและพัฒนาความสามารถของตน โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม นักศึกษา ภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตมีนบุรี ภาคีนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เป็นผู้สนับสนุนความรู้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินไปช่วยจะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่ อมล้ำที่สำคัญของ
ชุมชนในด้านความรู้ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในที่สุดชุมชนคลองตะโหนดจะสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนจากการสร้างสวัสดิการชุมชน สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตด้วย
ตนเอง 
  6. บริบทชุมชนวิจัย ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 เขตดุสิต กทม. มี 715 
ครัวเรือน ตั้งอยู่เขตดุสิต อยู่ใกล้พระราชวัง รัฐสภา สถาบันอุดมศึกษา การค้าตลาดซึ่งเป็นพื้นที่ที ่มี
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม  เป็นศูนย์กลางแหล่งการค้า เทคโนโลยีทำให้ มี “โอกาส”เข้าถึง
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แหล่งงานที่ดีกว่าประชาชนและชุมชนอื่น ๆ มีผู้สูงวัย 248 คน สนใจเข้าร่วมกลุ่มอาชีพ 30 คนโดย
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)  19 คน สถานการณ์ปัญหาของชุมชน สภาพชุมชนวัดประชาระบือ
ธรรม 1-4 เป็นชุมชนแออัด มีปัญหาขยะ พบปัญหายาเสพติด ความขัดแย้ง มีวิถีชีวิตคนเมืองคือต่าง
คนต่างอยู่ แม้กลุ่มผู้สูงวัยที่มีศักยภาพช่วยเหลือครอบครัวได้ แต่ขาดอาชีพ ทำให้ขาดรายได้ จึงอยู่ใน
สภาพเป็นคนจนเมือง นักวิชาการปฏิบัติการร่วมกับชุมชนแก้ปัญหา การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง จากกลุ่มนวดแผนไทย เป็นสินค้าที่มีศักยภาพสามารถนำไปสู่การสร้างรายได้
เพิ ่มขึ ้น โดยมีกระบวนการผลิตแบบครบวงจร  ร่วมกับกลุ ่มอาชีพชุมชนวัดประชาระบือธรรม 
ครอบคลุม 8 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 อบรมสูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขั้นตอนที่ 2 ทำบัญชี
รายกายและการไปซื้อวัตถุดิบ ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนที่ 4 การผลิต ขั้นตอนที่ 5 การ
บรรจุภัณฑ์ (บรรจุใส่ขวด) ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบฉลากติด (ใช้องค์ความรู้ของอาจารย์สร้างไฟล์
ต้นแบบให้ไว้ที่กลุ่มอาชีพ) ขั้นตอนที่ 7 การจัดจำหน่ายและตลาด (ในวัดเป็นพื้นที่ตลาดนัดวัดประชา
วันพุธ และอาทิตย์ และขั้นตอนที่ 8 การทำบัญชีครัวเรือนรายรับจ่ายแบบง่าย และนำผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไปจำหน่ายเป็นการทดลองการตลาดที่ตลาดนัดวัดประชาระบือธรรม (1 เดือน)  
  ผลที่ได้รับ “กลุ่มอาชีพดุสิตระบือธรรม”มีความรู้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เป็นอาชีพของชุมชน โดยความร่วมมือกับนักวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยความ
ร่วมมือกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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ตารางท่ี 5  สรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำใน 6 ชุมชนภาคกลาง 
 

สถานการณ์ในชุมชน กระบวนการ
ดำเนินงาน 

ผลที่เกิดขึ้น ตัวชี้วัด 

1.กลุ่มผูสู้งอายุบ้านป้อม  
อ.พระนครศรีอยุธยา 
ผู ้ส ูงอายุตำบลบ้านป้อม 
ส ่วนใหญ่ไม ่ม ีอาช ีพใด 
อาชีพเดิมทำนา เลิกทำ
เพราะไม่คุ้มกับต้นทุนการ
ผล ิต  หน ่วยงานร ัฐมา
สนับสนุนอาชีพหัตถกรรม
แต่ก็ขายไม่ได้ เคยรับการ
อบรมภาษาอังกฤษเป็น
ไกด์ท่องเที่ยวแต่ขาดการ
ทำอย่างต่อเนื ่อง  มีการ
จัดการขายของร่วมกันแต่
ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
การเข้ามาสนับสนุนจาก
ภาคร ั ฐย ั ง ไม ่ ส ามารถ
ดำเนินการประสานไปใน
แนวทางเดียวกันได้ 

สะท ้อนศ ักยภาพและ
สร้างพลังใจการทำงาน
ของผู้สูงอายุด้วยสุนทรีย
สนทนา เพื่อนำไปสู่การ
เสร ิมสร ้างพลังในการ
ประกอบอาช ีพอ ิสระ 
( Freelance) ร ่ ว ม กั น
ออกแบบรูปแบบกลไกที่
เ หมาะสมในส ่ ง เสริม
อ า ช ี พ อ ิ ส ร ะ  แ ล ะ
ประสานงานเจรจาความ
ร่วมมือกับเครือข่ายที่
เกี ่ยวข้อง 3 แห่งได้แก่ 
อ ง ค ์ ก ร ภ า ค รั ฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน  
นำไปเสริมสร ้างระบบ
กลไก และกระบวนการ
ส ่ ง เสร ิ มอาช ีพอ ิสระ 
( Freelance) ข อ ง
ผู้สูงอาย ุ

ผลผลิต 
-ตั ้งกองทุนส่งเสริมอาชีพให้
สมาชิกกู้ประกอบอาชีพท่ี  
-จัดทำทะเบียนและฐานข้อมูล
ผ ู ้ส ูงอายุท ี ่ต ้องการประกอบ
อาชีพและแหล่งอาชีพผู้สูงอายุ 
ใน www.avusojob.com  
ผลลัพธ์  
-ส ร ้ า ง ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ.
สต. อบต.บ้านป้อม กศน.บ้าน
ป้อม เพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระ
ของผู้สูงอายุ  
-ม ีกล ไกในช ุมชนร ับร ู ้ ก าร
ส่งเสริมอาชีพเพื่อนำไปกำหนด
เป ็นแนว ทางปฏ ิบ ัต ิ ในการ
ส่งเสริมอาชีพ 
ผลกระทบ 
-ผู้ส ูงอายุเกิดพลังในตนเองมี
ความมั ่นใจสร้างอาชีพอิสระ
ผู้สูงอายุเป็นสังคมที่เอื ้ออาทร
และสามัคคีกัน 

- โ ค ร ง ก า ร จ ั ด ตั้ ง
ก อ ง ท ุ น ส ่ ง เ ส ริ ม
อาชีพผู้สูงอายุตำบล
บ ้านป ้อม โดยทีม
ว ิจัยได้ร ่วมบริจาค
ส ม ท ม ก อ ง ทุ น
เบื้องต้นเป็นจำนวน
เงิน 10,000 บาท  
-  ม ี ก ล ุ ่ ม แอด มิ น
เยาวชนในการเป็นผู้
ร ่ วมด ูแล เว ็บไซต์
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่
ต ้ องการประกอบ
อ า ช ี พ แ ล ะ แ ห ล่ ง
อาชีพผ ู ้ส ูงอายุ ใน 
www.avusojob.  
-  ม ี ก า ร ร วมกลุ่ ม
อ า ช ี พ ท ำ
ดอกไม้จันทน์  
- กลุ่มอาชีพการปลูก
ผักอินทรีย์มีพื้นที่ใน
การขายสินค้าเกษตร
เพิม่ขึ้นอีก1 พื้นที่คือ
ตลาดในวัดท่าการ้อง 
- ม ี ต ล า ด ร ั บ ซื้ อ
ดอกไม้จันทน์ที ่เป็น
เครือข่ายประจำของ
ผู้สูงอายุจำนวนสาม
ว ั ด ไ ด ้ แ ก ่ 1 ) วั ด
ลอดช่อง 2) วัดสนาม
ไชย 3) ท่าการ้อง 

2. กลุ่มส่งเสริมเกษตรกร
อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
ขาดทักษะการจัดการห่วง
โซ่อ ุปทานการผลิตข้าว 
และผักอินทรีย์ เพื ่อการ

พัฒนาวิธีการทำปุ๋ยหมัก
ที่มีคุณค่าอาหารพืชจาก
เศษวัสดุทางการเกษตร 
ทำเป ็นด ินพร ้อมปลูก 
พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์

ผลผลิต ชุมชนได้ความรู้ทักษะ
“การทำนา ปลูกผัก”ตลอดห่วง
โซ่อุปทานคือ  

1.จำนวนผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับการพัฒนา 
2. ก า ร ป ร ะ ย ุ ก ต์
ความรู ้สำหรับการ
ผล ิ ต  การแปรรูป 
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พ ึ ่ ง ต น เ อ ง ค ื อ ข า ด
เคร ื ่องม ือการผลิตและ
แปรร ูปเพ ิ ่มม ูลค ่าข ้าว 
ขาดความรู้การเก็บเกี่ยวที่
ยืดอายุผักให้แก่กลุ่ม การ
กำจัดศัตรู และโรคของ
พืช ขาดการจ ัดการจัด
จำหน่ายผลผลิตจากข้าว
และผักอินทรีย์ที่ต่อเนื่อง 
ขาดท ักษะการส ื ่อสาร
ตลาด การจ ัดทำบ ัญชี 
และขาดความร่วมมือกับ
หน ่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง 
สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอาย ุ

การ เกษตร  ทำต ู ้ อบ
พล ั งงานแสงอาท ิตย์  
เครื ่องดักแมลงศัตรูพืช
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เช่น โจ๊ก ผงปรุงรส ผง
โ ร ย ข ้ า ว  เ ป ็ น ต้ น  
ปรับปรุงตราสินค้า และ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว 
โจ ๊ก แป ้ง ผ ักอ ินทร ีย์  
และ  แลกเปล ี ่ยนการ
เตรียมสถานที่การยื่นขอ 
อย.  ร ่วมก ันออกแบบ 
โลโก้ สร้าง content ใน 
page ท ำ ก า ร ต ล า ด
ออนไลน์ 

-สูตรทำปุ๋ยหมักที่มีคุณค่าเป็น
อาหารพืช ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
ที่แตกต่างกัน  
-เ คร ื ่ อ งม ื ออ ุ ปกรณ ์  ต ู ้ อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องดัก
แมลงศ ัตร ูพ ืชด ้วยพล ังงาน
แสงอาทิตย์ 
-ผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ ผงโรยข้าว  
-บรรจ ุภ ัณฑ ์  และ  โล โก ้ที่
เหมาะสมกับประเภทสินค้า 
-การทำตลาดแบบออนไลน์
สร้าง content สินค้าสื่อสารใน 
page 
ผลลัพธ์  
-สร้างอาชีพให้เยาวชน 4 คน
และผู้สูงอายุ 6 คน  
-สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าโดย
ลูกค้ามาชมแหล่งผลิต. 
-จำนวนผู้ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นจาก
เดิม 16 ร้านค้าเป็น 24 ร้านค้า
เกิดจากความเชื่อมั่น 
-กล ุ ่ม เข ้มแข ็งม ีการบร ิหาร
จัดการระบบการเงิน จัดสรร
รายได้และแบ่งบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกกลุ่ม 
-กลุ ่มสามารถบริหารจัดการ
ตลอดห่วงโซ่อ ุปทานเกษตร
อินทรีย์จากการพัฒนาปัจจัย
การผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ เพิ่ม
ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ขยาย
กลุ่มตลาด รพ.อู ่ทอง ซื้อตู ้อบ
สมุนไพร 
-ร ่ ว ม ม ื อ ก ั บ ห น ่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาที่ดิน 
ช ่วยตรวจค ุณภาพด ิน และ
กรมการข้าว  
ผลกระทบ 
-ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการ
นำวัชพืชมาทำปุ ๋ยหมัก แทน

การจัดจำหน่าย และ
ก า ร เ ส ร ิ ม ส ร ้ า ง
เครือข่าย 
3.กรรมวิธีการผลิตที่
ได ้มาตรฐาน และ
กระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพ 
4. ผ ู ้ ประกอบการ
ใหม ่
5.กล ุ ่มเป ้าหมายมี
ราย ได้เพิ ่มขึ ้นร้อย
ละ 5 
6. มีนักวิจัยในชมุชน 
10 ครอบครัว รวม
ประมาณ 30 คน 



41 

 

การเผา และยังช่วยลดต้นทุน
การผลิตด้วย 
-ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้จาก
การพัฒนาอาชีพครบวงจร คน
ในชุมชนคิดต่อยอดทำต่อเอง
ได้.  
-ค ุณภาพช ี ว ิ ตคนในช ุมชน
เพิ่มขึ้นจากที่นักวิชาการเข้าไป
ร ่ วมทำงานแล ้ ว  ม ี สมา ชิก
ผู ้ส ูงอายุพูดสะท้อน “ทำงาน

แล้วรู้สึกระชุ่มกระชวย” 

3.กล ุ ่มวิสาหกิจชุมชน
จ ั ด ก า ร ส ม ุ น ไ พ ร ว น
เกษตรป่าตะวันออก 
ขาดองค์ความรู้ที ่จำเป็น
ในการประกอบการเชิง
ธ ุ ร ก ิ จ  ไ ด้ แก ่ ขาดการ
จ ัดการว ัตถ ุด ิบร ่วมกัน 
ส่งผลต่อความต่อเนื ่องใน
การผล ิ ต  ไ ม ่ ส ามารถ
ตอบสนองตลาดได้ ขาด
การออกแบบการผลิต 
การแปรรูป การจำหน่าย
อย่างเป็นระบบ และขาด
การร ั บรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ เพื ่อการสร้าง
ความน่าเชื ่อถือและเพิ่ม
ม ูลค ่าผล ิตภ ัณฑ ์  ขาด
ความร ู ้ และเคร ื ่ องมือ
อุปกรณ์ในการวิเคราะห์
ปร ิมาณสาระสำค ัญใน
สม ุน ไพร   ขาดข ้อมู ล
ส า ร ะส ำค ัญ ทา งด ้ าน
ว ิทยาศาสตร ์  สารออก
ฤ ท ธ ิ ์ ท า ง ช ี ว ภ า พ  ที่
สามารถต้านอนุมูลอิสระ 
ซ ึ ่ งเป ็นองค ์ประกอบที่
สำคัญในการเพิ ่มมูลค่า 
และยกระดับผลิตภัณฑ์สู่
การเป็นอาหารฟังก์ช่ัน 

สาขาวิชาการอาหารและ
ธุรกิจบริการและสาขา
ช ีวว ิทยาร ่วมก ับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมนสมุนไพร
คัดเลือกวัตถุดิบสมนุไพร
นำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์
เครื ่องดื ่มสมุนไพร เช่น 
ไผ่จืด ฝาง ท้าวยายม่อม 
อบเชย และใบเตย โดย
การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เครื ่องดื ่มสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพที่เป็นอัตลักษณ์
ข อ ง ช ุ น ช น ใ น
ห ้ อ งปฏ ิบ ั ต ิ ก า รทา ง
วิทยาศาสตร์ นำไปศึกษา
การยอมรับของผู้บริโภค
ท ั ่ ว ไ ป ใ น จ ั ง ห วั ด
ฉะ เ ช ิ ง เ ทร า  จากนั้ น 
นำไปออกแบบฉลากและ
คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ การ
วางแผนการผล ิตและ
แผนธุรกิจ 

ผลผลิต 
1. อ งค ์ ค วามร ู ้ ก า ร พ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื ่องดื ่มสมุนไพร
จากฐาน ทร ัพยากรกล ุ ่มวน
เกษตรป่าตะวันออก  
2. กลุ่มวิสาหกิจเรียนรู้กระบวน 
การผลิตเครื ่องดื ่มสมุนไพร ที่
สามารถขอมาตรฐาน อย. 
ผลลัพธ์  
1.แผนธุรกิจ business model 
canvasแ ล ะ  Value chain  
4. ความร่วมมือสนับสนุนกับ 
สปก. 
5.กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการ
สมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก
มีกลไกจัดการกระบวนการผลิต
เครื่องดื่มสมุนไพร ที่มีมาตรฐาน
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค 

1.ต้นแบบผลิตภัณฑ์
เครื ่องดื ่มสมุนไพร
ได ้ แก ่  ฝ า ง  65% 
ใบเตย 25% และ ไผ่
จืด 10% 
2. ข ้อม ูลแผนการ
ตลาด การวิเคราะห์ 
business canvas 
แ ล ะ  Value chain 
ของผลิตภัณฑ์ 
3. มีภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือเพิ่มขึ้น
ได ้ แก ่  สำน ักงาน
ปฏิร ูปที ่ด ินจังหวัด
ฉ ะ เ ช ิ ง เ ท ร า 
สาธารณสุขจังหวัด
ฉะ เช ิ ง เทรา  และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 
4. มีนักวิจัยในชมุชน 
10 คน 
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(functional food)  และ
ยังขาดการเข้าถึงความ
ร่วมมือและการสนับสนุน
จากภาครัฐในด้านต่างๆ         
4 กลุ ่มผู ้ส ูงอายุ เคหะ
ห้วยขวาง กทม. อาศัย
บนแฟลต 5 ช้ันในชุมชน
แออัด  ส ่ วนใหญ ่มี โ รค
เรื้อรังประจำตัว มีทั้งเดิน
ได ้และมีภาวะติดเต ียง 
ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ
ส ุขภาพ ได ้ร ับการดูแล
จากลูกหลานหรือผู ้ดูแล
ในการปฏ ิบ ั ต ิ ก ิ จว ัตร
ประจำวันและการพาไป
โรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย 
มีอาสาสมัครสาธารณสุข
และพยาบาลในพื ้นที่มา
เย ี ่ยมผ ู ้ต ิด เต ียง  2-3 
เดือน/ครั้ง  

นำความรู ้การพยาบาล
และส ังคมศาสตร ์  ให้
คำปรึกษา 
1.การดูแลผู ้ส ูงอายุติด
เตียง  
1.1 การทำอาหารทาง
สายยางให้ผู ้ส ูงอายุติด
เตียง  
1.2 การดูแลผู้สูงอายุติด
เตียงที่ให้อาหารทางสาย
ยาง 
2.การดูแลผู ้ส ูงอายุติด
เ ต ี ย ง ท ี ่ ใ ส ่ ส า ย ย า ง
ปัสสาวะ  
3.การม ีส ่วนร ่วมของ
ช ุ ม ช น โ ด ย ตั้ ง
คณะกรรมการช ุมชน
เ ค ห ะ ห ้ ว ย ข ว า ง
ประกอบด้วยแกนนำจิต
อาสาของชุมชนและผู้
บำ เพ ็ญประโยชน ์จิ ต
อาสา (นักการเมือง) ตั้ง
ธนาคารอุปกรณ์ต่างๆ
เพ ื ่ อแจกจ ่ ายส ิ ่ งของ
จำเป็นเร ่งด่วนสำหรับ
ผ ู ้ส ูงอายุต ิดเต ียงหรือ
ผู้ป่วยในชุมชน 
4. ร่วมกับแกนนำชุมชน
วางแผนการแก้ปัญหา
ของความเหลื่อมล้ำทาง
สุขภาพของผู้สูงอายุติด
เตียง โดยจะนำนักศึกษา
พ ย า บ า ล ม า บ ร ิ ก า ร
วิชาการ 

ผลผลิต 
1.แกนนำจิตอาสานำความรู้การ
ด ูแลผ ู ้ ส ู งอาย ุต ิด เต ี ยง ไป
ถ่ายทอดในชุมชน 
2.ความรู้การทำอาหารทางสาย
ยางสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง  
3.ธนาคารอุปกรณ์ต ่างๆเพื่อ
แจกจ่ายสิ่งของจำเป็นเร่งด่วน
สำหรับผู ้ส ูงอายุต ิดเตียงหรือ
ผู้ป่วย 
ผลลัพธ์ 
1. ลดค่าใช้จ่ายอาหารทางสาย
ยางสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง  
2.โ อ ก า ส ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
ทำอาหารทางสายยางเป็น
รายได้เสริม 
3.ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงมีความ
มั่นใจสามารถแก้ไขปฏิบัติได้เอง  
4.มีคณะกรรมการชุมชนเคหะ
ห ้ วยขวางร ่ วมม ื อก ั นและ
ประส านความร ่ ว มม ื อกั บ
ห น ่ ว ย ง า น ต ่ า ง ๆ จ ั ด ก า ร
แก้ปัญหาในชุมชน  
5.แผนการบริการวิชาการใน
ชุมชนของคณะพยาบาล มรภ. 
สวนสุนันทา 

1. ระบบและ 
กลไกการลดความ
เหลื ่อมล้ำด้านองค์
ความรู้และอุปกรณ์
ที่จำเป็นในการดูแล
ส ุ ขภาพส ู ง ว ั ยติ ด
เตียง โดยภาค 
เครือข่ายชุมชน  
2. จิตอาสาจำนวน 1 
ราย ยินดีถ่ายทอด
ความรู ้ต ่อไปยังคน
ในชุมชนเร ื ่องการ
ทำอาหารสำหรับ
ผู้สูงอายุติดเตียงที่ให้
ทางสายยาง  
3. ช ุดความร ู ้การ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ต ิ ด เ ต ี ย ง ท า ง
โภชนาการ 
( ส ื ่ อ ค ว า ม ร ู ้ ก า ร
ทำอาหารที ่ให ้ทาง
สายยางแก่ผู ้สูงอายุ
ติดเตียง) 
4. กลุ ่มไลน์ของจิต
อาสาในชุมชนและ
เครือข่ายผู ้บำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อติดต่อ
ประสานงานแจ้ ง
และแก ้ ไ ขป ัญหา
ความเหลื่อมล้ำทาง
สุขภาพของผู้สูงอายุ
ติดเตียง ในชุมชน 

5. ชุมชนคลองตะโหนด 
เขตม ีนบ ุร ี  กทม.  เป็น

1.สร ้ า งก ระบวนการ
เรียนรู้การสร้างอาชีพใน

ผลผลิต 1.ชุดความรู้ การลด
ความเหลื่อมล้ำ ที่จะ
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ชุมชนมุสลิมอพยพมาจาก
ชุมชนแออัดหลายแห่ง 
พบปัญหา 
1. มีการศึกษาน้อย 
2.อาชีพไม่มั ่นคง ผู ้หญิง
และผู้สูงอายุไม่มีรายได้ 
3. ไม่มีกลุ่มเศรษฐกิจ 
4. ไม่มีผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5.ไม่มีช่องทางการตลาด
และตราสินค้าที ่เป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชน 
6.ไม่มีเงินจัดสวัสดิการ 
7. ขาดระบบและกลไกใน
การพัฒนากลุ่มยกระดับ
รายได้ของชุมชน 

ชุมชนโดยเริ่มปฏิบัติการ
การเพาะเห็ดแบบครบ
วงจร และปลูกผักแบบ
ไม่ขุดดิน และการทำปุ๋ย
อินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิต 
2.นำภ ูม ิป ัญญาชุมชน
ร ่วมพัฒนาผล ิตภ ัณฑ์
น ้ำพร ิกเห ็ดออกแบบ
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
น ้ ำ พ ร ิ ก เ ผ า แ ล ะ
ออกแบบโลโก้บนบรรจุ
ภ ัณฑ ์น ้ำพร ิกเผาเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 
3.  พ ั ฒ น า ช ่ อ ง ท า ง
การตลาดท ั ้ ง  online 
และ offline โดยสร ้าง
ก ร ะบวนการ เ ร ี ยนรู้
ร ่ ว ม ก ั บ ช ุ ม ช น ด ้ า น
เทคโนโลยี สื่อมีเดียต่าง 
ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น 
การทำเพจเฟสบุ๊ค การ
ใ ช ้ ย ู ท ู ป  เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง
มูลค่าเพิ ่มโดยใช้ข้อมูล
ฐานทรัพยากรในชุมชน 
ประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิ
ปัญญาด้านอาหาร 
4. ร ่วมกับชุมชนทำสื่อ
เรื่องเล่าของชุมชน และ
นำมาทำตราสัญลักษณ์
ของสินค้าชุมชน 
5.  อบรมเร ื ่องการทำ
บัญชีและคิดต้นทุนและ
ราคาผลิตภัณฑ์ 
6. จัดกระบวนการเรยีนรู้
การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
7.ออกแบบระบบบริหาร
รายได้ชุมชนเพื่อการนำ
เ ง ิ น ร า ย ไ ด ้ ม า จั ด
สวัสดิการ 

1.ทักษะทำอาชีพการเกษตร
ปลอดภัย (การปลูกผัก การทำ
เห็ด) ในพื้นที่ชุมชนเมือง 
2.ทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ำพริกมีการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์  และโลโก้ 
3 .  เ ยาวชนม ีศ ั กยภาพเป็น
นักการตลาด สร ้างช่องทาง
การตลาดแบบออนไลน์และ
ออฟไลน ์
4. มเีพจเฟสบุ๊คของชุมชนคลอง
ตะโหนด 
ผลลัพธ์ 
1. แผนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
2. แผนการดำเนินงานในชุมชน
ร่วมกันรับผิดชอบการทำงานให้
มีประสิทธิและสามารถดำเนิน
ไปได้อย่างต่อเนื่อง 
3. แผนการสร้างสวัสดิการและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน 
โดยนำผลผล ิตจากแปลงผัก
ส่วนกลางที่ได้มาแบ่งปันกันใน
ชุมชน ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและ
ไม่มีรายได้ในสถานการณ์โควิด 

นำไปประกอบอาชีพ 
เรื่องเห็ดและผัก 
2.มีส ูตรและทักษะ
ในการทำน้ำพริกเผา 
3 . เ ก ิ ด เ ย า ว ช น
นักการตลาด 
4.ม ีแผนการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน 
5.มีแผนในการจัดตั้ง
สวัสดิการชุมชน 
6 . ม ี ก ล ุ ่ ม ท ี ่ จ ะ
บริหารงานและสร้าง
ร ะ บ บ ก ล ไ ก ก า ร
ทำงานกับพ้ืนท่ี 
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 6.  ช ุ มชนว ั ดประชา
ระบือธรรม 1-4 เขตดุสิต 
กทม.เป็นชุมชนเมืองที่มี
ผู้สูงอายุขาดรายได้ คนใน
ชุมชนขาดความร่วมมือ
กัน แม้มีการตั้งกลุ่มการ
นวดแผนไทยแต่มีสมาชิก
เพียง 3 คน ผู้สูงอายุขาด
ค ว า ม ร ู ้ ก า ร พ ั ฒ น า
ผลิตภัณฑ์ ต่อยอดอาชีพ
การนวดแผนไทย รวมทั้ง
ขาดทักษะการทำบัญชี 
และการตลาด การตั้ ง
กล ุ ่มในช ุมชนเป ็นการ
จ ั ดต ั ้ ง โ ดยหน ่ วย ง าน
ภายนอก คนในชุมชนขาด
การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ
คนร ุ ่ น ใหม ่ ไม ่ มาร ่ วม
กิจกรรมของชุมชน  

ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อ
ยอดยาหม่องจากกลุ่ม
นวดแผนไทย เป็นสินค้า
ท ี ่ ม ี ศ ั กยภาพ โดยมี
กระบวนการผลิตแบบ
ครบวงจร ร่วมกับกลุ่ม
อาชีพชุมชนวัดประชา
ระบือธรรม ครอบคลุม 8 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 
1 อบรมส ูตรการผลิต
ผล ิ ตภ ัณฑ ์ ส ม ุ น ไพ ร 
ขั้นตอนท่ี 2 ทำบัญชีราย
ก า ย แ ล ะ ก า ร ไ ป ซื้ อ
วัตถุดิบ ขั้นตอนท่ี 3 การ
เตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนท่ี 
4 การผลิต ขั้นตอนที่ 5 
การบรรจุภัณฑ์ (บรรจุใส่
ขวด) ขั ้นตอนที ่ 6 การ
ออกแบบฉลากติด (ใช้
องค์ความรู้ของอาจารย์
สร้างไฟล์ต้นแบบให้ไว้ที่
กลุ่มอาชีพ) ขั้นตอนที่ 7 
การจ ัดจำหน ่ ายและ
ตลาด ขั้นตอนที่ 8 การ
ทำบัญชีครัวเรือนรายรับ
จ ่ า ย แ บ บ ง ่ า ย  น ำ
ผลิตภัณฑ์สม ุนไพรไป
จำหน่ายเป็นการทดลอง
การตลาดที่ตลาดนัดวัด
ประชาระบ ือธรรม (1 
เดือน) 

ผลผลิต 
1.ทักษะการทำอาชีพผลิตภณัฑ์
สมุนไพรครบวงจร 8 ขั ้นตอน 
คือ ขั ้นตอนที่ 1 สูตรการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขั้นตอนที่ 2 
การทำบัญชีรายกายและการไป
ซื ้อวัตถุดิบ ขั ้นตอนที ่ 3 การ
เตรียมวัตถุดิบ ขั้นตอนท่ี 4 การ
ผลิต ขั ้นตอนที ่ 5 การบรรจุ
ภัณฑ์ (บรรจุใส่ขวด) ขั้นตอนที่ 
6 การออกแบบฉลากติด (ใช้
องค์ความรู ้ของอาจารย์สร้าง
ไฟล์ต้นแบบให้ไว้ที่กลุ่มอาชีพ) 
ขั ้นตอนที ่ 7 การจัดจำหน่าย
และตลาดขั้นตอนที่ 8 การทำ
บัญชีครัวเรือนรายรับจ่าย 
2. ผู้สูงอายุ 12 คน มีทักษะทำ
ผลิตสมุนไพรไทย “น้ำมันเขียว
พญายอ”  
 
 
 
ผลลัพธ์ 
ต ั ้ งกล ุ ่มอาช ีพ “ด ุส ิตระบือ
ธรรม” เป็นช่ือของผลิตภัณฑ์ใน
ฉลากด้วย เป็นสินค้าต่อยอด
ให้กับกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย 
เพือ่เพิ่มรายได้ 

1. กระบวนการทำ
ธ ุ ร ก ิ จ จ า ก ผ ลิ ต
สม ุนไพร “น ้ ำมัน
เ ข ี ย ว พ ญ า ย อ ” 
ครบถ้วน 8 ข้ันตอน 
2) นักวิจัยชุมชน 3 
คน มาร่วมทำน้ำมัน
เข ียวพญายอ และ
ผู้นำชุมชน 1 คนไป
ขายท่ีตลาด (ประจำ) 
3 )  จ ำ น ว น  2 
หน่วยงานรัฐที ่เข้า
ร ่ วมการว ิจ ัยและ
ขับเคลื ่อนกิจกรรม
รวมกับชุมชน ได้แก่ 
โรงเรียนวัดประชา
ระบ ื อธร รม  และ
สำนักงานเขตดุสิต 
(ฝ ่ายพัฒนาช ุมชน
และสวัสดิการสังคม) 
4) กล ุ ่มอาช ีพ ช่ือ
“กล ุ ่ มอาช ีพด ุ สิ ต
ระบือธรรม” 
 

        
การดำเนินงานกับกลุ่มผู้นำและสมาชิกกลุ่มในชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างชุมชนละ 

10-40 คนร่วมกันค้นหาปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ออกแบบและดำเนินการแก้ปัญหา พบว่า 
ทุกชุมชนมีศักยภาพและทรัพยากร รวมทั้งโอกาส แต่ก็มีช่องว่างคือ “การบริหารจัดการ
ศักยภาพทรัพยากร และโอกาส” เนื่องจากขาดความรู้และอำนาจการเข้าถึงการบริการจากรัฐ 
จึงต้องอาศัยบทบาทของนักวิชาการทำงานร่วมกับชุมชน และสร้างความร่วมมื อกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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  การแก้ปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์ดังกล่าวและมีความต่อเนื่อง ก็คือใช้กลไกภายใน
ชุมชนขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ เพ่ือการพ่ึงตนเองในชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในพื้นที่ ทำงานร่วมกับชุมชนที่มีความหลากหลายทางสังคม โดย
ให้กลไกภายในชุมชนสามารถบริหารจัดการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สรุปผล
การดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนสู่คุณภาพชีวิตในชุมชนภาคกลาง ดังในตารางที่ 6 

 
ตารางท่ี 6 สรุปผลการดำเนินงานลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนสู่คุณภาพชีวิตในชุมชนภาคกลาง 
 

สถานการณ์
ปัญหา 

(Input) 

ความรู้
นักวิชาการ 

(Process) 

ผลที่ได้รับ 

(Output) 

ชุมชนขับเคลื่อน 

(Outcome) 

คุณภาพชีวิต
ชุมชน 

(Impact) 

คนในช ุมชนส ่ วน
ใหญ่มีอายุมาก ไม่มี
อาชีพ ขาดรายได้ 
เ น ื ่ อ ง จ า ก ข า ด
ค ว า ม ร ู ้ ย ุ ค ใ ห ม่  
หน่วยงานรัฐให้การ
อบรมไม ่ตรงตาม
ความต้องการ ขาด
ความร่วมมือกันใน
ช ุ ม ช น  แ ม ้ มี
ศักยภาพ ทรัพยากร
แต่ขาดความรู้ และ
กลไกการจ ัดการ
อย ่ า ง เ ป ็ นระบบ
ต่อเนื่อง 

นำความรู้ทางวิทยา 
ศาสตร์ เทคโนโลยี
ก าร  กา ร เกษตร 
ก า ร จ ั ด ก า ร ก า ร
ออกแบบ การตลาด 
ร ่ ว ม ก ั บ ช ุ ม ช น
พัฒนาผล ิตภ ัณฑ์ 
เครื ่องมืออุปกรณ์
แ ป ร ร ู ป ผ ล ผ ลิ ต
ก า ร เ กษตร ให ้ มี
มาตรฐานคุณภาพ 
สร้างความมั่นใจให้
ผู้บริโภค ออกแบบ
บรรจุภ ัณฑ์ โลโก้ 
ส ื ่อสาระส ินค้าใน 
page  การบริหาร
จัดการการเงินบัญชี
และการตลาดยุค
ใหม ่ สร ้างท ักษะ
การดูแลผู้ป ่วยติด
เต ียง สร ้างความ
ร ่วมม ือให้ทำงาน
ร่วมกันในชุมชน 

ค น ใ น ช ุ ม ช น “มี
ท ักษะ” การผลิต
“ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ์ ” 
สามารถผลิตเองได้ 
พ ัฒนาเคร ื ่ องมือ
อ ุ ปก รณ ์ แปรรู ป
ผลผลิตการเกษตร
ใ ห ้ ม ี ม า ต ร ฐ า น
ค ุ ณ ภ า พ  ส ร ้ า ง
ค ว า ม ม ั ่ น ใ จ ใ ห้
ผู้บริโภค ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และโล
โก้ สื ่อสาระสินค้า  
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
การเงินบัญชีและ
การตลาดยุคใหม่ มี
ท ักษะดูแลผ ู ้ป ่วย
ติดเตียงทำอาหาร
ทางสาย 

คนในชุมชนร่วมกัน
วางแผนดำเนินงาน  

-การบริหารจัดการ
ร ะ บ บ ก า ร เ งิ น 
จัดสรรรายได้และ
แบ่งบทบาทหน้าที่
ของสมาชิกกลุ่ม 

-กองท ุนส ่ ง เสริ ม
อาชีพ 

-แผนต ั ้ งว ิสาหกิจ
ชุมชน 

-สร้างความร่วมมือ
ก ั บหน ่ ว ย ง าน ที่
เกี่ยวข้อง 

-ส ร ้ า ง อ า ช ี พ ใ ห้
เ ย า ว ช น  แ ล ะ
ผู้สูงอาย ุ

- 

-คุณภาพชีวิตคนใน
ชุมชนเพิ่มขึ ้นจากที่
น ักว ิชาการเข ้าไป
ร ่วมทำงานแล ้ว มี
สมาชิกผู ้ส ูงอายุพูด
สะท ้อนมาทำงาน
แ ล ้ ว  “ร ู ้ สึ ก
กระชุ่มกระชวย”  

-ผู้สูงอายุเกิดพลังใน
ตนเองมีความมั ่นใจ
สร ้ า งอาช ีพอ ิสระ
ผู้สูงอายุเป็นสังคมที่
เอื้ออาทรและมีความ
สามัคคี 

 
กระบวนการหรือวิธีการที่ทำให้เครือข่ายท่ีเกิดขึ้นมีความยั่งยืน 

เพื่อให้กระบวนการการขับเคลื่อนวิชาการเพื่อท้องถิ่นสู่การลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนมี
ความต่อเนื่อง จึงต้องมองเชิงระบบ(Ecological System) ที่เชื่อมโยงบทบาทของภาคีหน่วยงานปกติ
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ในพื้นที่มาทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีระบบ
บริหารจัดการการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติการแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ำในชุมชน ดังแสดงในภาพที่ 22 

 

 
 ภาพที่ 22 ข้อเสนอกรอบความคิดกระบวนการทางวิชาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในท้องถิ่น

ภาคกลาง 
 
 
 

ความเหลื่อมล้ำในสังคมพ้ืนที่ภาคกลางมีสาเหตุพ้ืนฐานมาจาก “การขาดความรู้” ที่จะนำไปสู่ 
“การประกอบอาชีพ” ส่งผลให้เกิด “การขาดรายได้” การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ จึงควรสร้าง
ระบบกลไกการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการปฏิบัติงานจริงโดยมีชุมชนเป็นฐาน ด้วยการนำบทบาท
นักวิชาการในมหาวิทยาลัยมาทำงานร่วมกับชุมชนด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
(University Community Engagement) มีกระบวนการดังนี้ 
   1) สนับสนุนบทบาทนักวิชาการ คือ สอน วิจัยและบริการวิชาการเพ่ือท้องถิ่น 
   2) เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการของกลุ่มภายในชุมชน 
   3) สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             4) สร้างความรู้และนวัตกรรมร่วมกัน (Co-creation of Knowledge) โดยเห็นคุณค่า 
ความรู้เดิมของคนในชุมชน ดังเช่นความรู้ทางวิชาการ 
   โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1)  การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการ กับชุมชนและภาคีหน่วยงาน 
       1.1) การเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาและความต้องการชองชุมชนเบื้องต้น: สร้าง “โจทย์
วิจัยนำร่อง” เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงจาก “ผู้ขาดโอกาส” เป็น “ผู้ร่วมปฏิบัติ” 
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       นักวิชาการเข้าไปรับฟังปัญหาจากคณะกรรมการชุมชนสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชน และร่วมกับชุมชนไปสังเกตการณ์และสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน 
รวมทั้งสัมภาษณ์เจาะลึกสร้างความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน เมื่อวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการเฉพาะหน้า (“ผู้ขาดโอกาส”)  สู่การพัฒนา“โจทย์วิจัยนำร่อง” เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้คนในชุมชนมาเป็น“ผู้ร่วมปฏิบัติ” การแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน ด้วยวิธีการนี้ ทำให้
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกัน 
        1.2) เรียนรู้จาก “ผู้ร่วมปฏิบัติ” เป็น “ผู้ร่วมคิด” และเป็น “ผู้ร่วมวางแผน” โดยจัด
กระบวนการออกแบบกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิชาการ กับชุมชนและภาคีหน่วยงานใน
พ้ืนที ่ด้วยกระบวนการ Human Centered Design Thinking มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
                ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหา (Empathy) นักวิชาการฟังปัญหาของชุมชนอย่าง
ลึกซึ้ง 
        ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Define) นำปัญหาทั้งหมดมาวิเคราะห์
ร่วมกัน เพื ่อเข้าใจสาเหตุของปัญหา อาจวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Problem Tree หรือ System 
Thinking เพ่ือสรุปปัญหาที่แท้จริงหรือโจทย์วิจัย 
        ขั้นตอนที่ 3 ระดมความคิด (Ideate) นักวิชาการและภาคีหน่วยงานร่วมกับชุมชน
ระดม 
ความคิดเพ่ือแก้ปัญหาให้มีจำนวนมากท่ีสุด แล้วนำความคิดการแก้ปัญหามาวิเคราะห์ว่า ความคิดใดที่
ทำได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด 
        ขั ้นตอนที่ 4 ออกแบบกิจกรรม (Prototype) นำความคิดที่ทำได้จริงและเกิด
ประโยชน์สูงสุดมาออกแบบร่วมกัน จนได้แผนการดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานในท้องถิ่น (ดูตาราง 5.3.4) 
       ขั้นตอนที่ 5 นำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติจริงร่วมกัน (Test) 
       1.3) จากการนำ “โจทย์วิจัยนำร่อง” สู่การเป็น “ผู้ร่วมปฏิบัติ” ในชุมชน เพ่ือแก้ปัญหา
ตามความต้องการของชุมชน เป็นผลให้คนที่ปฏิบัติการร่วมกันในชุมชนเป็น “ผู้ร่วมคิด” จนสามารถ
พัฒนาเป็น “โจทย์วิจัยนำทาง” ด้วยหลักการแนวคิดการลดความเหลื่อมเชิงระบบ (Ecological 
System) หรือทฤษฎีไข่ดาว คือเชื่อมโยงการแก้ปัญหาเป็นระบบ 3 วง (กาญจนา แก้วเทพ) คือ 
    ระบบวงใน (ไข่แดง) เป็นสถานการณ์ปัญหาความต้องการเฉพาะหน้าภายในชุมชน เช่น  
“การสร้างอาชีพเพื่อยกระดับรายได้” ซึ่งเป็น “โจทย์วิจัยนำร่อง” เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบัติการ
แก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมเฉพาะหน้า 
    ระบบวงกลาง (ไข่ขาว) ผลการปฏิบัติงานร่วมกับนักวิชาการ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
นำไปสู่การพัฒนา“โจทย์วิจัยนำทาง” ทำให้เกิด “การสร้างระบบการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง” เช่น การสร้างกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เป็นต้น 
          ระบบวงนอก (ขอบไข่) เป็นกระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการกับภาคี
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ของชุมชน ทำงานร่วมกับระบบภายในชุมชน ตามพันธกิจปกติขอ ง
หน่วยงาน 
  1)  การแก้ปัญหาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ต้องมีมุมมองเชิงระบบที่มีองค์ประกอบสัมพันธ์ กัน
อย่างซับซ้อน (complexity) และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (dynamic) ไม่ควรประเมินแบบแยกส่วน 



48 

 

  2)  สถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดการศึกษาและหลักสูตร ที่มีการจัดการเรียนรู้สร้างทักษะ
อาชีพสอดคล้องกับสถานการณ์บริบทของผู้เรียน ด้วยการสร้างระบบบริหารวิชาการเพ่ือท้องถิ่น เป็น
กระบวนการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัย คือ การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมเรียก 
Service Learning การสร้างความรู้ในสังคมยุคใหม่ (New Production of Knowledge) คือ การ
สร้างความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการกับความรู้เดิมของคนในชุมชน (Co-creation of knowledge) 
โดยนักวิจัยที่มีประสบการณ์แล้วมาเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัยใหม่ อาจทำงานวิจัยร่วมกัน หรือเป็นผู้ติดตาม
สนับสนุนในลักษณะเป็น coach ไม่ใช่ทำหน้าที่ไปเป็นผู้ตรวจสอบงาน 
 
ความเชื่อมโยงของทุกโครงการย่อยในภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23  โอกาสการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนร่วมปฏิบัติการวิจัย 6 แห่งในพ้ืนที่ภาคกลาง 

 เมื่อพิจารณาการผลดำเนินงานของแต่ละชุมชนพบโอกาสการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ชุมชนร่วมปฏิบัติการวิจัย 6 แห่งในพ้ืนที่ภาคกลาง ดังแสดงในภาพที่ คือ 

1) ชุมชนคลองตะโหนด เริ่มเรียนรู้ทำอาชีพการเกษตรจึงน่าจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์
กลุม่เกษตรอินทรีย์ อ.อู่ทอง 

2) กลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทองปลูกพืชสมุนไพรส่งให้กลุ่มนวดแผนไทยที่ชุมชนวัดประชาระบือ
ธรรม 

3) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร สนามชัยเขต ส่งวัตถุดิบสมุนไพรให้ชุมชนวัดประชา
ระบือธรรมแปรรูป และส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ขายที่ตลาดนัด 

4) สินค้าเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.อู่ทอง นำมาทำอาหารทางสายยางให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่เคหะห้วยขวาง 

5) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อู่ทอง ถ่ายทอดการสร้างงานให้เยาวชนเป็นช่างทำตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ และเรียนรู้กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ดินพร้อมปลูกคุณภาพสูง.ให้ชุมชน
คลองตะโหนด.เขตมีนบุรี 
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6) ชุมชนเคหะห้วยขวางถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลผู้สูงวัยติดเตียงการอบรม caregive 
เรื่องอาหารทางสายยาง ได้รับผักจากเกษตรอินทรีย์ มาผลิตอาหารทางสายยาง จะเป็น
จุดเด่นของการผลิตอาหารทางสายยางในเขตเมือง เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ 

7) กลุ่มผู้สูงอายุ ต.บ้านป้อม จ.อยุธยา รับสินค้าสมุนไพรจากกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพร อ.สนาม
ชัยเขตและรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก กลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง ไปขาย ในแหล่งท่องเที่ยว 

8) กลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง ส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร ให้ชุมชน ต.บ้านป้อม อยุธยา 
ไปขายในแหล่งท่องเที่ยว 

9) ชุมชนวัดประชาระบือธรรมส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายในชุมชนเคหะห้วยขวาง 

10) ชุมชนวัดประชาระบือธรรมสอนการสร้างอาชีพนวดแผนไทยและแปรรูปสมุนไพรให้ 
ชุมชน ต.บ้านป้อม อยุธยา 

11) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร สนามชัยเขต ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ชุมชนเคหะห้วย
ขวาง 

       การเปรียบเทียบ (ข้อมูล) กระบวนการดำเนินงานกับภาคอ่ืนๆ  
 จากการเรียนรู้ร่วมกับภูมิภาคอื่นมากว่า 10 ครั้ง มองเห็นกระบวนการดำเนินงาน ที่น่าจะ
นำมาใช้ได้ในการดำเนินงานปีต่อไป แต่ไม่สามารถนำข้อมูลของภาคอื ่นมาเปรียบเทียบกันได้  
เนื่องจากบริบทสังคมวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน อาจเปรียบเทียบกระบวนการดำเนินงาน
ของแต่ละภาค ดังนี้ 

  การเรียนรู้และทำงานร่วมกับโหนด CBR 

 ภาคกลาง ได้เรียนรู้จากโหนดในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแต่ไม่ได้ทำงานร่วมกับโหนดเนื่องจาก
โหนดไม่ได้ทำงานในพ้ืนที่เดียวกัน ในขณะที่ภาคใต้ ได้ทำงานในพื้นท่ีร่วมกับโหนด ส่วนภาคเหนือและ
ภาคอีสาน มีประสบการณ์ทำวิจัย CBR นาน นักวิจัยส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับโหนด 
CBR มาก่อน 

  การจัดกระบวนการเรียนรู ้ทางวิชาการด้านการลดความเหลื ่อมล้ำ โดยชุมชนจาก
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 ภาคอีสาน เป็นโหนด CBR จึงบูรณาการบทบาทของโหนด CBR มีโอกาสจัดอบรมปฏิบัติการ
ให้นักวิจัยเรียนรู้โดยมี รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ และเรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ด้านการวิจัยลดความ
เหลื่อมล้ำโดยชุมชน 

 ภาคเหนือ มีนักวิจัยทำงานร่วมกับโหนด CBR ก็มีโอกาสเรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ด้านการวิจัย
ลดความเหลื่อมล้ำโดยชุมชนที่ผ่านการเรียนรู้จาก รศ.ดร.กาญจนา แก้วเทพ ส่วนภาคกลางและ
ภาคใต้ มีโอกาสได้เรียนรู้เครื่องมือต่าง ๆ ด้านการวิจัยลดความเหลื่อมล้ำโดยชุมชน จาก รศ.ดร.
กาญจนา แก้วเทพ เพียงเป็นผู้สังเกตการณ์และเรียนรู้ทางระบบออนไลน์ในระยะสั้น ๆ เท่านั้น  

  การทำงานร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 ทุกภูมิภาคมีการดำเนินงานประสานความร่วมมือการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ ในฐานะที่เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

 
อภิปรายและข้อเสนอแนะ  
  ในการดำเนินงานวิจัย “การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในพ้ืนที่ภาคกลางด้วยงานวิชาการเพ่ือท้องถิ่น” คณะผู้วิจัยได้อภิปรายผลไว้ดังนี้ 

  การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม ภายใต้การร่วมดำเนินการกับ 
รพสต. เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อมมีภาระหลากหลาย เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการ
รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง เมื่อมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ หน่วยงานต่างๆมักเลือกกลุ่มผู้สูงอายุ
ตำบลเป็นป้อมเป็นอันดับต้นๆในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้สูงอายุมีภาระทางสังคม
มากมาย การเสริมสร้างระบบกลไก จึงมีการเริ่มพื้นที่จาก รพสต.เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมประสาน
ผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมและบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้อย่างเอื้ออำนวยต่อผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น 
อบต.บ้านป้อมเห็นว่า แนวทาง ในการที่จะส่งเสริมอาชีพอิสระ (Freelance) ให้กับผู้สูงอายุตำบลบ้าน
ป ้อม ควรม ีการศ ึกษาและว ิ เคราะห ์ศ ักยภาพด ้านท ุนทางส ังคม ท ุนทางเศรษฐก ิจ ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ รวมไปถึง การ
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระของผู้สูงอายุให้สะดวกยิ่งขึ้น 
เช่น การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค แหล่งทุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพการประกอบอาชีพ ซึ่ง
ประเด็นของการสำรวจความต้องการ ศักยภาพและความถนัดด้านอาชีพของผู ้สูงอายุนั ้นเป็น
จุดเริ่มต้นที่สำคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุเองยังพบปัญหาการจัดอบรมฝึกอาชีพที่ไม่ตรงกับความต้องการ
และความถนัดของผู้สูงอายุทำให้ผลผลิตออกมาได้ไม่ดี เมื่อส่งไปจำหน่ายมักจะถูกตำหนิจากลูกค้า ซึ่ง
ส่งผลให้ผู ้สูงอายุท้อแท้หมดกำลังใจ ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพที่จะสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุควรดำเนินการพัฒนาอาชีพภายใต้ความถนัดและความสนใจของผู้สูงอายุเป็นหลัก 

 

    ผลงานวิจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว และผักอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นักวิจัยได้มีการวาง
แนวทางในการศึกษา และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน โดยการกำหนดในรูปแบบของการเสวนาเพ่ือ
สร้างอนาคตร่วมกัน ทั้งนี้จากการดำเนินงานดังกล่าวได้เกิดการพัฒนาร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอัน
ประกอบด้วย 1) การสร้างวิศวกรชุมชน 2) การพัฒนาสูตรปุ๋ยสร้างมูลค่า 3) การจัดทำตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 4) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุดผงปลาโรยข้าว 5) การจัดทำ Page ลูกแม่โพสพไร้สาร และ 
6) การพัฒนาตราสินค้า และจัดหาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมตามที่
กล่าวมาแล้วส่งผลให้เกิดการขยายตัวในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

   1) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชน นำวิชาความรู้ด้านช่าง และเวลามาใช้ประโยชน์ใน
การสร้างเครื่องมือทางการเกษตร จัดทำเป็นธุรกิจของเยาวชนในชุมชน เกิดการสร้างงานให้กับ
เยาวชนภายในชุมชน โดยการส่งเสริม การจัดทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ พบว่ากลุ่มวัยรุ ่นที่อยู่
ภายในชุมชนที่มีความสามารถด้านงานช่างเชื่อม และการประกอบโครงเหล็กจัดทำตู้อบพลังงาน
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แสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้ เป็นงานที่วัยรุ ่นในชุมชนให้ความสนใจ และรวมกลุ่มกันผลิตเพื ่อที่
แจกจ่ายแก่สมาชิก และจัดจำหน่ายให้กับบุคคลที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์อู่ทอง โดยจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม ซึ่งแต่ก่อนจะรวมตัวกันทำกิจกรรม และเที่ยวเล่นในชุมชน ซึ่งตอนนี้จะมีการนัดหมายหลังเสร็จ
กิจธุระจะมารวมตัวในการประกอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มผู้ผลิตหลักประกอบด้วย นายเร
วัต  เขียงบริสุทธิ์ นายธนากร ดิษฐ์กระจันทร์ นายชนะชัย บุญรอด และนายจิตรษฎา นาคคำ 

 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปสินค้าช ุมชน โดยจากการร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการส่งเสริม และการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้
ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ถึงทรัพยากรภายในชุมชนที่มีประโยชน์ และสามารถนำมาแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ ่ม โดยสมาชิกกลามวิสาหกิจชุมชนได้เลือกจัดทำ “ผงโรยข้าวสมุนไพร” Rice Herb 
Seasoning ที่คัดสรรผลผลิตหลักที่อยู่ในชุมชนมาแปรรูป โดยนำปลาที่มาจากการเพาะเลี้ยงของ
สมาชิก และพริกแกงที ่กลุ ่มวิสาหกิจเป็นผู ้ผลิตและจำหน่ายมาเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป 
ประกอบกับการคัดสรรสมุนไพรประจำถิ่นมาเป็นส่วนประกอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันทาง
กลุ่มได้มีการดำเนินการต่อยอด โดยมีการพัฒนาสูตรที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น 
และเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับผู้สูงวัยที่มาร่วมในการผลิตผงปลาโรยข้าวจำหน่าย ซึ่งทำให้ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมทำไม่เป็นโรคซึมเศร้า มีรายได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้
ของสูงอายุที่ดียิ่งขึ้นโดยกลุ่มผู้สูงอายุที่ทำหน้าที่ในการผลิตประกอบด้วย นางสุวรรณ บุญรอด  นาง
วันเพ็ญ ข่างเรืองกุล นางละเอียด พุ่มกระจันทร์ นางทิวาพร ศรียอดแส นายบุญชู ศรียอดแส และนาย
ขวัญเชิญ ศรียอดแส  

 3) การดำเนินการส่งเสริม และแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อู่ทองจะเห็นได้ว่า หลังจากดำเนินการจัดทำ Page ลูกแม่โพสพไร้สาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะเห็นได้ว่าเกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้นส่งผล
ต่อจำนวนลูกค้า และยอดขายที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังจะเห็นได้จากจำนวนของผู้ซื้อที่ให้ความสนใจ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมมีผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์มีเพียง 16 ราย ปัจจุบันเพิ่มขึ้น อัก 8 ราย คือ ร้าน yanisa ร้าน
Lakana ร้านเปี๊ยก นันทา ร้านหนึ่งฤทัย ร้าน Anong Nart ร้านสริยา ร้านนฤมล และร้าน DD. 

 4) การลดความเหลื ่อมล้ำในชุมชน ด้านมิติเศรษฐกิจ กลุ ่มฯ จัดหาทุนซื้อ
เครื่องมือ โดยการระดมทุน และจัดทำโครงการขอทุนสนับสนุนจากภายนอก ทำดินพร้อมปลูกโดยใช้
วัสดุที่บ้านของตนเอง เช่น ผักตบชวา หญ้า กล้วย ใบไผ่ฯลฯ มูลสัตว์ ได้แก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้ไก่ ฯลฯ “ลด
ต้นทุนการผลิต” จัดตั้งกองทุนของกลุ่มฯ เพ่ือให้สมาชิกได้กู้ยืมสำหรับการทำการเกษตรดอกเบี้ยต่ำ มี
การสำรวจความต้องการของลูกค้า วางแผนการผลิตผักตลอดปีกลุ่มฯประสานงานกับสาธารณสุข
จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อขอ อย. พัฒนาตราสินค้า มีการบริหารกลุ่มเกษตรกรให้มีศักยภาพ การจัดการ
ระบบห่วงโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ที่มีมาตรฐาน เช่น อย.  
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 5) การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการกับชุมชนและภาคีหน่วยงาน 
เรียนรู้สถานการณ์ปัญหาและความต้องการชองชุมชนเบื้องต้น สร้าง “โจทย์วิจัยนำร่อง” เพื่อสร้าง
การเรียนรู้จาก “ผู้ขอ” เป็น “ผู้ร่วมปฏิบัติ”นักวิชาการเข้าไปรับฟังปัญหาจากคณะกรรมการชุมชน
สัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน และร่วมกับชุมชนไปสังเกตการณ์และสำรวจสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน รวมทั้งสัมภาษณ์สร้างความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน 
เมื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเฉพาะหน้า (“ผู้ขอ”)  สู่การพัฒนา“โจทย์วิจัยนำร่อง” เพื่อจูง
ใจให้คนในชุมชนมาเป็น“ผู้ร่วมปฏิบัติ” การแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน ด้วยวิธีการนี้ ทำ
ให้ผ ู ้ เข ้าร ่วมปฏิบัต ิเก ิดการเร ียนรู ้ในชุมชนร่วมกันด้วย human centered design thinking 
ประกอบด้วย ศึกษาสภาพปัญหา (empathy) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (define) ระดมความคิด  
(ideate) ออกแบบกิจกรรม (prototype) จนได้แผนการดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานในท้องถิ่นนำไปปฏิบัติจริง (test) นำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติจริงร่วมกัน จากการร่วม
ปฏิบัติการในชุมชนด้วย “โจทย์วิจัยนำร่อง” นำไปสู่การเป็น “ผู้ร่วมปฏิบัติ” เพ่ือแก้ปัญหาตามความ
ต้องการของชุมชน เป็นผลให้พัฒนาเป็น “โจทย์วิจัยนำทาง” โดยมีหลักการแนวคิดการลดความ
เหลื่อมเชิงระบบ (ecological system) หรือทฤษฎีไข่ดาว (กาญจนา แก้วเทพ) ระบบชั้นใน (ไข่แดง) 
เป็นสถานการณ์ปัญหาความต้องการเฉพาะหน้าภายในชุมชน เช่น “การสร้างอาชีพเพื่อยกระดับ
รายได้” ซึ่งเป็น“โจทย์วิจัยนำร่อง” เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบัติการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระบบชั้น
กลาง (ไข่ขาว) ผลการปฏิบัติงานร่วมกับนักวิชาการ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนา
“โจทย์วิจัยนำทาง”ไปสู่ “การสร้างระบบการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง” 
เช่น การสร้างกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น ระบบชั้นนอก (ขอบไข่) เป็น
กระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการกับภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของชุมชน 
ทำงานร่วมกับระบบภายในชุมชน ตามพันธกิจปกติของหน่วยงาน 

 6) บทบาทนักวิชาการ โดยการการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ มาทำงานร่วมกัน 
โดยคำนึงว่าศาสตร์ที่แตกต่างกันนี้เป็นศาสตร์ที่มาช่วยกันทำงานเพื่อตอบโจทย์ของโครงการวิจัย 
จัดการเรียนรู้ให้นักวิจัยทำงานเพ่ือท้องถิ่น (CBR) ตั้งแต่การค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน การเปิดเวที
ร่วมคิดร่วมวางแผนและทำงานร่วมกับชาวบ้าน เก็บข้อมูล การคิดวิเคราะห์  สะท้อนประวัติศาสตร์
และสถานการณ์ปัญหาของชุมชน รวมทั้งเรียนรู้การเลือกใช้เครื่องมือต่าง  ๆ ในการเก็บข้อมูล การ
สร้างการมีส่วนร่วมคนกลุ่มต่างๆภาคีที่เก่ียวข้องเพื่อให้ช่วยขับเคลื่อนงานวิจัย  การสร้างความสัมพันธ์
กับชาวบ้าน การคิดเชิงระบบและเชื่อมโยงปัญหาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน บทบาทของนักวิชาการ สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรม ร่วมกับเกษตรกร การเรียนรู้ทางวิชาการเรื่อง การกำจัดศัตรูพืช 
การทำปุ๋ยแบบไม่กลับกอง การแปรรูปผงโรยข้าว การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาดแบบออนไลน์ 
ร่วมกันการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานการเกษตร และการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการ
เกษตรกรรม  

   มิติความเหลื่อมล้ำของวิสาหกิจจัดการสมุนไพรกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออกได้
วิเคราะห์ออกมาเป็น 2 มิติ อันได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านองค์ความรู้ โดยมิติด้านเศรษฐกิจ



53 

 

นั้น ลดช่องว่างโดยการพัฒนาช่องทางและโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องดื่มสมุนไพรจากฐานทรัพยากรกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก โดยได้ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ได้แก่ ฝาง 65% ใบเตย 25% และ ไผ่จืด 10% ทำการวิเคราะห์ทางด้าน
การตลาดเพื่อกำหนดทิศทางเพื่อขยายฐานลูกค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่า
ตะวันออก ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และวิเคราะห์ business canvas และ value chain 
ของผลิตภัณฑ์ จากนั้นประสานงานความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตร
ป่าตะวันออก กับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ส่วนมิติด้านองค์ความรู้ นักวิจัยได้จัดหา
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด ในการจัดทำแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ โดยทำการวิเคราะห์
ข้อมูลและถ่ายทอดในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม line meeting มีการถ่ายทอดข้อมูลการ
วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสาระสำคัญและองค์ความรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้าน กายภาพ 
เคมี และจุลินทรีย์ รวมทั้งความรู้การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์  

 จุดเด่นชุมชนเคหะห้วยขวางขณะนี้มีสายใยแห่งครอบครัว เนื่องจากผู้ที่มาปักหลักที่
แห่งนี้นับเป็นการสืบทอดมาเป็นรุ่นที่ 3 และมีความเป็นอยู่แบบครอบครัว เป็นส่วนใหญ่มาตั้งแต่ต้น 
นับถือศาสนาพุทธเกือบ 100 % จากจุดเด่น ทางวัฒนธรรม และความเป็นอยู่ในระบบครอบครัวที่มี
รากเหง้าจากสังคมเชิงชนบทในรุ่น ปู่ ย่า ตายาย ยุคเริ่มสร้างชุมชนห้วยขวาง (2499) ได้หล่อหลอม
ทางสังคมจนบัดนี้ จึงได้เห็นความเข้มแข็งคือความผูกพันในลักษณะครอบครัวที่ ไม่ทิ้งกันแม้จะทุกข์
ยาก ผู้ติดเตียงได้มีเสมอมารุ่นต่อรุ่น แต่จะอยู่กับลูกหลานแม้ปัจจุบันต้องไปทำงานช่วงกลางวันหรือ
กลางคืน ก็จะผลัดกันดูแล แม้ไม่มีลูกหลานดูแลช่วงกลางวัน จะมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมดูเป็นบางเวลา ซึ่ง
เป็นความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่จำเป็นต้องรักษาไว้ ให้คงอยู่สืบเนื่องไป จะเห็นได้จากระยะเวลาการ
ดูแลผู้สูงวัยติดเตียง ซึ่งดูแลในระยาว 2-10 ปี การลดความเหลื่อล้ำทางสังคมที่มีต้องมีการหนุนเสริมให้
เกิดความเสมอภาด ความเท่าเทียม ด้วยความเป็นจร ิงได้ (Equity, Equality, Reality)  น ั ้น
จำเป็นต้องได้รับการหนุนเสริมด้วยระบบจากกลไกรัฐ ด้วยการกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เท่ากัน 
การบริหารจัดการพิเศษ สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยติดเตียง เช่นระบบบัตรผู้พิการ ผู้ช่วย เหลือตนเองได้
น้อย ที่สำคัญคือ ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานกำหนดนโยบายกำกับทิศทางระบบสุขภาพ โดยแยกจาก
บทบาทการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุข และควรมีหน่วยงานกลางกำหนดมาตรฐานการรักษาให้
เป็นแบบเดียวกันในทุกสิทธิ์ พร้อมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้วยความร่วมมือเชิง
วิชาการรับใช้สังคมจากสถาบันการศึกษา ส่วนปัญหาอุปสรรคและช่องว่างความเหลื่อมล้ำ การ
เข้าถึงบริการสุขภาพสุขภาพนั้นมีส่วนหนึ่งมาจาก 1) ความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพที่
ขาดกลไกต่อเนื่องลงสู่ฐานรากกลุ่มยากจนเขตเมือง 2) ความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่จากปัญหาการ
กระจายทรัพยากรและความพร้อมของระบบบริการในแต่ละพื้นที่  3) กลุ่มยากจนคนเมืองยังเข้าถึง
ระบบประกันสุขภาพถ้วนไม่ทั่วถึง จึงต้องอาศยักลไกของรัฐเชิงนโยบายมาหนุนเสริมต้นทุนทางสังคม
กลุ่มยากจนคนเมือง ลดความเหลื่อมล้ำด้านระบบสุขภาพให้มีธรรมาภิบาล มีชุดสิทธิประโยชน์
พื้นฐานที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพกลุ่มสูงอายุติดเตียงยากจน หรืออาจพัฒนากลไกการเงินด้านสุขภาพ
ชุมชน และสนับสนุนชุมชนสร้างกลไกการจัดการทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ซึ่งในชุมชนห้วยขวางมีกลุ่ม
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ผู้สูงอายุจิตอาสาที่เข้มแข็ง จึงควรสนับสนุนประเด็นนี้ และแกนชุมชนได้ออกแบบแนวทางแก้ไข
เบื้องต้นคือการขอบัตรผู้พิการให้กับผู้สูงวัยติดเตียงให้ครบทุกคน เนื่องจากขณะนี้อยู่ในภาวะโค
วิค ประเด็นการขอบัตรพิการจึงชะลอออกไป 

สำหรับชุมชนคลองตะโหนด เขตมีนบุรี กทม. พบว่า 

   1. ข้อมูลในส่วนของฐานข้อมูลชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน ได้แก่ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มีการศึกษาเพียงในระดับ
ภาคบังคับหรือต่ำกว่า (ร้อยละ 53.23) ในขณะที่ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีตรีหรือสูงกว่ามีเพียง
ร้อยละ 4.70 ความเหลื่อมล้ำทางอาชีพเนื่องจากกลุ่มผู้มีอาชีพไม่มั่นคงมีมากถึงร้อยละ 31.68 และ
ความเหลื่อมล้ำทางรายได้เนื่องจากผู้มีรายได้ต่ำกว่า 10 ,000 บาทหรือไม่มีรายได้ มีมากถึงร้อยละ 
64.00 และไม่มีใครในชุมชนมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ในขณะที่รายได้เฉลี่ยของคนในชุมชนอยู่ที่ 
8,375 บาทซึ่งต่างจากรายได้เฉลี่ยของจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ ที่สูงถึง 45,707.31 บาท อย่างไรก็ดี 
ฐานข้อมูลชุมชนยังขาดความสมบูรณ์ ยังไม่มีการทำแผนที ่ช ุมชน ดังนั ้นจึงต้องต้องเพิ ่มเติม 
นอกจากนั้นในส่วนของความรู้ทางภูมิปัญญาของชุมชนและประวัติชุมชนต้องดำเนินการสอบถามจาก
ชุมชนเพ่ิมเติมเพ่ิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

   2) จากการให้ความรู้กับชุมชนในกระบวนการผลิตเห็ดและผัก ชุมชนสามารถผลิต
เห็ด และผัก เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนได้ประหยัดค่าใช้จ่าย และชุมชนยังสามารถนำความรู้ในเรื่องการ
ทำอาหารมาพัฒนาต่อยอดผลผลิต ของเห็ดโดยการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ด ในชุมชนทำให้
เพ่ิมมูลค่าของเห็ดมากขึ้น 
   3) งานช่องทางการตลาด 
    3.1) อบรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย สร้างโลโก้ของผลิตภัณฑ์ชุมชน
ให้น่าสนใจ  
     กิจกรรมสำหรับกลุ่มสตรีมุสลิมคลองตะโหนดใช้ภูมิปัญญาในการแปรรูป
อาหารโดยแปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฎาน ผลิตเป็นน้ำพริกเผาเห็ด เพื่อทดลองจัดจำหน่ายในระยะแรกบรรจุใส่
ถุงพลาสติกเพื่อจำหน่าย แต่เมื่อมีการระดมความคิดระหว่างนักวิจัยและชาวบ้านพบว่าการบรรจุน้ำพริกใส่
ถุงพลาสติกมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น การมัดปิดถุงไม่สนิททำให้หกเลอะเทอะ ไม่สะอาด และไม่สะดวกใน
การหยิบจับ อีกทั้งน้ำพริกเผายังไม่มีฉลากข้อมูลราคาของสินค้าที่สื่อสารถึงอาหารที่คนมุสลิมทานได้  
จึงเป็นประเด็นที่ชาวบ้านอยากจะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สะอาด ดูน่ารับประทาน มีเอกลักษณ์
ของชุมชนคลองตะโหนด จากการระดมความคิดถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ระหว่างนักวิจัยและชาวบ้าน โดยเปลี่ยนแปลงจากการใช้ถุงพลาสติกเป็นการใช้กล่องพลาสติกที่มีฝ า
ปิดผนึกได้ และพัฒนาแบบร่างของโลโก้ของผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเห็ดเพื่อใส่บนบรรจุภัณฑ์ทำให้เพ่ิม
คุณค่า และราคาของผลิตภัณฑ์มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของการสร้างมูลค่า (Value Creation) 
คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม หรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยอาศัยการวิจัยและพัฒนา การสร้าง
เครื่องหมายการค้า การปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์  เน้นความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบหรือผลิตบรรจุภัณฑ์มาอย่างดีนั้น 
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ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นและยังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอีก
ด้วย  
    3.2) การสร้างช่องทางการตลาด online และ offline  

     กิจกรรมการสร้างช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ออฟไลน์ เป็นกิจกรรมที่
จัดต่อเนื่องหลังจากที่ชุมชนได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์แล้วจึงมองหาช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ที่กว้างขึ้น แต่
ปัญหาที่พบในชุมชนคือกลุ่มสตรีมุสลิม ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มากนัก ดังนั้นทีม
วิจัยจึงได้จัดอบรมช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยแนะนำการใช้สื่อใหม่ ๆ ในรูปแบบออนไลน์เพ่ือ
เจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ โดยใช้ช่องทางมากมายเพื่อสื่อตรงถึงผู้ใช้ เช่น ทางข้อความ ภาพ 
เสียง วิดีโอต่าง ๆ และสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง Social Media ได้ เช่น Facebook fan page, 
Line, Email, Instagram เป็นต้น ซึ่งสามารถประหยัดเวลาได้มาก รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพให้
สวยงาม คมชัด ในการอบรมพบว่ามีเยาวชนรุ่นใหม่ คือ เด็กชาย พนิต ชำนาญป่า (อารีม) อายุ 10 
ขวบ ซึ่งให้ความสนใจด้านสื่อและเทคโนโลยีสมัยจึงได้ร่วมเป็นนักวิจัยชาวบ้าน จนสามารถสร้างเพจ
เฟสบุ ๊คของชุมชนคลองตะโหนด และสามารถสร้าง เนื ้อหา (Content) เกี ่ยวกับชุมชนลง
ประชาสัมพันธ์ในเพจได้  

     แม้ว่ารูปแบบการตลาดแบบออนไลน์จะเป็นช่องทางใหม่และทันสมัย แต่
ภายในชุมชนยังมีการใช้รูปแบบการตลาดแบบออฟไลน์ เป็นการทำการตลาดในรูปแบบเก่า ซึ่งไม่มี
การใช้ Internet โดยจะเน้นสื่อสารด้านเดียว เช่น การใช้วิทยุกระจายเสียงในชุมชน การบอกกล่าว ซึ่ง
เป็นช่องทางเดิมที่เชื่อมโยงให้ชุมชนอยู่แบบเก้ือกูล และพ่ึงพาอาศัยกัน  

   4) งานวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 2 ของโครงการวิจัย คือ การ
ยกระดับรายได้ชุมชนชานเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ฐานการเกษตรครบวงจรและ
ผลิตภัณฑ์เสริมรายได้ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับ
รายได้ชุมชนให้เกิดผลได้จริงและนำไปสู่การเป็นชุมชนที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับในปี
ที่ 1 นี้ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการหารือ แลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นโดยกระบวนการแบบมีส่วน
ร่วม โดยเปิดเวทีและประชุมกลุ่มย่อยระหว่างนักวิจัยชุมชน ผู้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน นักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และภาคีเครือข่ายซึ ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตมีนบุรี ในเรื ่อง          
แนวทางการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ซึ่งผลที่เกิด คือ ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยและสำนักงาน
เขตมีนบุรีพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ได้จัดประชุมกลุ่มอีกหนึ่งครั้งระหว่ าง ผู้นำชาวบ้าน 
นักวิจัยชุมชน และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อทำความเข้าใจและให้ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตลอดจนประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชน ผลจากการประชุม คือ ทาง
ชุมชนสนใจและแสดงออกถึงความต้องการที่จะจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยลุงสวัสดิ์ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน ได้
กล่าวสรุปความเข้าใจกับที่ประชุมว่า “การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็เพ่ือรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชนให้
มีอาชีพเสริมในแต่ละครัวเรือน เป็นสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มากขึ้น เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้
ชุมชนแข็งแรง พึ่งพาตนเองได้ และไม่ต้องขวนขวายหางานทำในเมือง” และได้วางแผนเบื้องต้น
ร่วมกันที่จะดำเนินการในปีที่ 2 ต่อไป จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนสามารถ
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ยกระดับรายได้ของชุมชนได้ โดยยืนยันจากผลการวิจัยในอดีต เช่นการศึกษาของ วิมลสิริ กูกขุนทด 
และคณะ (2563) ที ่ได้พบและอธิบายความสำคัญว่า การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยสร้างระบบ          
การจัดการทั้งเรื่องการผลิต การตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาผู้นำ
กลุ่มและสมาชิกให้มีความรับผิดชอบและมีความเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม พัฒนาทักษะและความ
ชำนาญในการทำงานของกลุ่ม จะทำให้วิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผล
การศึกษานี้ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ วรรณพงค์ ช่วยรักษา (2560) ที่ได้อธิบาย วิสาหกิจชุมชน
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า โดยการส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนนำเอาภูมิปัญญาชุมชนและทุนทางสังคมของชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้
คนในชุมชนเรียนรู้วิธีการจัดการธุรกิจของชุมชน รู้จักใช้ทรัพยากรภายในชุมชน และการเข้ามาส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนผ่านการทำงานร่วมกัน ทำให้ชุมชนค่อย ๆ เข้มแข็งขึ้น และพ่ึงพาตนเองได้ใน
ที่สุด 

 สภาพความแออัดของชุมชนเมืองวัดประชาระบือธรรม พบความซับซ้อนในสังคม
มาก การลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน ต้องอาศัยบทบาทขอหน่วยงานต่าง ๆ มาช่วยเหลือและทำหน้าที่ 
มิใช่ให้ผู้นำทำหน้าที่ทุกอย่างเสมือนต้องสวมหมวกหลายใบในการดูแลปกครองชุมชน หรือแก้ไข
ปัญหาในชุมชนเพียงลำพังได้ ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายภายในชุมชนเชื่อมประสานกับเครือข่าย
ภายนอกให้ผูกโยงเข้าหากันเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ณ จุดเดียว (one community 
multi-social network) พยายามหาจุดร่วมสงวนจุดต่างของแต่ละหน่วยงานให้มีความแหลมคมใน
บทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยต้องเริ่มทำงานร่วมกันอย่างเป็นกระบวน อาทิ ขั้นตอนแรก เริ่มต้นจาก
ปัญหาชุมชน ต้องถูกค้นพบและวิเคราะห์ร่วมกัน มองให้เห็นจุดเด่นของปัญหาแท้ มิใช่ปัญหาเทียมที่
เรียกว่า ปัญหาแท้ (pain points) ขั้นตอนที่สอง มีกระบวนการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งเครื่องมือ
การวิจัย กิจกรรมการอบรม การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร กิจกรรม design thinking โดยอาศัย
เครือข่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนที่สาม เช่น ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ผู้สูงวัย 
นักวิชาการ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่สี่ เป็นการรวมพลัง
ทำกิจกรรมที่เกิดผลผลิตที่สามารถให้ประชาชนทำเองได้ องค์ความรู้ต้องอยู่กับประชาชน เกิดการร่วม
คิด ทำเอง แบ่งปัน พัฒนาให้ยั่งยืน ผลิตผลที่เกิดขึ้นต้องขายได้ มีคนทำงานที่ตั้งใจเป็นคนของชุมชน
ซึ่งในชุมชนวัดประชาระบือธรรม มีผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์วัดประชาระบือธรรม คือ 
“น้ำมันเขียวพญาญอ” ขั้นตอนที่ห้า เป็นกระบวนการสร้างความยั่งยืนต้องสร้างกลุ่มขึ้นมาเพ่ือรองรับ
การรวมพลังของชุมชน (community empowerment) ซึ่งชุมชนวัดประชาระบือธรรม ได้สร้างกลุ่ม
อาชีพดุสิตระบือธรรมนำไปสู ่การลดความเหลื ่อมล้ำทางสังคมเป็นระดับแรกของกระบวนการ
พัฒนาการลดความเหลื่อมล้ำชุมชนเมือง 
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 ภาพที่ 24 โอกาสการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนร่วมปฏิบัติการวิจัย 6 แห่ง
ในพ้ืนที่ภาคกลาง 

 
 เมื่อพิจารณาการผลดำเนินงานของแต่ละชุมชนพบโอกาสการสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างชุมชนร่วมปฏิบัติการวิจัย 6 แห่งในพ้ืนที่ภาคกลาง ดังแสดงในภาพที่ คือ 
   1) ชุมชนคลองตะโหนด เริ่มเรียนรู้ทำอาชีพการเกษตร จึงน่าจะได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ อ.อู่ทอง 

 2) กลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทองปลูกพืชสมุนไพรส่งให้กลุ่มนวดแผนไทยที่ชุมชนวัด
ประชาระบือธรรม 

 3) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร สนามชัยเขต ส่งวัตถุดิบสมุนไพรให้ชุมชนวัด
ประชาระบือธรรมแปรรูป และส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ขายที่ตลาดนัด 

4) สินค้าเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.อู่ทอง นำมาทำอาหารทาล
สายยางให้กลุ่มผู้สูงอายุที่เคหะห้วยขวาง 

5) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อู่ทอง ถ่ายทอดการสร้างงานให้เยาวชนเป็นช่างทำตู้อบ
แห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และเรียนรู้กระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ดินพร้อมปลูกคุณภาพสูงให้ชุมชน
คลองตะโหนด เขตมีนบุรี 

6) ชุมชนเคหะห้วยขวางถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลผู้สูงวัยติดเตียง การอบรม 
caregive เรื่อง อาหารสายยาง ได้รับผักจากเกษตรอินทรีย์ มาผลิตอาหารสายยาง จะเป็นจุดเด่นของ
การผลิตอาหารสายยางในเขตเมือง  เพ่ือสร้างอาชีพและเรายได ้

7) ต.บ้านป้อม อยุธยา รับสินค้าสมุนไพรจากกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพร อ.สนาม
ชัยเขตและรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก กลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง ไปขาย ในแหล่งท่องเที่ยว 
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8) กลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง ส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร ให้ชุมชน ต.บ้าน
ป้อม อยุธยา ไปขายในแหล่งท่องเที่ยว 

9) ชุมชนวัดประชาระบือธรรมส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรขายในชุมชนเคหะห้วยขวาง 
10) ชุมชนวัดประชาระบือธรรมสอนการสร้างอาชีพนวดแผนไทยและแปรรูป

สมุนไพรให้ ชุมชน ต.บ้านป้อม อยุธยา 
 
  ข้อเสนอแนะ 
          1) การสร้างเยาวชนเป็นผู้ประกอบการในชุมชนทำเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตร
และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิ เครื่องมือขนมจีนเส้นแห้ง ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และ
เครื่องดักแมลงพลังงานแสงอาทิตย์  
 2) การใช้ว ัดถุดิบสมุนไพรชนิดอื ่น ๆ ในพื ้นที ่วนเกษตรป่าวันออกมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร 

   3) กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพอิสระสร้างคุณค่าภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ โดยมุ่งขยายผลอาชีพอิสระใหม่สำหรับผู้สูงอายุที่น่าสนใจ คือ อาชีพวิทยากรถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาแก่ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งผู้สูงอายุที่มีทักษะและประสบการณ์ในอาชีพต่าง  ๆ สามารถนำความรู้
ดังกล่าวมาประกอบเป็นอาชีพอิสระด้วยการเป็นวิทยากรภูมิปัญญา พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลให้แก่
บุคคลทั่วไปติดต่อจ้างงานเพื่อถา่ยทอดความรู้ให้กับหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่สนใจ 

   4) การจัดการทางสังคมด้านสุขภาพเพ่ือลดภาวะผู้สูงวัยติดเตียง  

         5) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนวัดประชาระบือธรรมในการพัฒนา
อาชีพและกิจกรรมสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด  

   6) การสร้างกระบวนการรับรู้ สื่อสารและทำความเข้าใจ ในแนวคิดของวิสาหกิจชุมชน
อย่างทั่วถึงเพื่อให้คนในชุมชนได้เข้าใจและรับรู้ประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน จะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนซึ่งทำให้การยกระดับรายได้ในชุมชน
เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
              7) การจัดการตนเองของชุมชนในการเพิ ่มจริยธรรมและการคงไว้ซึ ่งวัฒนธรรม
พื้นฐานดีงามของชุมชน มีการจัดการทางสังคมในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วยหลักการ
เศรษฐกจิพอเพียง  
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
   1. ผลที่เกิดกับชุมชน 
    1.1 ไดอ้งค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับรายได้ให้กับชุมชน 
    1.2 กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสามารถเข้าไปสร้างพลังให้แก่ชุมชน         
ให้เข้มแข็งขึ้นทั้งทางด้านสร้างความรู้ สร้างคน สร้างงาน และสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 
   2. ผลต่อการพัฒนา 
   ได้ภาคีเครือข่ายการทำงานในเขตมีนบุรีที่เข้มแข็งขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชน จากการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือ 
ในการทำงานต่อไป  
   3. ผลทางวิชาการ 
    3.1 อาจารย์และนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยเรียนรู้กระบวนการวิจัยเพ่ือ            
การพัฒนาท้องถิ่นที่มีความเป็นวิชาการ  
    3.2 อาจารย์มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ  
    3.3 มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำ 
    3.4 มีผลงานวิจัยที่นำไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยฯ อย่างแท้จริง 
 
                ประโยชน์ในทางประยุกต์ของผลงานวิจัย 

 1. กลุ ่มภายในชุมชนนำแผนการดำเนินงานของกลุ ่มที ่ม ีเป ้าหมายร่วมกันไป
ขับเคลื่อนต่อไป ผู้นำและสมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการ 

  2. สามารถนำความรู้ไปยกระดับการดำเนินงานแก้ปัญหาในชุมชน 

  3. นักวิชาการเห็นโจทย์ปัญหาการวิจัยที่ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป 

หน่วยงานที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

1. การเคหะแห่งชาติ  ชุมชนเคหะห้วยขวาง-ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
2. วิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.

ฉะเชิงเทรา 
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
4. ชุมชนวัดประชาระบือธรรม (นายสิทธิชัย เลิศอนันต์ ประธานชุมชนวัดประชาระบือ

ธรรม 1)  
5. ศูนย์การเรียนรู้ภัฏพัฒน์วัดประชาระบือธรรม (นางอุดม ศรีมงคล)  
6. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (นางชุติสา 

ศาสตร์สาระ) 
7. โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 
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ส่วนประกอบเนื้อเร่ือง 

โครงการวิจัยย่อยที่ 1  อาวุโสฟรีแลนซ์ : การเสริมสร้างระบบและกลไกส่งเสริมอาชีพ
อิสระของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการพึ่งตนเองทั้งด้านสุขภาพกายและ 
ใจ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของผู้สูงอายุตําบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบมี 
ส่วนร่วม (2) เพื่อเสริมสร้างพลังการประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ในการเพิ ่มรายได้ให้กับ 
ผู้สูงอายุตําบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบมีส่วนร่วม (3) เพ่ือเสริมสร้างระบบและกลไก 
การลดความเหลื่อมลํ้าด้านเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการส่งเสริมอาชีพอิสระ (Freelance) ของผู้สูงอายุ 
ตําบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุ 
ในพื้นที่ตําบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพการพึ่งตนเองทั้งด้าน
สุขภาพกายและใจ เศรษฐกิจ สังคมและ สิ ่งแวดล้อม ของผู ้ส ูงอายุต ําบลบ้านป้อม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า กลุ่มสุขภาพดีเศรษฐกิจดี จะมีศักยภาพทางจิตใจที่เข้มแข็ง กลุ่มสุขภาพดี
เศรษฐกิจไม่ดีกลุ่มนี้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ เมื่อมีปัญหาเศรษฐกิจ จะทําให้ศักยภาพทางจิตใจ
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้อ่อนแอลงทันทีกลุ่มสุขภาพไม่ดี เศรษฐกิจดีเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างมั่นคงมีเงินเก็บแต่ยังต้องการความ ช่วยเหลือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้
หรือมีภาวะแทรกซ้อนมีหลายโรค กลุ่มสุขภาพ ไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีมีสถานะทางการเงินในลักษณะ
พอใช้จ่ายประทังชีวิตไม่มีเงินเก็บออมมากมายเป็น กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้างเล็กน้อยโดย
ยังต้องการความช่วยเหลือบางส่วน หากสังคมและ ครอบครัว หากครอบครัวหรือสังคมละทิ้งไม่สนใจ
ดูแล กลุ่มนี้จะมีความทุกข์ทางจิตใจมากกว่ากลุ่ม อ่ืนๆเป็นพิเศษ ผู้สูงอายุมีการประยุกต์ใช้ฐานความรู้
และอาชีพดั้งเดิมมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน เช่นการถักเปลส่งขาย การ
สานหมวก การสานตะกร้า และด้านการเกษตร  ผู ้ส ูงอายุเป็นบุคคลที ่พร้อมด้วยความรู ้และ
ประสบการณ์แม้จะมีร่างกายจะเสื่อมถอยแต่ก็ยังพร้อม ช่วยเหลือครอบครัวและสังคมจึงมักจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อให้ผู้สูงอายุวัยเดียวกันได้พบปะ สังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็น
ศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ มีการยอมรับและ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองอย่าง
เหมาะสมเพื่อให้สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ได้โดยที่ไม่ ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
สําหรับการเสริมสร้างพลังการประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ในการเพิ ่มรายได้ให้กับ ผู้สูงอายุ
ตําบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบมีส่วนร่วม พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีจิตอาสา ปรารถนา
ดีที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้สูงอายุทุกคนในตําบลบ้านป้อม โดยทุกคนมีความเห็นว่า ผู้สูงอายุใน
ตําบลบ้านป้อม จะต้องมีสถานะทางเศรษฐกิจดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยกลุ่มผู้สูงอายุ  ตําบลบ้าน
ป้อมมีการสร้างเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมอาชีพอิสระของผู้สูงอายุตําบลบ้าน ฎ ป้อม
กระตุ้นพลังผู้สูงอายุให้หันมาประกอบอาชีพผ่านทุนฐานงานจิตอาสาสวัสดิการซึ่งเคยทํามาก่อน  
พร้อมทั้งทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและมีวัดต่างๆใน  
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ตําบลบ้านป้อมเปิดพื้นท่ีให้กับผู้สูงอายุสามารถนําสินค้าที่ผู้สูงผลิตได้นํามาขายในพื้นที่วัดได้โดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย การเสริมพลังการประกอบอาชีพมีกระบวนการดําเนินงานตั้งแต่การค้นหา โอกาสและ  
แนวทาง การประเมินศักยภาพ การประสานขอความร่วมมือกับเครือข่ายเชิงพื้นที่และร่วมระดม  
ทรัพยากรในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุส่งเสริม ในส่วนของการเสริมสร้างระบบและกลไก
การลดความเหลื ่อมลํ ้าด้านเศรษฐกิจ ด้วย  กระบวนการส่งเสริมอาชีพอิสระ (Freelance) ของ
ผู้สูงอายุตําบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า กลไกเชิงพื้นที่ได้ร่วมกันดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลผู้สูงอายุที่สนใจประกอบอาชีพเริ่มจากสร้าง แรงบันดาลใจให้หันมาประกอบอาชีพ ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ จนถึงการช่วยส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์จากอาชีพของผู้สูงอายุอบต.ตําบลบ้านป้อม 
และ กศน.บ้านป้อมมีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุอย ่างต่อเนื่องภายใต้หน่วยงานประสานซึ่ง
ได้แก่ รพ.สต.ตําบลในฐานะหน ่วยงานที่ดูแล สุขภาพผู้สูงอายุการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะ
ช่วยสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระของ ผู้สูงอายุเป็นงานหลักของ อบต.บ้านป้อม และดําเนินการ
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุด้วยการวางแผน วิเคราะห์ความความต้องการและความถนัดในอาชีพและพร้อม
เปิดพื้นที ่ให้กับผู้สูงอายุในการเข้า มาร่วมวางแผนในการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุแบบครบวงจรอย่าง
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม ผู้สูงอายุ คําสําคัญ: ฟรีแลนซ์, การเสริมสร้างระบบและกลไก, 
การส่งเสริมอาชีพอิสระผู้สูงอายุ, ตําบลบ้าน ป้อม, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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Abstract 

 The research article consisted of the following objectives: 1) to analyze the 
potential of self-reliance in physical and mental health, economic, social, and 
environmental aspects of the elderly in Ban Pom Subdistrict, Ayutthaya Province by 
way of participation; 2) to empower the self-employment potential (freelance) in 
increasing income for the elderly in Ban Pom Subdistrict, Ayutthaya Province by way 
of participation; and 3) to enhance a system and mechanism in reducing economic 
inequality through the process of promoting self-employed jobs (freelance) for the 
elderly in Ban Pom Subdistrict, Ayutthaya Province. The study applied a participatory 
action research with the elderly in Ban Pom Subdistrict, Ayutthaya Province. From the 
study, the following findings are found: From studying the potential of self-reliance in 
physical and mental health, economic, social, and environmental aspects of the 
elderly in Ban Pom Subdistrict, Ayutthaya Province, it is found that the group of elderly 
with good health and good economic status will have strong mental health. The group 
with good health but bad economic status, although they are able to live their lives 
normally, their mental health will be weak when facing economic problems. The group 
with bad health but good economic status is those who have stable economic status 
with savings but still require assistance as they have uncontrollable chronic diseases 
or with complications of many other diseases. Lastly, the group with bad health and 
bad economic status are those who have just enough to make ends meet, and 
although they may be able to help themselves, they still need some assistance from 
society and family. If they are ignored by their family or society, they are likely to suffer 
more from mental health than other groups. The study also found that the elderly 
have applied the knowledge and traditional occupations to create economic benefits 
in their households e.g., hammock knitting for sale, hat weaving, basket weaving, and 
other agricultural products. The elderly are those well-equipped with knowledge and 
experience, although their health may decay, still they are ready to help family and 
society; therefore, the elderly club is established in order for the elderly around the 
same age to meet and exchange their experience. The club is also the center for 
organizing activities for the elderly. Moreover, the elderly have to accept each other 
and adjust ฐ  their behavior appropriately in order to live in that environment without 
causing any effect on themselves and others. From studying the empowerment of self-
employment potential (freelance) in increasing income for the elderly in Ban Pom 
Subdistrict, Ayutthaya Province by way of participation, it is found that the elderly have 
a volunteer mind and good will to build a good quality of life for every elderly in Ban 
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Pom Subdistrict. They view that the elderly in Ban Pom Subdistrict must have good 
economic status and good quality of life through setting goals in order to drive the 
self-employed jobs so that the elderly will be empowered to make a career based on 
the volunteer works which they have done before, as well as collaborating continually 
with the government sectors in promoting the careers for the elderly. The temples in 
Ban Pom Subdistrict should provide the opportunity for the elderly to sell the products 
produced by them in the temple area for free of charge. The career empowerment 
has a process starting from finding opportunities and guidelines, assessing potential, 
coordinating with networks in terms of areas, and mobilizing resources to promote and 
develop careers for the elderly. From studying the enhancement of a system and 
mechanism in reducing economic inequality through the process of promoting self-
employed jobs (freelance) for the elderly in Ban Pom Subdistrict, Ayutthaya Province, 
it is found that the areabased mechanism has jointly conducted a survey with the 
elderly who are interested in making a career, starting from inspiring the elderly, 
promoting and developing careers, as well as helping with the marketing of products 
derived from the elderly’s career. Ban Pom Subdistrict Administrative Organization 
together with Ban Pom NonFormal and Informal Education have continually 
developed and promoted the careers of the elderly under the agency like the 
Subdistrict Health Promoting Hospital which is the main agency responsible for the 
health of the elderly. The provision of facilities that will support the self-employment 
(freelance) of the elderly is the main job of Ban Pom Subdistrict Administrative 
Organization. Furthermore, the development of the elderly's career must be planned 
by analyzing the needs and expertise in a career. The elderly must also be provided 
with an opportunity to participate in making a comprehensive plan for the elderly’s 
career according to the needs of the elderly.  

Key words: Freelance, System and Mechanism Strengthening, Independent Career 
Promotion for Elderly, Ban Pom Subdistrict, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 
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ภาพรวมของโครงการ 
1. สภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ  

1.1 ราคาพืชผลการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลบ้านป้อมมีอาชีพเป็นเกษตรกร 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม 
มีแหล่งน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี มีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก โดยในอดีต
มักจะทำนาข้าวเป็นแบบนาปีในช่วงฤดูฝน คือ ทำนาปีละ 1 ครั้ง ต่อมาเม่ือรัฐมีการสนับสนุนให้มีการ
ทำนาปลั่งทำให้ชาวนาเริ่มหันมาทำนาปีละหลายครั้ง เนื่องจากความพร้อมของแหล่งน้ำทั้งตาม
ธรรมชาติและการชลประทาน เป็นเหตุให้ปริมาณข้าวมีปริมาณที่มากเกินความต้องการของตลาด
เนื่องจากรัฐไม่มาตรการรองรับจำนวนข้าวที่มีปริมาณมาก ทำให้ราคาข้าวในท้องตลาดเริ่มมีราคาถูก
ลงเนื่องจากจำนวนของปริมาณข้าวที่มีจำนวนมากขึ้น ทำให้พ่อค้าคนกลาง กดราคาข้าว เช่น ถูกตัด
ราคาเพราะข้าวมีความชื้น มีเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ มีเศษหินและทรายปลอมปนอยู่ในข้าว เป็นต้น ทำให้
ชาวนาไม่สามารถขายข้าวได้ราคา ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตทั ้งค่าปุ๋ย ค่ายากำจัดศัตรูพืช 
ค่าแรงงาน และค่าเครื่องจักรในการทำงาน เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรจำเป็นจำต้องนำเงินที่ได้จากการขาย
ไปใช้หนี้ ทำให้จำยอมต้องขายข้าวในราคาที่อาจจะไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต การนำไปขายเองกับโรงสี
ข้าวก็จะต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันสุดท้ายก็ต้องยอมขายในราคาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ  

1.2 ราคาสินค้าจากหัตถกรรม ยังมีประชากรอีกบางส่วนของตำบลบ้านป้อมที่หันมา
ประกอบอาชีพเสริม นอกจากการทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ทำงานประจำ อ่ืน ๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายใน
ปัจจุบันอาจจะยังไม่เพียงพอต่อเครื่องอำนวยความสะดวก ทุนการศึกษาของบุตรหลานที่ต้องเข้าไป
เรียนในตัวเมือง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิต แต่ก็
ประสบกับปัญหาช่องทางการทำตลาด ที่ไม่ได้มีทักษะด้านการทำตลาด หรือผลิตเพ่ือขาย ทำให้สินค้า
หัตถกรรม ยังขาดสภาพคล่องในการหาช่องทางการขายที่เข้าถึงผู้บริโภค หากผลิตเพื่อส่งก็จะถูกตัด
ราคาจากพ่อค้าคนกลาง หากจะนำไปขายเอง ก็จะมีภาระค่าขนส่ง ค่าเสียเวลา ค่าเดินทาง ซึ่งนำมา
หักกับค่าใช้จ่ายก็จะเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิตมากข้ึนกว่าเดิม 

2. สภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงแหล่งทุน 
ปัญหาที่สำคัญสำหรับเกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพในต่างจังหวัดโดยทั่วไป ก็คือ ความ

เหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งทุนเนื่องจากการเพาะปลูกหรืออาชีพอ่ืน ๆ จำเป็นจะต้องใช้ปัจจัยในการ
ลงทุนตั้งต้น ทั้งเมล็ดพันธุ์พืช แรงงาน ค่าเครื่องจักร ค่าปุ๋ย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เสมือนเป็นขวากหนามที่
สำคัญในการปิดโอกาสไม่ให้ประชากรในตำบลบ้านป้อมสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย เนื่องจากแหล่ง
ทุนที่สำคัญของชาวตำบลบ้านป้อมก็คือ ธนาคารธกส. ธนาคารออมสิน เป็นต้น เนื่องจากรายได้หนัก
จากการทำเกษตรกรรมจะเป็นรายได้รายปีไม่รายได้หลักอย่างอ่ืน ดังนั้น ทุนที่สำคัญของชาวบ้านป้อม
ก็คือ ที่ดิน ซึ่งการทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารจำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้  และถึงแม้
จะสามารถกู้ได้ก็จะเป็นภาระต่อเนื่องในระยะยาวในการที่จะต้องชำระหนี้หลังฤดูกาลผลิต แต่หากไม่
มีสินทรัพย์ในการค้ำประกัน ชาวบ้านก็จะหันเหไปกู้เงินนอกระบบ ซึ่งมีดอกเบี้ยค่อนข้างสูง แต่ไม่
จำเป็นต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน เมื่อเงินต้นและดอกเบี้ยทับทวีขึ้นจนไม่สามารถชำระคืนได้ กลายเป็น
ภาระหนี้สินผูกพันต่อเนื่องและถูกยึดทรัพย์ในที่สุด เกษตรกรหรือผู้ประกอบอาชีพส่วนใหญ่จึงต้องรีบ
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ขายผลผลิตเพื่อจะนำเงินที่กู ้มาชำระหนี้ให้ทันเวลา ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งทุนจึงเป็น
อุปสรรคอย่างสำคัญประการหนึ่งของตำบลบ้านป้อม 

3. สภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการเมือง 
การเมืองคือวิถีชีวิต แต่ในปัจจุบันการเมืองมักจะถูกผลักออกจากความรู้ความเข้าใจของ

ชาวบ้าน ทำให้เกิดปัญหาหลากหลายอย่างตามมา ถึงแม้กระนั้นก็ตามการเมืองก็ยังคงวนเวียนมา
เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวตำบลบ้านป้อมอยู่ดี เนื่องจากการกำหนดนโยบายในการพัฒนา
พื้นที่ยังคงเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านสุขภาพก็คือ 
รพ.สต. ในพื้นที่ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเป็นภาระของ กระทรวงการพัฒนาสังคมจังหวัด เป็น
ต้น ทำให้ชาวตำบลบ้านป้อมจึงต้องเข้าไปยุ่งเกี ่ยวกับการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเพื่อให้
หน่วยงานของรัฐสามารถทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ กลุ่มต่าง ๆ จึง
ต้องเข้าไปมีบทบาททางด้านการเมืองท้องถิ่นโดยตรง แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า ความเหลื่อมล้ำ
ทางด้านการเข้าถึงอำนาจทางด้านการเมือง อนุญาตให้เฉพาะกลุ่มอำนาจเดียวกันเท่านั้น ที่สามารถ
เข้าไปทำหน้าที่ได้ กลุ่มการเมืองจึงมักจะได้เฉพาะกลุ่มเดิม ๆ พวกเดิม ๆ การพัฒนาระบบสวัสดกิาร 
นโยบายสาธารณะ การดูแลคุณภาพชีวิต จึงถูกกำหนดโดยคนกลุ่ม ๆ เดียวกัน ส่งผลให้เกิดปัญหา 
เช่น ปัญหาด้านขยะซึ่งตำบลบ้านป้อมเคยมีปัญหากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และต่อสู้จน
ชนะ ในที่สุด นั้นก็เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงการเมืองในพื้นที่ที่สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ไม่ควร
ละทิ้งไม่ให้ความสำคัญโดยคิดว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้แล้ว 

4. สภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสวัสดิการ 
 คงจะกล่าวถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสวัสดิการ แยกออกจากระบบการเมืองคงไม่ได้ 
เนื่องจากระบบสวัสดิการที่ผ่านมา ชุมชนท้องถิ่นมักจะคิดว่าเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่
จะต้องมาอำนวยความสะดวกหรือบริการเพียงอย่างเดียว ซึ่งโดยมากผลประโยชน์ดังกล่าวมักจะตก
อยู่กับคนของผู้มีอำนาจท้องถิ่นและพวกพ้องเสียเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การเข้าถึงสวัสดิการหรือการ
บริการสาธารณะจึงต้องอาศัยการเข้าไปมีอำนาจในการเมืองระดับท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการบริการด้านสวัสดิการอย่างแท้จริง โดยเฉพาะระบบสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ซึ่งจำเป็นจะต้องพึ่งพาระบบสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐเป็นจำนวนมาก ซึ่งสวัสดิการดังกล่าวก็เป็นเพียง
แค่ส่วนหนึ่งที่ชุมชนจะได้รับ แต่หากจะกล่าวถึงระบบสวัสดิการอย่างยั่งยืนซึ่งไม่ใช่ระบบสวัสดิการ
ของภาครัฐ ก็จะมีรูปแบบของการจัดระบบสวัสดิการที่สามารถเกิดขึ้นจากกลุ่มหรือองค์กรชุมชนได้  
โดยการใช้ประโยชน์จากรายได้ของกลุ่ม เช่น กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มองค์กรการเงินของ
ชาวตำบลบ้านป้อมที่มีอยู่แล้วดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว โดยสามารถจัดเงินปันผลเพ่ือ
เป็นระบบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การศึกษาของบุตรหลาน หรือจนกระทั้ งงานฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระและไม่ต้องรอการช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
ระบบสวัสดิการทั้งสองส่วนหากสามารถนำมาบูรณาการหรือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้ ผลประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นย่อมเกิดประโยชน์กับชาวตำบลบ้านป้อมได้อย่างเต็มที่ 
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เนื่องจากตำบลบ้านป้อมมีจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น พิจารณาจากจำนวนของผู้ที่มีอายุ
เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ทั้งผู้สูงอายุที่ป่วยและร่างกายแข็งแรงทั้งหมด รวม 1,889 คน คิดเป็น 26.64 
เปอร์เซ็นต์ นับเป็นจำนวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดของตำบลบ้านป้อม ทำให้
ผู้นำกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลบ้านป้อม เกิดแนวคิดการรวมตัวของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ การรวมตัวดังกล่าว ทำให้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกลุ่ม ในปัจจุบัน
เป็นจำนวนถึง 400 คน โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เกษียณราชการ บางคนเป็นครู บางคนเป็น
ข้าราชการประจำ ทำให้สมาชิกของกลุ่มเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเนื่องจากมีองค์ความรู้ที่สามารถ
นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ก่อให้เกิดเป็นความเข้มแข็งของกลุ่ม 
 อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยของของ ประภา สุคนธสังข์ และคณะ(2560) ยังพบประเด็นความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมของผู้สูงอายุในตำบลบ้านป้อม ซึ่งงานวิจัยดังกล่าว ได้สำรวจผู้สูงอายุแยกตาม
สถานะทางเศรษฐกิจ และสุขภาพ ไว้ จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มสุขภาพดี เศรษฐกิจดี จำนวน 
208 คน มีเป้าหมายในการทำกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่างๆ  
2) กลุ่มสุขภาพดี เศรษฐกิจไม่ดี จำนวน 129 คน กลุ่มนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาให้เกิดกิจกรรมสร้าง
รายได้ เช่นการทำไม้กวาดอ่อน  ทำไม้กวาดทางมะพร้าว  ทำขนมไทย เช่น ขนมกล้วย ขนมตาล 
ข้าวต้มมัด  ผลไม้กวน เช่น มะยม มะม่วง พุทรา มะเขือเทศ  3) กลุ่มสุขภาพไม่ดี เศรษฐกิจดี 
จำนวน 219 คน กลุ่มนี้จัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพ  ตนเอง  4) กลุ่ม
สุขภาพไม่ดี เศรษฐกิจไม่ดี จำนวน 98 คน  กลุ่มนี้เน้นการเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนทักษะในการ
ประกอบอาชีพ เช่นเข้าอบรมการเพาะเห็ดส่งกลุ่มแปรรูป  เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับอาชีพ  อบรมการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย 

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทย  โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
มองว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดด้านรายได้ แต่มีทักษะความเชี่ยวชาญตามสายอาชีพที่เคยทำมา 
อาจจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุเอง รูปแบบการทำงานแบบอิสระ(Freelance) สามารถให้
ความเป็นอิสระและยืดหยุ่นแก่ผู้สูงอายุ ไม่ต้องมีสัญญาผูกมัดระยะยาว สามารถทำงานได้ตามเวลา
ของตนเอง ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของผู้สูงวัยแต่ละคน ขณะเดียวกันยัง
ได้รับค่าตอบแทนสูงในแต่ละครั้ง แม้ว่าจะมีรายได้ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับปริมาณงานและทักษะความ
เชี่ยวชาญของผู้สูงวัยแต่ละคน นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่ถูกจ้างงาน ก็จะเกิดความรู้สึกว่าตนเองยังมี
คุณค่า ไม่รู้สึกเศร้าซึม ซ่ึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยอีกทางหนึ่ง 

สถานการณ์การประกอบอาชีพอิสระของผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีความสอดคล้องกับรายงานดังกล่าว เนื่องจากผู้สูงอายุบางกลุ่มหันมาประกอบอาชีพเสริม นอกจาก
การทำเกษตร เนื่องจากค่าใช้จ่ายในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจไม่ดี จำเป็นที่ผู ้สูงอายุต้องยื่นมือเข้ามาช่วยลูกหลานในด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน 
อย่างไรก็ตามการประกอบอาชีพเสริมของผู้สูงอายุโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญใน
การผลิต ยังคงประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่นการทำตลาด ทักษะด้านการผลิตที่มีคุณภาพ การขาด
สภาพคล่องในการขายให้เข้าถึงผู้บริโภค การถูกตัดราคาจากพ่อค้าคนกลาง หากจะนำไปขายเอง ก็จะ
มีภาระค่าขนส่ง ค่าเสียเวลา ค่าเดินทาง ซึ่งนำมาหักกับค่าใช้จ่ายก็จะเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิตมาก
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ขึ้นกว่าเดิม 
 

 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  แนวคิดเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
  ผลจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความเหลื่อมล้ำในประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้ทำให้การลด
ความเหลื ่อมล้ำกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจของสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นสื ่อมวลชน 
นักวิชาการ นักเคลื่อนไหวทางสังคม ตลอดจนนักการเมืองและนักธุรกิจ ปรากฏการณ์ Occupy Wall 
Street ในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2014 และปรากฏการณ์คล้ายกันที่เกิดขึ้นตามมาในอีกหลาย
ประเทศ อาจถือเป็นปรากฏการณ์เชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านของสังคมโดยรวมต่อการถ่างขึ้นอย่าง
มากของช่องว่างระหว่างคนรวยที่สุดกับคนที่เหลือ (the richest and the rest) เนื่องจากความ
เหลื่อมล้ำจะเป็นปัญหาที่มีหลากมิติดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้น แนวทางการแก้หรือลดปัญหาความ
เหลื ่อมล้ำจึงมีหลากมิติตามไปด้วย กล่าวคือไม่ได้จำากัดเพียงแนวทางด้านเศรษฐกิจหรือด้าน
เศรษฐศาสตร์เท่านั้น ยังมีงานวิจัยว่าด้วยการลดความเหลื่อมล้ำที่พิจารณาด้านสังคม รัฐศาสตร์ 
นิติศาสตร์ หรือด้านอ่ืนๆ อีกเป็นจำนวนมาก กล่าวคือ ปัจจัยเชิงสถาบัน  

แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล และศุภชัย ศรีสุชาติ (2559) ได้ศึกษาโครงการวิจัยถอดบทเรียน
สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานสูงวัย เป็นการศึกษาด้วยการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จ้างงานแรงงานสูงวัยโดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสถานประกอบการจำนวน 4 แห่ง ที่เป็น
ต้นแบบที่มีการดำเนินโครงการการจ้างงานแรงงานสูงวัยอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
สถานประกอบการทั้ง 4 แห่งประกอบด้วย โรงเส้นหมี่ชอเฮง บริษัทโตชิบา ประเทศไทย จำกัด บริษัท
แพรนด้า จิวเวอรี จำกัด และบริษัท Home Pro เป็นต้นแบบที่ดีในการจ้างแรงงานสูงวัยในแต่ละ
รูปแบบและในแต่ละอุตสาหกรรม กล่าวคือสถานประกอบการต้นแบบมีความหลากหลายทั้ง
อุตสาหกรรมการผลิต การให้บริการ ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก และมีรูปแบบการจ้างงานที่แตกต่างกัน 4 
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รูปแบบ คือ การขยายการเกษียณอายุการทำงาน (กรณีโรงเส้นหมี่ชอเฮง ) การให้แรงงานเกษียณและ
จ้างกลับเข้ามาใหม่ (กรณีบริษัทโตชิบา ประเทศไทย) การจ้างงานใหม่ (บริษัท Home Pro) และการ
ใช้ระบบการจ้างงานหลายรูปแบบและยืดหยุ่น (บริษัทแพรนด้า จิวเวอรี จำกัด) ซึ่งต่างมีข้อดีและ
ข้อด้อยแตกต่างกันไป ทำให้การพิจารณาถอดแบบมีทางเลือกที่หลากหลายในการขยายโอกาสการ
ทำงานของแรงงานสูงวัย ในการศึกษาจากการถอดบทเรียนและจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่งเสริม
หรือปัจจัยที่ขัดขวางการจ้างแรงงานสูงวัยของแต่ละสถานประกอบการอาจมีความแตกต่างกัน โดยใน
ด้านของสถานประกอบการอาจขึ้นกับประเภทของอุตสาหกรรมการจัดการความรู้ในองค์กรและ
ความสามารถในการหาแรงงานมาทดแทนของสถานประกอบการในตำแหน่งงานเฉพาะ และศักยภาพ
ทางการเงินของสถานประกอบการ ในขณะที่ปัจจัยด้านแรงงานที่สำคัญ คือ ศักยภาพทางด้านร่างกาย 
ปัจจัยทางการเงิน และทัศนคติของครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องต่อการทำงานของแรงงานสูงวัย 

ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว (2559) ทำการวิจัยเรื ่องศึกษาการจ้างแรงงานผู้สูงอายุใน
ภาคเอกชน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการถอดบทเรียนจากการสัมภาษณ์องค์กร 2 องค์กร คือ 
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท เจเอส อุตสาหกรรม จำกัด โดยทั้ ง 2 องค์กรเป็น
องค์กรแห่งความสุขต้นแบบสานักงานสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ผลการศึกษาพบว่า การจ้างงาน
ผู้สูงอายุเกิดจากการตกลงร่วมกัน ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการจ้างงานผู้สูงอายุคือ ผู้นำต้องให้
ความสำคัญต่อพนักงาน ต้องการให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทัศนคติหรือมองว่าพนักงานเป็น
ผู้มีพระคุณ สำหรับพนักงานส่วนใหญ่มีความต้องการให้ขยายการจ้างงาน ทั้งนี้เพราะยังเห็นว่าตนเอง
ยังสามารถทำงานได้ ต้องการสังคม เงินและการยอมรับ การจ้างส่วนใหญ่พิจารณาจากความต้องการ
หรือความไม่พร้อมที่จะเกษียณโดยจะจัดหางานที่เหมาะสม ไม่ให้ทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจักร หรือใช้
แรงงาน เป็นต้น การจ้างงานจะมีทั้งการจ้างโดยสถานประกอบการ และผู้บริหารเป็นคนจ้างด้วยเงิน
ส่วนตัว สถานประกอบการมีความกังวลว่าจะเป็นภาระด้านค่าใช้จ่าย ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีการ
วางแผนชีวิตมากขึ้น ทั้งด้านการเงินและด้านสุขภาพ การจ้างพนักงานสูงอายุทำให้ผู้บริหารและ
พนักงานมีความสุขที่ได้ดูแลสมาชิกซึ่งเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของคนในครอบครัว รวมถึงช่วยเพ่ิม
ความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) และลดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื ่อรักษาพนักงาน 
(Retention) อย่างไรก็ตาม มีปัญหาในการจ้างหลายประการ โดยปัญหาหลักได้แก่ ทัศนคติ การ
จัดหาตำแหน่งงานที่เพียงพอกับผู้สูงอายุ และความกังวลว่าจะเป็นภาระ ซึ่งต้องการการสนับสนุนจาก
ภาครัฐหลายประการ เช่น การลดหย่อนภาษี การส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรหรือสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการทำงานของผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมถึงการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการออมเตรียมตัว
เกษียณอายุ 

พรรัตน์ แสดงหาญ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาโมเดลการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายใุน
อุตสาหกรรมยานยนต์ : การวิจัยแบบผสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและยืนยันโมเดลการจ้างงาน
สำหรับผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ด้วยกลยุทธ์การสำรวจเป็น
ลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพัฒนาเครื่องมือ โดยเริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีทฤษฎี ฐาน
รากเพ่ือสร้างโมเดลการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 
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32 คน จากนั้นจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันโมเดลด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการสำรวจ
ความคิดเห็นที่มีต่อโมเดลที่สร้างขึ้นจากผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และพนักงานผู้สูงอายุ
จำนวน 308 คน ผลการวิจัยพบว่าโมเดลการจ้างงานผู ้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่
ประกอบด้วยแนวทางการจ้างงานผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการจ้างงานผู้สูงอายุและปัจจัยที่
มีผลต่อการจ้างงานผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีทุกด้าน สำหรับแนวทาง
การจ้างงานผู้สูงอายุพบว่าควรพิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ประสบการณ์ ความสมัครใจที่จะ
ทำงานต่อ ความรู้ความสามารถและสุขภาพที่แข็งแรง ควรสรรหาจากภายในองค์กรและคัดเลือกจาก
ผลงานในอดีตเป็นลำดับแรก ส่วนระยะเวลาการทำงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ร่วมกัน ในด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือการจ้างงานผู้สูงอายุควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะการ
ทำงานสำหรับผู้สูงอายุก่อนวัยเกษียณ ทบทวนกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เตรียมการด้านอาชีวอนา
มัยเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้สูงอายุ ศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ จัดทำ
โครงการนำร่อง การจ้างงานผู้สูงอายุ และจัดตั้งศูนย์กลางการจ้างงานผู้สูงอายุ  ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
การจ้างงานผู้สูงอายุคือ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐ การจูงใจจากภาครัฐให้ภาคเอกชนมีการจ้างงานผู้สูงอายุ นโยบายภาครัฐที่ให้
ความสำคัญอย่างจริงจังต่อการจ้างงานผู้สูงอายุ การรณรงค์เพื่อสร้างทัศนคติในเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ 
ความประสงค์ในการทำงานต่อของผู้สูงอายุ และการบัญญัติเป็นกฎหมายการจ้างงานผู้สูงอายุ  

พรรัตน์ แสดงหาญ และอภิญญา อิงอาจ (2558) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องอาชีวอนามัย
เพ่ือการจ้างงานผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการด้านอาชี
วอนามัยของผู ้ส ูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยของสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการพัฒนารูปแบบอาชีวอนามัยสำหรับการจ้างงาน
ผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้วิธีวิจัยแบบผสม ผลการวิจัยพบว่าความต้องการด้าน อาชีวอ
นามัยของพนักงานผู้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์จาแนกได้ 4 ด้านคือ 1.การส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจพนักงานผู ้ส ูงอายุ 2.การป้องกันและคุ ้มครองพนักงานผู ้สู งอายุ 3.การจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความสามารถของร่างกายและจิตใจของพนักงานผู้สูงอายุและ 4.การ
ปรับลักษณะงานให้เหมาะสมกับพนักงานผู้สูงอายุ ทั้งนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการ
ดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยเพื่อการจ้างงานผู้สูงอายุของสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนตใ์น
ภาคตะวันออกพบว่า ในภาพรวมสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในภาคตะวันออกมีการ
ดำเนินงานอาชีวอนามัยอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และเมื่อพิจารณาเรียงลำดับรายด้ าน พบว่ามีการ
ดำเนินงานด้านการป้องกันอันตรายและการคุ้มครองสิทธิในการทำงานของผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ
แรก รองลงมา คือ การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ และการส่งเสริมสุขภาพ
ทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ตามลำดับ ส่วนการปรับปรุงวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 
ปรากฏว่ามีการดำเนินงานอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย ดังนั้น จึงเสนอแนะรูปแบบอาชีวอนามัยสำหรับ
การจ้างงานผู ้สูงอายุในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีการดำเนินการอาชีวอนามัยทั ้ง 4 ด้าน ตาม
ผลการวิจัย โดยเน้นที่ด้านการปรับปรุงวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเป็นลำดับแรก 
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จรัญญา วงษ์พรหม และคณะ (2558) ได้ศึกษาเรื่องกลไกการส่งเสริมการมีงานทำของ
ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบมีวัตถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ชุมชน และ/หรือภาคส่วนต่าง ๆ ในการส่งเสริมการทำงานผา่น
กลุ่มอาชีพ/กิจการผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ และเพื่อทราบปัจจัยการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ/
กิจการผู้สูงอายุประสบผลสำเร็จในการเพิ่มรายได้จากการทำงานและมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานเชิง
เศรษฐกิจ เพื่อนำข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นกลไก มาตรการและทางเลือกนโยบายที่เกี่ยวข้อ งกับการมี
งานทำของผู้สูงอายุ พบว่าลักษณะผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบที่ศึกษาเป็นผู้สูงอายุที่ทำงานมา
ต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีอายุมากกว่า 60 ปี ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ทำงานโดยใช้ความรู้ 
และประสบการณ์เดิม เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีส่วนน้อยที่เริ่ม
ทำงานใหม่ท่ีไม่เคยทำมาก่อน นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพน้อยมาก โดยงาน
ที่ทำส่วนใหญ่ไม่เน้นการแข่งขัน หรือการขยายงานที่เกินความสามารถ แต่เน้นรายได้พอเลี้ยงตัวเอง
และแบ่งเบาภาระช่วยครอบครัว และผู้สูงอายุในเมือง มีความจำเป็นในการทำงานเพื่อหารายได้
มากกว่าผู้สูงอายุในชนบท ลักษณะงานที่เป็นอาชีพของผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุที่
เป็นแรงงานนอกระบบในทุกพื้นที่ทั้งที่อยู่ในกลุ่มและทำอาชีพอิสระแบบปัจเจก ส่วนใหญ่มีอิสระใน
การทำงาน คือ สามารถกำหนดประเภทของงานและช่วงเวลาทำงานได้ มีระยะเวลาในการทำงาน ทำ
ทุกวัน แต่ไม่ได้ทำทั้งวันตลอดจนใช้ชุดประสบการณ์ ทักษะ ที่สะสมอยู่ในตัวผู้สูงอายุในการประกอบ
อาชีพเพ่ือหารายได้ 

ศุภชัย ศรีส ุชาติ , แก้วขวัญ ตั ้งติพงศ์ก ูล และพิมลพรรณ อิศรภักดี (2558)  ได้
ทำการศึกษา เรื่อง การขยายอายุการทำงานในภาคเอกชนที่เป็นแรงงานในระบบในภาคอุตสาหกรรม
ขายส่ง ขายปลีกฯ ภาคอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้
แรงงานออกจากการทำงานก่อนเวลาที่สมควร ปัจจัยด้านนายจ้าง ลูกจ้าง และนโยบายของรัฐ ที่ส่งผล
ต่อการออกจากการทำงานของลูกจ้างก่อนเวลา ผลการศึกษาจากการสำรวจสถานประกอบการและ
พนักงานของสถานประกอบการที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง พบว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงไม่ได้มี
การจัดการสภาพการทำงานให้กับผู้สูงอายุอย่างมีความแตกต่างจากแรงงานในวัยหนุ่มสาว ซึ่งในด้าน
หนึ่งอาจเป็นข้อดีที่ไม่แสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในมุมมองด้านการเตรียม
ความพร้อมของสถานประกอบการในอนาคตที่จะมีการขยายอายุการทำงานนั้น สถานประกอบการ
อาจยังดำเนินการในส่วนนี้ที่น้อยเกินไป การจ้างแรงงานสูงอายุของสถานประกอบการตัวอย่างใน
ระดับปฏิบัติการยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก และในขณะเดียวกันการขาดแคลนแรงงานแม้ว่าเป็น
ช่องทางที ่ด ีในการสนับสนุนประเด็นของการจ้างแรงงานสูงอายุต่อ แต่ในทางปฏิบัติ สถาน
ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ได้ใช้แรงงานสูงอายุเพ่ือแก้ปัญหานี้ แต่เลือกการบริหารจัดการ ด้วยวิธีอ่ืน 
ๆ ในการแก้ไขปัญหา ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างของแรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้มีการวางแผนที่เกี่ยวกับการ
เกษียณ การทำงานต่อ หรือการออกจากงาน โดยแรงงานส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของ
แรงงานสูงอายุ ในกรณีที่คาดว่าจะเกษียณ แรงงานจะเลือกการทำงานนอกระบบมากกว่าที่จะอยู่ใน
ลักษณะในระบบเหมือนเดิม รวมถึงการที่แรงงานไม่ทำงานใด ๆ ต่อเลย ประเด็นด้านสุขภาพยังคง
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เป็นประเด็นที ่สำคัญของการตัดสินใจของแรงงานในการที่ จะทำงานต่อหรือไม่ รวมถึงปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของแรงงาน 

 กุศล สุนทรธาดา และสุริยาพร จันทร์เจริญ (2557) จัดทำแนวทางการดำเนินการและ
กลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ค้นหาโจทย์ของการขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุ ทิศทางของยุทธศาสตร์ และกลไกในการ
ขับเคลื่อนการจ้างแรงงานผู้สูงอายุ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่ชั ดเจน โดยการสังเคราะห์ข้อมูลทาง
วิชาการที่เกี ่ยวข้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุ และการดำเนินการด้านการส่งเสริ มการมีงานทำใน
ผู้สูงอายุทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทำการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ผลการศึกษาพบว่าโจทย์ของการขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานผู้สูงอายุ ควรครอบคลุม
ประเด็นการส่งเสริมการจ้างงานในระบบทั้งภาครัฐและเอกชน และการขยายโอกาสด้านอาชีพของ
ผู้สูงอายุนอกระบบที่ต้องการทำงาน สำหรับทิศทางของยุทธศาสตร์ และกลไกในการขับเคลื่อนการ
จ้างแรงงานผู้สูงอายุประกอบด้วย ยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในระยะสั้น 3 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 1 ขยายอายุการทำงานของผู้สูงอายุที ่ทำงานในระบบภาครัฐ ซึ่งมี สานักงาน
ข้าราชการพลเรือนเป็นกลไกดำเนินการหลัก ยุทธศาสตร์ 2 ขยายอายุการทำงานของผู้สูงอายุที่ทำงาน
ในระบบภาคเอกชนโดยการนำร่องการขยายอายุการจ้างงานของผู้สูงอายุที่ต้องการทำงานในสถาน
ประกอบ โดยมีกระทรวงแรงงานเป็นกลไกหลัก ยุทธศาสตร์ 3 การส่งเสริมการจ้างงานและการ
ประกอบอาชีพของผู้สูงอายุที่ทำงานนอกระบบ โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์และ
ภาคเอกชน เป็นกลไกหลัก สำหรับยุทธศาสตร์ระยะยาว ได้แก่ ยุทธศาสตร์ 4 การปรับปรุงกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ และ ยุทธศาสตร์ 
5 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจ้างงานและติดตามประเมินผล ส่วนมาตรการต่าง ๆ มีหลายมาตรการใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 

ศุภชัย ศรีสุชาติ และแก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (2557 ) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของผู้สูงอายุกรณีศึกษาการจ้างงานผู้สูงอายุในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิต พบว่าเป็นการสังเคราะห์ความรู้จากการศึกษาในอดีตทั้งในและต่ างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการจ้างแรงงานสูงอายุ โดยการศึกษาใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การถอดแบบกรณีศึกษา และ
การจัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อหามาตรการในการเสริมสร้างการจ้างแรงงานสูงอายุในภาคการผลิตที่
เหมาะสม ผลการศึกษาเชิงนโยบายพบว่า จากสถานการณ์การขาดแคลนแรงงาน มาตรการต่าง ๆ 
อาจไม่จำเป็น เนื่องจากสถานประกอบการมีการจ้างแรงงานสูงอายุอาจเป็นวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
นี้ ดังนั้น การปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดอาจมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มาตรการที่จะนามาใช้
จึงไม่ควรเป็นมาตรการในเชิงบังคับ แต่การมีมาตรการในลักษณะของการส่งเสริมตามความสมัครใจ
เป็นแรงเสริมช่วยให้กลไกต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างดีขึ้น แนวทางการดำเนินการที่สำคัญประการหนึ่งที่
ต้องเป็นหน้าที่ของภาครัฐคือ การปรับทัศนคติของสังคมที่มีต่อการทำงานของผู้สูงอายุ ว่าเป็นการ
ทำงานที่มีศักดิ ์ศรี บุตรหลานควรให้การส่งเสริม และสามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนและประเทศ อย่างไรก็ดีการทำงานของแรงงานสูงอายุคงต้องขึ้นกับศั กยภาพด้านร่างกาย 
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ความสามารถของแรงงานสูงอายุ เป็นสำคัญ ในขณะที่สถานประกอบการอาจต้องมีการคานึงถึง
ความสามารถทางการเงินการคุ้มครองสวัสดิภาพของแรงงานและวัฒนธรรมองค์กรขององค์กร 

กองวิจัยตลาดแรงงาน (2556) ได้ศึกษาบทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการ
ส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ 3. เพื่อศึกษาบทบาทและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นบทบาท และ
ความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 รูปแบบ ประกอบด้วย องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล จำนวน 1,748 แห่ง ผลการวิ จัยสรุปได้ว่าประเภท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับบทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ 
กล่าวคือ บทบาทในการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กร องค์กรที่มี
ขนาดใหญ่ เช่น มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุได้หลาย
กิจกรรมมากกว่าเทศบาล จำนวนบุคลากร อายุเฉลี่ยของบุคลากร ประเภทและอายุเฉลี่ยของบุคลากร
ไม่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ แต่จำนวนบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้สูงอายุ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีจำนวนบุคลากรมากมีความพร้อมมากกว่าองค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีจำนวนบุคลากรน้อย  

วรเวศม์ สุวรรณระดา และคณะ (2556) ทำการศึกษาผลกระทบด้านมหภาคและจุลภาค
ของการขยายอายุเกษียณ มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาและคาดประมาณผลกระทบของการเพ่ิมระยะเวลา
การทำงานหรือการขยายอายุเกษียณต่อ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับจุลภาค และตัวแปรทางเศรษฐกิจ
มหภาคที่ทำคัญ ได้ทำการศึกษาสถานการณ์การทำงานของประชากรไทยอายุ 15 -60 ปี พบว่า 
สัดส่วนของผู้ที่ทำงานในภาคเอกชนเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่อายุประมาณ 50 ปี และลดลงอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงอายุ 60 ปี โดยศึกษาผลกระทบต่อปัจเจกบุคคลผู้ได้รับการขยายอายุเกษียณ ทั้งกลุ่มที่
ทำงานภาครัฐและภาคเอกชน ผลกระทบต่อนายจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผลกระทบต่อภาระ
งบประมาณ ตลาดแรงงาน และตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ผลการศึกษาสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1.จากการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการดำเนินนโยบายให้ลูกจ้างเอกชนหรือรัฐบาลเลื่อนอายุเกษียณหรือส่งเสริม
ให้ลูกจ้างทำงานต่อเนื่อง พบว่าทำให้รายได้และสวัสดิการของลูกจ้างในระดับบุคคลเพิ่มขึ้น 2. การ
ดำเนินนโยบายให้ลูกจ้างเอกชนหรือรัฐบาลเลื่อนอายุเกษียณหรือส่งเสริมการจ้างงานต่อเนื่อง มี
ผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุน 3. สำหรับภาระการคลังของภาครัฐที่จะเกิดข้ึน ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทน
ของลูกจ้างภาครัฐ โดยภาระการคลังกรณีให้ลูกจ้างเอกชนทำงานต่อเนื่องนั้น รัฐจะได้รับรายได้จาก
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงกว่าเงินสมทบสวัสดิการที่รัฐต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเอกชน 4. จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล ยังไม่พบหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับอิทธิพลของการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุกับ
อัตราว่างงานของแรงงานจบใหม่ 5. ในส่วนของผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค การขยายอายุ
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เกษียณการทำงานสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรได้บ้าง 
อย่างไรก็ดี มาตรการที่จะส่งผลระยะยาวต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

นงนุช สุนทรชวกานต์ และพิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ (2556) ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาผลิต
ภาพแรงงานตามอายุของแรงงานและการทำงานของแรงงานสูงอายุในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาค
การค้าและบริการและภาคการขายส่ง-ขายปลีกฯ และโรงแรม-ภัตตาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลิตภาพตามอายุของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตฯ ภาคการค้าและบริการ และภาค
การขายส่ง-ขายปลีกฯและโรงแรม-ภัตตาคาร และศึกษาการทำงานของแรงงานสูงอายุในภาค
เศรษฐกิจข้างต้น ผลการประมาณการจากแบบจำลองพบว่าโครงสร้างผลิตภาพแรงงานในแต่ละภาค
เศรษฐกิจมีความแตกต่างกัน อีกท้ังโครงสร้างของผลิตภาพตามอายุของแรงงานอาชีพต่าง ๆ นั้นขึ้นอยู่
กับลักษณะงานของแรงงานที่แตกต่างกันไป แรงงานสูงอายุในภาคอุตสาหกรรมการผลิตนั้นลดลงต่า
กว่าวัยหนุ่มสาวอย่างมีนัยทำคัญเมื่อแรงงานมีอายุระหว่าง 55-59 ปี แต่ผลิตภาพแรงงานในภาคการ
ขายส่ง-ขายปลีกฯและโรงแรม-ภัตตาคารยังคงอยู่ในระดับสูงได้นานและขึ้นสูงสุดก่อนที่จะลดลงต่า
กว่าวัยหนุ่มสาวค่อนข้างมากในช่วงอายุ 60-64 ปี สำหรับภาคการค้าและบริการ ผลิตภาพของ
แรงงานเพิ่มได้สูงสุดอย่างมีนัยทำคัญช่วงอายุ 50-54 ปี ผลจากการประมาณการไม่ได้แสดงให้เหน็ว่า
แรงงานสูงอายุที่ทำงานในภาคนี้มีผลิตภาพน้อยไปกว่าแรงงานหนุ่มสาว ผลการศึกษาภาคสนามระบุ
ว่าการตัดสินใจจ้างแรงงานผู้สูงอายุต่อไปนั้นควรเป็นการตกลงร่วมกัน เพราะการตัดสินใจจ้างแรงงาน
ต่อของนายจ้างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่วัดได้จากการทำงานของลูกจ้างเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติที่ทำคัญด้านอ่ืนที่วัดไม่ได้ของลูกจ้างด้วย และลูกจ้างบางคนต้องการหยุดทำงานในตำแหน่ง
งานปัจจุบันเมื่ออายุ 55 ปี ซึ่งเป็นอายุก่อนเกษียณที่ 60 ปี ดังนั้น ผลจากการศึกษาจึงชี้ว่า การที่จะ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีโอกาสทำงานต่อไปได้นั้น สิ่งที่ทำคัญคือ ภาครัฐควรสร้ างแรงจูงใจแก่นายจ้าง
เพ่ือจ้างแรงงานผู้สูงอายุและแรงจูงใจให้แรงงานผู้สูงอายุทำงานต่อหลังเกษียณอ ยิ่งไปกว่านั้น เพ่ือให้
สามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น ควรมีมาตรการช่วยเหลือสร้างเสริมสุขภาพที่ดีตั้งแต่อายุยังน้อย และ
ควรพัฒนาระบบการศึกษาให้แรงงานได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับอาชีพ 

สานักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการส่งเสริม
โอกาสด้านอาชีพและการทำงานของผู้สูงอายุ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ที่ทำคัญคือเพื่อหาช่องทาง
หรือแนวทางที่เหมาะสมในการเสริมสร้างโอกาสด้านอาชีพให้กับแรงงานผู้ สูงอายุ และจัดทำเป็น
ข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานผู้สูงอายุ วิธี
การศึกษาโดยการรวบรวมเอกสาร วิเคราะห์ช่องว่างของนโยบาย รวมทั้งการจัดประชุมระดมความคิด
จากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านแรงงานผู้สูงอายุ ประกอบด้วยผู้แทนจากภาควิชาการ นายจ้ าง และลูกจ้าง 
ในการระบุประเด็นและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของแรงงาน
และนายจ้างในการที่จะจ้างงานแรงงานสูงอายุ ผลการศึกษาพยายามที่จะชี้ประเด็นว่า การส่งเสริม
โอกาสด้านอาชีพและการทำงานของผู้สูงอายุ เป็นการดำเนินการที่ต้องพิจารณาถึงผู้เกี่ยวข้องได้แก่ 
นายจ้าง ลูกจ้าง และกระทรวงแรงงาน ในการจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เงื่อนไขของสภาพการจา้ง
งาน เงื่อนไขทางสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของประกันสังคม ศักยภาพของแรงงาน และนโยบายที่รัฐจะ
สนับสนุน เป็นปัจจัยที่จะทำให้การส่งเสริมโอกาสด้านอาชีพและการทำงานของผู้สูงอายุประสบ
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ความสำเร็จ ข้อเสนอเชิงนโยบายจึงจำเป็นต้องมีการจำแนกกลุ่มเป้าหมายตามศักยภาพและการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ศิริพงศ์ อัครชัยภูมิสกุล (2556) ได้ศึกษา เรื ่อง มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ
ผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาการจ้างงานของผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้สูงอายุในการทำงาน สภาพการจ้างงานกับการเกษียณอายุของผู้สูงอายุในประเทศไทย 2. เพ่ือศึกษา
มาตรการกฎหมายเก่ียวกับการจ้างงานของผู้สูงอายุตามกฎหมายไทย 3. เพ่ือศึกษามาตรการกฎหมาย
เกี่ยวกับการจ้างงานของผู้สูงอายุในต่างประเทศ 4. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบมาตรการกฎหมายเกี่ยวกับ
การจ้างงานของผู้สูงอายุในประเทศไทยกับผู้สูงอายุในต่างประเทศ และ 5. เพ่ือศึกษาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาในการจ้างงานและรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามกฎหมายไทย ผลการศึกษาพบว่า กฎหมายไทยยัง
ไม่มีบทบัญญัติที่กำหนดการคุ้มครองเกี่ยวกับการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ ดังนั้น ภาครัฐ
จำเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี ่ยวข้องกับการคุ ้มครองแรงงานและสวัสดิการให้แก่แร งงาน
ผู้สูงอายุโดยกำหนดให้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีบทบัญญัติการคุ้มครองแรงงาน
ในกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ขยายไปเป็น 65 ปี และนายจ้างต้องสร้างมาตรการเพื่อการพัฒนาความสามารถ 
ในการประกอบอาชีพให้แก่ลูกจ้าง ปรับปรุงเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำงานสำหรับผู้ สูงอายุ ใน
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ควรเน้นการมีหลักประกันให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
และรัฐบาลควรประเมินสถานการณ์ตลาดแรงงานว่าขาดแคลนบุคลากรในสาขาอาชีพหรือ
อุตสาหกรรมหรือบริการใด เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการขยายอายุเกษียณจาก 55 ปี เป็น 65 ปีว่ าจะ
ขยายกับลูกจ้างเอกชนทุกอาชีพหรือบางอาชีพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

สมชาย สุขสิริเสรีกุล (2556) ได้ศึกษาเรื่องผลของการคงอยู่ในกำลังแรงงานของแรงงาน
สูงอายุต่อการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะในภาคบริการของประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือการวิเคราะห์การบรรเทาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะด้วยการจ้างแรงงาน
สูงอายุที่มีทักษะให้ทำงานต่อหลังเกษียณฯ ข้อมูลอุปสงค์ต่อแรงงานสูงอายุที่มีทักษะได้จากหน่วยงาน 
40 รายใน 6 สาขาบริการทั้งในภาครัฐและเอกชน ข้อมูลอุปทานของแรงงานสูงอายุที่มีทักษะได้จาก
เจ้าหน้าที่ 307 รายในหน่วยงานที่ให้ข้อมูลอุปสงค์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์ด้วยวิธี logistic 
regression analysis พบว่าหน่วยงานที่มีระยะเวลาดำเนินการที่ยาวนานจะจ้างแรงงานสูงอายุที่
เกษียณอายุแล้วมากกว่าหน่วยงานที่มีระยะเวลาดำเนินการที่สั ้น หน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตสูงจะจ้างแรงงานสูงอายุที่เกษียณอายุแล้วน้อยกว่าหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่าย
ประเภทนี้ที่ต่ำ และหน่วยงานที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานต่อค่าใช้จ่ายการดำเนินการทั้งหมดสูง
จะจ้างแรงงานสูงอายุที่เกษียณอายุแล้วน้อยกว่าหน่วยงานที่มีค่าใช้จ่ายประเภทนี้ที ่ต่ำ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลอุปทานด้วยวิธีเดียวกันระบุว่า แรงงานสูงอายุต้องการทำงานต่อหลังเกษียณฯใน
หน่วยงานที่มีขนาดเล็กมากกว่าในหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ 

สมรักษ์ รักษาทรัพย์, กาญจนี กังวานพรศิริ และนงนุช อินทรวิเศษ (2553) ทำการวิจัย 
เรื ่องการศึกษาอาชีพและโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้สูงอายุ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะอาชีพ ตำแหน่งงาน และลักษณะงานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ แนว
ทางการจ้างงาน อัตราค่าจ้าง ผลประโยชน์ตอบแทน สวัสดิการและเงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมกับ
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ผู้สูงอายุ โอกาสของผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงาน และได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ลักษณะงานของผู้สูงอายุ ผลการศึกษาแสดงว่า งานเชิงรุกที่สุขภาพของผู้สูงอายุไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การทำงานเช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่แปลและล่าม และงานเชิงรับที่สุขภาพของผู้สูงอายุ
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเช่น เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ พนักงานสมุห์บัญชี พนักงานขายของในร้าน 
งานที่มีความตึงเครียดสูงที่สุขภาพของผู้สูงอายุอาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานไม่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ 
เช่น ผู้ปฏิบัติการสอนระดับประถมศึกษา เจ้าหน้าที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ พนักงานขับ รถ
ประจำทาง/รับส่งนักเรียน พนักงานขับรถตู้ สำหรับงานเชิงรุกที่สุขภาพของผู้สูงอายุอาจเป็นอุปสรรค
ต่อการทำงาน เช่น เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ งานที่มีความตึงเครียดต่ำ ที่สุขภาพของ
ผู ้สูงอายุไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ได้แก่ พนักงานขับแท็กซี ่ พนักงานขายตรง สำหรับผล
การศึกษาค่าจ้างที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุควรเป็นค่าที่อยู่ระหว่างค่าจ้างสูงสุดและค่าจ้างต่ำสุดของ
ตำแหน่งนั้น ๆ ค่าจ้างสำหรับผู้สูงอายุควรบวกค่าประสบการณ์ไว้ในค่าจ้างสำหรับผู้สูงอายุ แต่จะอยู่
ระดับใดขึ้นอยู่กับตลาดแรงงานผู้สูงอายุและสภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น ในด้านโอกาสที่ผู้สูงอายุจะ
ได้รับการจ้างงาน นายจ้างกว่าร้อยละ 80 เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานสูงอายุ 

ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะยังมองไม่เห็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสังคมไทย ยกเว้นในสถาน
ประกอบการขนาดใหญ่อาจเห็นความจำเป็นต้องจ้างข้าราชการที่เคยมีตำแหน่งสูง ๆ ให้มาหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาองค์การเท่านั้น การจ้างผู้สูงอายุให้ทำงานต่อมีสองลักษณะ คือจ้างให้มาทำงาน สัปดาห์ละ 
2-3 วัน โดยจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าเดิม 

เฉลิมพล แจ่มจันทร์ (2553) ศึกษาเรื่องผู้สูงอายุไทย: ภาระและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน โดยวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาภาระและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยเปรียบ เทียบ
ระหว่างครัวเรือนไทยที่มีและไม่มีสมาชิกครัวเรือนเป็นผู้สูงอายุการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผลการ
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพบว่าค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในด้านสุขภาพส่วนที่เป็น
ค่ายาและเวชภัณฑ์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในยังคงเป็นภาระอย่างชัดเจนต่อครัวเรือนที่
มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยโดยเฉพาะกรณีของผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานหรือไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของครัวเรือนด้านความสามารถในการหารายได้ เทียบ
กับค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่เกิดขึ้นกลับพบว่าครัวเรือนที่มีผู้ สูงอายุมีแนวโน้มของสถานการณ์ทาง
การเงินที่ดีกว่าครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอายุเปรียบเทียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มครัวเรือนที่มีขนาดเล็ก
หรือมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนไม่มาก จากผลการศึกษาแบบจำลองค่าใช้จ่ายครัวเรือนชี้ให้เห็นว่า
ค่าใช้จ่ายครัวเรือนตั้งต้นหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นอิสระจากระดับรายได้ของครัวเรือนในครัวเรือนที่มี
ผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานมีระดับที่สูงกว่าครัวเรือนที่ไม่มีผู้สูงอายุในขณะที่ค่าความยืดหยุ่นของค่าใช้จ่าย
ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับรายได้นั้นต่ำกว่าและค่าใช้จ่ายครัวเรือนตั้งต้นในครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุซึ่ง
ไม่ทำงานแล้วมีระดับที่ต่ำกว่าครัวเรือนที่ไม่มีผู ้สูงอายุแต่มีค่าความยืดหยุ่นของค่าใช้จ่ายต่อการ
เปลี่ยนแปลงของระดับรายได้ที่สูงกว่า 

สวรัย บุณยมานนท์ และจรัมพร โห้ลายอง (2553) ได้ศึกษาเรื่องภาวะเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนเป็นอย่างไร เมื่อผู้สูงวัยเป็นหัวหน้าครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเป็นหัวหน้า และครัวเรือนที่มีคนวัยทำงานเป็นหัวหน้า โดยใช้
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ข้อมูลจากสำรวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 
ครัวเรือน 2 กลุ่ม มีภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือหนี้สิน
ของครัวเรือน นอกจากแหล่งที่มาของรายได้และแบบแผนในการบริโภคของครัวเรือนจะแตกต่างกัน
แล้ว ยังพบว่า ครัวเรือนที่หัวหน้าเป็นผู้สูงอายุจะมีรายได้และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่าครัวเรอืน
ที่หัวหน้าอยู่ในวัยทำงาน แต่หากพิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเป็นหัวหน้า
จะใช้จ่ายในสัดส่วนที่ต่ำกว่า ประเด็นที่ทำคัญ คือครัวเรือนกลุ่มนี้ มีสัดส่วนการเป็นหนี้สินและภาระ
หนี้สิน ทั้งในระบบและนอกระบบต่ำกว่าครัวเรือนที่มีคนวัยทำงานเป็นหัวหน้าหลายเท่าตัว และยังมี
ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยมากกว่า เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินที่ตนเองและครอบครัว
อยู่อาศัย ความแตกต่างระหว่างครัวเรือนทั้ง 2กลุ่มนี้ สะท้อนให้เห็นว่า  หัวหน้าครัวเรือนสูงอายุมี
ความสามารถในการบริหารจัดการการเงินภายในครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนา
ประสบการณ์และความรู้ต่าง ๆ ในช่วงชีวิต มาปรับใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครัวเรือน 
ได้เป็นอย่างด ี

อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2553) ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการ
และรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ศึกษา
สภาพปัญหาและความต้องการด้านการเตรียมความพร้อมเม่ือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงานใน
เขตเมืองและเขตชนบท 2. นาเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงาน
และ 3. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการนารูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของ
ผู้ใหญ่วัยแรงงานอายุระหว่าง 50-59 ปีไปสู่การปฏิบัติจากการศึกษาพบปัญหาและความต้องการใน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเตรียม
ความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของผู้ใหญ่วัยแรงงานอายุ 50-59 ปีในเขตเมืองและเขตชนบทในแต่ละ
กลุ่มท่ีศึกษามีความแตกต่างกัน 

นงนุช สุนทรชวกานต์ และสายพิณ ชินตระกูลชัย (2552) ได้ทำการวิจัยเรื่องการสร้าง
โอกาสการทำงานของผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาโครงสร้างการทำงานของผู้สูงอายุแยก
ตามลักษณะงานและสาขาอาชีพ เพื่อกำหนดลักษณะงานและอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่มีความเป็นไป
ได้ที่จะสร้างงานสำหรับผู้สูงอายุ 2. ประมาณการภาวะการจ้างงานของผู้สูงอายุเพื่อกำหนดประเภท
ของงานที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และกำหนดประเภทของงานที่มีโอกาสทดแทนด้วยแรงงาน
ผู้สูงอายุ และ 3. ศึกษาเปรียบเทียบและสังเคราะห์หลักการและเหตุผล รวมถึงวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของข้อเสนอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีงานของผู้สูงอายุของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่ายังมี
ผู้สูงอายุหนึ่งคนในสามคนที่ต้องยังชีพด้วยการทำงาน ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุที่ยังทำงานเป็นผู้ที ่มี
การศึกษาต่ำ โดยผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงที่ยังคงทำงานอยู่นั้นมีอยู่ไม่มาก ค่าจ้างของแรงงาน
กลุ่มที่มีการศึกษาต่ำมากจะเพิ่มขึ้นหลังจากแรกเข้าทำงานไม่มากและเพิ่มสูงสุดเมื่ออายุประมาณ 30 
ปีเท่านั ้น ผู ้ส ูงอายุยังทำงานอยู ่มากในอุตสาหกรรมการขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ 
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รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรม
โรงแรมและภัตตาคาร และยังมีทั้งกฎหมาย ระเบียบ และทัศนคติที่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่ อผู้สูงอายุ
อยู่มากซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยน ในการศึกษาแนวโน้มการจ้างงานผู้สูงอายุในอนาคตนั้น
พบว่า การดำเนินการทางด้านอุปสงค์ควบคู่ไปกับทางด้านอุปทานเช่น มาตรการสร้างเสริมสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุ มาตรการจูงใจต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และ
ทักษะในการทำงานให้กับผู้สูงอายุจะช่วยสร้างโอกาสที่งานอาชีพการบริการ อาชีพพื้นฐานและ
ความสามารถทางฝีมือจะสามารถทดแทนด้วยแรงงานสูงอายุได้ 

กัญญาณัฐ ไฝคำ ได้วิจัยเรื ่อง “การบริหารจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทย” 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสำคัญของนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีผลต่อการบริหารจัดการผู้สูงอายใุน
ประเทศไทยมี 4 ประการ ได้แก่ 1) การจัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุอย่างเป็น 
ระบบ 2) การสนับสนุนให้มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชนที่เข้มแข็ง 3) การสร้างเครือข่ายการทำงานด้าน
ผู้สูงอายุ การใช้ทรัพยากรและข้อมูลด้านผู้สูงอายุร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และ 4) การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ การดูแลผู้สูงอายุเพ่ื อให้ทำงานด้าน
ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับตาม
กฎหมาย 

เกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “นโยบายของรัฐ และแนวทางการจัดบริการสังคม
สำหรับผู้สูงอายุในอนาคต” ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุโดยเฉพาะในเขตชนบท ส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่า
สังคมได้จัดให้มีบริการอะไรสำหรับกลุ่มตนเองบ้าง ไม่รู้ว่ามีหน่วยงานเฉพาะที่ให้การสงเคราะห์
ผู ้สูงอายุ สำหรับสวัสดิการเพื ่อการเดินทางที ่ดูเหมือนว่าจะมีการจัดให้แก่ผู ้สูงอายุไทยคือ  การ
ลดหย่อนค่าโดยสาร การขนส่งสาธารณะที่ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ แต่ในความเป็นจริงมีเพียงการ
รถไฟแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่จัดให้มีการลดครึ่งราคาแก่ผู้สูงอายุที่ใช้บริการตู้รถโดยสารชั้น 3    ใน
ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน เป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งก็เป็นการให้สวัสดิการแบบครึ่งๆ กลางๆ 
การสนองตอบนโยบายเพื่อประชากรสูงอายุ ยังไม่บรรลุเป้าหมายและยังมีหลายประการที่มีความ
ล่าช้า อย่างไรก็ด ีแม้ว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะเป็นการ
ให้แก่ผู้สูงอายุเป็นส่วนมาก แต่สถานการณ์ท่ีผู้สูงอายุกำลังเพ่ิมทวีจำนวนขึ้นอย่างมากในปัจจุบันทำให้
รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย แผนงานการดำเนินงาน จากการตั้งรับปัญหา 
หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาเป็นการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น ดังนั้นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุควรมีการ
กระตุ้นให้รัฐบาลมองเห็นปัญหาของผู้สูงอายุว่าเป็นหัวใจของรัฐบาล และเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรให้
ความสำคัญ 

สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ ได้วิจัยเรื่อง “สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า การ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไทยยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น 1) ขาดการบูรณาการและ
ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึง การดำเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุแยกส่วนระหว่างงานด้านสุขภาพ
กับงานด้านสังคม กระจายความรับผิดชอบตามหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ 2) ขาดการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติอย่างแท้จริง 3) ความไม่พร้อมของงบประมาณและการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านผู้สูงอายุโดยตรง และ 4) สวัสดิการสังคมที่รัฐจัดให้กับผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอกับ
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ความต้องการของผู้สูงอายุ ไม่สามารถตอบสนองปัญหาได้อย่างแท้จริงและไม่ ครอบคลุมผู้สูงอายุได้
ทั้งหมด แต่ประเด็นที่สำคัญคือ บุตรหลานหรือคนในครอบครัวขาดความตระหนักถึงความสำคัญของ
ผู้สูงอายุ สรุปได้ว่า การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุจะต้องมีการ บูรณาการจากหลายภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื ่อยๆ 
ทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นผู้มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ 

ชรินทิพย์ วันดี ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในมุมมองของผู้สูงอายุ พบว่า การจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง โดยภาพรวมเห็นว่ามีประสิทธิภาพ
มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ รองลงมาได้แก่ ด้านการดำเนินงานและ
การให้บริการ และด้านการติดตามและประเมินผลตามลำดับ 

พระมหาสังเวช จนฺทโสภี (ศรีโคตร) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุตามแนวพุทธศาสนา พบว่า สุขภาวะของผู้สูงอายุ แยกได้ 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ  

1) สุขภาวะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง ทั้งความดันโลหิตต่ำและความดันโลหิตสูง ทำให้มักหน้ามืดวิงเวียน เป็นลม และอาจ
ปวดศีรษะเป็นประจำ รองลงมาคือ เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่างๆ ทำให้ประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ไม่สะดวก และสุขภาวะอันดับสามคือ โรคเกี่ยวกับสายตา การมองเห็น ทำให้การ
มองเห็นไม่ชัด ตาพร่ามัว สุขภาวะอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายดังกล่าว นอกจาก
จะเกิดเพราะความเสื่อมไปตามอายุและการประกอบกิจกรรมวัตรต่างๆ ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาแล้ว   ยัง
เกิดจากการขาดการดูแลร่างกายที่ถูกต้องเหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่ไม่ถูก
หลักโภชนาการ การยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา รวมถึงการไม่ยอมรับ
และปรับตัวให้เข้าสภาพร่างกายที่เป็นอยู่นั่นเอง หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาใช้แก้ปัญหาด้าน
ความเจ็บป่วย โดยให้พิจารณาถึงแก่นแท้ของชีวิตว่ามีลักษณะแห่งความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความ
เป็นของไม่ใช่ตน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถละความยึดมั่นถือมั่น ได้แก่ อนิจจตา ความไม่ เที่ยง ความ
เปลี่ยนแปลงไปไม่คงท่ี ทุกขตา ความเป็นทุกข์ เพราะไม่สามารถอยู่ในสภาพเดิมได้ และอนัตตา ความ
เป็นของไม่ใช่ตนที่แท้จริง  

2) สุขภาวะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ผู้สูงอายุมีสุขภาวะด้านสังคมใน
ประเด็นการปรับตัวมากที่สุด โดยเฉพาะการปรับตัวให้เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ การปรับตัวให้เข้า
กับสมาชิกในครอบครัว เพราะส่วนใหญ่จะเกษียณจากการทำงานแล้ว ทำให้มีเวลาว่างและได้อยู่กับ
ครอบครัวมากขึ้น จึงมักเกิดปัญหาความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ เพราะ
ขาดการติดต่อกับเพ่ือนฝูงหรือลูกน้องที่เคยมี ทำให้รู้สึกว่าตนเองด้อยคุณค่า ซึ่งเหตุนี้จะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ และการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนด้วย และอันดับสามคือ การใช้เวลา
เนื่องเพราะมีเวลาว่างมากเกินไป ไม่มีกิจกรรมให้ทำ ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย และรู้สึกว่าตนเองเป็น
บุคคลที่ไร้ค่า หลักสาราณียธรรม เป็นหลักธรรมที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสงบสุข มี 
6 ประการ ได้แก่ เมตตากายกรรม คือการทำความดีต่อกัน เมตตาวจีกรรม คือ การพูดแต่สิ่งที่ดีงาม 



79 

 

พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดี เมตตามโนกรรม คือ การตั้งจิตปรารถนาดี การคิดดี คิดทำแต่สิ่ง
ที่เป็นประโยชน์แก่กัน สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม สีล
สามัญญตา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับหรือวิ นัยต่างๆ อย่าง
เดียวกัน ทิฎฐิสามัญตา คือ มีความคิดเห็นเป็นอย่างเดียวกัน คิดในสิ่งที่ตรงกัน หลักสาธารณียธรรม
ข้างต้นนี้ จะก่อนให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ช่วยแนะนำตักเตือนสั่งสอนสิ่งที่ดีงาม  คิด
ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีความกลมเกลียวไม่ทะเลาะกัน  

3) สุขภาวะเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ เป็นประเด็นน่าวิตกกังวลมากที่สุด 
เช่น กลัวไม่มีคนดูแล รองลงมาคือ ชอบน้อยใจ เช่นไม่มีลูกหลานมาเยี่ยม และอันดับสามคือ อาการ
ซึมเศร้า ท้อแท้ ซึ่งสาเหตุทางด้านจิตใจเหล่านี้ ส่วนหนึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายและการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของผู้สูงอายุ เช่น ความเจ็บป่วยจากการเสื่อมของระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย ทำให้เกิดความวิตกกังวลและความกดดัน การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อนฝูง 
สูญเสียบทบาทในการเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือบทบาททางสังคม มีความหวาดระแวงเกี่ ยวกับการ
เจ็บป่วย วิตกกังวล กลัวความตาย คิดหมกมุ่นเรื่องตนเอง น้อยใจ กลัวถูกทอดทิ้ง มีอารมณ์เศร้า หมด
กำลังใจ ท้อแท้ในชีวิต ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ว้าเหว่ หงุดหงิด เบื่อสิ่งต่างๆ และเรียกร้องความ
สนใจ รวมทั้งมีความเสื่อมของสมองทำให้คิดระแวงผู้อื ่น การใช้หลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนา
กรรมฐานหรือหลักการเจริญสติปัฏฐาน เป็นการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลาย ให้รู้เห็นตามความ
เป็นจริง คือ ตามสิ่งนั้นๆ มีลักษณะ 4 ประการ คือ กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน หมายถึง การตั้งสติ
กำหนดพิจารณากาย ให้รู้ทันความเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงกาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา   เวทนา
นุปัสสนา สติปัฏฐาน หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาเวทนา ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียง
เวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณา
จิต ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงจิต ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา และธัมมานุปัสสนา     สติ
ปัฏฐาน หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาธรรม ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่
สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ได้แก่ นิวรณ์ 5 ขันธ์ 5 อายตนะ 16 โพชฌงค์ 7 และอริยสัจจ์ 4 หลักสติปัฏ
ฐานเป็นทางออกสำหรับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ ช่วยให้ผู้สูงอายุได้
ฝึกจิตให้สงบเกิดความรู้แจ้งด้วยการกำหนดพิจารณานามรูปจนเกิดความเห็นแจ้งแล้วจิตสงบช่วยลด
ปัญหาที่เกิดข้ึน สามารถละความทุกข์ที่มี ก่อให้เกิดความสุขสามารถอยู่ร่วมในสังคมและเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพของสังคมต่อไป 

พระมหาสุภวิชญ์ ปภสฺสโร (วิราม) และพระมหาสังเวช จนฺทโสภี (ศรีโคตร)  ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสุขภาวะของผู้สูงวัยของวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า  

1) การจัดการเรียนรู้สุขภาวะทางด้านร่างกาย ใช้หลักไตรลักษณ์ เพราะไตรลักษณ์ถือเป็น
หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาใช้แก้ปัญหาด้านความเจ็บป่วย โดยให้พิจารณาถึงแก่นแท้ของชีวิต
ว่ามลีักษณะแห่งความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นของไม่ใช่ตน เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถละความยึด
มั่นถือมั่น ได้แก่ อนิจจตา ความไม่เที่ยง ความเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่ ทุกขตา ความเป็นทุกข์  เพราะ
ไม่สามารถอยู่ในสภาพเดิมได้ และอนัตตา ความเป็นของไม่ใช่ตนที่แท้จริง  
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2) การจัดการเรียนรู้สุขภาวะทางสังคมใช้หลักสาราณียกรรม เป็นหลักธรรมที่ทำให้คนอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสงบสุข มี 6 ประการ ได้แก่ เมตตากายกรรม คือ การทำความดีต่อกัน 
เมตตาวจีกรรม คือ การพูดแต่สิ่งที่ดีงาม พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดี เมตตามโนกรรม คือ 
การตั้งจิตปรารถนาดี การคิดดี คิดทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งปัน
ผลประโยชน์กันด้วยความยุติธรรม  

3) การจัดการเรียนรู้สุขภาสะทางด้านจิตใจ จะใช้หลักสมถกรรมฐาน และหลักวิปัสสนา
กรรมฐาน การใช้หลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานหรือหลักการเจริญสติปัฏฐานเป็นการตั้ง
สติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามสิ่งนั้น ๆ มีลักษณะ 4 ประการ คือ 
กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณากาย ให้รู้ทันความเป็นจริง ว่า เป็นแต่
เพียงกาย ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน หมายถึง การตั้งสติกำหนด
พิจารณาเวทนา ให้รู้เห็นตาม เป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงเวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา จิตตา
นุปัสสนา สติปัฏฐาน หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณาจิต ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงจิต 
ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา และ ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน หมายถึง การตั้งสติกำหนดพิจารณา
ธรรม ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา  

ประเสริฐ ปอนถิ่น ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการจัดการด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของ
ผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผล
การศึกษารูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสุเทพ พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุ 
มีการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ 4 รูปแบบ คือ การประกันสังคม (Social Security) การ
ช่วยเหลือสาธารณะ (Public Assistance) การบริการสังคม (Social Service) และการช่วยเหลือ
เกื้อกูลของภาคประชาชน (The Assistance of People Sector) นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่า 
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกหลายประการ เช่น เบี้ยยังชีพไม่เพียงพอ 
กองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนหรือพิการ กองทุนชุมชน โครงการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ประสบปัญหาทางสังคม การจัดตั้งศูนย์อบรมหรือโรงเรียนผู้สูงอายุประจำหมู่บ้ าน การมีงานทำและ
การมีรายได้ การจัดกิจกรรมด้านนันทนาการ ความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ การประชุมของชมรม
ผู้สูงอายุ การสำรวจประวัติผู้สูงอายุ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยตนเอง
ไม่ได้ อาสาสมัครสวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีเหตุปัจจัยมาจาก  

1) ขาดการบูรณาการและขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ มีการ
แยกส่วนกันทำงานระหว่างงานด้านสุขภาพกับงานด้านสังคมและมีการรวมศูนย์ในการให้ความ
ช่วยเหลือ ควรมีการกระจายความรับผิดชอบให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้าร่วมแสดงบทบาทให้มากขึ้น 

2) ขาดการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง  
3) ความไม่พร้อมของงบประมาณและการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน

ด้านผู้สูงอายุโดยตรง  
4) สวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ ที่รัฐจัดให้กับผู้สูงอายุยังไม่เพียงพอกับความต้องการ

ของผู้สูงอายุ ไม่สามารถตอบสนองปัญหาได้อย่างแท้จริงและไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุได้ทั้งหมด ส่วนผล
การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสม พบว่า 1) ด้านการประกันสังคม ควรมี
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การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพให้สูงขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน การตั้ง
กองทุนสำหรับผู้สูงอายุ 2) ด้านการช่วยเหลือสาธารณะ ควรมีการสำรวจประวัติผู้สูงอายุในแต่ละ
หมู่บ้าน และควรมีอาสาสมัครประจำชุมชน 3) การบริการสังคม ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้
สม่ำเสมอและต่อเนื่อง การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ให้แก่ผู้สูงอายุได้แสดงบทบาทด้านประเพณีวัฒนธรรม และ 4) การช่วยเหลือจากภาคประชาชน ควร
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง 
โดยการบูรณาการจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อรองรับจำนวน
ผู้สูงอายุทีม่ีจำนวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นผู้มีคุณค่า
ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

ระพีพรรณ คำหอม และคณะ ได้ศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยที ่มีผลต่อความต้องการบริการ
สวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตชนบท พบว่า ในด้านข้อจำกัดของรัฐด้านความสามารถภาครัฐใน
การจัดและดูแลสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในชนบท ได้แก่ 1. ขาดผู้รับผิดชอบหลักและกลไกการ
ดูแลระบบงานผู้สูงอายุในชุมชนที่ดีและการได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ 2. พัฒนาคนที่ทำงานด้าน
ผู้สูงอายุทั้งในด้านองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 3. พัฒนาองค์กรที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับการสนับสนุน ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพ 4. สร้าง
กลไกความเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุให้เป็นไปตามนโยบายที่มีอยู่ และเป็น
ความร่วมมือของชุมชนอย่างจริงจัง 

ศรีเมือง พลังฤทธิ์ ได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
จิตใจ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านความพึงพอใจ และพบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 16 ตัว
สามารถอธิบายการแปรผันคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านร่างกาย  ความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม 
จิตใจ และด้านความพอใจ ได้ร้อยละ 33.8, 17.9, 13.2, 9.7 และ 9.3 ตามลำดับ แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ต้องการในระดับบุคคลประกอบด้วยการเตรียมเรื่องความรู้และการปฏิบัติตัว
ด้านสุขภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ การเตรยีมเรื่องการเงิน โดยการออมเงินตั้งแต่วัยทำงาน เพ่ือ
เอื้อต่อการเป็นผู้สูงอายุที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่วนในระดับครอบครัวนั้น บุตรหลาน ควรมีความ
กตัญญูให้ความรักความอบอุ่น ให้การเลี้ยงดูเกื ้อหนุนให้กับผู้สูงอายุ สำหรับในระดับชุมชน  ควร
ส่งเสริมผู้สูงอายุมีบทบาทและเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง กระตุ้นผู้นำชุมชน และ
ประชาชนให้ร่วมคิดร่วมสร้าง กิจกรรมตามความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยอาศัยภูมิ
ปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น การเป็นแบบอย่างที่ดี เน้นการทำงานเชิงรุก ในการพัฒนาองค์ความรู้
และความร่วมมือกัน ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

จรัส สุวรรณเวลา ได้วิจัยเรื่อง “รัฐบาล-ท้องถิ่น ใครควรจัดบริการสาธารณะ” ผลการวิจัย 
พบว่า เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล บางแห่งยังไม่ให้ความสนใจในงานด้านผู้สูงอายุอย่าง
จริงจัง การดูแลงานด้านผู้สูงอายุจะให้ความสนใจเป็นครั้งคราว ผู้สูงอายุยังไม่ได้รับความสนใจหรือถูก
มองอย่างมีคุณค่าอย่างแท้จริง ถูกใช้เป็นเพียงฐานเสียงในการเลือกตั้งหรือใช้ประโยชน์เฉพาะเหตุผล
ทางการเมืองเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าในบางพ้ืนที่เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จัดลำดับ
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ความสำคัญของการบริหารจัดการไว้ที่งานโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นลำดับแรก งานด้านคุณภาพชีวิตและ
งานด้านผู้สูงอายุเป็นลำดับรองลงมา เพราะโดยภาพรวมแล้วคนในพ้ืนที่ยังต้องการความสะดวกสบาย
จากโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ฯลฯ ทำให้เป็นความลำบากใจของผู้บริหารที่
จะจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เพราะตัวชี้วัดด้านโครงสร้างพื้นฐานประเมินผล
ได้ง่ายกว่า ชัดเจนกว่าการบริการด้านคุณภาพชีวิต 

วันเพ็ญ ปัณราช ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ผลการศึกษา พบว่า 
ประชาชนรับรู้ว่าการเป็นผู้สูงอายุคือ เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็นผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็น ปู่ย่า 
ตายาย โดยจัดผู้สูงอายุเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 2) กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางเรื่องและต้องการพึ่งพาผู้อื่นบางเรื่อง 3) กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ไม่ได้ และ 4) กลุ่มผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้ดูแล สำหรับด้านปัญหาและความต้องการการ
ดูแลของผู้สูงอายุคือ ปัญหาภาวะสุขภาพกายและการเจ็บป่วย ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาความยากจน
ไม่มีรายได้ และปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวและการได้รับการยอมรับจากสังคม กิจกรรมการดูแล
ที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้รับการดูแลทั้งระบบ โดยเฉพาะด้านรัฐสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในส่วนของ
กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ โดยมี
ข้อเสนอรูปแบบการดูแลคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่สอดคล้องกับบริการของสังคม
และวัฒนธรรมในลักษณะการทำงานในแนวราบและการทำบทบาทการเป็นหุ้นส่วนและอยู่บนฐาน
ของทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน ซึ่งรูปแบบการดูแลประกอบด้วย การรวมกลุ่มกองทุนชุมชน 
การจัดให้มีสวัสดิการชุมชน  

ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดบริการสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุโดย
กล่าวถึง แนวคิดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในต่างประเทศและในประเทศไทย  ลักษณะ
ของบริการจะเป็นการให้ความช่วยเหลือทางด้านวัตถุหรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการ
ให้บริการเพื่อพัฒนา สำหรับแนวคิดในการให้บริการในอนาคตนั้น จะเน้นการให้บริการสวัสดิการ
สังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาและส่งเสริมความต้องการของผู้สูงอายุมากขึ้น  โดย
แนวคิดในการปฏิบัติงานโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานเน้นความสำคัญของครอบครัวเป็นสถาบันเบื้องต้น 
ที่สำคัญในการให้ความดูแลผู้สูงอายุการปฏิบัติงานนั้นมุ่งความสนใจกับการทำงานเชิงสหวิชาการเพ่ือ
ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การ  นักวิชาชีพ ในอันที ่จะประสานประโยชน์ให้มากที ่สุด 
ขณะเดียวกันบทบาทของนักวิชาชีพในการให้บริการโดยตรงยังคงได้รับการส่งเสริมให้คงไว้  รวมทั้ง
พัฒนาให้เหมาะสมยิ ่งขึ ้น ซึ ่งเป็นการพัฒนาในบทบาทของผู ้ปกครอง  และเรียกร้องสิทธิของ
ผู้รับบริการ อันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายซึ่งจะเป็นการให้บริการกับผู้สูงอายุที่สมบูรณ์
และต่อเนื่อง สามารถสนองต่อปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

สุจิตรา นิลเลิศ ได้ทำการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับการอุปถัมภ์จากบุตรกับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยในชนบท จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า 1) สุขภาพอนามัยของ
ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการที่ได้รับการอุปถัมภ์จากบุตร โดยผู้สูงอายุที่ประเมินว่าสุขภาพอนามัย
ของตนทรุดโทรม จะได้รับการอุปถัมภ์จากบุตรต่ำกว่าผู้สูงอายุที่ประเมินตนเองว่าเหมือนกับคนอื่นๆ 
หรือแข็งแรงกว่าตามลำดับ 2) ผู้สูงอายุที่ประเมินว่าบุตรของตนมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี จะได้รับการ
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อุปถัมภ์จากบุตรต่ำกว่าผู้สูงอายุที่ประเมินว่าบุตรของตนมีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง
และระดับดี 3) คุณภาพของการได้รับการอุปถัมภ์จากบุตรนั้น กว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 53) ได้รับการ
อุปถัมภ์จากบุตรอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 40.8) 4) คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 65.1) อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 
22.8) และการที่ผู ้สูงอายุได้รับการอุปถัมภ์จากบุตรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในทางบวกคือ  1) การเคารพยกย่อง 2) 
การสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนหรือวัด 3) การให้เงินและสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ 4) การยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ 5) การให้อภัยเมื่อผู้สูงอายุทำผิดพลาด และ 6) การให้เวลาเอาใจใส่พูดคุย
ด้วย 

อภิญญา เวชยชัย ได้วิจัยเรื่อง “โครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัว
ในชุมชนโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” พบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพในแต่ละหมู่บ้านแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจน อายุมาก มีบุตรหลานดูแล และไม่ได้ถูกทอดทิ้งอยู่ตามลำพัง 
ครอบครัวเกื้อกูลดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นกลุ่มที่ได้รับเบี้ยยังชีพมากที่สุด 2) 
กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังอยู่กับบุตรหลานไม่ลำบากมาก ฐานะปานกลาง จะเป็นกลุ่มญาติสนิท บิดามารดา
ของคณะกรรมการ หมู่บ้านหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านจะได้รับเป็นลำดับที่ 2 และ 3) กลุ่มผู้สูงอายุที่
ยากจน ทุกข์ยาก ไร้ญาติ ขาดมิตรจำนวนมาก อยู่ตามลำพังคนเดียว เข้าไม่ถึงการบริการของรัฐไม่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ชุมชน มีเพ่ือนบ้านคอยให้การช่วยเหลือดูแล เป็นกลุ่มที่ได้รับเบี้ยยังชีพน้อยที่สุด 

ขนิษฐา นาคะ ได้วิจัยเรื่อง “วิถีชีวิตและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในหมู่บ้านชนบทแห่ง
หนึ่งในภาคใต้” ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุให้ความหมายการเป็นผู้สูงอายุ (คนแก่) ตามการรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และบทบาทหน้าที่ ตามข้อสรุป 4 ประการคือ 1) แก่เพราะแรงมัน
ถอย 2) แก่เพราะมีหลาน 3) แก่เพราะวัยเปลี่ยน ใจเปลี่ยน และ 4) แก่เพราะสังขารมันฟ้อง การรับรู้
ว่าเป็นผู้สูงอายุเริ่มต้นเมื่อผู้หญิงมีอายุ 50 ปีกว่า และผู้ชายมีอายุ 60 ปี วิถีชีวิตของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน
แห่งนี้สัมพันธ์กับการทำสวนยาง ครอบครัว ชุมชน และศาสนา ผู้สูงอายุที่ยังทำงานเพ่ือหาเลี้ยงชีพจะ
เข้านอนหัวค่ำ เพื่อตื่นตี 1 ตี 2 ไปตัดยาง เป็นวิถีชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ วิถีชีวิตของผู้สูงอายุดังกล่าว
ขัดแย้งกับความเชื่อของลูกหลานที่ต้องการทำงานสบายๆ ในเมือง ผู้สูงอายุให้ความหมายสุขภาพตาม
ความสามารถในการทำงานคือ สุขภาพดี หมายถึง สามารถทำงานได้และไม่มีโรค การเจ็บป่วยเล็กๆ 
น้อยๆ ที่ไม่มีผลต่อการทำงาน และการเจ็บป่วย หมายถึง ความอ่อนแอของร่างกายที่เกิดขึ้นและมีผล
ให้ไม่สามารถทำงานได้ การดูแลตนเอง หมายถึง การรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพ่ือให้สามารถทำงานได้
และไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น งานวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นวิถีชีวิตและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีดุลยภาพบน
พ้ืนฐานของการเข้าใจธรรมชาติ 

ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล และคณะ ได้ศึกษา กลไกการบริหารระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไทย 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุมีความจำ เป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสนองตอบปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 
และเพื ่อให้สามารถนำ นโยบาย แผน และมาตรการหลักไปสู ่การปฏิบัติอย่างได้ผล  การศึกษา
สถานการณ์การบริหารระบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน พบว่ากลไกการบริหารทั้งใน
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ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม การดำเนินงานขององคก์ร
ระดับชาติขาดความต่อเนื่อง โครงสร้างการบริหารงานผู้สูงอายุของหน่วยงานภาครัฐขาดความชัดเจน 
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและองค์การเอกชนที่ทำ งานด้านผู้สูงอายุขาดเอกภาพ ไม่มีการ
ประสานงาน แบ่งงานกันทำที่เหมาะสม การทำงานซ้ำซ้อน องค์กรประชาชนไม่เข้มแข็ง  

นารีรัตน์ จิตรมนตรี และ สาวิตรี ทยานศิลป์ ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื ่อง การ
ทบทวนองค์ความรู ้และแนวทางการจัดระบบสวัสดิการผู้ ส ูงอายุในประเทศไทย ได้นำเสนอ
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ พอสังเขปดังนี้ คือ 1) ระบบสวัสดิการสำหรับ
ผู้สูงอายุไทย ควรเน้นการสนับสนุนให้ชุมชนและ ผู้สูงอายุ พึ่งพาตัวเองมากกว่าการช่วยเหลือแบบ
สงเคราะห์ การจัดบริการแบบสงเคราะห์หรือให้เปล่า ดำเนินการเฉพาะที่จำเป็นสำหรับผู้ยากไร้   2) 
การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ควรทบทวนนโยบายเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 
การจัดช่องทางด่วน/ช่องทางสีเขียวสำหรับผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพและการดูแลที่บ้าน 3) 
สร้างระบบการออมเพื่อวัยเกษียณ 4) สร้างนโยบายส่งเสริมการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมอย่าง
ผาสุกและมีศักดิ์ศรี 5) ทบทวนนโยบายการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างแท้จริง 
  2.6.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

ปิยากร หวังมหาพร ได้วิจัยเรื่อง “นโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทย” ผลการวิจัย พบว่า มี
การค้นพบเรื่องตัวแบบการเข้าสู่วาระนโยบาย การก่อตัวนโยบาย และผลกระทบของนโยบายใน 3  
ประการสำคัญคือ 1) ประเด็นเรื่องผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้ว ถูกองค์การ
ระหว่างประเทศส่งผ ่านและถ่ายทอดแนวคิดนโยบายมายังประเทศที ่กำลังพัฒนา ผ่านการ
ประชุมสัมมนาขององค์การระหว่างประเทศ จุดประกายความคิดให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้นำประเทศกำลัง
พัฒนา ทำให้ประเด็นเรื่องผู้สูงอายุเข้าสู่วาระนโยบายของรัฐบาลในประเทศที่กำลังพัฒนาได้  2) การ
ก่อตัวของนโยบายผู้สูงอายุของประเทศไทยเป็นไปตามตัวแบบผู้นำแปลงรูป ผ่านองค์กรตัวแทน 
กล่าวคือ ส่วนราชการ ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในนโยบาย ดำเนินการทางการเมือง ผ่านกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่ตนเองจัดตั้งและให้เงินสนับสนุน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยกำหนดนโยบายผู้สูงอายุ  
3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการก่อตัวของนโยบายผู้สูงอายุตามตัวแบบผู้นำแปลงรูป ทำให้การจัดสรร
งบประมาณเพื่อผู้สูงอายุมุ่งเน้นไปที่โครงการต่างๆ ตามความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียที่ผลักดัน
เรียกร้องนโยบายจากรัฐ 

มาซุดะและโคจิมะ (Masuda and Kojima) ได้เสนอภาพรวมของ ความมั่นคงทางสังคม
แก่ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นในมุมมองของวงจรชีวิต ลักษณะของระบบความมั่นคงทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
มีการเปลี่ยนแปลงจากการช่วยเหลือคนยากจนทั่วๆ ไป สู่นโยบายที่เป็นสากลในการช่วยเหลือ คนที่
ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้บริการสังคมและพิจารณาจากรายได้ ผลประโยชน์ของความมั่นคง
ทางสังคมที่ผู้สูงอายุได้รับ ได้ขยายกว้างขึ้นในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ประมาณ 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่าย
ด้านประกันสังคมทั้งหมดจากการที ่เปลี ่ยนจากวัยทำงานไปสู ่วัยผู ้สูงอายุ  ในอนาคตจึงมีความ
จำเป็นต้องมีการประเมินถึงค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินบำนาญแก่ผู้สูงอายุ  ค่ารักษาพยาบาล และค่า
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ประกันในการดูแลรักษาในระยาวเพ่ือให้ระบบความมั่นคงทางสังคมมีประสิทธิภาพ และ ลดภาระวัย
คนทำงาน เป็นการประกันความเสี่ยงของประชากรในแต่ละวัย  

มัทนา พนานิรามัย ได้วิจัยเรื่อง “นโยบายและทิศทางนโยบายด้านผู้สูงอายุในอนาคตของ
ประเทศไทย” ผลการวิจัย พบว่า แม้ว่าประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุไม่มากนัก แต่ความ
รุนแรงของปัญหามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต หากภาครัฐไม่มีนโยบายเพื่อรองรับคนกลุ่มวัยทำงานที่
กำลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในช่วง 20 ปีต่อจากนี้ ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐว่า 
รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับปัญหาผู้สูงอายุใน 5 ประเด็นสำคัญคือ 1) การสร้างความมั่นคงทาง
รายได้ เช่น การประกันเงินเดือนขั้นต่ำที่ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสควรได้รับการสงเคราะห์ การออมแบบ
สมัครใจสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน การส่งเสริมอาชีพ 2) การพัฒนาระบบสุขภาพและสังคมสำหรับ
ผู้สูงอายุ ต้องเข้าถึงชุมชนหรือครอบครัวผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดสถานพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย
เรื้อรัง หรือครอบครัวไม่สามารถดูแลได้ 3) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการให้ความรู้กับคน
ในสังคมโดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวในเรื่องการเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ 4) เสริมการสร้างค่ านิยมที่ดีใน
สังคมที่มีต่อผู ้สูงอายุ 5) จัดตั ้งหน่วยงานกลางด้านผู ้สูงอายุ ทำหน้าที ่พัฒนานโยบายไปจนถึง
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดบริการและดูแลผู้สูงอายุของประเทศ 
 เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล ได้วิจัยเรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์
ประเด็นเรื่องการก่อตัวของนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่สามารถเข้าสู่วาระนโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามกรอบ การวิเคราะห์สามกระแส ได้แก่ กระแสการเมือง 
กระแสตัวปัญหา กระแสนโยบาย และหน้าต่างนโยบายตามตัวแบบของคิงด็อน (John W.Kingdon) 
ประการที่สอง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ เรียงตามลำดับความสำคัญได้ดังนี้ คือ 1) ภาวะผู้นำ 2) 
ทรัพยากรนโยบาย 3) การบริหารจัดการ 4) ความต้องการของผู้สูงอายุ 5) ความร่วมมือของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ประการที่สาม พบว่า ผลกระทบในด้านบวก คือ การนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู ้สูงอายุไปปฏิบัติจะทำให้คุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุดีขึ ้นทั ้งทางสุขภาพร่างกาย  จิตใจและรายได้ 
ผลกระทบในด้านลบ คือ ปัญหาด้านความจำกัดของงบประมาณ การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ผู้สูงอายุของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีบุคลากรจำนวนน้อยไม่สามารถดูแล
ผู้สูงอายุได้ท่ัวถึง ประการที่สี่ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความสำเร็จในการนำนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และควรปรับปรุงการนำนโยบายไป
ปฏิบัติหลายด้าน ได้แก่ งานด้านงบประมาณ การบริหารบุคลากร การจัดทำฐานข้อมูล อย่างบูรณา
การ และการจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ 

ภัสสร ลิมานนท์ ได้วิจัยเรื ่อง “บทบาทของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ในการสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุไทย” ผลการวิจัย พบว่า วิทยาลัยประชากรศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักวิจัย
ส่วนหนึ่งที่มีความสนใจและพัฒนาตนเองจนเป็นผู้เชี ่ยวชาญเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายของชาติ ในการจัดทำแผนงานที่ช่วยสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ดีพอสมควร ทั้งในระดับประเทศระหว่าง
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ประเทศ ในการเสนอข้อคิดเห็น คำแนะนำ เพื่อเป็นฐานในการกำหนดนโยบายที่จะให้การดูแลสวัสดิ
ภาพของผู้สูงอายุไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพท้ังทางกายและใจ รวมทั้งคุณภาพชีวิต
ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ และให้ผู้สูงอายุได้รับการยกย่องนับถือจากคนรุ่นหลังในฐานะที่เป็นผู้ผ่านโลก
และมีประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่า 

ดรุณี ทายะติ ได้ว ิจ ัยเรื ่อง “นโยบายและการจัดบริการดูแลผู ้ส ูงอายุของประเทศ
ออสเตรเลียและไทย” ผลการวิจัย พบว่า ประเทศออสเตรเลียมีการพัฒนาปรับปรุงนโยบายด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ศึกษารูปแบบ
และทดลองปฏิบัติการให้บริการต่างๆ ได้สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบัน กล่าวคือ ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้ตามลำพังอย่างปลอดภัยในบ้านของตนเองได้นานที่สุด  โดยร่วมมือจาก
องค์กรของรัฐและเอกชนเป็นอย่างดี และประการสำคัญคือ การสนับสนุนงบประมาณอย่างเหมาะสม 
ทำให้ผู้สูงอายุได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข สำหรับ
ประเทศไทย ซึ่งถือว่าผู้สูงอายุเป็นผู้มีคุณค่าต่อสังคม รัฐบาลจึงได้กำหนดแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ที่มีลักษณะบูรณาการเน้นให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่รัฐจัดสวัสดิการเสริม ส่วนภาคเอกชนมีทั้งให้บริการแบบแสวงหากำไร และแบบ
ไม่แสวงหากำไร สามารถจัดบริการให้ผู้สูงอายุได้เพียงบางกลุ่ม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้
อย่างเหมาะสม แต่เนื่องจากการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเป็นลักษณะต่างฝ่ายต่างทำ ขาด
องค์กรกลางที่จะช่วยประสานความร่วมมือระหว่างกันอย่างชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ตลอดจนบุคลากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังพบว่า การพยายามให้ชุมชนมีส่วนรว่ม
ในการจัดกิจกรรมบริการดูแลผู้สูงอายุต้องมีการสนับสนุนการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาแกนนำที่มี
ความรู้ความสามารถ และรัฐจัดสรรงบประมาณได้เหมาะสม จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตามแผนบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้  

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย มีค่อนข้างจำกัด และทั้งหมดเป็นการ
พรรณนาให้เห็นภาพรวมกว้างๆ จึงสรุปได้ว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อประเด็นปัญหาผู้สูงอายุ 
โดยมีการกำหนดไว้ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลทุกสมัย แต่เมื่อเทียบกับปัญหา
ด้านอื่นๆ ภาครัฐยังคงให้ความสำคัญในระดับหนึ่ง ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผู้สูงอายุ ต้องให้ความสำคัญกับการดูแลที่ดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับเปลี่ยนนโยบาย แผนงาน
การดำเนินงาน จากการตั้งรับปัญหามาเป็นการทำงานในเชิงรุกให้มากขึ้น เพ่ือรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ
ในปัจจุบัน ซึ่งพัฒนาการของนโยบายที่เกี ่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายต้องมีลักษณะเป็นความ
ร่วมมือกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมือกันกำหนดนโยบาย เพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติที่เป็นจริง และ
ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย 

นพนันท์ วรรณเทพสกุล ได้วิจัยเรื่อง “นโยบายสาธารณะท้องถิ่นจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
บทวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ จังหวัดสงขลา” ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล 
หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพ่ือผู้สูงอายุได้ 
ซึ่งถือว่าเป็นการ “อุดช่องว่าง” หรือช่วยไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งได้ในระดับหนึ่ง แต่ในทาง
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ปฏิบัติงบประมาณที่ได้รับยังมีน้อยมาก นอกจากนี้การขาดการบูรณาการด้านการจัดสรรงบประมาณ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการดูแลผู้สูงอายุ ทำให้แต่ละหน่วยงานต่างจัดสรรงบประมาณของ
หน่วยงานตนเอง ให้ความช่วยเหลือประชากรกลุ่มเป้าหมายเดียวกันในกิจกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม 
งบประมาณด้านการดูแลระยะยาวในอนาคตขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) กองทุนสุขภาพตำบล หรือกองทุนสวัสดิการชุมชน และกองทุนอ่ืนๆ ในลักษณะการ
ผสานงบประมาณ 

สัณห์หทัย สงวนศักดิ์ ได้วิจัยเรื่อง “ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการสร้างประสิทธิผลของการ
นำนโยบายการส่งบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติ : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า 
ประสิทธิผลของการนำนโยบายการส่งบริการสังคมแก่ผู ้สูงอายุไปปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร 
นอกจากขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย คือ 1) ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์นโยบาย 2) 
ความพร้อมของทรัพยากร 3) การสนับสนุนจากทางการเมืองและส่วนกลาง 4) การกำหนดภารกิจ
และมอบหมายงาน และ 5) รูปแบบการให้บริการแล้ว กรุงเทพมหานครมีการบริหารราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล จึงส่งผลให้การนำนโยบายการส่งบริการสังคมแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน ได้วิจัยเรื่อง “การนำนโยบายการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุไป
ปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล 16 แห่ง” ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลในการนำนโยบายการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุไปปฏิบัติในระดับองค์การบริหารส่วน
ตำบล ได้แก่ 1.1) ความชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย 1.2) ความพร้อมและความ
เพียงพอของทรัพยากร 1.3) ความรู ้ความเข้าใจของผู ้ปฏิบัติ และ 1.4) การกำหนดภารกิจและ
มอบหมายงาน 2) ข้อค้นพบจากการวิจัยแนวทางที่เหมาะสมในการนำนโยบายการบริการสาธารณะ
แก่ผู ้ส ูงอายุไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ 2.1) การบรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างนโยบายและการปฏิบัติ 2.2) การเตรียม
ความพร้อมของทรัพยากรด้านงบประมาณ บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ 2.3) การกำหนด
ภารกิจและมอบหมายงาน ให้แก่ผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 2.4) การทำความเข้าใจ
ชี้แจงในกระบวนการนโยบายและหลักปฏิบัติ ให้แก่ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติทราบ 2.5) การกระจาย
อำนาจให้แก่ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง 2.6) กำหนดระยะเวลาในการนำนโยบายไปปฏิบัติที่
ชัดเจน 2.7) คำนึงถึงลำดับความสำคัญของนโยบายเร่งด่วนที่ก่อประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 2.8) ความ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นในการนำนโยบายไปปฏิบัติ  2.9) ส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่ผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ 2.10) การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในกระบวนการนโยบาย 2.11) การ
นำนโยบายไปปฏิบัติที่ครอบคลุมต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.12) การติดตามผลและประเมินผลใน
การนำนโยบายไปปฏิบัติ และ 2.13) การนำนโยบายไปปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง 

ศิริวรรณ ศิริบุญ และคณะ ได้วิจัยเรื ่อง “การประเมินผลโครงการนำร่องการจัดตั้ง
ศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ” ผลการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้สูงอายุ
เป็นจำนวนมากมีความเห็นว่าการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุมี
ประโยชน์หลายอย่าง อาทิ เช่น การได้รับบริการทางด้านสุขภาพอนามัย การได้มีโอกาสพบปะ
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สังสรรค์กับบุคคลอื่นๆ และการได้รับความรู้เพิ่มเติม และผู้สูงอายุให้ความเห็นในด้านของการบรหิาร
ว่าผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดยังไม่มั่นใจว่าคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุจะ
จัดหาทุนมาให้การสนับสนุนงานของศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู ้สูงอายุได้โดยไม่ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานราชการ และประเด็นสำคัญ พบว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งในรูปของการ
ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน และการได้รับข่าวสารจากผู้นำชุมชนเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ  ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญต่อการ
สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในชุมชน และกลยุทธ์ในการสร้างความมั่นคงให้แก่ศูนย์บริการทาง
สังคม สำหรับผู้สูงอายุ คือ การเพิ่มศักยภาพของผู้นำ และผู้บริหารงานของศูนย์ รวมทั้งการเพิ่มขีด
ความสามารถในการทำงานเป็นทีมให้แก่คณะผู้ดำเนินงาน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

วิธีการที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นปัญหาของการวิจัยว่า กลุ่มผู้สูงอายุใน
สังคมไทยมีแนวโน้มที่ต้องพึ่งพาตนเองในด้านการสร้างรายได้  การกระจายงานสู่บ้านหรือชุมชนใน
รูปแบบงานไม่ประจำ(Freelance) เพื่อลดอุปสรรคของผู ้สูงอายุจากการเดินทางไปทำงาน หรือ 
สภาพแวดล้อมในสถานที่ที ่ทำงานที่ไม่เหมาะสม และเพิ่มโอกาสในการทำงานเชิงเศรษฐกิจของ
ผู้สูงอายุโดยทำงานภายในบ้านหรือภายในชุมชนรวมทั้งเพื่อให้เกิดการแบ่งงานกันท่าตามความถนัด
และความสามารถอย่างเหมาะสม โดยดำเนินการศึกษาข้อมูลผู ้สูงอายุตำบลบ้านป้อม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่ได้มีการรวบรวมไว้แล้วจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตำบลบ้านป้อม พัฒนาชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นอกจากนั้นยังศึกษาข้อมูลจากกลุ่มผู้สูงอายุจิตอาสาและผู้สูงอายุที่มีอาชีพอิสระ ในตำบล
บ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการสนทนากลุ่ม เพื่อ ศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญ และ
ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานให้ เป็นปัจจุบัน โดยครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา แรงงาน 
การจ้างงาน สาธารณสุข สภาพปัญหา เหตุการณ์สำคัญของ ชุมชนและความต้องการด้านการทำงาน
อิสระของผู ้ส ูงอายุในตำบลบ้านป้อม เบื ้องต้น และ ลงพื ้นที ่ว ินิจฉัยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
(Participatory Rural Appraisal : PRA)เป็นกระบวน การเรียนรู ้ร่วมกันระหว่างคนภายใน และ
ภายนอกชุมชน โดยอาศัยเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อกําหนดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชน ภายใต้
กระบวนการดังนี้ 
         1) การสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน ร่วมสำรวจศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการจัดทำแบบ
สำรวจ และรวมกลุ่มผู้สูงอายุผ่านหน่วยงานระดับท้องถิ่น แจกแบบสำรวจ รวบรวม และตรวจสอบ
ความครบถ้วนถูกต้อง 
 2) ประสานเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการการสำรวจข้อมูลนายจ้าง/สถาน
ประกอบการที่ต้องการจ้างผู้สูงอายุทำงาน โดยการจัดทำแบบสำรวจ และดำเนินการติดต่อนายจ้าง/
สถานประกอบการ หรือเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมเวทีส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัย ในประเด็น
ความต้องการจ้างงาน สิทธิประโยชน์การจ้างงาน  
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 3) ส่งเสริมการมีงานทำ ด้วยการประสานหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอยุธยา เพ่ือนำข้อมูล
ผู้สูงอายุที่ต้องการประกอบอาชีพหรือทำงาน และข้อมูลนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้าง
ผู้สูงอายุทำงาน มาร่วมเวทีวิเคราะห์และคืนข้อมูลพร้อมจัดทำทะเบียน และฐานข้อมูล 
   4) ขยายผลภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายผู้สูงอายุในพ้ืนที่ เพ่ือขยาย
ผลการจ้างงานและการประกอบอาชีพอิสระของผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อมให้เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการ
ร่วมศึกษาวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมอาชีพและทดลองปฏิบัติ พร้อมให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการ
ประกอบการ ได้แก่ การบริหารจัดการ การบัญชี การตลาด การคิดต้นทุน กำไร และแหล่งเงินทุน 
โดยมี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และอาจมีการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ 
  5) การขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพอิสระสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมุ่งขยาย
ผลอาชีพอิสระใหม่สำหรับผู้สูงอายุที่น่าสนใจ คือ อาชีพวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ผู้สนใจทั่วไป 
ซึ่งผู้สูงอายุที่มีทักษะและประสบการณ์ในอาชีพต่างๆ สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาประกอบเป็น
อาชีพอิสระด้วยการเป็นวิทยากรภูมิปัญญา พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลให้แก่บุคคลทั่วไปติดต่อจ้างงาน
เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่สนใจได้ 
 6) ร่วมจัดทำผลสรุป อันผ่านกระบวนการคืนข้อมูลจากเครือข่ายผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของกลุ่มผู้สูงอายุให้รับทราบ
ถึงผลการดำเนินงานด้วยกัน 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ และ
สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ได้ใช้วิธีการรวบรวมหลายแบบจากหลายกลุ่มเพื่อความ
ถูกต้อง แม่นตรง เชื่อถือได้ จึงดําเนินการรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อยเป็นหลักและใช้วิธีการอื่นร่วมด้วย เช่น การเข้าพื้นที่การ
สังเกต การบันทึกภาคสนาม การถอดบทเรียนรู้การสังเคราะห์องค์ความรู้แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่  
 ช่วงที่ 1 ก่อนเริ่มดําเนินการวิจัย 2 เดือน ประกอบด้วย การเตรียมงาน การประสานงานใน
พ้ืนที่  
 ช่วงที่ 2 การดําเนินการวิจัยใช้เวลา 10 เดือน ประกอบด้วย การเตรียมพ้ืนที่ศึกษา การสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาครั้งนี้ทีมวิจัยที่มี
ประสบการณ์งานวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการประชุม กลุ่มย่อยโดยมีผู้สังเกตการณ์กระบวนการและมี
การบันทึกเทปหลังได้รับอนุญาตแล้ว โดยมีขั้นตอน การวิจัยดังนี้  
  
ผลการวิจัย  

การพึ่งตนเองท้ังด้านสุขภาพกายและใจ  
  กลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบ้านป้อม ทีมวิจัยได้ร่วมกันจัดกลุ่มผู้สูงอายุไว้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1)  กลุ่ม
เศรษฐกิจดี สุขภาพดี 2) กลุ่มเศรษฐกิจดี สุขภาพไม่ได้ 3) กลุ่มเศรษฐกิจไม่ดี สุขภาพดี 4) กลุ่ม
เศรษฐกิจไม่ดี สุขภาพไม่ดี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. กลุ่มสุขภาพดี เศรษฐกิจดี ซึ่งมีจำนวน452คน ลักษณะของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มองเห็นศักยภาพของตนเองที่จะ
ช่วยเหลือสังคมได้ ร่วมถึงไม่อยากเป็นผู้สูงอายุที่เป็นภาระทางสังคม อีกท้ังอยากบอกกล่าวกลับสังคม
ว่าผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลที่ไร้ค่า แต่ยังคงสามารถทำกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสมของตนเองที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เป็นอย่างดี ผู้สูงอายุกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่เคยมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สู ง
และเป็นที ่ยอมรับในสังคม เช่น ครู อาจารย์ ข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทห้างร้านที ่ประสบ
ความสำเร็จด้าน อาชีพ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มักจะมีความภาคภูมิใจในสถานะทางสังคมของตนเอง ไม่ยอม
ให้ตนเองเป็นภาระกับสังคม ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นกลุ่มที่มีจิตอาสาพัฒนาสังคมอย่างจริ งใจจน
สามารถขยายผลให้มีสมาชิกของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มด้วย
กระบวนการ “จิตอาสา” ที่มีความสุขจากการได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยกันเป็นค่าตอบแทน จึงทำให้
เห็นว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้ มีศักยภาพทางจิตใจที่เข้มแข็งแม้ในบ้างครั้งจะประสบปัญหาสุขภาพบ้าง
เล็กๆน้อยเช่น อุปสรรคของการได้ยิน ได้ฟังเป็นต้น แต่ด้วยจิตใจและสถานะทางสังคมที่ดี  จึงทำให้
ศักยภาพด้านจิตใจมีความเข้มแข็งพร้อมทำกิจกรรมเพ่ือสังคมได้ตลอดเวลา  

2. กลุ่มสุขภาพดี เศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งมีจำนวน 320 คน ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ มีสุขภาพร่างกายที่ยัง
แข็งแรงดี แต่มีความขัดสนด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากทุนฐานเดิมเป็นเกษตรกร ลูกจ้าง รวมไปถึงมีภาระ
ที่ยังต้องดูแลลูกหลาน กลุ่มนี้สามารถที่จะประคับประคองชีวิตไปได้โดยไม่เดือดร้ อนหากไม่มีกรณีที่
จะต้องใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกว่าการใช้ใจในชีวิตประจำวัน เช่น การใช้จ่ายในกรณีสมาชิกใน
ครอบครัวเจ็บป่วย หรือการเสียค่าใช้จ่ายได้การศึกษาของลูกหลาน เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ จะเป็น
กลุ่มติดครอบครัว ประกอบอาชีพเล็ก ๆ น้อย เช่นการเลี้ยงไก่ไข่ การรับจ้างเย็บผ้า การรับจ้างเลี้ยง
หลาน โดยชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ติดบ้านไม่ค่อยมีบทบาทอย่างเต็มที่ในการเข้าร่วมกลุ่มจิตอาสา จะเข้า
ร่วมเฉพาะกรณีการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ หรือกิจกรรมนันทนาการอื่นๆเป็นบางครั้ง 
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีศักยภาพทางจิตใจที่เข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ หากมีปัญหาเศรษฐกิจ 
สังคม หรือปัญหาชีวิตส่วนตัวรวมไปถึงปัญหาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมากระทบจิตใจ จะทำ
ให้ศักยภาพทางจิตใจผู้สูงอายุกลุ่มนี้อ่อนแอลงทันที  

3. กลุ่มสุขภาพไม่ดี เศรษฐกิจดี มีจำนวน210 คน ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที ่มี
สถานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างมั ่นคงมีเงินเก็บออม ช่วยเหลือตนเองได้บ้างแต่ยังต้องการความ
ช่วยเหลือบางส่วน รวมไปถึงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้และเป็นกลุ่ ม
ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้หรือมีภาวะแทรกซ้อน มีหลายโรค และมีกลุ่มอาการสำคัญของ
ผู้สูงอายุที่มีผลต่อการ ไปมาได้โดยอิสระ ในด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ จะมีความจำกัดในการดำเนิน 
ชีวิตในสังคมชัดเจน และอาจมีความจำกัดในการทำกิจวัตรประจำวัน พื้นฐานหรือต่อเนื่องบาง
ประการ ทำให้ต้องการความช่วยเหลือ จากผู้อื่นบ้างบางส่วน เช่น ในการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่ 
สามารถเดินตามลำพังบนทางเรียบได้ ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ หรือผู้ช่วยเหลือ ในขณะที่ศักยภาพ
ด้านจิตใจผู้สูงอายุในกลุ่มนี้มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตนเอง อันเกิดจากความอึดอัดใจต่อ
สภาพร่างกายที่ไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตประจำวัน กลุ่มนี้แม้เศรษฐกิจจะดี แต่สภาพจิตใจยังมีความวิตก
กังวลและความอึดอัดใจอยู่ตลอดเวลา 
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4. กลุ่มสุขภาพไม่ดี เศรษฐกิจไม่ดี มีจำนวน 84..คน ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
สถานะทางการเงินในลักษณะพอใช้จ่ายประทังชีวิตไม่มีเงินเก็บออมมากมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตนเองได้บ้างเล็กน้อยโดยยังต้องการความช่วยเหลือบางส่วน ไปจนถึงไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายและ/หรื อการทำ
กิจวัตรพ้ืนฐานประจำวันอื่นและเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคและมีภาวะแทรกซ้อน ภาวะ
หง่อม/ เปราะบาง ในด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง เป็นกลุ่มที่มีความ จำกัดในการทำกิจวัตร
พื้นฐานประจำวัน ไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้  ทำให้ต้องการความ
ช่วยเหลือ จากผู้อื่น กลุ่มนี้ ถือเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านจิตใจ ซึ่งต้องการความรักความ
เข้าใจจากครอบครัวและสังคมอย่างใกล้ชิด หากสังคมและครอบครัวละทิ้งไม่สนใจดูแล กลุ่มนี้จะมี
ภาวะความทุกข์ทางจิตใจมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆเป็นพิเศษ 

   การพึ่งตนเองทั ้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดล้อมของผู ้สูงอายุตำบลบ้านป้อม   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบมีส่วนร่วม 
      1. สูงอายุตำบลบ้านป้อมบางคนยังมีการประกอบอาชีพหลังเกษียณคือผู้สูงอายุ 
บางคนยังมีรายได้ น้อย หรืออาจไม่คุ ้นชินกับการใช้ชีวิตโดยทิ้งเวลาเปล่าประโยชน์ก็สามารถ 
ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้ ซึ่งตามกฎหมายก็เปิดโอกาสให้ผู ้สูงอายุสามารถประกอบอาชีพได้ เช่น 
พนักงานรักษาความปลอดภัย วิทยากรที่ปรึกษาของบริษัท อาจารย์ในสถานศึกษา เป็นต้น โดยจาก 
การเก็บข้อมูลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่รายได้น้อย หากเกษียณอายุจากการรับราชการหรืองานประจำแล้ว 
เมื ่อได้ใช้ช ีวิตที ่ไม่ต้องทำงานอีก  ต่อไปกลับมีความรู ้ส ึกไม่คุ ้นชินกับการปล่อยเวลาว่าง โดย 
เปล่าประโยชน์ จึงสรรหากิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผู ้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านป้อม 
มีการประกอบอาชีพต่างๆ มีจำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่  

1. อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ (ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ ม.1, ม.2, ม.10, และ 
ม.11) 

2. อาชีพปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงโค กระบือ แพะ เป็ด ไก่ เป็นต้น  
3. อาชีพค้าขาย เช่น ร้านค้าของชำ ตลาดนัด ร้านอาหารตามสั่ง เป็นต้น 
4. อาชีพรับจ้าง เช่น บริษัทเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
5. อาชีพอ่ืน ๆ เช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ 

   การดูแลตนเองของผู้สูงอายุในตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านเศรษฐกิจมี
รูปแบบกิจกรรมที่เน้นการสร้างคุณค่าของตัวเองและการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาในหลาย
ด้าน อาทิ ด้านอาชีพ งานหัตถกรรม  จักสาน  การเกษตรและประมงเพื่อการยังชีพในขณะเดียวกัน  
ผู้สูงอายุยังมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาในด้านการสร้างสรรค์สั งคมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตและสภาพสังคมของผู้สูงอายุและเป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้สูงอายุทั้งสิ ้นและเป็น
ประสบการณ์เดิมผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆ ที่มีการสืบต่อกันมาภายในสังคมและสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตให้อยู่รอด โดยให้
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพสังคม วัฒนธรรม องค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยพื้นที่ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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เป็นพื้นที่ก่ึงเมือง กึ่งชนบท มีบริบทเชิงพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม และพ้ืนที่
เกษตร การพึงตนเองของผู้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นการปรับตัวให้เข้ากับ
บริบทเชิงพ้ืนที่ดังกล่าว โดยการประยุกต์ใช้ฐานความรู้และอาชีพดั้งเดิมมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
ด้านเศรษฐกจิในครัวเรือน เช่นการถักเปลส่งขาย การสานหมวก การสานตระกร้า องค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาด้านการเกษตรพื้นฐาน ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ หมู่11 ซึ่งผู้สูงอายุประกอบ
อาชีพการทำนามาตลอด และเมื่อความเป็นเมืองท่องเที่ยวคืบคลานเข้ามายังพื้นที่ตำบลบ้านป้อม
ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของความหลากหลายทางสังคม ด้วยการ
ปลูกพืชผักอินทรีย์ และเก็บผักส่งตัวแทนนำไปขายในตลาดชุมชน ในขณะที่ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพด้านการเกษตร มักจะประกอบอาชีพค้าขาย หรือทำงานฝีมือซึ่งเป็นของที่ระลึกส่งร้านค้า
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อสำรวจตามประเภทอาชีพแล้วจะเห็นได้ว่า
ผู้สูงอายุ มีการประกอบอาชีพตามกลุ่มต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าการพึงตนเองด้านด้านเศรษฐกิจจะพบวา่ผู้
ปัจจุบันผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อมมีรายได้หลายช่องทางดังนี้  

1. กลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นอดีตข้าราชการเมื่อเกษียณอายุจะได้รับเงินบำนาญหรือบางกลุ่มเป็น
ลูกจ้างของรัฐจะได้เงินบำเหน็จ จึงทำให้ผู้สูงอายุกลุ่ มนี้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากเพราะมีรายได้
ประจำทุกเดือน ในกรณีหากได้รับเงินบำเหน็จแล้วก็สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีก แต่ในกรณี
หากได้รับเงินบำนาญจะไม่สามารถขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เนื่องจากผู้รับเงินบำนาญถือเป็นผู้ได้รับ
สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. กลุ่มผู้สูงอายุที่เคยทำงานบริษัทเอกชนและกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นชาวบ้านทั่วไป. โดยกลุ่มผู้ที่
เคยทำงานบริษัทเอกชนได้รับค่าตอบแทนก่อนออกจากงานมีลักษณะคล้ายบำเหน็จคือได้รับเงิน
จำนวนหนึ่งซึ ่งคำนวณจากเงินประจำตำแหน่งคูณด้วยระยะเวลาอายุในการทำงานซึ่งขึ ้นอยู ่กับ
ตำแหน่งงานกฎเกณฑ์และรายได้ของกิจการนอกจากนั้นยังได้รับเงินจากประกันสังคมโดยหักจากเงิน
ประจำเดือนของลูกจ้างรวมกับเงินของนายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างและเงินที่รัฐบาลจ่ายอีกด้วย ในขณะที่
ผู้สูงอายุที่เป็นชาวบ้านปกติทั่วไป จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเป็นประจำทุกเดือน ตามอายุของ
ผู้สูงอายุเช่น 60-69 ปีได้รับ 600 บาท 70-79 ปีได้รับ 700 บาทเป็นต้นซึ่งผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพ
จาก อบต.บ้านป้อม  

ในขณะที่ศักยภาพการพึงตนเองด้านสังคมพบว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่พร้อมด้วยความรู้และ
ประสบการณ์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแม้จะมีร่างกายอ่อนแอเสื่อมถอยแล้วแต่ก็ยังพร้อมช่วยเหลือ
ครอบครัวและสังคมและเนื่องจากผู้สูงอายุมีความรู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวจึงมักจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ
ขึ้นมาเพื่อให้ผู้สูงอายุวัยเดียวกันได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเป็นศูนย์กลางในการ
จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุมีการดูแลสวัสดิการทางสังคมแก่สมาชิกและมีการนำความรู้ที่เชียวชาญมา
สร้างรายได้ให้กับชมรมเช่นกลุ่มเกษตรกรที่มีการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในด้านสังคมส่วนรวมและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
และกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานทำบุญต่าง ๆ เช่นงานอุปสมบท งานศพ เป็นต้น การที่ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุด้วยกันได้ทำงานเพ่ือสังคมทำให้ผู้สูงอายุรู้
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ว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของลูกหลานหรือสังคมอีกต่อไปแต่ผู ้สูงอายุจะเป็นเหมือนพลังที่เป็นแรง
ขับเคลื่อน 

ในส่วนของการพึงตนเองของผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อมด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าผู้สูงอายุให้
ความสำคัญและใส่ใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดในการใช้ชีวิตของตนเอง ที่จะช่วย
ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกปลอดภัยในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน  ผู้สูงอายุมีการปรับตัว โดย
การยอมรับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อม
นั้น ๆ ได้ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งผู้สูงอายุในไทยนั้นส่วนใหญ่มีการปรับตัวที่สูง
เพราะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ทำให้ผู้สูงอายุ
ภายในครอบครัวยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงได้ จนนำไปสู ่การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมเพื ่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน   

การเสริมสร้างพลังการประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ในการเพิ ่มรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบมีส่วนร่วม 

บ้านป้อมเป็นตำบลที่ตั ้งอยู่ติดเมืองพระนครศรีอยุธยา มีสภาพเป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท 
ปัจจุบันสังคมเมืองได้ขยายแผ่มาครอบคลุมตำบลบ้านป้อม ความเป็นอยู่ของคนเริ่มต่างคนต่างอยู่ 
การทำงานร่วมกันของคนเริ่มน้อยลง มีความแยกส่วน ความเอื้ออาทรลดน้อยลง ฯลฯ แต่กระนั้นก็
ตามในตำบลบ้านป้อม ก็มีการจัดตั้งกลุ่มและองค์กรชุมชน เพื่อเป็นสถานที่รวมตัวของประชากรใน
ตำบลเพื่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เกิดสัมพันธภาพอันดีงามของสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  

ทุนทางอาชีพของผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม 
ตำบลบ้านป้อมเป็นชุมชนต้นแบบ สะท้อนจากข้อมูลความสำเร็จของกลุ่มองค์กรชุมชนต่าง ๆ 

ที่ดำเนินการแล้วส่งผลให้ชาวตำบลบ้านป้อมเกิดความเข้มแข็ง ออกมาเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงาน แต่ก็ยังเป็นความเข้มแข็งของกลุ่มบางส่วนเท่านั้น เพราะหากเทียบกับประชากร
ส่วนใหญ่จะพบว่า ยังคงไม่สามารถก้าวข้ามความแตกต่างทางรายได้ให้กับคนทั้งตำบลบ้านป้อมได้ 
เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของสาเหตุต่างๆ ที่ได้นำเสนอมาแล้ว ในขณะที่ผู้นำกลุ่มต่าง ๆ ต้องทำงาน
อย่างหนักเพื่อจะทำให้กลุ่มอยู่รอด ซึ่งจะส่งผลในการความอ่อนล้า ในระยะยาว ดังนั้น การทำงาน
อย่างเป็นระบบที่มีโครงสร้างและการแบ่งแยกงาน กระจายงาน จะเป็นหนทางที่สามารถออกจาก
สภาพปัญหาตรงนี้ได้ เนื่องจากในปัจจุบัน สมาชิกกลุ่มบางกลุ่มมักจะสวมหมวกหลายใบ คือ ทำหลาย
หน้าที่ เช่น เป็น อสม. เป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ เป็นสมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งมักจะเป็นคนเดิม ๆ 
ที่ทำงาน สะท้อนถึงการสร้างบุคลากรใหม่ ๆ หรือกลุ่มบุคคลรุ่นใหม่ที่จะมาสืบสานงานต่อมีจำนวน
น้อย เพราะคนรุ่นใหม่ก็มักจะแสวงหาโอกาสในการเข้าไปทำงานในเมือง แทนที่จะอยู่ในพื้นที่ รอบ
นอกหรือต่างจังหวัด.  

ทุนทางอาชีพในพื้นที่ตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในอดีตขึ้นอยู่กับการเกษตร  
และการค้ากับต่างประเทศ คนอยุธยาทำเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการเพาะปลูกสำคัญ อาทิ ข้าว พืช
และผลไม้ชนิดอื่น เช่น ทุเรียน มะพร้าว ส้ม มะม่วง และมังคุด เป็นต้นนอกจากการเกษตร คนอยุธยา
ยังมีฝีมือเรื่องงานหัตถกรรม ด้วยเช่นกัน โดยมีชุมชนช่างฝีมือที่เป็นแรงงานชั้นดีและผลิ ตสินค้าออก
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ขายอยู่หลายชุมชน (วรรณศิริ เดชะคุปต์ และปรีดี พิศภูมิวิถี, 2554) ดังนั้นภาพของอาชีพในอดีตจึง
สะท้อนการสืบทอดมาสู่ปัจจุบันผ่านผู้สูงอายุ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอาชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันจะพบเห็นอยู่ 7 
กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) กลุ่มอาชีพ ทำนา 2) กลุ่มอาชีพ จักสาน 3) กลุ่มอาชีพ ถักเปลญวน 4) กลุ่ม
อาชีพ เลี้ยงสัตว์ปีก 5) กลุ่มอาชีพ ค้าขาย 6) กลุ่มอาชีพ ขนมทองม้วน ขนมหม้อแดง 7) กลุ่มอาชีพ 
โรตีสายไหม 

สภาพปัญหาการประกอบอาชีพอิสระของผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากการลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุในตำบลบ้านป้อมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พบว่าผู้สูงอายุล้วนมีภูมิปัญญาและทักษะทักษะทางอาชีพ การเปลี่ยนมุมมองใน
ประเด็นของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ของผู้สูงอายุในชุมชน ไม่ได้มองเพียงการเพิ่มรายใด้ แต่
ชุมชนผู้สูงอายุมองผสมผสาน ทั้งมิติความสุขทางใจ สังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อ 
และศักยภาพทางร่างกายที่สมดุลกับการสร้างงานสร้างรายได้ 

อาชีพผู้สูงอายุมีความหลากหลาย ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุมีประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพมาอย่างยาวนาน แต่เนื่องด้วย สุขภาพที่ไม่เอ้ือ ตลอดถึงมีภาระในการดูแลหลานๆ จึงทำให้หยุด
การประกอบอาชีพ อย่างไรก็ตามหน่วยงานต่าง ๆ มีโครงการอบรมประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ
หลายครั้ง แต่โครงการเหล่านั้นไม่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเกิดความเชี่ยวชาญ อีกทั้งไม่ได้
วิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุในการอบรมอาชีพเหล่านั้น รวมถึงไม่วิเคราะห์ต้นทุนและ
ความถนัดทางอาชีพของผู้สูงอายุ ทำให้โครงการอบรมอาชีพไม่ประสบความสำเร็จและสร้างรายได้
ให้กับผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริง 

ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพในตำบลบ้านป้อมส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบ และประกอบ
กิจการส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง และบางคนประกอบอาชีพซึ่งเป็นลักษณะของกิจการในครัวเรือนโดย
ไม่ได้รับค่าจ้าง ในขณะที่ผู้สูงอายุที่เป็นเพศชายในกลุ่มเศรษฐกิจไม่ดี หากมีสถานภาพสมรส จะเป็นผู้
ที่ต้องทำงานค่อนข้างมากเพราะยังต้องหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว ในขณะที่ผู้สูงอายุเพศหญิงใน
กลุ่มที่สุขภาพดี เศรษฐกิจไม่ดี ซึ่งมีสถานะโสด หย่า และเป็นหม้าย จะเป็นผู้ต้องทำงานหนักในการ
ประกอบอาชีพ เพราะยังต้องมีภาระรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรหลาน 

เมื่อพิจารณาถึงปัญหาจากการประกอบอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีปัญหาการได้รับ
ค่าตอบแทนที่น้อยโดยส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยเดือนละ 5000-7000 บาท อีกทั้งไม่สามารถ
ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่เอ้ือ รวมไปถึงการไม่ต่อเนื่องของผู้จ้างหรือผู้รับ
ซื้อสินค้าจากอาชีพของผู้สูงอายุ 

การเสริมสร้างพลังการประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ในการเพิ ่มรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบมีส่วนร่วม 
 จากการร่วมประชุมทีมวิจัยกับเครือข่ายผู้สูงอายุในตำบลบ้านป้อมในการเสริมสร้างพลังการ
ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ในการเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ทีมวิจัยชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ซึ่งมีจิตอาสาปรารถนาดีที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้สูงอายุทุกคนในตำบลบ้านป้อม โดย
ทุกคนมีความเห็นว่าผู้สูงอายุในตำบลบ้านป้อม จะต้องมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดี มีคุณภาพชีวิตดี มี
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สุขภาพกายจิตที ่แข็งแรง และสังคมผู ้สูงอายุตำบลบ้านป้อมจะต้องเป็นสังคมที่มีความสามัคคี
สมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกัน โดยมีกระบวนการดำเนินการดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
การพึ่งตนเองทั้งด้านสุขภาพกายและใจ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของผู้สูงอายุ

ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบมีส่วนร่วมตำบลบ้านป้อม  
ผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อมประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม อันได้แก่  
1. กลุ ่มสุขภาพดี เศรษฐกิจดี ส่วนใหญ่เป็นผู ้สูงอายุในพื ้นที ่ซึ่งเคยเป็นข้าราชการที่

เกษียณอายุ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มองเห็นศักยภาพของตนเองที่จะช่วยเหลือสังคมได้ ร่วมถึงไม่อยากเป็น
ผู้สูงอายุที่เป็นภาระทางสังคม อีกท้ังอยากบอกกล่าวกลับสังคมว่าผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลที่ไร้ค่า แต่ยังคง
สามารถทำกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสมของตนเองที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เป็นอย่างดี  

2. กลุ่มสุขภาพดี เศรษฐกิจไม่ดี ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ มีสุขภาพร่างกายที่ยังแข็งแรงดี แต่มีความ
ขัดสนด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากทุนฐานเดิมเป็นเกษตรกร ลูกจ้าง รวมไปถึงมีภาระที่ยังต้องดูแล
ลูกหลาน กลุ่มนี้สามารถที่จะประคับประคองชีวิตไปได้โดยไม่เดือดร้อนหากไม่มีกรณีที่จะต้องใช้จ่าย
เป็นจำนวนมากกว่าการใช้ใจในชีวิตประจำวัน  

3. กลุ่มสุขภาพไม่ดี เศรษฐกิจดี  ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสถานะทางเศรษฐกิจ
ค่อนข้างมั่นคงมีเงินเก็บออม ช่วยเหลือตนเองได้บ้างแต่ยังต้องการความช่วยเหลือบางส่วน รวมไปถึง
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้และเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่ควบคุม
ไม่ได้หรือมีภาวะแทรกซ้อน มีหลายโรค  

4. กลุ่มสุขภาพไม่ดี เศรษฐกิจไม่ดี ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีสถานะทางการเงิน
ในลักษณะพอใช้จ่ายประทังชีวิตไม่มีเงินเก็บออมมากมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
เล็กน้อยโดยยังต้องการความช่วยเหลือบางส่วน ไปจนถึงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตร
ประจำวันได้ ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายและ/หรือการทำกิจวัตรพื้นฐานประจำวันอ่ืน
และเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีโรคเรื้อรังหลายโรคและมีภาวะแทรกซ้อน ภาวะหง่อม/ เปราะบาง  

การเสริมสร้างพลังการประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ในการเพิ ่มรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบมีส่วนร่วม 

การเสริมพลังตนเองของผู้สูงอายุในตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านเศรษฐกิจมี
รูปแบบกิจกรรมที่เน้นการสร้างคุณค่าของตัวเองและการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาในหลาย
ด้าน อาทิ ด้านอาชีพ งานหัตถกรรม  จักสาน  การเกษตรและประมงเพื่อการยังชีพในขณะเดียวกัน  
ผู้สูงอายุยังมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาในด้านการสร้างสรรค์สังคมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตและสภาพสังคมของผู้สูงอายุและเป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ของผู้สูงอายุทั้งสิ ้นและเป็น
ประสบการณ์เดิมผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆ ที่มีการสืบต่อกันมาภายในสังคมและสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู ้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตให้อยู่รอด 
นอกจากนั้นกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นอดีตข้าราชการเมื่อเกษียณอายุจะได้รับเงินบำนาญหรือบางกลุ่มเป็น
ลูกจ้างของรัฐจะได้เงินบำเหน็จ จึงทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้สามารถพ่ึงพาตนเองได้มาก  
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กลุ่มผู้สูงอายุได้ร่วมวางแผนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจ โดย
มุ่งหวังในการสร้างพลังใจให้ผู้สูงอายุหันมาประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครับครัว
ภายใต้การกำหนดพันธกิจ (Mission) ของกลุ่มว่า “สร้างผู้สูงอายุแกนนำประกอบอาชีพ พัฒนา
ส่งเสริมอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ อย่างครบวงจร ขยายผลเชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วม”
โดยเริ่มจากการเสริมแรงและสร้างกลุ่มผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพเป็นแกนนำ และขยายผลถ่ายทอด
และเชิญชวนให้ผู้สูงอายุคนอ่ืนๆเข้ามาร่วมรับอาชีพอิสระไปทำนอกจากนั้นเครือข่ายผู้สูงอายุยังมีการ
สำรวจศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายในการเชิญชวนเข้าร่วมกระบวนการส่งเสริมอาชีพอิสระ โดยมีการ
เชื่อมประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อบต. รพสต.และ กศน.บ้านป้อม 

การเสริมสร้างระบบและกลไกการลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการ
ส่งเสริมอาชีพอิสระ (Freelance) ของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นอกจากกลไกภายในอันได้แก่เครือข่ายผู้สูงอายุในตำบลบ้านป้อมแล้ว กระบวนการการ
เสริมสร้างระบบและกลไกการลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ ด้วยกระบวนการส่งเสริมอาชีพอิสระ 
(Freelance) ของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านป้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
สำคัญอันได้แก่ อบต.บ้านป้อม กศน.บ้านป้อม และรพ.สต. รวมไปถึงเครือข่ายผู้ประกอบการ และวัด
ในชุมชนด้วย กลไกดังกล่าวโดยเฉพาะ อบต.บ้านป้อม กศน. และรพสต.บ้านป้อม ทำงานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วยการการสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่สนใจ
ประกอบอาชีพ  ดำเนินการฝึกอาชีพ ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ในท้องถิ่นเพ่ือ เสริมสร้างสมรรถนะการผลิต 
การปลูก การสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสให้เกิดการทำงาน 
ส่งเสริม สนับสนุนอย่างครบวงจรในการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้หันมาประกอบ
อาชีพ รวมไปถึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม และเป็นกลไก
ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากอาชีพของผู้สูงอายุด้วยกัน  ด้วยการรับซื้อสินค้า การ
ประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายต่างๆท้ังในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

นอกจากนี้ ยังพบว่า รพสต.บ้านป้อมเป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ อีกทั้งผู้สูงอายุ
มีความจำเป็นที่ต้องเข้ามาตรวจสุขภาพ หรือมารับข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพอยู่เป็นประจำ ดั้งนั้น การ
ที่ อบต.หรือ กศน.บ้านป้อมจะจัดโครงการหลักสูตรอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะประสาน
ความร่วมมือกับ รพสต.บ้านป้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานทีมีการเชื่อมประสานกับเครือข่ายผู้สูงอายุในตำบล
บ้านป้อม รวมถึงกลุ่ม อสม.บ้านป้อม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างเหนียวแน่น การขับเคลื่อนงาน
ผู้สูงอายุของ อบต.บ้านป้อม และ กศน.บ้านป้อม จึงมักใช้พื้นที่ รพสต.บ้านป้อมเป็นเครือข่ายประสาน
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในมิติต่างๆ  

อบต.บ้านป้อมเห็นว่า แนวทาง ในการที่จะส่งเสริมอาชีพอิสระ (Freelance)ให้กับผู้สูงอายุ
ตำบลบ้านป้อม นั่นคงมีการ การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพด้านทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ รวมไปถึง การ
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระของผู้สูงอายุให้สะดวกยิ่งข้ึน 
เช่น การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค แหล่งทุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพการประกอบอาชีพ เปน็
ต้น  
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  การอภิปรายผล 
ผลการวิจัย พบว่า การเสริมพลังกิจกรรมที่เน้นการสร้างคุณค่าของตัวเองและการถ่ายทอด

องค์ความรู้และภูมิปัญญาในหลายด้าน อาทิ ด้านอาชีพ งานหัตถกรรม  จักสาน  การเกษตรและ
ประมงเพ่ือการยังชีพในขณะเดียวกัน  เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการการยอมรับและชื่นชม การเสริมพลัง
ในการประกอบอาชีพคือการเชิดชูสิ ่งที่มีค่าในตัวตนของผู ้สูงอายุ ออกมาเป็นการสืบสานและ
สร้างสรรค์เป็นงานอาชีพ ผู้สูงอายุจะมีความสุขและมีพลังอย่างมากในการขับเคลื่อนงานพัฒนาอาชีพ
ต่อไป 

การดำเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุด้วยสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่สนใจประกอบ
อาชีพ  ดำเนินการฝึกอาชีพ ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ในท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างสมรรถนะการผลิต การ
ปลูก การสร้างผลผลิต ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสให้เกิดการทำงาน ส่งเสริม 
สนับสนุนอย่างครบวงจรในการรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้หันมาประกอบอาชีพ รวมไป
ถึงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อม ภายใต้การร่วมดำเนินการ
กับ รพสต. เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านป้อมมีภาระหลากหลายเพราะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการ
รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งหากมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ หน่วยงานต่างๆมักเลือกกลุ่มผู้สูงอายุ
ตำบลเป็นป้อมเป็นอันดับต้นๆในการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้สูงอายุมีภาระทางสังคม
มากมาย การเสริมสร้างระบบกลไก จึงมีการเริ่มพื้นที่จาก รพสต.เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมประสาน
ผู้สูงอายุ เพื่อรวบรวมและบริหารจัดการเวลาในการทำงานได้อย่างเอ้ืออำนวยต่อผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น 

อบต.บ้านป้อมเห็นว่า แนวทาง ในการที่จะส่งเสริมอาชีพอิสระ (Freelance)ให้กับผู้สูงอายุ
ตำบลบ้านป้อม ควรมี การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพด้านทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ รวมไปถึง การ
จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระของผู้สูงอายุให้สะดวกยิ่งขึ้น 
เช่น การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค แหล่งทุน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสภาพการประกอบอาชีพ ซึ่ง
ประเด็นของการสำรวจความต้องการ ศักยภาพและความถนัดด้านอาชีพของผู ้สูงอายุนั ้นเป็ น
จุดเริ่มต้นที่สำคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุเองยังพบปัญหาการจัดอบรมฝึกอาชีพที่ไม่ตรงกับความต้องการ
และความถนัดของผู้สูงอายุทำให้ผลผลิตออกมาได้ไม่ดี เมื่อส่งไปจำหน่ายมักจะถูกตำหนิจากลูกค้า ซึ่ง
ส่งผลให้ผู ้สูงอายุท้อแท้หมดกำลังใจ ดังนั้นการส่งเสริมอาชีพที่จะสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุควรดำเนินการพัฒนาอาชีพภายใต้ความถนัดและความสนใจของผู้สูงอายุเป็นหลัก 
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โครงการวิจัยย่อยที่ 2  การจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและผักอินทรีย์โดยการมี
ส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

บทคัดย่อ 
 

 การปฏิรูปประเทศ เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ังคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2561) แนวโน้มการบริโภคสินค้าอินทรีย์ของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนพื้นที่
เกษตรอินทรีย์ต่อพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมดค่อนข้างต่ำ (เดือนแรม บ่อเงินและคณะ, 2562)  จังหวัด
สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์จากทั้งภาครั ฐและเอกชน ทั้งยัง
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและเกษตรอินทรีย์ เช่น สถาบันวิทยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ พ.ศ.2559  เกิดการรวมตัวของเกษตรกรจำนวน 13 ครัวเรือนที่ปลูกข้าวและผักอินทรีย์
ในพื้นที่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นขอการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ในพ.ศ. 2560 ขึ้น
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  (ประธานและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์, การสนทนากลุ่ม, 2563, พ.ย., 3) ซึ่งกลุ่มขาดเครื่องมือการเกษตร ความรู้
การเกษตร การบริหารจัดการ หนี้สิน และความร่วมมือของเครือข่ายภาคี 
 การศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและผักอินทรีย์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม วิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวา่ง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการ 1) การสัมภาษณ์ ( Interview)  2) การ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group) 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 4) การสำรวจ
ประวัติฟาร์ม (Farm Portfolio)  5) การจัดทำปฏิทินและการเพาะปลูก (Timeline)  6) การคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) 7) การจัดทำบัญชีครัวเรือน (Household Account) เก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 460 
คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation method) การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) ผลการวิจัย พบว่า 
 1) ศึกษาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  
  ต้นน้ำ มีการปลูกข้าวและผักอินทรีย์ ทำปุ ๋ยชีวภาพ จัดหาทุนซื ้อเครื ่องมือการ
เกษตรกร กลางน้ำ สมาชิกขาดความรู้กำจัดศัตรูพืชและโรคพืช ต้นผักเจริญเติบโตไม่ได้มาตรฐาน 
สมาชิกมีความรู้การปลูกผักแตกต่างกัน การสื่อสารไม่ทั่วถึง ปลายน้ำ  การจำหน่ายผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ ไม่มีความแน่นอน การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2) พัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
  ต้นน้ำ ให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่วนกลางน้ำ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและการรับรองคุณภาพ
เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสู่ระดับสากล และปลายน้ำส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จนเกิดความต่อเนื่องของธุรกิจเกษตร
โดยเชื่อมโยงเครือข่าย(cluster) ส่งผลให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในการ
ดำรงชีวิต และเกิดการออม สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่สุพรรณบุรี กล่าวถึง
ปัจจัยความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน  การเรียนรู้ และนวัตกรรมการ
มีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่วนประสมทางการตลาด 
การจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และส่วนประสมทางการตลาด มีผลทางบวกต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจ
ชุมชนมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90,0.76 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 3) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและ
ผักอินทรีย์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
  การส่งเสริมให้ความรู้การผลิตเครื่องมือการเกษตร การกำจัดศัตรูพืช การบำรุงรักษา
พืช การทำปุ๋ยแบบไม่กลับกองสูตรแม่โจ้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ผงโรยข้าว ขนมจีนเส้นแห้ง และ
ข้าว พัฒนาตราสินค้าให้มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจของลูกค้า และการ
จัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน จัดเวทีพูดคุยกันสม่ำเสมอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น การลงแขก การตลาดมีการสร้างเพจลูกแม่โพสพ
เกษตรไร้สาร โดยมีแอดมินเพจ ช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม และผลิตภัณฑ์     
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โดยทำปุ๋ยอินทรีย์ สร้างเครื่องมือการเกษตรจำหน่าย 
2) ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมเยาวชน นำวิชาความรู ้ด้านช่าง  และเวลามาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
เครื่องมือทางการเกษตร จัดทำเป็นธุรกิจของเยาวชนในชุมชน 3) การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักวิชาการกับชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื ่อสร้างการเรียนรู้จาก “ผู ้ขอ” เป็น  “ผู ้ร่วมปฏิบัติ”
นักวิชาการเข้าไปรับฟังปัญหาจากคณะกรรมการชุมชนสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน  การ
แก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน ด้วยวิธีการนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ในชุมชน
ร่วมกันด้วย Human Centered Design Thinking ประกอบด้วย ศึกษาสภาพปัญหา(Empathy) 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Define) ระดมความคิด (Ideate) ออกแบบกิจกรรม (Prototype) จนได้
แผนการดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นนำไปปฏิบัติจริง (Test) 
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Abstract 
 The national reformation with the vision of “stability, prosperity and 
sustainability” reduces inequality in the society and strengthens economic foundation, 
supports every citizen to access quality resources and social services thoroughly and 
fairly (Office of the National Economic and Social Development Council, A.D. 2018). 
The trend of global consumption of organic products is continuously growing, while 
the ratio of organic agricultural area to total agricultural area is relatively low (Duenram 
Bo-Ngoen et al., A.D. 2019). Suphanburi is a province that receives support both 
government and private sectors to conduct organic agriculture, and is a location where 
organizations that provide knowledge on agriculture and organic agriculture are 
situatuated such as Thailand Rice Science Institute in A.D. 2016. A group of 13 
agriculturist families who planted organic rice and produce in U-Thong, Suphanburi, 
was formed, before they enrolled as a community enterprise in B.E. 2560, and an 
organic agricultural community enterprise (Chairman and members of organic 
agricultural community enterprise, group conversation, A.D. 2020, November, 3). The 
group faced a shortage of agricultural tools, knowledge, management, debt, and 
participation from partner network. 
 This study aimed to 1) study and develop the supply chain of organic 
agricultural promotion community enterprises, and 2) increase the potential of organic 
agricultural groups in organic rice and produce supply chain management with 
participatory processes. This study was conducted by applying integrated methods of 
qualitative research from interviews, focused group conversation, in-depth interviews, 
farm portfolio surveys, planting timeline composing, design thinking, and household 
accounts preparation. Quantitative research data was collected using questionnaires 
with 460 members of community enterprises in Suphanburi. Qualitative data was 
analyzed by the triangulation method, while quantitative data was analyzed by 
structural equation modeling: SEM). The results of this study are shown as follows. 
 1) Study the supply chain of organic rice and produce of agricultural 
promotion community enterprises 
  Upstream: Rice and vegetable farming, organic fertilizer making, 
fundraising for agricultural 
  tools. Midstream: Members were lack of knowledge in plant pest control 
and diseases. Plants were found in lower than standard condition, and members had 
different knowledge in farming as there was a lack in communication. Downstream 
Distribution of organic produce was uncertain. Organic rice and produce supply chain 
development of organic support group of community enterprises applied Participatory 
Guarantee System (PGS) and adopted the philosophy of sufficient economy. 
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 2) Organic rice and produce supply chain development of organic support 
group of community enterprises 
  Upstream: Educate members on organic agriculture, increase 
competitiveness, and promote new and modern technologies usage. Midstream: 
Promote and support technologies and innovations to add value of products, to 
develop products, packages, logos and quality guarantee in order to increase quality 
level of products and produce to meet the international standard. Downstream: 
Promote and support marketing aspect with information technology to meet the needs 
of customers and create a flow and continuity of agricultural businesses by connecting 
with network called clusters. This allows organic agricultural members to have higher 
income, more stability in their lives, as well as savings. The members of organic 
agricultural community enterprises in Suphanburi province informed that factors of 
stability of community enterprises are sustainably enterprise management, learning, 
participation innovation of the community, total supply chain production process 
management, and market mix. Those factors have positive effects on sustainability of 
community enterprises with factor loading of 0.90. 0.76 and statistical significance        
at .01. 
 3) Efficiency development in organic rice and produce supply chain 
management of organic agricultural group with participatory process 
  There was promotions of agricultural equipment production knowledge, 
plant pest control, plant care, and Maejo-formula no-flipping fertilizer making, and 
community products development – furikake (rice seasoning), dried rice noodle, and 
rice. Logos and packages were improved to be outstanding, unique, and interesting. 
Sustainably group management was also a way to develop their potential from 
regularly organizing a platform or forum to discuss and exchange ideas, setting a clear 
operating guideline, and helping each other in terms of group gathering for rice planting 
or harvesting. For marketing strategy, a Facebook page was created to promote the 
group’s activities and their products. 
 Suggestions 
 1)  Provide jobs, income, and occupation by making organic fertilizer and 
agricultural equipment for sale, 2) Change behaviors of youth in community by 
supporting them to use their mechanic skills and free time in creating agricultural 
equipment, and start community youth business, 3) Create collaborative learning 
atmosphere between academics, community, and network to change from a requester 
to collaborator. Academics should listen to community board members about their 
problems and examine group samples in communities, and try to solve them. This 
method allows collaborators to have a community collaborative learning by Human-
Centered Design Thinking which includes Empathy – studying what the problems are, 
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Define – analyze the cause of problems, Ideate – brainstorming, Prototype – activities 
designing, before getting the Test - an implementing, practical, participatory action plan 
for research with communities and local authorities. 
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ภาพรวมของโครงการ 

การปฏิรูปประเทศ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2561) แนวโน้มการบริโภคสินค้าอินทรีย์ของโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนพื้นที่
เกษตรอินทรีย์ต่อพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งหมดค่อนข้างต่ำ (เดือนแรม บ่อเงินและคณะ, 2562)  จังหวัด
สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์จากทั้งภาครั ฐและเอกชน ทั้งยัง
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและเกษตรอินทรีย์ เช่น สถาบันวิทยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาติ พ.ศ.2559  เกิดการรวมตัวของเกษตรกรจำนวน 13 ครัวเรือนที่ปลูกข้าวและผักอินทรีย์
ในพื้นที่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นขอการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ในพ.ศ. 2560 ขึ้น
ทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  (ประธานและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์,การสนทนากลุ่ม,2563,พ.ย.,3) ซึ่งกลุ่มขาดเครื่องมือการเกษตร ความรู้
การเกษตร การบริหารจัดการ หนี้สิน และความร่วมมือของเครือข่ายภาค ี

การศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและผักอินทรีย์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม วิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวา่ง
การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ (Interview)  2) การสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group) 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 4) การสำรวจประวัติฟาร์ม 
(Farm Portfolio)  5) การจัดทำปฏิทินและการเพาะปลูก (Timeline)  6) การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 7) การจัดทำบัญชีครัวเรือน (Household Account) เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research)ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 460 คน โดย
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation method) การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) ผลการวิจัย พบว่า 

1) ศึกษาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  
ต้นน้ำ มีการปลูกข้าวและผักอินทรีย์ ทำปุ๋ยชีวภาพ จัดหาทุนซื้อเครื่องมือการเกษตรกร กลาง
น้ำ สมาชิก 

ขาดความรู้กำจัดศัตรูพืชและโรคพืช ต้นผักเจริญเติบโตไม่ได้มาตรฐาน สมาชิกมีความรู้การปลู กผัก
แตกต่างกัน การสื่อสารไม่ทั่วถึง ปลายน้ำ การจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ไม่มีความแน่นอน 2)
การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มาตราฐาน
การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS) และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) พัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
ต้นน้ำ ให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรรวมถึง

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่วนกลางน้ำ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพิ ่มมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและการรับรองคุณภาพเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผลผลิตสู ่ระดับสากล และปลายน้ำ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จนเกิดความต่อเนื่องของธุรกิจเกษตร
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โดยเชื่อมโยงเครือข่าย(cluster) ส่งผลให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์มีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในการ
ดำรงชีวิต และเกิดการออม สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่สุพรรณบุรี กล่าวถึง
ปัจจัยความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน  การเรียนรู้ และนวัตกรรมการ
มีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่วนประสมทางการตลาด 
การจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และส่วนประสมทางการตลาด มีผลทางบวกต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจ
ชุมชนมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90, 0.76 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและผัก
อินทรีย์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

การส่งเสริมให้ความรู้การผลิตเครื่องมือการเกษตร การกำจัดศัตรูพืช การบำรุงรักษาพืช การ
ทำปุ๋ยแบบไม่กลับกองสูตรแม่โจ้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ผงโรยข้าว ขนมจีนเส้นแห้ง และข้าว 
พัฒนาตราสินค้าให้มีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจของลูกค้า และการจัดการ
กลุ่มอย่างยั่งยืน จัดเวทีพูดคุยกันสม่ำเสมอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่
ชัดเจน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น การลงแขก การตลาดมีการสร้างเพจลูกแม่โพสพเกษตรไร้สาร 
โดยมีแอดมินเพจ ช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม และผลิตภัณฑ์     

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โดยทำปุ๋ยอินทรีย์ สร้างเครื่องมือการเกษตรจำหน่าย 

2) ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมเยาวชน นำวิชาความรู ้ด้านช่ าง และเวลามาใช้ประโยชน์ในการสร้าง
เครื่องมือทางการเกษตร จัดทำเป็นธุรกิจของเยาวชนในชุมชน 3) การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักวิชาการกับชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื ่อสร้างการเรียนรู้จาก “ผู ้ขอ” เป็น  “ผู ้ร่วมปฏิบัติ”
นักวิชาการเข้าไปรับฟังปัญหาจากคณะกรรมการชุมชนสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน การ
แก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน ด้วยวิธีการนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ในชุมชน
ร่วมกันด้วย Human Centered Design Thinking ประกอบด้วย ศึกษาสภาพปัญหา(Empathy) 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Define) ระดมความคิด (Ideate) ออกแบบกิจกรรม (Prototype) จนได้
แผนการดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นนำไปปฏิบัติจริง (Test) 
 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

            วิจัยเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว และผักอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วมของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 
             ทำนอง ชิดชอบและคณะ.(2557). ศึกษาการพัฒนาแบบจำลองโซ่อุปทานของข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ใน ประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว
หอมมะลิอินทรีย์จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ 2) ศึกษาต้นทุนการตลาดและส่วนเหลื่อมการตลาดข้าวหอม
มะลิอินทรีย์และ 3) พัฒนาแบบจำลองโซ่อุปทานอ้างอิงข้าวหอมมะลิอินทรีย์พบว่าห่วงโซ่อุปทานข้าว
หอมมะลิอินทรีย์มีข้ันตอนสั้นกว่าห่วงโซ่อุปทานข่าวทั่วไปผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสู้ประธานคือเกษตรกร
ที่ปลูกข้าวมะลิอินทรีย์ การบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรที่นำระบบการผลิตและการตลาดโดย
วิธีการของรูปแบบสหกรณ์มาวางแผนดำเนินการการจัดจำหน่ายมีการสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้บริโภคผู้ผลิ ตทุกฝ่ายได้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมภายใต้การค้าที่เป็นธรรมมีการวางแผนในการผลิตในระดับต้นน้ำ 
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 (1) กลุ่มเกษตรกร(ต้นน้ำ)มีการดำเนินงานที่พิจารณาถึงปัจจัยและวิธีการปลูก แหล่งพันธุ์
ข ้าวการจัดแปลงปลูกวิธ ีการเก็บเกี ่ยวการใช้ปุ ๋ยการจำกัดว ัชพืชเพื ่อลดต้นทุนการผลิตและ
กระบวนการจำหน่ายให้กับสหกรณ์เกษตรอินทรีย์แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์เกษตรกรจะต้องมี
การวางแผนการสั่งซื้อและการหาปัจจัยในการผลิตร่วมกันของกลุ่มเกษตรกรการรวมกลุ่มเพื่อการ
วางแผนเลือกใช้ยานพาหนะร่วมกันรวมถึงการวางแผนเลือกเส้นทางการขนส่งและการเคลื่อนย้ายการ
ขนส่งเข้าไปจุดต่างๆ 
 (2) กลางน้ำกลุ่มสหกรณ์การเกษตร/โรงสีมีหน้าที่รับซื้อข้าวเปลือกและนำข้าวเปลือก
แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารการรับซื้อเฉพาะข้าวเปลือกแห้งจากสมาชิกเป็นส่วนใหญ่การเก็บ
ข้าวเปลือกจะเก็บประมาณ 10 – 12 เดือนโดยให้มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 14 และแนวทางการลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ระดับโรงสีจะต้องมีการวางแผนการใช้เส้นทางการขนส่งและการจ้างบริษัทรับเหมา
ขนส่ง 
 (3) ปลายน้ำกลุ่มผู้ประกอบการบรรจุถุงและจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคและส่งต่อโดยมีโรง
บรรจุถุงเองการรับซื้อข้าวเปลือกใจรับซื้อจากสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ต่างๆเช่น มกท. EU, BIO SUISSE, NOP 
 สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2560). ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร
กล้วยไม้ในอำเภอ  พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาลักษณะ
การจัดห่วงโซ่อุปทานของกล้วยไม้ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) เพื่อสร้างรูปแบบการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานของกล้วยไม้ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3) เพ่ือนำรูปแบบการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในการจัดห่วงโซ่อุปทานของกล้วยไม่ในอำเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ ที่อาศัยอยู่ในอำเภอพุทธ
มณฑลจังหวัดนครปฐม จำนวน 52 ราย โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัย 2 วิธี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดย
ใช้แบบสอบถาม และวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์โดยวิธีปรากฎการณ์วิทยาเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     ผลวิจัยพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 41 – 50 ปีมีประสบการณ์ในการทำ
เกษตรกล้วยไม้ 11 – 20 ปี มีเนื้อที่ในการเพราะปลูกมากกว่า 10 ได้และมีรายได้เฉลี่ยต่อปีของ
เกษตรกรมากกว่า 500,001 บาทการศึกษาการค้นหาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานของกล้วยไม้
ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมพบว่าด้านกระบวนการผลิตชนิดของกล้วยไม้ที ่ปลูกเป็น
ประเภทหวายลักษณะโรงเรือนที่ใช้เพาะปลูกเป็นแบบมาตรฐานวิธีการขยายพันธุ์ใช้วิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อวัสดุที่ปลูกใช้กาบมะพร้าวเรือใบอัดแท่งหรือกระบะกาบมะพร้าวแหล่งน้ำที่ใช้ เป็นน้ำบ่หรือน้ำ
ครองวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชใช้แรงงานคนลักษณะการจ้างแรงงานเป็นการจ้างทั้ง 2 แบบ คือ
แบบรายงานประจำและแบบแรงงานชั่วคราวด้านการจัดเก็บผลผลิตระยะเวลาที่เริ่มตัดดอกหลังจาก
การปลูกใช้เวลาน้อยกว่า 7 เดือน ช่วงเวลาที่ตัดดอกเป็นช่วงบ่ายความถี่ในการตัดดอกน้อยกว่า 3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ วิธีปฏิบัติหลังการตัดดอกใช้วิธีการพรหมน้ำปริมาณผลผลิตเฉลี่ยน้อยกว่ าหกช่อ/ต้น/ปี 
ด้านการขนส่งช่องทางการขายโดยใช้วิธีบริษัทส่งออก สถานที่ขายโดยการส่งออกต่างประเทศและ
ร้านค้าคุณภาพของดอกที่ขายใช้ทั้ง 2 แบบโดยการคัดเกรดและไม่ขัดเกรดลักษณะการขายดอก
กล้วยไม้จะขายเป็นช่อ ผู้กำหนดราคาและเกณฑ์ในการกำหนดราคาเป็นการกำหนดตามราคาตลาด
การชำระเงินหลังการขายเป็นทั้ง 2 แบบคือเงินสดและเงินเชื่อ วิธีการขนส่งโดยการขนส่งด้วยตัวเอง
แหล่งความรู้ด้านการตลาดเป็นการศึกษาด้วยตนเองด้านวิธีการควบคุมการผลิตโดยเพ่ิมการใส่ปุ๋ยโดย
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มีการลดต้นทุนการผลิตโดยการขยายพันธุ์ด้วยตนเองและการสร้างรูปแบบการจัดห่วงโซ่อุปทานของ
กล้วยไม้ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบว่าความคิดเห็นของเกษตรกรในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยเรียงจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการวางแผน ด้านการขนส่ง ด้านการผลิต ด้านการ
ส่งคืน และด้านการจัดซื้อจัดหา 
 อัญชลี หิรัญแพทย์และคณะ (2560). ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จังหวัดนครปฐม  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง-ลานตากฟ้า จ.นครปฐม 
จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับผู้ที่เกี่ยวข้องและนำมาวิเคราะห์และตีความหมายเพื่อสรุปผล ผลวิจัยพบว่าสมาชิกเป็น
เกษตรผสมผสานในการทำนาข้าวพันธุ์เป็นอาชีพหลักกลุ่มวิสาหกิจฯมีเจตนาร่วมกันมุ่งพัฒนาพื้นที่
ไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืนระยะยาวเลิกใช้สารเคมี 100% มีเป้าหมายที่จะผลิตข้าวอินทรีย์และปลูกผัก
ปลอดศาลเคมีสำหรับคนเมืองมีการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือให้เกษตรกรยืมไปปลูกมีการจัดตั้ง
โรงสีชุมชนสีขาวให้สมาชิกผลผลิตที่ได้นำมาบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชนซึ่งคนทั่วไปสามารถเข้ามาซื้อในพื้นที่จัดจำหน่ายของชุมชนซึ่งได้รับความร่วมมือกับหลาย
หน่วยงานเพื่อพักดันให้วิธีเกษตรอินทรีย์มีความมั่นคงยั่งยืนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มสมาชิกจะ
เห็นได้ว่ากลุ ่มฯมีการวางแผนการจัดการห่วงโซ่อุปทานตั ้งแต่ต้นน้ำ กลุ่มพืชธนาคารเมล็ดพันธุ์
ข้าวเปลือกให้เกษตรกรมายืมไปปลูกและนำมาคืนซึ่งพันธุ์ข้าวที่ปู่มี 4 ชนิดคือข้าวหอมปทุม ข้าวหอม
นิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมนครชัยศรี การที่สมาชิกจะปลูกข้าวพันธุ์ ใดนั้นหัวหน้ากลุ่มจะเป็นผู้
วางแผนโดยพิจารณาจากความต้องการของลูกค้านอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งหน่วยผลิตปุ๋ยชีวภาพขึ้นมา
ใช้เองและอบรมสมาชิกสามารถทำเองได้ทำให้กลุ่มสามารถสร้างผลผลิตจำนวนมากและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานร่วมกลางน้ำหัวกลุ่มได้ไปอบรมความรู้และศึกษางานวิธีการเพาะปลูกข้าวแต่ละพนัธุ์ให้
ได้ผลดีจากหน่วยงานต่างๆ แจ้งว่า องค์ความรู้มาถ่ายทอดให้สมาชิกได้นำไปปฏิบัติและคิดคนวิธีการ
เพราะปู่ท่ีได้ผลมาพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่องเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวสมาชิกช่วยกันเก็บเกี่ยวนำข้าวเปลือก
ไปสีเป็นข้าวกล้องและข้าวขาวจากโรงสีของกลุ่มมีการบรรจุข้าวสารเพื่อออกจำหน่ายมี 2 วิธีคือการ
บรรจุ ธรรมดาและการบรรจุแบบสุญญากาศและปลายน้ำสินค้าพร้อมขายจะถูกเก็บไว้ที่ร้านค้าของ
กลุ่มภายในร้านค้ามีชั้นวางสินค้าแยกชนิดแยกบรรจุภัณฑ์เพื่อสะดวกในการขายสินค้าตรวจนับสินค้า
คงเหลือมีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านเว็บไซต์ Facebook มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า ได้แก่ตลาด
นัดวันศุกร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนผัก Root Garden ซอยทองเหลือ 3 ตลาดสุขใจ โรงแรม
สามพราน นครปฐม ฯลฯ 

 ชฎาพร โพคัยสวรรค์ และคณะ (2561). ศึกษาการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เพ่ือกระตุ้น 

เศรษฐกิจ ฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี สับปะรดจังหวัดราชบุรีเป็นผลผลิต
ของท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมานาน เนื่องจากสับปะรดมีลักษณะพิเศษเฉพาะ คือ มีสีเหลืองสวย กลิ่นหอม 
รสชาติหวานฉ่ำไม่กัดลิ้น ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลให้ปลูกแบบขยายพื้นที่ แต่การผลิตสับปะรด
ของจังหวัดราชบุรีมีปัญหาหลายประการ ได้แก่ ต้นทุนการผลิตสูงเมื่อเทียบกับราคาขาย ดินเสื่อม
คุณภาพ สินค้าล้นตลาดในฤดูกาลผลิต ปัญหาโรคเหี่ยวในสับปะรดซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ผลผลิตสับปะรด
ลดลงและยังไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้อย่างถาวรในแหล่งปลูกสับปะรด ไม่มีตราสินค้าที่
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สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เกษตรกรขาดความรู้ความชำนาญในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
ไม่สามารถจำหน่ายในตลาดที่มีกำลังการซื้อสูง ขาดการบูรณาการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งระบบและกลไกการบริหารจัดการการปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ยังข าด
ประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการการวิจัยจากหลากหลายมิติและ
ศึกษาองค์ความรู้หลายๆ ด้าน คณะทีมวิจัยจึงได้พัฒนาแผนงานวิจัยโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรีขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสับปะรดจังหวัดราชบุรีในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตสับปะรด การเพิ่มมูลค่าสับปะรด และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร 2) พัฒนา
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการผลิตสับปะรด การเพิ่มมูลค่าสับปะรด และการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับเกษตรกร 3) สร้างและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการ
วิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มจำนวนนักวิจัยเชิง
พื้นที่ และ 5) เสนอแนะแนวทางการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจฐาน
รากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรีจากการสังเคราะห์โครงการย่อยแบบบูรณาการ ซึ่ง
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากระบบบริหารจัดการ ทำให้เกิดมีนักวิจัยเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้นจำนวน 29 
คน มีกระบวนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ในระดับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทำ
ให้ทีมบริหารจัดการได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ชุด
โครงการนี้ยังเกิดผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพการผลิตสับปะรด การเพิ่มมูลค่าสับปะรด และการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร ทำให้มีภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมวิจัยชุมชนท้องถิ่นจำนวนถึง 14 
เครือข่าย ได้องค์ความรู้จากผลการวิจัย 9 องค์ความรู้ได้แก่ รูปแบบการจัดการดิน ความสัมพันธ์
ระหว่างความสมบูรณ์ของดินต่อความหวานของสับปะรด ช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์
สับปะรดที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ แนวทางการลดต้นทุนการปลูกสับปะรด การเพิ ่มยอด
จำหน่ายจากการสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้า แนวทางการเพิ่มมูลค่าจากการสร้างและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สำหรับสับปะรดผลสดและแปรรูป แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การพัฒนา Smart 
Farmer ต้นแบบ และกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาการปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี รวมถึงนวัตกรรม
จากผลการวิจัยอีกด้วย  

 นิวัช กองโพธิ์ และคณะ (2562) ศึกษาการพัฒนาช่องทางการตลาดของกลุ่มผู้ปลูก
ผลไม้อินทรีย์ บ้านหลุบช้างพลาย หมู่ที่ 8 และบ้านห้วยทรายทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอ
แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้เริ่มต้นขึ้นมาเนื่องจากทั้งสองหมู่บ้านนี้ได้มีการทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลัก และด้วยชุมชนนี้ตั้งอยู่บนลุ่มน้ำลำปะทาวตอนบน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภท ภบท.5 
และ ส.ป.ก. 4-01 ที่มีสภาพนิเวศน์ที่เหมาะสมในการปลูกผลไม้อย่างมาก จึงทำให้มีการปลูกผลไม้ที่
หลากหลาย และผลไม้ในพื้นที่นี ้มีคุณภาพที่ดีมาก แต่เกษตรกรก็ไม่สามารถขายผลไม้ในราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพได้ เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ประสบปัญหาผลไม้ถูกกดราคาอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับมีการนำผลไม้จากนอกพื้นที่มาขายในราคาที่ถูก จึงทำให้เกษตรกรไม่มีอำนาจต่อรองราคาได้ 
นอกจากนี้ผลไม้นอกพื้นที่มีคุณภาพที่ด้อยกว่าผลไม้ในพื้นที่แต่รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกัน เมื่อ
ผู้บริโภคไม่รู้ที่มาของผลไม้และได้ซื้อไป จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพของผลไม้ในพื้นที่
ได้ เพื่อแก้ปัญหาการตลาดของเกษตรกร โครงการนี้จึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คื อ เพื่อศึกษา 
ชนิด ปริมาณ จำนวนพื้นที่ ช่วงเวลา ต้นทุนการปลูก ช่องทางการตลาดเดิม ราคารับซื้อ ราคา ขาย 
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ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบของผลไม้อินทรีย์เก่าย่าดี ให้เข้าใจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรก่อน 
วัตถุประสงค์ต่อมาคือเพ่ือศึกษาเส้นทางของผลไม้จากท่ีอ่ืนในด้านชนิดและปริมาณ ช่วงเวลา ช่องทาง 
การตลาด ราคารับซื้อ ราคาขาย ปัญหาอุปสรรคและผลกระทบ ให้เข้าใจถึงการนำผลไม้จากนอกพ้ืนที่
เข้ามา หลังจากท่ีเรา “รู้เขา รู้เรา” แล้ว ต่อมาเราจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการควบคุมคุณภาพ การ
สร้างเอกลักษณ์ และมาตรฐานของผลผลิตอินทรีย์เก่าย่าดีขึ้น และสุดท้ายคือเพื่อพัฒนาช่องทาง
การตลาดของกลุ่มผู้ปลูกผลไม้อินทรีย์เก่าย่าดี 

 สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ (2559) ศึกษาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบ
ห้องเรียนกลับด้านเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
แบบห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการร่วมมือและในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อระดับ
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คือ ปัจจัยการเตรียมความพร้อม มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพล
ทางบวก  
 ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล และ แหลมทอง ศรีพยามน้อย(2559) ศึกษาการบริหารจัดการ
กลุ่มเกษตรกรปศุสัตว์อินทรีย์ในจังหวัดขอนแก่น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
กลุ่มเกษตรกรปศุสัตว์อินทรีย์ในจังหวัดขอนแก่น เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) 
แบบสัมภาษณ์สมาชิก และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้นำ ตัวแทนคณะกรรมการและตัวแทนสมาชิก 
เพ่ือค้นหาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของกลุ่ม ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มมีจุดเด่น คือ ผู้นำมีความ
เสียสละและมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อส่วนร่วมภายใต้บริหารจัดการกลุ่มแบบวัฒนธรรมเครือญาติ ทำ
ให้สมาชิกสามัคคีกันและพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่างไร
ก็ตามกลุ่มมีจุดด้อย คือ ขาดการวางแผน การผลิตและการตลาด และโครงสร้างกลุ่มไม่เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน เมื่อพิจารณาโอกาส พบว่า จากนโยบายรัฐที่เน้นการผลิต และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตร
ที่ปลอดภัย กลุ ่มจึงมีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานรัฐเพิ ่มมากขึ ้น  แต่ใน
ขณะเดียวกันสภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน ทำให้จำนวนผู้บริ โภคที่จะตัดสินใจเลือกบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพ ลดน้อยลงตามไปด้วย ข้อเสนอแนะ คือ กลุ่มต้องมีการวางแผนการผลิตและ
การตลาด มีการจัดโครงสร้างกลุ่มและบังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับของกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้กับผู้นำและสมาชิก
กลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและผักอินทรีย์ โดยการมีส่วน

ร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ 2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและ
ผักอินทรีย์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

 คณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 460  คน และการวิจัยเชิง
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การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ (Interview) 2) การสนทนากลุ่ม
เฉพาะ(Focus Group) 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) 4) การสำรวจประวัติฟาร์ม
(Farm Portfolio)  5) การจัดทำปฏิทินและการเพาะปลูก (Timeline) 6) การคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) 7) การจัดทำบัญชีครัวเรือน (Household Account) เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้น
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คณะผู้วิจัยจัดทำวิธีการดำเนินการวิจั ย ดังนี้ 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยการการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและผักอินทรีย์ โดยการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แ สดงการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่พ่ึงตนเองได้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ที่พ่ึงตนเองได้ 

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่พ่ึงตนเอง 

ศึกษาชุมชน
เร่ิมจาก Farm Portfolio

บริบทชุมชน

ความเหลื่อมล้ า

Scenario analysis
วิเคราะห์ปัญหา
วิธีคิด/วิธีการ
ร่วมพัฒนา 3ES+M

Foresight 
ชุมชน 

เกษตร

แผนการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

ข้าวอินทรีย์ ผักอินทรีย์

กระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม

การจัดการกลุ่มอย่างย่ังยืน

การจัดการกระบวนการผลิตตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน

การเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชน การตลาด/ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่าย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

(Sustainable Development Goals: SDGs) 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) 

(Sufficiency Economy Philosophy: SEP) 

การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ท่ีปรึกษา

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Input

Effect

Output/Outcome

Process
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  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 

จากภาพมีการดำเนินงานแบบแบบมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
นักวิจัยนักวิชาการ และภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภออู่ทอง กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร 
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น แสดงการแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการผลิตจาก
ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเริ่มจากการการทำความรู้จักตัวเองในรูปแบบของบริบทกลุ่มเพ่ือสู่กระบวนการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ใช้เครื่องมือในการหาวิธีการจัดการอย่างสร้า งสรรค์และ
เป็นระบบ จากนั้นนำปัญหาที่ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างเกษตรกรและนักวิจัยสู่กระบวนการ
สร้างแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การใช้เครื่องมือการออกแบบอนาคตชุมชน Foresight tools 
และแผนการพัฒนาชุมชนอย่างยั ่งยืน 3ES+M (Education, Economy, Environment, Social, 
and Mind) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตข้าวและผักอินทรีย์ การแปร
รูปผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรมชุมชนภายใต้กรอบแนวคิด SDGs คือ การสร้างเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 เป้าหมาย และการนำโมเดลเศรษฐกิจสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy) มาใช้เป็นแนวคิดท่ีจะนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้า
มายกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มวิสาหกิจอย่างยั่งยืน และท่ีสำคัญการดำเนินการการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความยั้งยื่นและสร้างการทำงานแบบมีส่วนร่วมให้ดำเนินไปในทางสายกลาง
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy Philosophy: SEP) มาใช้ ร ่ วม เพ ื ่ อ เก ิ ดการพ ัฒนาอย ่ างย ั ้ งย ืน  ใน
กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) การจัดการกลุ่มอย่างยั้งยืน 2) การ
จัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน 3) การเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชน 4) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 5) การตลาดร่วมถึงการส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจ ัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจ ัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีดังนี ้

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน  
คณะผู ้ว ิจ ัยนักวิชาการ นักวิจัยชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันกำหนดขั ้นตอนการ

ดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  มีการจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน การจัดการกลุ่มอย่าง
ยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การตลาด/ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย โดยดำเนินงาน คือ 
          1.  ประชุมชี้แจงโครงการวิจัย วันที่ 3 ธันวาคม 2563 

ดำเนินงานโดยทีมนักวิจัยประชุมแจ้งวัตถุประสงค์การทำงานวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่
อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและผักอินทรีย์ด้วยกระบวนการมีส่ วน
ร่วม   กลุ ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน 13 คน ผลลัพธ์ที ่ได้ สมาชิกเข้าใจ
โครงการวิจัย พร้อมเพียงให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 
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2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาบริบทชุมชนโดยการมีส่วนร่วม  วันที่ 17 และ 18 ธันวาคม 
2563 โดยศึกษาบริบทชุมชนเกษตร (Farm Portfolio) จำนวน 13 ราย และวิเคราะห์ปัญหาความ
เหลื่อมล้ำของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

3.  ประชุมทีมนักวิจัยเพื ่อวางแผนการทำงานและออกแบบการจัดเก็บข้อมูล  วันที ่ 7 
กุมภาพันธ์ 2564   

4.  ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT analysis) และประเมินศักยภาพ
และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ และ 26 มีนาคม 2564 

5.  ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงาน และการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วันที่  
23, 30 พฤษภาคม 2564 โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การพัฒนาคุณภาพดิน
แบบมีส่วนร่วม การดักแมลงศัตรูพืชและการต่อยอดแปรูปผลิตภัณฑ์ ประชุมแลกเปลี่ยนโครงสร้าง
กลุ่ม บทบาทหน้าที่ การชี้แจงรายได้ การจัดทำบัญชี  

6.  ทดลองปฏิบัติการกระบวนการผลิต วันที่ 3,4 พฤษภาคม 2564 โดยวางแผนการผลิตข้าว 
และผักอินทรีย์ การจัดระบบและพ้ืนที่ห้องบรรจุข้าว เพ่ือขอการรับรองGMP และอย. 

7.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าและจัดทำแผนการตลาดแบบมีสว่นร่วม 
วันที่ 7,19 มิถุนายน 2564 

8.  ทดลองตลาด วันที่ 20,26 มิถุนายน 11,18 กรกฎาคม 2564  
9.  ถอดบทเรียน วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการ

ผลิตข้าวและผักอินทรีย์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชน 
1.  เติมความรู้กระบวนการผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่าย วันที่ 27 มีนาคม 6,12 

เมษายน 2564 โดยส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ ได้แก่ การกำจัดศัตรูพืช การบำรุงรักษาพืช ฯลฯ ผล
ที่ได้รับจัดหาทุนโดยจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมควบคุมแมลงศัตรูพืช เครื่องการผลิต
ขนมจีนเส้นแห้งและเครื่องมือคัดแยกสิ่งเจือปนของเมล็ดข้าวสาร จัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การ
ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม การจัดระบบองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 

เครื่องมือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบมีส่วนร่วม 
                1) ประชุมชี้แจงโครงการวิจัย  
                เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรายละเอียด และวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เครื่องมือ 
ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

      2) ศึกษาบริบทชุมชนเกษตร (Farm Portfolio)  
        ศึกษาบริบทชุมชนเกษตรจำนวน 13 ครัวเรือน โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ การสัมภาษณ์มีประเด็น ได้แก่ ประวัติเกษตรกร ข้อมูลด้านการเพาะปลูก ข้อมูลเรื่องปุ๋ย 
และแหล่งน้ำที่ใช้ การจำหน่ายสินค้า รายได้และรายจ่าย ปัญหาของผู้ประกอบการ 

      3) วิเคราะห์ปัญหาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
        ศึกษาปัญหาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่ การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์สถานการณ์  (SWOT analysis) ประเมินศักยภาพและคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์          
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      4) วางแผนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ 

       การวางแผนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เครื่องมือ ได้แก่  

(1) BCG MODEL โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่
ทิ้งใครไว้ข้างหลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(2) SDGs (Sustainable Development Goals) เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางใน
อนาคตของท้องถิ ่นอย่างบูรณาการเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน มีทั ้งหมด 17 เป้าหมาย และ 5 มิติ 
ประกอบด้วย  

 เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน 
 เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับ

ทุกคนทุกในทุกวัย 
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิการสำหรับทุกคน

ในทุกวัย 
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า

เทียม และสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สตรีและ

เด็กหญิง 
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำ และสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการ

บริหารจัดการที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่

ย่อมเยา 
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน

เต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

ครอบคลุมและยั่งยืน พร้อมส่งเสริมนวัตกรรม 
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถ ิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภัย มีภูมิ

ต้านทานและยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิต และการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่าง

ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่ายั่งยืน จัดการป่าไม้

อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเล หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน และฟื้นสภาพกลับมาใหม่ 
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข และครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน ให้ความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
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เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สะท้อน 5 มิติ ประกอบด้วย มิติสังคม(People) ครอบคลุมเป้าหมายที่1,2,3,4 และ 5 มิติ
เศรษฐกิจ (Prosperity)ครอบคลุมเป้าหมายที่7,8,9,10 และ 11  มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)ครอบคลุม
เป้าหมายที่ 6,12,13,14 และ15 มิติสันติภาพและสถาบัน(Peace) ครอบคลุมเป้าหมายที่16 มิติ
หุ้นส่วนการพัฒนา(Partnership) ครอบคลุมเป้าหมายที1่7 

(3) SEP (Sufficiency Economy Philosophy) หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั ้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  

5) การจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
  ต้นน้ำ  การปลูกข้าวและผักอินทรีย์ ประธานและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตร

อินทรีย์ ร่วมกับคณะนักวิจัยวิชาการ (1)“ทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง” สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ โดยใช้วัสดุ
ที่มีอยู่ในพื้นถิ่น เช่น ใบไผ่ ผักตบชวา หญ้าตามคันนา ผักบุ้ง ใบไม้ และมีการเติมมูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้
หมู ขี้ไก ่ตามกำลังที่เกษตรกรจะหาได้ พวกเรามีความหวังจะได้ดินพร้อมปลูกคุณภาพซึ่งมีปุ๋ยอินทรีย์
ที่มีธาตุอาหารครบ  (2) ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ (3) จัดทำโครงการเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการทำพ้ืนที่กัก
เก็บน้ำ สำหรับสมาชิกบางคนที่สูบน้ำจากคลองชลประทานใช้รดต้นไม้ที่ปลูก และ(4) จัดทำโครงการ
เพ่ือจัดหาทุนสนับสนุนเครื่องมือการเตรียมดินสำหรับปลูกผักอินทรีย์ 

  กลางน้ำ การบำรุงรักษาข้าว และผักอินทรีย์ โดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนวิธีการบำรุงรักษา
ข้าว และผักอินทรีย์ประเภทต่างๆ ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

  ปลายน้ำ การเก็บผลผลิตโดยจัดประชุมแลกเปลี่ยนวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตของสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

6) การเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชน 
   จัดประชุมแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างประธาน สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตร

อินทรีย์และนักวิจัยวิชาการ เกี่ยวกับความรู้ และกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์แต่ละครอบครัว 
7) การจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน 
 จัดประชุมแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการกลุ่มฯที่มีโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ กฎเกณฑ์เป็นต้น 
8) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   ประชุมปฏิบัติการ (1) การต่อยอดผลิตภัณฑ์ เช่น โจ๊ก ผงปรุงรส การแปรรูปผักใบ เป็นต้น 

(2) ปรับปรุงตราสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว โจ๊ก แป้ง ผักอินทรีย์ และ(3) แลกเปลี่ยนการ
เตรียมสถานที่การยื่นขอ อย.  

9) การตลาด/ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยน การวางแผน ร่วมกันระหว่างอินทรีย์ ประธานและ

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ร่วมกับคณะนักวิจัยวิชาการ และภาคีเครือข่าย 
ได้แก่ กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น โดยสร้างกลุ่มเฟสบุ๊ค สร้างผู้ดูแลระบบ  
โปรโมทสินค้า time line พัฒนาการ และสินค้า/การจัดส่ง 
                3.3.2 เครื ่องมือการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) นำมาใช้ในขั ้นตอน
การตลาด โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลของวิสาหกิจชุมชน พัฒนา
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แบบสอบถาม จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดต่างๆรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งกรอบแนวคิดที่กำหนดขึ้นโดยมีแบบสอบถาม 6 ส่วน ประกอบด้วย (1) การ
จัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน (2) การจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (3) การเรียนรู้ และ
นวัตกรรม (4) ส่วนประสมการตลาด (5) การมีส่วนร่วม (6) ความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน 

ผลการวิจัย 

สถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  

 ผลการศึกษาสถานการณ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มีดังนี้ 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและผักอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อาชีพและเศรษฐกิจ
ประเด็น: ความเหล่ือมล้ า

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดการ
กระบวนการผลิต

การส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการแปรรูป

การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดจ าหน่ายสินค้า

Base Line:
Base Line:

Base Line:
Base Line:

Base Line:

ขาดทักษะด้านตลาดออนไลน์

ขาดทักษะด้านการทําส่ือ
ประชาสัมพันธ์

ขาดทักษะด้าน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์

ขาดมารตฐานการรับรอง

ขาดทักษะด้าน
การผลิตข้าวและผัก

บางส่วนขาดการรองรับ
มาตราฐานอินทรีย์

ขาดทักษะด้าน
การบริหารจัดการ
ขาดทักษะด้าน
การสร้างตลาด
ขาดทักษะด้าน
การจัดการองค์ความรู้
ขาดทักษะด้าน
การสร้างเครือข่าย

- ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่
- แนวการทําเกษตร
  แบบด้ังเดิม
- ตลาดเดิม
- แนวคิดเดิม
- เคร่ืองมือเดิมๆ

หลักการท าการเกษตรและ

ตัวช้ีวัด

กิจกรรม
จํานวนผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. สํารวจผลิตภัณฑ์
2. วิเคราะห์ SWOT Analysis
3. ประเมินศักยภาพ
4. คัดเลือกผลิตภัณฑ์
5. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

ตัวช้ีวัด
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้
สําหรับกระบวนการผลิต 
แปรรูป การจัดจําหน่าย 
และการสร้างเครือข่าย

ความย่ังยืน
กิจกรรม
1. อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้กระบวนการผลิต 
แปรรูป การจัดจําหน่าย 
และการสร้างเครือข่าย
ความย่ังยืน
2. การวางแผน
3. การบริหารจัดการกลุ่ม

ตัวช้ีวัด
กรรมวิธีการผลิตที่ได้

มาตรฐาน และ
กระบวนการผลิตท่ีมี

คุณภาพ
กิจกรรม
1. วางแผนการผลิต
2. กระบวนการ
จัดการการผลิต
ต้ังแต่ต้นน้ําถึงปลาย
นํ้า
3. พัฒนาระบบการ
ผลิตท่ีได้คุณภาพ

ตัวช้ีวัด

1. จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน
กระส่งเสริมและรับการ
พัฒนา
2. แผนการตลาด

กิจกรรม
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์/
บรรจุภัณฑ์/ตราสินค้า
2. จัดทําแผนการตลาด
อย่างมีส่วนร่วม
3. สํารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า

ตัวช้ีวัด

กิจกรรม
1. ทดลองตลาด
2. สร้างเครือข่ายช่องทาง
การตลาดท้ังภาครัฐและ
เอกชน
3. สร้างส่ือประชาสัมพันธ์
ออนไลน์/ Social Media 
Digital Marketing
4. โปรโมทสินค้า

1. สร้างผู้ประกอบการรายใหม่
2. กลุ่มเปล้าหมายมีรายได้
เพิ่มข้ึน 5%

 
ภาพการจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ 

 
 สถานการณ์การจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย ์
           กระบวนการดำเนินงานการจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีดังนี้ 

  ต้นน้ำ  กลุ่มฯมีการปลูกข้าวอินทรีย์สายพันธ์ที่ปลูกมี คือ ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมนิล หอม
มะลิหอมมะลิแดง หอมนิล พื้นที่ทำนาจำนวน 75 ไร่ (ขั้นต่ำ 2 ไร่ และสูงสุด 26 ไร่) มีการผลิตปุ๋ย
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ชีวภาพขึ้นมาใช้เองแต่ไม่เคยตรวจสอบว่ามีธาตุอาหารอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ เกษตรกรนิยมปลูกผัก
ผสมผสานกับการทำนา เพ่ือให้ครอบครัวมีรายได้ตลอดทั้งปีและลดต้นทุนการดำรงชีพ ผักที่ปลูกได้แก่
ผักใบ ผักลูก ผักราก สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่ละครอบครัวสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็น
โรคมะเร็ง โรคเนื้องอกในสมองเป็นเหตุทำให้ทำนาอินทรีย์และปลูกผักอินทรีย์เพ่ือบริโภคในครอบครัว
เหลือก็นำไปจำหน่าย การทำนาของสมาชิกส่วนใหญ่ทำข้าวแข็งที่ทนต่อโรคทำให้ราคาขายต่ำ กลุ่มฯ
จึงหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าจากข้าว ซึ่งทำแป้ง จ๊ก ขนมจีนเส้นแห้งแต่ขาดเครื่องมือทำขนมจีนเส้น
แห้ง มีราคา 170,000 บาท ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจฯผลิตข้างแข็งจำนวนมากเพราะทนต่อโรค ได้ผลผลิตดี 
เพ่ิมมูลค่าของข้าวแข็งสนับสนุนผู้สูงอายุในการสร้างรายได้ ทำให้ชีวิตสดชื่น พ่ึงตนเองได้ไม่เป็นภาระ
ของลูกหลาน การแก้ปัญหา จัดหาทุนซื้อเครื่องมือร่วมกันระหว่างนักวิจัยวิชาการและนักวิจัยชาวบ้าน 
โดยจัดทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
เสนอขอทุนจากหน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรมภาคกลาง ขณะนี้ได้รับการคัดเลือกรอบแรกพร้อมทั้ง
จัดทำโครงการฉบับสมบูรณ์ และหัวหน้าโครงการนำเสนอ ประกาศผลการได้รับทุนสนับสนุนวันที่ 19 
เมษายน พ.ศ.2564 และขาดเครื่องมือคัดแยกสิ่งเจือปนราคา 40 ,000 บาท ทำให้กลุ่มผลิตข้าวไม่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า การคัดแยกข้าวมีก้อนกรวดปะปนเพราะใช้ผู ้สูงอายุคัดแยก 
ต้องการให้ผู้สูงอายุมีเวลาพักผ่อนให้มากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ ต้องการเพ่ิมกำลังการผลิตข้าวมากกว่าเดิม 
การแก้ปัญหา จัดหาทุนจากการระดมทุนระหว่างนักวิจัยนักวิชาการและนักวิจัยชาวบ้านใช้หลักการ
คนละครึ่ง เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมคิด ร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหา 
และร่วมรับผลประโยชน์ อีกท้ังต้องการหาวิธีกำจัดศัตรูข้าวและผักอินทรีย์ 

  กลางน้ำ สมาชิกวิสาหกิจชุมชกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ขาดความรู้กำจัดศัตรูพืชและโรคพืช 
ได้แก่ เพลี้ย หมัดกระโดด หอยทาก กระรอก เป็นต้น ต้นผักเจริญเติบโตไม่ได้มาตรฐาน สมาชิดมี
ความรู้การปลูกผักแตกต่างกัน สมาชิกไม่ค่อยได้พูดคุยต่างคนต่างอยู่เพราะอยู่ต่างตำบล และส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การสื่อสารไม่ทั่วถึง สมาชิกส่วนใหญ่มีหนี้สินเกิดจากรายได้น้อยกว่ารายจ่าย การ
แก้ไขปัญหา จัดตั้งกองทุนกลุ่มฯ ซึ่งยังทำไม่ได้ เพราะ ประเทศเจอสถานการณ์โรคโควิค 2019 ทำให้
นักวิชาการไม่สามารถลงไปหนุนเสริมได้ ผนวกกับสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำรายได้ของสมาชิกใน
กลุ่มฯลดลงทำได้แค่การประครองครอบครัวให้ดำรงชีวิตต่อไปได้ 

  ปลายน้ำ การผลิตผัก ปริมาณการผลิตผักและข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 
ผักบางชนิดขายดีแต่บางชนิดขายไม่ดี การแปรรูป สินค้าเช่น โจ๊ก แป้ง ยังไม่ได้รับการรับรอง อย. แต่
มีการเตรียมสถานที่การผลิตไว้บ้าง ประธานกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจการยื่นขอการรับรองอย. การ
จำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ไม่มีความแน่นอน ลูกค้าเป็นกลุ่มเฉพาะ เช่น คนเมื อง และผู้ป่วย
มะเร็ง ทำให้วิสาหกิจชุมชนฯต้องการขยายกลุ่มลูกค้า ประธานกลุ่มทำหน้าที่นำสินค้าของวิสาหกิจ
ชุมชนฯไปจำหน่ายต้องเดินทางไกล ไม่มีความปลอดภัย ไม่มีเวลาดูแลคนในครอบครัว และต้องการ
จำหน่ายสินค้าที่ทำการของกลุ่มฯ สมาชิกขาดทักษะการจำหน่ายสินค้าตลาดออนไลน์ ขาดทักษะการ
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลาดแบมบีนี 
กรุงเทพฯจำหน่ายเสาร์ที่ 2 ของเดือน ตลาดไทรม้า จังหวัดนนทบุรี จำหน่ายเสาร์ที่ 3 ของเดือน และ
จำหน่ายผ่านเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
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  พัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

 ระดับต้นน้ำ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เลือกพื้นที่ในการทำนาเป็นที่นาของ
ตนเอง การทำการเกษตรอินทรีย์ให้ความสำคัญกับวิถีธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ 
โดยการประยุกต์ปรับใช้กลไกนิเวศธรรมชาติให้การหมุนเวียนธาตุอาหารการสร้างความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ความสัมพันธ์แบบสมดุลของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย การอนุรักษ์และฟื้นฟูนิเวศการเกษตร 
กลุ่มฯมี (1) การประชุมชี้แจงโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงทีมนักวิจัยประชุมแจ้ง
วัตถุประสงค์การทำงานวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การผลิตข้าวและผักอินทรีย์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์จำนวน 13 ครัวเรือน ผลลัพธ์ที่ได้สมาชิกเข้าใจโครงการวิจัย พร้อมเพียงให้ความ
รว่มมือในการทำกิจกรรม (2) การประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาบริบทชุมชนโดยการมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 
17 และ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยศึกษาบริบทชุมชนเกษตร (Farm Portfolio) จำนวน 13 
ครัวเรือน และวิเคราะห์ปัญหาความเหลื ่อมล้ำของวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  
(3)ประชุมทีมนักวิจัยเพื่อวางแผนการทำงานและออกแบบการจัดเก็บข้อมูล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564  (4) ประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT analysis) และประเมินศักยภาพ
และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ และ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 (5) จัดทำโครงการเพ่ือจัดหา
ทุนสนับสนุนเครื่องมือการเตรียมดินสำหรับปลูกผักอินทรีย์(ประวัติเกษตรกร ออกแบบการทำงาน 
และจัดเก็บข้อมูล และ(6)การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วันที่ 23,30 พฤษภาคม พ.ศ.2564 มีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนการจัดการกลุ่มให้มีชีวิตมากกว่าเดิม พูดคุยกับสมาชิกแต่ละครัวเรือนเกี่ยวกับการ
ทำนา การปลูกผัก ทบทวนบทบาทหน้าที่แต่ละคนพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและผลประโยชน์ที่
ตนเองและกลุ่มจะได้รับ ทำให้สมาชิกเริ่มทบทวนหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบมากขึ้น มี
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น การพัฒนาคุณภาพดินแบบมีส่วนร่วม การดัก
แมลงศัตรูพืชและการต่อยอดแปรูปผลิตภัณฑ์ ประชุมแลกเปลี่ยนโครงสร้างกลุ่ม บทบาทหน้าที่ การ
ชี้แจงรายได้ การจัดทำบัญชี) ทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง” สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ใน
พื้นถิ่น เช่น ใบไผ่ ผักตบชวา หญ้าตามคันนา ผักบุ้ง ใบไม้ และมีการเติมมูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้หมู ขี้ไก่ 
ตามกำลังที่เกษตรกรจะหาได้ พวกเรามีความหวังจะได้ดินพร้อมปลูกคุณภาพซึ่งมีปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีธาตุ
อาหารครบ  ทำน้ำหมักจุลินทรีย์  
 กลางน้ำ  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอิทรีย์ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่าย ในวันที่ 27 มีนาคม 6,12 เมษายน พ.ศ.2564 คือ 
การกำจัดศัตรูพืช การบำรุงรักษาพืช ฯลฯ จัดหาทุนโดยจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
ควบคุมแมลงศัตรูพืช เครื่องการผลิตขนมจีนเส้นแห้งและเครื่องมือคัดแยกสิ่งเจือปนของเมล็ดข้าวสาร 
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม การจัดระบบองค์ความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ทดลองปฏิบัติการกระบวนการผลิต วันที่ 3,4 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
มีการวางแผนการผลิตข้าว และผักอินทรีย์ การจัดระบบและพื้นที่ห้องบรรจุข้าว เพื่อขอการรับรอง 
GMP ให้ความรู้เกี่ยวกับการขอมาตรฐาน อย.แก่กลุ่มฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์การต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
เช่น โจ๊ก ผงปรุงรส การแปรรูปผักใบ เป็นต้น (2) ปรับปรุงตราสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว โจ๊ก 
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แป้ง ผักอินทรีย์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าและจัดทำแผนการตลาดแบบมีส่วนร่วม ในวันที่ 7,19 
มิถุนายน พ.ศ.2564  

                 

 ตราสินค้าของกลุ่มแบบดั้งเดิม                      การพัฒนาตราสินค้าปัจจุบัน 

ภาพตราสินค้า 

 ปลายน้ำ วิสาหกิจชุมชกลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้ทดลองตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบ
ออนไลน์ วันที ่ 20,26 มิถุนายน 11,18 กรกฎาคม พ.ศ.2564 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
แลกเปลี่ยน การวางแผน ร่วมกันระหว่างอินทรีย์  ประธานและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ ร่วมกับคณะนักวิจัย และภาคีเครือข่าย ได้แก่ กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร เครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น และอบรมการสร้างกลุ่มเฟสบุ๊ค สร้างผู ้ดูแลระบบ  โปรโมทสินค้า time line 
วิทยากรสอนการทำเนื้อหา และโพสรูภาพกิจกรรม มีการสำรวจความต้องการของลูกค้า และวางแผน
การผลิตผักตลอดทั้งปี 

 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์มีกระบวนการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วม ความยั่งยืน และ
การพ่ึงพาตนเองของกลุ่มเกษตรกร มีดังนี้ 
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ภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ผลการวิจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม คือ 
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยกำหนด PGS และน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดในแปลง 
   2. มีบ่อพักน้ำและพืชกรองน้ำ 
   3. ต้องมีพืชแนวกันชนรอบแปลงและพืชแนวกันชนต้องไม่เป็นพืชชนิดเดียวกับพืชที่ขอรับ
รอง 
   4. ต้องมีการจดบันทึกกิจกรรมแปลง และนำสมุดจดบันทึกกิจกรรมมาทุกครั้งที่มีการ
ประชุมกลุ่มประจำเดือน 
   5. ไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นเคมีอยู่ในแปลงและบ้านพัก 
   6. ต้องมีการตรวจแปลงสมาชิกในกลุ่ม เดือนละ 1 ครั้ง ณ วันที่มีการประชุม 
   7. ต้องมีการวางแผนการผลิตร่วมกันภายในกลุ่ม (ปัจจัยการผลิตทั้งหมดในกลุ่ม การขาย 
ผลผลิต การผลิตปุ๋ยใช้เอง)  
   8. เปิดชักชวนสมาชิกใหม่เข้ากลุ่มได้ 
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ตารางกระบวนการมีส่วนร่วม ความยั่งยืน และพ่ึงพาตนเองของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
การมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อน 

การจัดการ
กระบวนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

การจัดการกลุ่ม
อย่างยั่งยืน 

ส่วนประสม
การตลาด 

การร่วม
ตัดสินใจ 
การร่วม
ปฏิบัติการ 
การรว่มรับ
ผลประโยชน ์
การร่วมติดตาม
ประเมินผล 

กลุ่มมีกระบวนการ
กลุ่มในการร่วม
ตัดสินใจ/
ดำเนินงาน/รักษา
ผลประโยชน์/
ประเมินผลในการ
จัดการกระบวนการ
ผลิตตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

กลุ่มมี
กระบวนการ
กลุ่มในการร่วม
ตัดสินใจ/
ดำเนินงาน/
รักษา
ผลประโยชน์/
ประเมินผลใน
การเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

กลุม่มี
กระบวนการ
กลุ่มในการร่วม
ตัดสินใจ/
ดำเนินงาน/
รักษา
ผลประโยชน์/
ประเมินผลใน
การจัดการกลุ่ม
อย่างยั่งยืน 

กลุ่มมี
กระบวนการ
กลุ่มในการร่วม
ตัดสินใจ/
ดำเนินงาน/
รักษา
ผลประโยชน์/
ประเมินผลใน
การจดักา
การรตลาด 

ความยั่งยืนและ
การพึ่งตนเอง 

    

มิติเศรษฐกิจ -กลุ่มเห็น
ความสำคัญของ
การสร้างเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ 
-กลุ่มให้ความสำคัญ
ต่อการวางแผนการ
ผลิต การพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ 
และการสร้างมูค่า
เพ่ิม 

   

มิติสังคม กลุ่มมีระบบ
ตรวจสอบการผลิต
ให้ถูกต้องตามหลัก
PGS และน้อมนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

   

มิติสิ่งแวดล้อม -กลุ่มมีความ
ตระหนัก และมี
ความรับผิดชอบต่อ
การรักษาและให้
ความสำคัญ
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ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
-กลุ่มมีการนำภูมิ
ปัญญาชาวบ้านมา
ปรับใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม เช่น ต้น
ก้านตรง ผักไชยยา 
ฯลฯ  

 

  อภิปรายผล และวิจารย์ผล 
การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและผักอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อ (1) ศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ และ(2)พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและผัก
อินทรีย์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

5.1 อภิปรายผล 
5.2 วิจารย์ผล 

   อภิปรายผล 
      สถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตร
อินทรีย ์

สมาชิกตั้งต้น 13 ครัวเรือน ปัจุบันสมาชิกเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 16 ครัวเรือน พื้นที่ 5 ตำบล
ใน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ในการทำนาอินทรีย์จำนวน 75 ไร่ (ร้อยละ 190 ของอเภอ
อู่ทอง ทำนาขั้นต่ำ 2 ไร่ และสูงสุด 26 ไร่) ปลูกผักอินทรีย์จำนวน 22 ไร่ ความเป็นมาของเกษตรกร
รวมตัวกันทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดหนี้ และดูแลสุขภาพสมาชิกในครัวเรือน จนมีประสบการณ์ตั้ง
แหล่งเรียนรู้วิถีคนธรรม เคยดำเนินงานกลุ่มช่างชุมชน ซ่อมอุปกรณ์ทางการเกษตร ภาคีร่วมมือ ได้แก่
กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร เกษตรอำเภอ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 

ปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  เครื่องมือ ขาด
เครื่องมือการผลิตขนมจีนเส้นแห้ง ขาดเครื่องมือคัดแยกสิ่งเจือปนของเมล็ดข้าวสาร ขาดเครื่องมือดัก
แมลงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และขาดเครื่องมือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ความรู้ ต้องความรู้การเก็บ
เกี่ยวที่ยืดอายุผักให้แก่กลุ่ม การกำจัดศัตรู และโรคของพืช การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตของชุมชน การ
บริหารจัดการ กลุ่มฯมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่สมาชิก ซึ่งสมาชิกละเลยการทำ
หน้าที่ทำให้การดำเนินงานสะดุด หนี้สิน สมาชิกส่วนใหญ่มีหนี้สินที่เกิดจากต้นทุนการทำการเกษตร 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ความร่วมมือของเครือข่ายภาคี กลุ่มฯมีความยากลำบากในการ การดำเนินงาน
การจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีดังนี้ 
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   ต้นน้ำ  สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่ละครอบครัวสมาชิกป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคเนื้อ
งอกในสมองเป็นเหตุทำให้ทำนาอินทรีย์และปลูกผักอินทรีย์เพื่อบริโภคในครอบครัวเหลือก็นำไป
จำหน่าย สายพันธ์ที่ปลูกมี ได้แก่ ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมนิล หอมมะลิ หอมมะลิแดง หอมนิลฯลฯ 
พื้นที่ทำนาจำนวน 75 ไร่(ขั้นต่ำ 2 ไร่ และสูงสุด 26 ไร่) มีการผลิตปุ๋ยชีวภาพขึ้นมาใช้เองแต่ไม่เคย
ตรวจสอบธาตุอาหาร การทำนาของสมาชิกส่วนใหญ่ทำข้าวแข็งที่ทนต่อโรคทำให้ราคาขายต่ำ กลุ่มฯ
จึงหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าจากข้าวโดยทำแป้ง โจ๊ก ขนมจีนฯลฯ จัดหาทุนเพื่อพัฒนาเครื่องมือทาง
การเกษตร โดยจัดทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิ
ฐานราก เสนอขอทุนจากหน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรมภาคกลาง และมาตรการคนละครึ่งระหว่าง
นักวิจัยกับวิสาหกิจชุมชน  

  กลางน้ำ สมาชิกวิสาหกิจชุมชกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ขาดความรู้กำจัดศัตรูพืชและโรคพืช 
ได้แก่ เพลี้ย หมัดกระโดด หอยทาก กระรอก เป็นต้น ต้นผักเจริญเติบโตไม่ได้มาตรฐาน สมาชิกมี
ความรู้การปลูกผักแตกต่างกัน สมาชิกไม่ค่อยได้พูดคุยต่างคนต่างอยู่เพราะอยู่ต่างตำบล และส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การสื่อสารไม่ทั่วถึง สมาชิกส่วนใหญ่มีหนี้สินเกิดจากรายได้น้อยกว่ารายจ่าย  

  ปลายน้ำ วิสาหกิจชุมชกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ปริมาณการผลิตผักและข้าวไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า ผักบางชนิดขายดีแต่บางชนิดขายไม่ดี การแปรรูป สินค้าเช่น โจ๊ก แป้ง ยังไม่ได้รับ
การรับรอง อย. แต่มีการเตรียมสถานที่การผลิตไว้บ้าง กลุ่มฯขาดความรู้ความเข้าใจการยื่นขอการ
รับรองอย. การจำหน่ายสินค้าไม่มีความแน่นอน ลูกค้าเป็นกลุ่มเฉพาะ เช่น คนเมือง และผู้ป่วยมะเร็ง 
ได้แก่ ตลาดแบมบีนี กรุงเทพฯจำหน่ายเสาร์ที่ 2 ของเดือน ตลาดไทรม้า จังหวัดนนทบุรี จำหน่าย
เสาร์ที่ 3 ของเดือน และจำหน่ายผ่านเครือข่ายเกษตรอินทรีย์  ทำให้วิสาหกิจชุมชนฯต้องการขยาย
กลุ่มลูกค้า ประธานกลุ่มทำหน้าที่นำสินค้าของวิสาหกิจชุมชนฯไปจำหน่ายต้องเดินทางไกล ไม่มีความ
ปลอดภัย ไม่มีเวลาดูแลคนในครอบครัว และต้องการจำหน่ายสินค้าที่ทำการของกลุ่มฯ  สมาชิกขาด
ทักษะการจำหน่ายสินค้าตลาดออนไลน์ ขาดทักษะการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  
      

การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์  

การพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ได้ทำมาตราฐานการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS) และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกจำนวน 13 ครัวเรือน
ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม วางแผนการทำนา การปลูกผัก ทบทวนบทบาทหน้าที่แต่ละคน
พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและผลประโยชน์ที่ตนเองและกลุ่มจะได้รับ มีทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับ
กอง” สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นถิ่น เช่น ใบไผ่ ผักตบชวา หญ้าตามคันนา ผักบุ้ง 
ใบไม้ และมีการเติมมูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้หมู ขี้ไก่ ตามกำลังที่เกษตรกรจะหาได้ พวกเรามีความหวังจะ
ได้ดินพร้อมปลูกคุณภาพซึ่งมีปุ ๋ยอินทรีย์ที ่มีธาตุอาหารครบ  ทำน้ำหมักจุลินทรีย์ สอดคล้องต่อ
แนวความคิดของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน (2555) ได้กล่าวถึงพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตที่
สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ โดยการ
ประยุกต์ปรับใช้กลไกนิเวศธรรมชาติสำหรับการทำเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ การหมุนเวียนธาตุอาหารการ
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สร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความสัมพันธ์แบบสมดุลของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูนิเวศการเกษตร 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอิทรีย์ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่าย การกำจัดศัตรูพืช การบำรุงรักษาพืช ฯลฯ จัดหาทุนโดยจัดทำ
โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมควบคุมแมลงศัตรูพืช เครื่องการผลิตขนมจีนเส้นแห้ง  และ
เครื่องมือคัดแยกสิ่งเจือปนของเมล็ดข้าวสาร มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม การจัดระบบองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ทดลองปฏิบัติการ
กระบวนการผลิต ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทำผงโรยผัก ปรับปรุงตราสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว โจ๊ก 
แป้ง ผักอินทรีย์ สอดคล้องต่อแนวความคิดของ Supply Chain Council, Inc.,2003 กล่าวถึง การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นการบูรณาการวางแผนการจัดการการผลิต การจัดส่ง และการคืนสินค้าของ
ผู้ขายทุกระดับ จนถึงลูกค้าทุกระดับ เกิดการไหลของสินค้า งานและสาระสนเทศที่เกี่ ยวข้องเพื่อลด
ต้นทุนรวมให้ต่ำที่สุดสร้างความพอใจของลูกค้าและเกิดการได้เปรียบเชิงแข่งขันแบบยั่งยืน  และ
สอดคล้องต่อแนวความคิดของ อัญชลี หิรัญแพทย์และคณะ (2560) กล่าวถึง สมาชิกทำการเกษตร
ผสมผสานในการทำนาข้าวพันธุ์เป็นอาชีพหลักกลุ่มวิสาหกิจฯมีเจตนาร่วมกันมุ่งพัฒนาพื้นที่ไปสู่
เกษตรกรรมยั่งยืนระยะยาวเลิกใช้สารเคมี 100% มีเป้าหมายที่จะผลิตข้าวอินทรีย์และปลูกผักปลอด
สารเคมี 
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้ทดลองตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบออนไลน์ อบรม
การสร้างกลุ่มเฟสบุ๊ค สร้างผู้ดูแลระบบ  โปรโมทสินค้า time line วิทยากรสอนการทำเนื้อหา และโพ
สต์รูปภาพกิจกรรม มีการสำรวจความต้องการของลูกค้า และวางแผนการผลิตผักตลอดทั้งปี 
 

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและผัก
อินทรีย์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้ความรู้การผลิตเครื่องมือ
การเกษตร การกำจัดศัตรูพืช การบำรุงรักษาพืช การทำปุ๋ยแบบไม่กลับกองสูตรแม่โจ้ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ผงโรยข้าว ขนมจีนเส้นแห้ง และข้าว พัฒนาตราสินค้าให้มีความโดดเด่น มีอัต
ลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ที ่น่าสนใจของลูกค้า และการจัดการกลุ ่มอย่างยั ่งยืน จัดเวทีพูดคุยกัน
สม่ำเสมอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เช่น การลงแขก การตลาดมีการสร้างเพจลูกแม่โพสพเกษตรไร้สาร โดยมีแอดมินเพจ ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม และผลิตภัณฑ์     
 สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่สุพรรณบุรี กล่าวถึงปัจจัยความยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชน ในระดับมาก คือ การจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน  การเรียนรู้ และนวัตกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน การจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่วนประสมทางการตลาด การ
จัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และส่วนประสมทางการตลาด มีผลทางบวกต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90,0.76 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
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  วิจารย์ผล 
 ผลงานวิจัยการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าว และผักอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นักวิจัยได้มีการวาง
แนวทางในการศึกษา และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน โดยการกำหนดในรูปแบบของการเสวนาเพ่ือ
สร้างอนาคตร่วมกัน ทั้งนี้จากการดำเนินงานดังกล่าวได้เกิดการพัฒนาร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอัน
ประกอบด้วย 1) การสร้างวิศวกรชุมชน 2) การพัฒนาสูตรปุ๋ยสร้างมูลค่า 3) การจัดทำตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 4) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุดผงปลาโรยข้าว 5) การจัดทำ Page ลูกแม่โพสพไร้สาร และ 
6) การพัฒนาตราสินค้า และจัดหาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมตามที่
กล่าวมาแล้วส่งผลให้เกิดการขยายตัวในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  

 

 

ภาพแสดงวิธีลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน 
 5.การสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิชาการกับชุมชนและภาคีหน่วยงาน  
    เรียนรู้สถานการณ์ปัญหาและความต้องการชองชุมชนเบื้องต้น สร้าง “โจทย์วิจัยนำร่อง” 
เพ่ือสร้างการเรียนรู้จาก “ผู้ขอ” เป็น “ผู้ร่วมปฏิบัติ”นักวิชาการเข้าไปรับฟังปัญหาจากคณะกรรมการ
ชุมชนสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน และร่วมกับชุมชนไปสังเกตการณ์และสำรวจสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน รวมทั้งสัมภาษณ์สร้างความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชน เมื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการเฉพาะหน้า(“ผู้ขอ”)  สู่การพัฒนา“โจทย์วิจัยนำร่อง” 
เพ่ือจูงใจให้คนในชุมชนมาเป็น“ผู้ร่วมปฏิบัติ” การแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน ด้วยวิธีการ
นี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกันด้วย Human Centered Design Thinking 
ประกอบด้วย ศึกษาสภาพปัญหา(Empathy) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา(Define) 
ระดมความคิด(Ideate) ออกแบบกิจกรรม(Prototype) จนได้แผนการดำเนินงานวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นนำไปปฏิบัติจริง(Test) นำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติจริง
ร่วมกัน จากการร่วมปฏิบัติการในชุมชนด้วย “โจทย์วิจัยนำร่อง” นำไปสู่การเป็น “ผู้ร่วมปฏิบัติ” เพ่ือ
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แก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน เป็นผลให้พัฒนาเป็น “โจทย์วิจัยนำทาง” โดยมีหลักการ
แนวคิดการลดความเหลื่อมเชิงระบบ (Ecological System) หรือทฤษฎีไข่ดาว (กาญจนา แก้วเทพ) 
ระบบชั้นใน (ไข่แดง) เป็นสถานการณ์ปัญหาความต้องการเฉพาะหน้าภายในชุมชน เช่น “การสร้าง
อาชีพเพื่อยกระดับรายได้” ซึ่งเป็น“โจทย์วิจัยนำร่อง” เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบัติการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า ระบบชั้นกลาง (ไข่ขาว) ผลการปฏิบัติงานร่วมกับนักวิชาการ เกิดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนา“โจทย์วิจัยนำทาง”ไปสู่ “การสร้างระบบการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง” เช่น การสร้างกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น 
ระบบชั้นนอก (ขอบไข่) เป็นกระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการกับภาคี  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ของชุมชน ทำงานร่วมกับระบบภายในชุมชน ตามพันธกิจปกติของหน่วยงาน 

6.บทบาทนักวิชาการ โดยการการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ มาทำงานร่วมกัน โดยคำนึงว่า
ศาสตร์ที่แตกต่างกันนี้เป็นศาสตร์ที่มาช่วยกันทำงานเพ่ือตอบโจทย์ของโครงการวิจัย จัดการเรียนรู้ ให้
นักวิจัยทำงานเพื่อท้องถิ่น (CBR) ตั้งแต่การค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน การเปิดเวทีร่วมคิดร่วม
วางแผนและทำงานร่วมกับชาวบ้าน เก็บข้อมูล การคิดวิเคราะห์  สะท้อนประวัติศาสตร์และ
สถานการณ์ปัญหาของชุมชน รวมทั้งเรียนรู้การเลือกใช้เครื่องมือต่างๆในการเก็บข้อมูล การสร้างการ
มีส่วนร่วมคนกลุ่มต่างๆภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยขับเคลื่อนงานวิจัย  การสร้างความสัมพันธ์กับ
ชาวบ้าน การคิดเชิงระบบและเชื ่อมโยงปัญหาต่างๆเข้าด้วยกัน บทบาทของนักวิชาการ สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรม ร่วมกับเกษตรกร การเรียนรู้ทางวิชาการเรื่อง การกำจัดศัตรูพืช 
การทำปุ๋ยแบบไม่กลับกอง การแปรรูปผงโรยข้าว การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาดแบบออนไลน์ 
ร่วมกันการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานการเกษตร และการพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการ
เกษตรกรรม  

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
การศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและผักอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอสรุปผลการวิจัย 
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

6.1 สรุปผลการวิจัย  
6.2 ข้อเสนอแนะ 

  สรุปผลการวิจัย  
สถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตร

อินทรีย ์
สมาชิกตั้งต้น 13 ครัวเรือน ปัจุบันสมาชิกเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น 16 ครัวเรือน พื้นที่ 5 ตำบล

ใน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ในการทำนาอินทรีย์จำนวน 75 ไร่ (ร้อยละ 190 ของอำเภอ
อู่ทอง ทำนาขั้นต่ำ 2 ไร่ และสูงสุด 26 ไร่) ปลูกผักอินทรีย์จำนวน 22 ไร่ ความเป็นมาของเกษตรกร
รวมตัวกันทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดหนี้ และดูแลสุขภาพสมาชิกในครัวเรือน จนมีประสบการณ์ตั้ง
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แหล่งเรียนรู้วิถีคนธรรม เคยดำเนินงานกลุ่มช่างชุมชน ซ่อมอุปกรณ์ทางการเกษตร ภาคีร่วมมือ ได้แก่
กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร เกษตรอำเภอ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 

1.ปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เครื่องมือ ขาด
เครื่องมือการผลิตขนมจีนเส้นแห้ง ขาดเครื่องมือคัดแยกสิ่งเจือปนของเมล็ดข้าวสาร ขาดเครื่องมือดัก
แมลงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และขาดเครื่องมือตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ความรู้ ต้องความรู้การเก็บ
เกี่ยวที่ยืดอายุผักให้แก่กลุ่ม การกำจัดศัตรู และโรคของพืช การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตของชุมชน การ
บริหารจัดการ กลุ่มฯมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่สมาชิก ซึ่งสมาชิกละเลยการทำ
หน้าที่ทำให้การดำเนินงานสะดุด หนี้สิน สมาชิกส่วนใหญ่มีหนี้สินที่เกิดจากต้นทุนการทำการเกษตร 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ความร่วมมือของเครือข่ายภาคี กลุ่มฯมีความยากลำบากในการ  

2.ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มีความรู้ในการผลิตขนมจีนเส้นแห้ง 
ผู้สูงอายุเป็นผู้คัดแยกสิ่งเจือปนของเมล็ดข้าวสารด้วยมือของตนเอง ตลาดแบมบีนี กทม.จำหน่ายเสาร์
ที่ 2 ของเดือน และตลาดไทรม้าจำหน่ายเสาร์ที่ 3 ของเดือน มีภูมิปัญญากำจัดศัตรูพืชแต่ยังไม่
เพียงพอต่อการดูแลพืช ความรับผิดชอบของสมาชิกกลุ่ม อาชีพของสมาชิกส่วนใหญ่ทำนาข้าวอินทรีย์
ผสมผสานการปลูกอินทรีย์ แลกเปลี่ยนข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนฯ เกี่ยวกับการผลิตข้าว และผัก
อินทรีย์ 

กระบวนการดำเนินงานการจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีดังนี้ 

  ต้นน้ำ  กลุ่มฯมีการปลูกข้าวอินทรีย์สายพันธ์ที่ปลูกมี คือ ข้าวหอมปทุม ข้าวหอมนิล หอม
มะลิหอมมะลิแดง หอมนิล พื้นที่ทำนาจำนวน 75 ไร่(ขั้นต่ำ 2 ไร่ และสูงสุด 26 ไร่) มีการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพขึ้นมาใช้เองแต่ไม่เคยตรวจสอบว่ามีธาตุอาหารอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ เกษตรกรนิยมปลูกผัก
ผสมผสานกับการทำนา เพ่ือให้ครอบครัวมีรายไดต้ลอดทั้งปีและลดต้นทุนการดำรงชีพ ผักที่ปลูกได้แก่
ผักใบ ผักลูก ผักราก สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่ละครอบครัวสมาชิกในครอบครัวป่วยเป็น
โรคมะเร็ง โรคเนื้องอกในสมองเป็นเหตุทำให้ทำนาอินทรีย์และปลูกผักอินทรีย์เพ่ือบริโภคในครอบครัว
เหลือก็นำไปจำหน่าย การทำนาของสมาชิกส่วนใหญ่ทำข้าวแข็งที่ทนต่อโรคทำให้ราคาขายต่ำ กลุ่มฯ
จึงหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าจากข้าว ซึ่งทำแป้ง โจ๊ก ขนมจีนเส้นแห้งแต่ขาดเครื่องมือทำขนมจีนเส้น
แห้ง มีราคา 170,000 บาท ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจฯผลิตข้างแข็งจำนวนมากเพราะทนต่อโรค ได้ผลผลิตดี 
เพ่ิมมูลค่าของข้าวแข็งสนับสนุนผู้สูงอายุในการสร้างรายได้ ทำให้ชีวิตสดชื่น พ่ึงตนเองได้ไม่เป็นภาระ
ของลูกหลาน การแก้ปัญหา จัดหาทุนซื้อเครื่องมือร่วมกันระหว่างนักวิจัยวิชาการและนักวิจัยชาวบ้าน 
โดยจัดทำโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
เสนอขอทุนจากหน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรมภาคกลาง ขณะนี้ได้รับการคัดเลือกรอบแรกพร้อมทั้ง
จัดทำโครงการฉบับสมบูรณ์ และหัวหน้าโครงการนำเสนอ ประกาศผลการได้รับทุนสนับสนุนวันที่ 19 
เมษายน พ.ศ.2564 และขาดเครื่องมือคัดแยกสิ่งเจือปนราคา 40 ,000 บาท ทำให้กลุ่มผลิตข้าวไม่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า การคัดแยกข้าวมีก้อนกรวดปะปนเพราะใช้ผู ้สูงอายุคัดแยก 
ต้องการให้ผู้สูงอายุมีเวลาพักผ่อนให้มากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ ต้องการเพิ่มกำลังการผลิตข้าวมากกว่าเดิม 
การแก้ปัญหา จัดหาทุนจากการระดมทุนระหว่างนักวิจัยนักวิชาการและนักวิจัยชาวบ้านใช้หลักการ
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คนละครึ่ง เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมคิด ร่วมวางแผนการแก้ไขปัญหา 
และร่วมรับผลประโยชน์ อีกท้ังต้องการหาวิธีกำจัดศัตรูข้าวและผักอินทรีย์ 

  กลางน้ำ สมาชิกวิสาหกิจชุมชกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ขาดความรู้กำจัดศัตรูพืชและโรคพืช 
ได้แก่ เพลี้ย หมัดกระโดด หอยทาก กระรอก เป็นต้น ต้นผักเจริญเติบโตไม่ได้มาตรฐาน สมาชิดมี
ความรู้การปลูกผักแตกต่างกัน สมาชิกไม่ค่อยได้พูดคุยต่างคนต่างอยู่เพราะอยู่ต่างตำบล และส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การสื่อสารไม่ทั่วถึง สมาชิกส่วนใหญ่มีหนี้สินเกิดจากรายได้น้อยกว่ารายจ่าย การ
แก้ไขปัญหา จัดตั้งกองทุนกลุ่มฯ ซึ่งยังทำไม่ได้ เพราะ ประเทศเจอสถานการณ์โรคโควิค 2019 ทำให้
นักวิชาการไม่สามารถลงไปหนุนเสริมได้ ผนวกกับสภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำรายได้ของสมาชิกใน
กลุ่มฯลดลงทำได้แค่การประครองครอบครัวให้ดำรงชีวิตต่อไปได้ 

  ปลายน้ำ การผลิตผัก ปริมาณการผลิตผักและข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 
ผักบางชนิดขายดีแต่บางชนิดขายไม่ดี การแปรรูป สินค้าเช่น โจ๊ก แป้ง ยังไม่ได้รับการรับรอง อย. แต่
มีการเตรียมสถานที่การผลิตไว้บ้าง ประธานกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจการยื่นขอการรับรองอย. การ
จำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ไม่มีความแน่นอน ลูกค้าเป็นกลุ่มเฉพาะ เช่น คนเมือง และผู้ป่วย
มะเร็ง ทำให้วิสาหกิจชุมชนฯต้องการขยายกลุ่มลูกค้า ประธานกลุ่มทำหน้าที่นำสินค้าของวิสาหกิจ
ชุมชนฯไปจำหน่ายต้องเดินทางไกล ไม่มีความปลอดภัย ไม่มีเวลาดูแลคนในครอบครัว และต้องการ
จำหน่ายสินค้าที่ทำการของกลุ่มฯ สมาชิกขาดทักษะการจำหน่ายสินค้าตลาดออนไลน์ ขาดทักษะการ
จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลาดแบมบีนี 
กรุงเทพฯจำหน่ายเสาร์ที่ 2 ของเดือน ตลาดไทรม้า จังหวัดนนทบุรี จำหน่ายเสาร์ที่ 3 ของเดือน และ
จำหน่ายผ่านเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 

การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวและผักอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์  

การพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ได้ทำมาตราฐานการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS) มีเกณฑ์ปฏิบัติ(1)ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดในแปลง (2)มีบ่อพักน้ำและพืช
กรองน้ำ(3)ต้องมีพืชแนวกันชนรอบแปลงและพืชแนวกันชนต้องไม่เป็นพืชชนิดเดียวกับพืชที่ขอรับรอง
(4)ต้องมีการจดบันทึกกิจกรรมแปลง และนำสมุดจดบันทึกกิจกรรมมาทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่ม
ประจำเดือน(5) มีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นเคมีอยู่ในแปลงและบ้านพัก(6) ต้องมีการตรวจแปลงสมาชิก
ในกลุ่ม เดือนละ 1 ครั้ง ณ วันที่มีการประชุม (7) ต้องมีการวางแผนการผลิตร่วมกันภายในกลุ่ม 
(ปัจจัยการผลิตทั้งหมดในกลุ่ม การขาย ผลผลิต การผลิตปุ๋ยใช้เอง) (8) เปิดชักชวนสมาชิกใหม่เข้า
กลุ่มได ้อีกท้ังน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

พ้ืนที่ในการทำนาเป็นที่นาของตนเอง กลุ่มเกษตรอินทรีย์มีสมาชิกจำนวน 13 ครัวเรือน ซึ่งให้
ความร่วมมือในการทำกิจกรรม วางแผนการทำนา การปลูกผัก ทบทวนบทบาทหน้าที่แต่ละคนพร้อม
ทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญและผลประโยชน์ที่ตนเองและกลุ่มจะได้รับ ทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง” 
สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นถิ่น เช่น ใบไผ่ ผักตบชวา หญ้าตามคันนา ผักบุ้ง ใบไม้ 
และมีการเติมมูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้หมู ขี้ไก่ ตามกำลังที่เกษตรกรจะหาได้ พวกเรามีความหวังจะได้ดิน
พร้อมปลูกคุณภาพซึ่งมีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารครบ  ทำน้ำหมักจุลินทรีย์  
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอิทรีย์ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิต การแปรรูป และการจัดจำหน่าย การกำจัดศัตรูพืช การบำรุงรักษาพืช ฯลฯ จัดหาทุนโดยจัดทำ
โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมควบคุมแมลงศัตรูพืช เครื่องการผลิตขนมจีนเส้นแห้ง และ
เครื่องมือคัดแยกสิ่งเจือปนของเมล็ดข้าวสาร มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การทำเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม การจัดระบบองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ ทดลองปฏิบัติการ
กระบวนการผลิต ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทำผงโรยผัก ปรับปรุงตราสินค้า และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว โจ๊ก 
แป้ง ผักอินทรีย์ บรรจุภัณฑ์  
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้ทดลองตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบออนไลน์ อบรม
การสร้างกลุ่มเฟสบุ๊ค สร้างผู้ดูแลระบบ  โปรโมทสินค้า time line วิทยากรสอนการทำเนื้อหา และโพ
สต์รูปภาพกิจกรรม มีการสำรวจความต้องการของลูกค้า และวางแผนการผลิตผักตลอดทั้งปี 

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวและผัก
อินทรีย์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  

การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้ความรู้การผลิตเครื่องมือ
การเกษตร การกำจัดศัตรูพืช การบำรุงรักษาพืช การทำปุ๋ยแบบไม่กลับกองสูตรแม่โจ้  พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ผงโรยข้าว ขนมจีนเส้นแห้ง และข้าว พัฒนาตราสินค้าให้มีความโดดเด่น มีอัต
ลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ที ่น่าสนใจของลูกค้า และการจัดการกลุ ่มอย่างยั ่งยืน จัดเวทีพูดคุยกัน
สม่ำเสมอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
เช่น การลงแขก การตลาดมีการสร้างเพจลูกแม่โพสพเกษตรไร้สาร โดยมีแอดมินเพจ ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม และผลิตภัณฑ์     
 สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่สุพรรณบุรี กล่าวถึงปัจจัยความยั่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชน ในระดับมาก คือ การจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน  การเรยีนรู้ และนวัตกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชน การจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน และส่วนประสมทางการตลาด การ
จัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน และส่วนประสมทางการตลาด มีผลทางบวกต่อความยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน
มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.90,0.76 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการประชุมของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภออู ่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เสนอการขยายผลการทำงานในอนาคตมีดังนี้ 
 1. เพิ่มการเครื่องมือการเกษตร สืบเนื่องจากกลุ่มฯได้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติและได้รับคำปรึกษาจากนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดทำเครื่องมือขนมจีนเส้นแห้ง ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องดักแมลงพลังงาน
แสงอาทิตย์ กลุ่มฯต้องการนำการผลิตเครื่องการเกษตรข้างต้นมาต่อยอดสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ให้แก่เยาวชนในชุมชน ซึ่งนำความรู้ทางด้านช่างมาประยุกต์ใช้ 
  2. นำความรู้จากจากการอบรมมาย่อยอดแปรรูปผงโรยข้าว โดยใช้ทรัพยากรในชุมชน 
  3. สมาชิกกลุ่มประยุกต์ความรู ้จากการทำการตลาดออนไลน์ สร้างเนื้อหาและรูปภาพ
กิจกรรมโพสต์บนเพจลูกแม่โพสพเกษตรไร้สาร และมีผู้ดูแลเพจ 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบต้นแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์แต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทยแล้วนำไปขยายผล 
 2. ควรศึกษาการเทคนิคเชื่อมโยงของเครือข่ายภาคี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตร
ให้ไดร้ับโอกาสการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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โครงการวิจัยย่อยที่ 3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชุมชนของเครือข่ายกลุ่มวน
เกษตรป่าตะวันออก     
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือศึกษาสถานการณ์และข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชุมชน
ของวิสาหกิจการจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรบนฐาน
สมุนไพรชุมชนของวิสาหกิจ และศึกษาแผนการพัฒนาทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ งานวิจัยนี้โดย
ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส และการทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ ผลการศึกษาสถานการณ์และข้อมูลของผลิตภัณฑ์ พบว่า วิสาหกิจจัดการสมุนไพร
วนเกษตรป่าตะวันออก อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เป็นวิสาหกิจในเครือข่ายของวนเกษตรป่า
ตะวันออก ตามแนวคิดที่เน้นการพึ่งตนเองมุ่งเน้นจัดการวัตถุดิบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต เช่น         
ถุงหอม ลูกประคบ แป้งเท้ายายม่อม ฝาง และไผ่จืดอบแห้ง วิสาหกิจมีความต้องการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรโดยเน้นกลุ่มผู้ดูแลสุขภาพโดยทั่วไปที่ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค ดังนั้น
นักวิจัยจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรจากฐานทรัพยากรของวิสาหกิจ ประกอบด้วย ฝาง 
65% ใบเตย 25% และ ไผ่จืด 10% มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 69.78±1.21% และ Phenolic 
acid 147.90±0.09 mg Gap/g แผนการพัฒนาทางด้านการตลาดด้วย Business  Model Canvas 
โดยศึกษากลุ่มลูกค้า คุณค่าของสินค้าและบริการ ช่องทางและความสัมพันธ์กับลูกค้า ทรัพยากร 
ค่าใช้จ่ายและรายได้ของธุรกิจ  การลดมิติความเหลื่อมล้ำในด้านเศรษฐกิจ ลดช่องว่างโดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และโอกาสในการสร้างรายได้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด จากนั้นประสานงานความ
ร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ส่วนการลดความเหลื่อมล้ำในมิติด้าน
องค์ความรู้ นักวิจัยได้ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญด้านการตลาด ในการจัดทำแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ มี
การถ่ายทอดข้อมูลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสารสำคัญและองค์ความรู ้ด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 
 
คำสำคัญ: วิสาหกิจการจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก เครื่องดื่มสมุนไพร และมิติความ
เหลื่อมล้ำ 
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     Abstract 
 

This research aimed to study the situation and information of the products 
from community herbal of the eastern forest agroforestry enterprise management. The 
data were collected from Focus groups, In-depth interviews, Sensory Evaluation, and 
Laboratory tests. The results of the study of situation and product information revealed 
that the community herbal of eastern forest agroforestry management enterprise, sub-
district Sanamchaiket Chachoengsao province is an enterprise in the east forest 
agroforestry network. According to the self–reliance concept focus is on managing 
herbal materials that producing, such as scented sachet, herbal compress ball, 
arrowroot, sappan, and Paicheud . The enterprise wants to develop an herbal beverage 
product by focusing on health care, not medical purposes. So, the researchers 
developed herbal beverage products based on resources from the enterprise contains 
sappan 65% pandan 25% and Paicheud 10% with antioxidant 69.78±1.21% and Phenolic 
acid 147.90±0.09 mg Gap/g. Business Model Canvas uses to develop a marketing plan 
by studying consumer behavior, the value of product and service, customer 
relationship, resources, expense, and revenue. Decreasing economic inequality 
dimension, Narrowing the gap by developing the product and analyzed marketing data 
to earn money. Then, cooperate with community enterprises and government 
partners.The researchers passed down the marketing expertise for the product 
business plan. There is analyzed information from laboratory and cognitive product 
quality for decreasing inequality in knowledge assets.  

 

Keywords : Eastern forest agroforestry management enterprise, herbal beverage, 
inequality dimension 
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ภาพรวมของโครงการ 

 ผืนป่าตะวันออกมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มีการอพยพจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือและภาคเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด
ขอนแก่น เป็นต้น เพ่ือเข้ามาประกอบอาชีพ และตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2529  บนพ้ืนที่ของตำบล
ท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาได้มีการรวมตัวของผู้ที่สนใจในการทำวน
เกษตรที่กระจายในพื้นที่ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม 
และ ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก
เกิดจากการสมาชิกเครือข่ายจำนวน 52 ราย มีประสบการณ์ในการเรียนรู้และขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2540-2548 มีการทำกิจกรรมเรียนรู้การพ่ึงตนเองในระบบวนเกษตรในระบบเครือข่ายจากแหล่ง
ทุนภายนอก เช่น สวทช. สำนักนายกรัฐมนตรี ธกส. สถาบันพัฒนาเอเชีย สปก. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ SIF เป็นต้น หลัง พ.ศ. 2548 เกิดความแข็งแรงภายในเครือข่าย ใช้ทุนทางสังคมของเครือข่าย
ในการขับเคลื ่อนเป็นหลัก มีการประชุมเครือข่ายในทุกเดือน มีการเรียนรู ้ 5 ฐาน ข้าว อาหาร 
สมุนไพร ของใช้ ดินและปุ๋ย มีการฝึกปฏิบัติ จนทำให้สมาชิกเครือข่ายนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่
สมาชิกเครือข่าย ประกอบกับการเจริญเติบโตของพืชพรรณที่ปลูกในระบบวนเกษตร ทำให้มีฐาน
ทรัพยากรในแปลงวนเกษตรสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าและแปรรูปเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์นำมา
จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน (กิจเจริญ และคณะ 2563) 
 วนเกษตรป่าตะวันออกมีจุดเด่นคือ มีทรัพยากรสมุนไพรในพื้นที่ มีการปลูกและการแปรรูป
สมุนไพร กลุ่มสมุนไพร ได้แก่ เพชรสังฆาต กระดูกไก่ดำ ฝักเพกา บอระเพ็ด เถาวัลย์เปรียง และแก่น
ฝาง ไผ่จืด มะตูม กระเจี๊ยบแดง ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น กลุ่มวนเกษตรในพื้นที่ตำบลท่ากระดาน 
อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก 
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรที่หลากหลาย เช่น  แชมพูสมุนไพร  น้ำแก้ไอฝาง น้ำบ้วน
ปากข่อย ถุงหอมสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร นอกจากนี้มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น แป้ง
ท้าว   ยายม่อม ไผ่จืดอบแห้ง  ฝางอบแห้ง เป็นต้น  การดำเนินงานที่ผ่านมาของสมาชิกแกนนำกลุ่ม
เครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก ได้ใช้ความรู้ที่สะสมนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในระบบวน
เกษตรของเครือข่าย นำมาสู่การประกอบการในเชิงธุรกิจ เกิดการทดลองทำงานโดยขาดองค์ความรู้ที่
จำเป็นในการประกอบการเชิงธุรกิจ และขาดการจัดการวัตถุดิบในเครือข่ายวนเกษตรร่วมกันส่งผลต่อ
ความต่อเนื่องในการผลิตส่งตลาดภายนอกที่ต้องการสินค้าที่มีอย่างต่อเนื่องหรือการเพ่ิมจำนวนสินค้า
ที่ต้องการในปริมาณมาก ซึ่งระบบวนเกษตรที่ดำเนินงานมาไม่สามารถตอบสนองในลักษณะการตลาด
แบบนี้ได้จึงต้องมีการวางแผนจัดการการผลิตวัตถุดิบขึ้นมาใหม่ แต่แนวคิดดังกล่าวในระดับเครือข่าย
ยังไม่มีความชัดเจนหรือไม่มีการทำความเข้าใจกันอย่างจริงจังในสมาชิกเครือข่ายวนเกษตรป่า
ตะวันออกเพื่อออกแบบการผลิตการแปรรูป การจำหน่าย กันอย่างจริงจังและเป็นระบบ แกนนำ
เครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออกที่พยายามพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบการยังมีความคิดที่
สับสนและพยายามค้นหาสมดุลระหว่างการประกอบการในเชิงธุรกิจกับการช่วยเหลือสังคมที่เป็น
สมาชิกเครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก รวมถึงรูปแบบของการประกอบการเพ่ือสังคมที่เหมาะสมกับ
บริบทของการทำงานร่วมกันของเครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก จากข้อมูลดังกล่าว นักวิจัยมี
แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดใหม่ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจการจัดการสมุนไพร
วนเกษตรป่าตะวันออกซ่ึงมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ และมีองค์ความรู้สรรพคุณในการใช้สมุนไพร
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ชนิดต่างๆ แต่ในปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก  ยังขาดการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผลิตภัณฑ์ ขาด
ความรู้และเครื่องมืออุปกรณ์ในการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในสมุนไพร  ขาดข้อมูลความรู้ ในการ
วิเคราะห์สารสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่สามารถต้านอนุมูล
อิสระ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่า และยกระดับผลิตภัณฑ์สู่การเป็นอาหารฟังก์ชั่น 
(functional food)  รวมทั้งยังขาดการเข้าถึงความร่วมมือจากภาครัฐในด้านต่างๆ การเพิ่มศักยภาพ
ให้กลุ่มวิสาหกิจ ยังเป็นเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน อีกท้ังผู้ประกอบการในพ้ืนที่  
 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยเรื ่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชุมชนของเครือข่ายกลุ ่มวนเกษตรป่า
ตะวันออก มีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 
  ความเหลื่อมล้ำ 
  ความเหลื่อมล้ำ คือ ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมของผู้ที่มีโอกาสและผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสใน
การเข้าถึงความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สิทธิตลอดไปจนถึง การจัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในสังคม 
บางครั้งความเหลื่อมล้ำเหล่านั้นก็เป็นเหตุเป็นผลในตัวเอง แต่ส่วนมากความเหลื่อมล้ำมักนำมาซึ่ง
ปัญหาต่างๆความความไม่เป็นธรรมในสังคม (อติวิชญ์ แสงสุรรณ์, 2558) 
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) ได้บรรยายความ
รูปแบบความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ 3 รูปแบบ ดังนี้  
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1. ความเหลื่อมล้ำด้านความมั่นคงและรายได้ เกิดจากการพัฒนาที่กระจุกตัวการพัฒนา
ในบางพ้ืนที่ก่อให้เกิดการกระจายผลของประโยชน์จากการพัฒนาไปไม่ทั่วถึงทั้งในเชิงปัจเจกบุคคล 
และเชิงพื้นท่ี 

2. ความเหลื่อมล้ำด้านการกระจายโอกาส คือการเข้าไม่ถึงโครงสร้างพ้ืนฐานและการ 
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ทั้งด้านการศึกษา สวัสดิการสังคม แหล่งทุนและปัจจัยในการผลิต 

3. ความเหลื่อมล้ำด้านอำนาจ คือการขาดสิทธิทางการเมือง อำนาจการต่อรองในการ 
เข้าถึงทรัพยากร รวมถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น 
จังหวัด และประเทศ ก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรมมีแนวโน้มสู่การถูกเลือกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

ภาพกรอบแนวคิดการวัดความเหลื่อมล้ำ 
ที่มา : พัชริน (2564) 

 
 อติวิชญ์ แสงสุวรรณ (2558) ได้ศึกษาปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ พบว่า ปัญหาด้านความ
เหลื่อมล้ำนั้นถือว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มาจากปัจจัยและเงื่อนไขสำคัญ คือ อำนาจที่ไม่เท่าเทียม
กันทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ยิ่งมีความแตกต่างในการใช้อำนาจในการ
จัดการมากเท่าไหร่ ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็มีมากข้ึนตามลำดับ ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อม
ล้ำนั้นควรมุ่งเพิ่มความเท่าเทียมของโอกาสในการเลื่อนฐานะทางสังคม โดยการปฏิรูปโครงสร้าง 5 
ประเด็น อันได้แก่ การปฏิรูประบบภาษี การปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูประบบสวัสดิการ และการปฏิรูป
การกระจายอำนาจสู ่ท ้องถ ิ ่น โดยจำเป็นต้องกำหนดกลไก หรือ เครื ่องมือให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายของพื้นที่และต้องให้ประเครื่องดื่มสมุนไพรชนทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหาร
จัดการทรัพยากร จึงจะสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมลงได้อย่างยั่งยืน 
 เชษฐา พวงหัตถ์ (2560) ได้กล่าวถึงวงจรชั่วร้ายของความเหลื่อมล้ำว่า เด็กๆที่มาจาก
ครอบครัวที ่มีรายได้ต่ำและกลุ ่มอื ่นๆมักถูกสังคมผลักดันให้เป็นกลุ ่ม เครื ่องดื ่มสมุนไพรยขอบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีชีวิตอยู่ตามชนบทมักมีโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้น้อยกว่าคน
อ่ืนๆ ผลที่ตามมาก็คือความเหลื่อมล้ำในการสัมฤทธิผลในการเรียนรู้นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในการจ้าง
งานและการมีรายได้ เหล่านี้ถือเป็นวงจรความชั่วร้ายของความเหลื่อมล้ำและกลไกต่างๆในการผลิตซ้ำ
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วงจรชั่วร้ายนั้น อนึ่งความเหลื่อมล้ำทางสังคม-เศรษฐกิจ ก็มีปฏิสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำทางการ
เมืองในแง่ของการแสดงความคิดเห็น การเป็นตัวแทน และอิทธิพล ด้วยเหตุนี้คนที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุดจากความเหลื่อมล้ำก็มักจะมีอำนาจน้อยที่สุดในการตอบสนองต่อสถานการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงทีพ่วกเขากำลังเผชิญอยู่ 
 ฐานิดา บุญวรรโณ (2560) ได้อธิบายว่าความเหลื่อมล้ำที่มีจุดกำเนิดจากความแตกต่างของ
ชีวิตเปรียบเสมือนกับแม่พิมพ์ที ่จะกำหนดโอกาสในครั ้งถัดๆไปด้วย ภูมิหลังของแต่ละคน เช่น 
เครื่องดื่มสมุนไพรติพันธุ์ ศาสนา เพศ  สีผิว มีส่วนสำคัญในการนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันในการ
ได้รับโอกาส กลุ่มชนชั้นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมักจะมีโอกาสในชีวิตที่ใกล้เคียงกัน  
 ชญานิน จันทร์วิจิตร์และคณะ (2561) ได้ศึกษาแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในพ้ืนที่เครื่องดื่มสมุนไพรยแดนไทย-เมียนม่า พบว่า ลักษณะของเด็กด้วย
โอกาสในเครื่องดื่มสมุนไพรยแดนไทย - แม่สอด ประกอบด้วย (1)กลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน 
(2)เด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ (3)ความแตกต่างระหว่างเครื่องดื่มสมุนไพรติพันธุ์ (4)เด็กที่
ถูกทอดทิ้ง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโอกาสขาดการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปสู่การกำหนดอนาคต
ของเด็กเหล่านั้นจากปัญหาเหล่านี้จึงมีการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา 
โดยเฉพาะวัด มีบทบาทอย่างยิ่งในการสร้างการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่ เปิดโอกาสให้คนได้เข้ามา
ศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กมีความรู้ มีศีลธรรมในการ
ดำเนินชีวิตเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม และวัดยังได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการ รวมถึงดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กในพื้นที่ได้
เข้าถึงการศึกษามากยิ่งขึ้น ดังนั้นพบว่าพระสงฆ์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่เพื่อที่จะลดความ
เหลื่อมล้ำทางดา้นการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส 
 อำไพ แสนหมื่น (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
กรณีชุมชนคาลเท็กซ์ จากการศึกษาพบว่าการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุมชนจำเป็นต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ มีคุณภาพชีวิตที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมถึงชุมชนควรเพิ่มโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นระหว่าง
สมาชิกในชุมชนกับคณะกรรมการชุมชนในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 จิรพรรณ นฤภัทร (2559)  ได้ศึกษาเครือข่ายทางสังคมกับปัจจัยความไว้วางใจ ระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และ กลุ่มเกษตรกรจระเข้สามพัน อำเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การรวมกลุ่มของทั้ง 2 กลุ่ม เกิดข้ึนภายในช่วง พ.ศ 2544 - พ.ศ 2545 
ตามลำดับ แต่การรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ของอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรานั้น 
เกดิจากการชักชวนขององค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้ามาทำงานพัฒนาในพ้ืนที่ ในขณะที่การรวมกลุ่มของ
เกษตรกรจระเข้สามพัน เกิดจากความสนใจส่วนตัวของผู้นำที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในโรงเรียน
เกษตรกรภายใต้การส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้สมาชิกของทั้งสองกลุ่มล้วนมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับเครือญาติภายในกลุ่มของตนเอง มีจำนวนสมาชิกแต่เริ่มไม่มากนัก ทั้งหมดถือเป็นทุนทาง
สังคมพ้ืนฐานที่สำคัญที่มีความแนบแน่นมากกว่าความสัมพันธ์ของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และ
อำนาจทางการเมืองในระดับเดียวกัน จากปรากฎการณ์การรวมกลุ่มของทั้ง 2 แห่งสะท้อนการทำงาน
ระดับปัจเจกสู่การทำงานแบบกลุ่ม แบบเครือข่าย การสร้างแบบแผนใหม่ คุณภาพชีวิตใหม่ ซึ่งได้
กลายเป็นทุนอันมีค่าของชุมชนและมิใช่การก้าวเพียงลำพังของกลุ่มเกษตรกรแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการ
ก้าวไปแบบยั่งยืนทั้งชุมชน 
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 รัชวดี แสงมหะหมัด (2560) ได้ศึกษาถึงความเหลื่อมล้ำของสังคมในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อ
ความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของประเครื่องดื่มสมุนไพรชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ให้น้อยลง จากการศึกษาทำให้พบว่าประเด็นที่เกิดความไม่เท่าเทียมกันมากที่สุดในสังคมคือ รายได้
และทรัพย์สิน และประเด็นทางด้านทุพพลภาพถือเป็นปัญหาที่ประเครื่องดื่มสมุนไพรชนถูกเลือก
ปฏิบัติมากที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือการที่สังคมมีการเลือกปฏิบัติ มี
ความไม่เท่าเทียมกันในรายได้และทรัพย์สิน ดังนั้นการเสริมสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาคือการ
สร้างความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและรัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ประเครื่องดื่มสมุนไพรชนเข้าถึงสิทธิต่างๆได้
อย่างเท่าเทียม 
 ณัฏฐภัทร กิ ่งเนตร (2562) ได้ทำการศึกษาความเหลื ่อมล้ำมิติทางอาชีพของไทย 
กรณีศึกษาในอาชีพของเกษตรกร ทั้งนี้ มีรายงานจากข้อมูลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน (SES) ในปี2017 ได้ชี้ให้เห็นว่า ความรุนแรงของความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในกลุ่มอาชีพ
เดียวกัน มีความรุนแรงมากกว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างกลุ่มอาชีพ  และด้วยข้อจำกัดทาง
ทรัพยากรที่มีทำให้ภาครัฐไม่อาจช่วยเหลือทุกกลุ่มอาชีพพร้อมกันได้ ดังนั้นจึงนำไปสู่คำถาม  ที่ว่า 
กลุ ่มอาชีพอะไรควรได้รับการดูแลเป็นกลุ ่มแรก ๆ เพื ่อที ่จะช่วยลดความเหลื ่อมล้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สำหรับงานศึกษาครั้งนี้ได้พิจารณาความสำคัญ ในมิติต่างๆได้แก่ ขนาดของความ
เหลื่อมล้ำทางรายได้ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน และจำนวนครัวเรือนในแต่ละอาชีพ จากการศึกษาจะ
เห็นได้ว่าภาคการเกษตรเป็น อาชีพที่ควรได้รับการดูแลเป็นลำดับแรก ๆ  เนื่องจากมีความเหลื่อมล้ำ
ทางรายได้สูงเป็นอันดับต้น ๆ ในขณะเดียวกันมีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และเป็นอาชีพของครัวเรือน
ส่วนใหญ่ของไทย โดยครัวเรือนเกษตรมีรายได้สุทธิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 16,000 บาทต่อเดือน ซึ่งร้อยละ 60 
มีรายได้สุทธิต่อเดือนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาชีพ นอกจากนี้ ครัวเรือนเกษตรกรต้องเผชิญกับภาวะที่
หัวหน้าครัวเรือนมีอายุมากและการศึกษาน้อยอาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการยกระดับ
รายได้ ทั้งนี้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้นี้สามารถบรรเทาได้ด้วยการที่หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกันขยาย
ผลของนโยบายที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพการผลิต ทั้งทางด้านการเงิน ปัจจัยด้านความรู้  ให้มีความ
ต่อเนื่องและกระจายตัวมากยิ่งขึ้น เข้าถึงได้มากขึ้นไม่กระจุกอยู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือเกษตรกรกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง รวมถึงเกษตรกรเองควรเปิดใจในการยอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆเข้ามา
ช่วยในการประกอบอาชีพท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วนี้  
 อรรฆพร ก๊กค้างพลู และคณะ (2563) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ในพ้ืนที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเทศไทย พบว่าปัจจัยหลักคือปัจจัยทางด้านเศษฐกิจเพราะมองว่า
ระบบเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมและยังสามารถก่อให้เ กิดคุณภาพชีวิตที่ดีอีก
ด้วย ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนี้ผู้ศึกษาอธิบายว่าสามารถมองได้หลายประเด็น ทั้งด้านการจ้างงาน 
รายได้และความสามารถในการการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อทำมาหากิน และปัจจัยรองลงมาคือปัจจัย
ทางด้านเทคโนโลยี ประเด็นนี้เห็นได้ชัดเจนอย่างยิ่งที่ในด้านความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการท่องเที่ยว
ชุมชน โดยเฉพาะพ้ืนที่บนที่ราบสูง พ้ืนที่บนดอยและพ้ืนที่ห่างไกล ทั้งนี้ควรได้รับการส่งเสริมจากทาง
ภาครัฐและเอกชนให้ชุมชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีที่คลอบคลุมท่ัวถึง  
 ณัฏฐภัทร์ และณัฐนรี (2563) กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำอาจเป็นเรื ่องที่ เกิดขึ้นโดยธรรม
เครื่องดื่มสมุนไพรติ ด้วยแต่ละคนย่อมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และอาชีพที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
ความยากง่ายหรือความเสี่ยงของอาชีพต่างๆ เหล่านั้นส่วนหนึ่งสะท้อนจากรายได้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
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อีกประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำคือ ในระดับอาชีพเดียวกันแล้วยังปรากฏความ
เหลื่อมล้ำทางรายได้อีกหรือไม่ และรุนแรงเพียงใดในระดับพื้นที่หรือจังหวัดที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อ
รายได้ที่แตกต่างกันของ “อาชีพ” เดียวกันหรือไม่ โดยการศึกษาเมื่อควบคุมปัจจัยรายบุคคลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และเพศ รวมถึงค่าครองชีพระหว่างกรุงเทพฯ และภาคต่างๆ 
แล้วพบว่าปัจจัยเชิงพ้ืนที่อธิบายโอกาสในการสร้างรายได้จากการทำงานที่ไม่เท่าเทียมได้ค่อนข้างมาก 
โดยคนทำงานในอาชีพเดียวกันที ่มีล ักษณะคล้ายกันในกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีโอกาสในการสร้างรายได้หรือผลตอบแทนแตกต่างกันค่อนข้างมาก
และมีนัยสำคัญ อาทิ ผู้ประกอบอาชีพผู้จำหน่ายสินค้าในกรุงเทพฯ มีรายได้สูงกว่าผู้จำหน่ายสินค้าที่มี
คุณลักษณะเดียวกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากถึง 7,461 บาทต่อคนต่อเดือน ความเหลื่อมล้ำ
ด้านโอกาสในการสร้างรายได้นี้พบมากในอาชีพเกษตรกรระหว่างพื ้นที่ภาคกลางกับภาคอื ่นๆ 
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ในงานศึกษาหนึ่งยังพบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากรุงเทพฯ ยังมีความ
หลากหลายด้านอาชีพมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มจังหวัดภาคกลางและหัวเมืองในภูมิภาค ส่วนกลุ่ม
จังหวัดที่อยู่เครื่องดื่มสมุนไพรยขอบ อาทิ แม่ฮ่องสอน มีความหลากหลายด้านอาชีพน้อยที่สุด 

 

 ภาพระดับรายได้ อาชีพเกษตรกร ผู้จำหน่ายสินค้า และคนงานในโรงงาน จำแนกตาม
ภาค ปี 2017 (หน่วย 1,000 บาทต่อเดือน) 

 ในปัจจุบันความรุนแรงของความเหลื่อมล้ำทางรายได้ภายในกลุ่มอาชีพเดียวกัน มีความ
รุนแรงมากกว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างกลุ่มอาชีพ และด้วยข้อกำจัดทางทรัพยากรที่มีทำให้
ภาครัฐไม่อาจช่วยเหลือทุกกลุ่มอาชีพพร้อมกันได้ อาชีพเกษตรกรจึงจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
ก่อน โดยอิงจาก 3 มิติ ได้แก่ ขนาดของความเหลื่อมล้ำทางรายได้ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน และ
จำนวนครัวเรือนในแต่ละอาชีพ โดยอาชีพเกษตรกรมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูงเป็นอันดับต้นๆ 
ขณะเดียวกันมีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และเป็นอาชีพของครัวเรือนส่วนใหญ่ของครัวไทย ครัวเรือน
เกษตรมีรายได้สุทธิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 16,000 บาทต่อเดือน ซึ่ง 60% มีรายได้สุทธิต่อเดือนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ของอาชีพ นอกจากนี้ ครัวเรือนเกษตรกรต้องเผชิญกับภาวะที่หัวหน้าครัวเรือนมีอายุมากและ
การศึกษาน้อยซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการยกระดับรายได้ โดยเห็นได้จากผู้หารายได้
หลักของครัวเรือนเกษตรกรมีอายุอยู ่ในช่วง 40 ถึง 60 ปี ขณะที่ระดับการศึกษาของครัวเรือน
เกษตรกรจะไม่เกินระดับชั้นประถมศึกษา 
 สนธยา และ ถวิล (2554) ได้ศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิบ้านพระพุทธ หมู่ที่ 2 ตำบลเทพา และกลุ่ม
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ผลิตภัณฑ์กะปิบ้านปากบางสะกอม หมู่ที่ 4 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยการวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อรักษารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในอาหารแปรรูป ภาคใต้เพื่อการ
พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อศึกษาสถานภาพและศักยภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิ
บ้านพระพุทธและบ้านปากบางสะกอม เพ่ือสร้างและทดลองดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ระหว่างกลุ่มทั้งสอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้นำและสมาชิกของกลุ่มบ้านพระพุทธ จำนวน 35 คน กลุ่ม
บ้านปากสะกอม จำนวน 15 คน ผู้นำท้องถิ่น ประเครื่องดื่มสมุนไพรชน และผู้บริโภคกะปิ จำนวน 50 
คน แต่กลุ่มบ้านปากบางสะกอมไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเข้าร่วมทดลองวิจัยได้ตลอดโครงการ จงไม่ได้
เข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจในอาหารแปรรูปภาคใต้เพื่อพึ่งตนเองอย่าง
ยั่งยืนตลอดโครงการ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือการประชุมกลุ่ม การสัมภาษณ์ การจัดเ วทีประ
เครื่องดื่มสมุนไพรคม การศึกษาดูงานและการทดลองปฏิบัติจริง ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนในอาหารแปรรูปภาคใต้ เพื่อพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน  ที่ทดลองมีความเหมาะสมควร
ดำเนินการต่อไป กลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิบ้านพระพุทธมีจุดแข็งในเรื่องชุมชนเป็นเจ้าของกิจการ ผลผลิต
มาจากกระบวนการในชุมชน มีการริเริ่มสร้างสรรค์ในนวัตกรรมของชุมชน พึ่งตนเองได้ แต่มีจุดอ่อน
ในเรื่องทรัพยากรในการผลิตไม่เพียงพอ ขาดกระบวนการเรียนรู้ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเครือข่าย
และไม่มีการดำเนินงานแบบเครือข่ายกับกลุ่มอื่นๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิบ้านปากบางสะกอมมีจุดแข็ง
คือชุมชนเป็นเจ้าของกิจการ ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชนพึ่งตนเองได้ แต่มีจุดอ่อนด้าน
ทรัพยากรในการผลิตไม่เพียงพอ ขาดการดำเนินการแบบบูรณาการ ขาดกระบวนการเรียนรู้ ไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเครือข่ายและไม่มีการดำเนินงานแบบเครือข่ายกับกลุ่มอื่นๆ รูปแบบของ
เครือข่ายวิสาหิจชุมชนภาคใต้ที่ประสบควาสำเร็จและควรดำเนินการต่อไป ได้แก่ เครือข่ายการตลาด 
เครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายข้อมูลและกลุ่มผลิตภัณฑ์กะปิทั้งสองตกลงเป็นเครือข่ายการผลิตและ
เครือข่ายการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ โดยให้ผู้นำของทั้งสอง กลุ่มเป็นแกนกลางในการประสานงาน 

 อมาวสี  และ พิมพิมล (2560) ได้ศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ลักษณะ
สำคัญและการประยุกต์ใช้ ในชุมชนพบว่า การวิจัยเป็นเส้นทางของการเปิดความรู ้ไปสู ่การ
เปลี่ยนแปลง กระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็นเกลียวของวงจรการ
สะท้อนคิด และการปฏิบัติเริ่มจากการสังเกตสิ่งที่เกิด ขึ้น สะท้อนคิดร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
วางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง และลงมือปฏิบัติตามแผน สังเกตผลจากการปฏิบัติและวางแผนซ้ำ 
จนกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้น สิ่งเหล่านี้นับ  ว่าเป็นการปฏิบัติทางสังคม เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่แต่ละขั้นตอนผู้ที ่เกี ่ยวข้องในสถานการณ์นั้นๆ ต้อง  เข้ามามีส่วนร่วมตลอด
กระบวนการ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมพลังอำนาจ ให้ความอิสระ
และสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในปัจเจกบุคคล ทำให้เข้าใจอย่างมีวิจารณญาณ และเป็นการ สะท้อนคิด
ในประเด็นต่างๆ ในสังคม ซึ่งวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีคุณลักษณะสำคัญ 6 ประการ คือ 
กระบวนการวิจัยเป็นวงจรเป็นวิธีที่อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
เป็นพลวัตร เป็นการพัฒนา และเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างมีวิจารณญาณ ในบทความนี้จะ
เสนอเกี่ยวกับความหมาย และความสำคัญของวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  วิธีการแสวงหา
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ความรู้โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับรูปแบบการวิจัยอื่นๆ ลักษณะสำคัญ  ของวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และการนำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ในชุมชน 
 ศิริธร  และนเรศ (2551) ได้ทำการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วย และ
มะละกอโดยวิเคราะห์เส้นใยโดยรวม  ปริมาณของแข็งที่ละลายได้  การวิเคราะห์สารประกอบฟีนอลิค
โดยใช้วิธี Folin-Ciocalteuเบต้าแคโรทีน วิตามินซี  และวิเคราะห์สารกลุ่มฟีนอลิคโดยใช้เทคนิค 
HPLC(DAD) รวมถึงฤทธิ์การทดสอบกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองด้วยวิธี Ferric 
reducing / antioxidant power (FRAP) assay, DPPH radical scavenging activity ซึ่งผลการวิจัย
ในมะม่วง 3 สายพันธุ์ พบว่ามะม่วงดิบมีปริมาณเส้นใยทั้งหมดมากกว่ามะม่วงสุก แต่มะม่วงสุกจะมี
ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมดสูงกว่าผลดิบ  เนื้อมะม่วงแก้วสุกมีปริมาณฟีนอลิค รวมมากที่สุด 
รองลงมา คือ มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบ และมะม่วงแก้วสุก  ตามลำดับ  ปริมาณเบต้าแคโรทีนพบใน
มะม่วงน้ำดอกไม้มากท่ีสุด (50.6 มิลลิกรัม/กรัม)  มะม่วงดิบพบปริมาณวิตามินซีมากกว่ามะม่วงสุกอยู่
ในช่วง 350-360 μg/g กรดฟีนอลิคที่พบมากที่สุดในมะม่วงคือ Gallic acid และ Rutinเป็นสารฟลา
โวนอยด์ที ่พบมากที่สุดในมะม่วง  โดยพบว่า มะม่วงดอกไม้สุกมี Rutinสูงสุด ประมาณ 1037 
มิลลิกรัม/กรัม จากการทดสอบกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ พบว่ามีความสามารถใกล้เคียงกัน  คือมี
ค่า FRAP  มีค่าอยู่ในช่วง 0.65-0.86 มิลลิกรัมสมมูลย์ของ FeSO4 /กรัม น้ำหนักแห้ง  DPPH มีค่าอยู่
ในช่วง 82เปอร์เซ็นต์ใน มะม่วงน้ำดอกไม้ ถึง 89 เปอร์เซ็นต์ในมะม่วงเขียวเสวย และมะม่วงแก้วมีค่า 
IC50 (1.29 mg/g)น้อยที่สุด 
 วรานนท์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลไม้ 12 ชนิด ด้วยวิธี 
N,N-dimethyl-p-phenylenediamine (DMPD) ซ ึ ่ งใช ้หล ักการทาลายสีของอน ุม ูลอ ิสระโดย
ไฮโดรเจนอะตอมที่มาจากสารต้านอนุมูลอิสระ โดยมีการวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและ
วิตามินซีเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผลไม้ รวมถึงมีการใช้ข้อมูล
ปริมาณวิตามินอีและเบต้าแคโรทีนจากกรมอนามัยในการศึกษาความสัมพันธ์ด้วย ผลการศึกษาพบว่า
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในรูปของ IC50% ของมะม่วงน้ำดอกไม้สุก มีค่าเท่ากับ 0.089มิลลิกรัม 
Trolox/กรัมผลไม้มะม่วงเขียวเสวยสุก มีค่าเท่ากับ 0.06มิลลิกรัม Trolox/กรัมผลไม ้
   ปฏิว ิทย ์ และ คณะ (2557) ได ้ศ ึกษาเปร ียบเทียบฤทธ ิ ์การต ้านอนุม ูลอิสระ และ
สารประกอบฟีนอลิกรวมของเปลือกผลไม้ผลการศึกษาพบว่าเปลือกมะม่วงดิบและมะม่วงสุก มีฤทธิ์
การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH (IC50 เท่ากับ 2.32 และ 2.31 กรัม/ มิลลิลิตร ตามลำดับ) และ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระรวม (เทียบกับกรดแอสคอบิก และแกลลิก) สูงสุด ในทำนอง
เดียวกัน เมื่อทาการศึกษาสารประกอบฟีนอลิกรวม พบว่าเปลือกมะม่วงดิบมีสารประกอบฟีนอลิกรวม
สูงสุด เท่ากับ 72.8 mg GAE/ กรัมน้าหนักแห้ง ดังนั้นเปลือกมะม่วงดิบจึงเป็นแหล่งที่ดีของสารต้าน
อนุมูลอิสระและสารประกอบ             ฟีนอลิก 
           เผ่าไทย (2555) ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ของ
ครัวเรือน จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2554 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความเหลื่อมล้ำของ
การกระจายรายได้ของครัวเร ือนในจังหวัดอุบลราชธานี ปี  พ.ศ. 2552 และศึกษาปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ของครัวเรือน ประเครื่องดื่มสมุนไพรกรของ
การวิจัยครั้งนี้ คือ หัวหน้าครัวเรือนทุกครัวเรือนในเขตการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 
455,892 คน และหัวหน้าส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 219 คน กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้า
ครัวเรือน จำนวน 26,990 คน ซึ่งถูกสุ่มมาโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยมีหมู่บ้านเป็นชั้นภูมิ  และ
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หัวหน้าส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 130 คน ซึ่งสุ่มมาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่
ใช้ในการสำรวจข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สัมประสิทธิ์จินี่ (Gini 
Coefficient) การวิเคราะห์องค์ประกอบทางประเครื่องดื่มสมุนไพรกรโดยใช้ค่าความแปรปรวนของ
รายได้ในรูปลอการิธ ึม (Variance of Log-income) และสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า การกระจายรายได้ของครัวเรือนในจังหวัด
อุบลราชธานี มีความเหลื่อมล้ำในเกณฑ์ปกติ ด้วยค่าสัมประสิทธิ์จินี่ .4412 อำเภอที่มีความเหลื่อมล้ำ
ขอการกระจายรายได้สูงที่สุด 3 อำเภอแรก คือ อำเภอนาเยีย อำเภอดอนมดแดง และอำเภอโขงเจียม 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์จินี่เท่ากับ .5193 .5144 และ .5028 ตามลำดับ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านสาขาอาชีพ โดยอาชีพที่มีความ
เหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้มากที่สุดคือ อาชีพเกษตรกรรม ปัจจัยด้านภูมิภาคที่มีความสัมพันธ์
กับความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้มากที่สุด เขตการปกครอง โดยครัวเรือนที่อยู่ในเขตการ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขนาดกลางมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้มากท่ีสุด 
 กุสลวัฒน์ (2560) ได้ศึกษาการสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการ
เข้าถึงสารสนเทศและความรู้ดิจิทัล (Digital Divide) ด้านการเมือง ในชุมชนภาคตะวันออก ความ
เหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ดิจิทัล (Digital Divide) ด้านการเมือง เกิดจากฐาน 
ความแตกต่างกันทางเศรษฐกิจจนทําให้บุคคลในสังคมเกดความแปลกแยกจนเป็นการกีดกันทาง 
การเมือง (Exclusion) ต่อมาบริบททางสังคมได้เปลี่ยนไปจากเทคโนโลยีใหม่จนทาให ํ ้ปัญหา การกีด
กันซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น เป็นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ดิจิทัล จน สังคมล่ม
สลายดังที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ต้นทุนทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่สามารถนําบทบาทเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน
การเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ดิจิทัลด้านการเมืองในชุมชนภาคตะวันออกได้โดยเฉพาะ การรู้เท่า
ทันสื่อใหม่มีความสำคัญอยางยิ่งต่อการใช้งานสื่อใหม่ ๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด การร่วมกัน ทางดิจิทัล 
(Digital Inclusion) เกิดมีขึ้นได้จากการเพิ่มความระมัดระวังในการสื่อสาร การมีความรู้  และการมี
ความสามารถใช้สื่อใหม่จากการทดลองใช้หลักสูตร “การฝึกอบรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในการ
เข้าถึงสารสนเทศ และความรู้ดิจิทัล (Digital Divide) ด้านการเมืองในชุมชนภาคตะวันออก” ครั้งนี้
ทําให้มีความมั่นใจได้ว่าด้วยเนื้อหาและเวลาที่กําหนดไว้จะเป็นพื้นฐานการแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือ
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ที่ค่านัยสำคัญทางสถิติ .000 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเรื ่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชุมชนของเครือข่ายกลุ ่มวนเกษตรป่า

ตะวันออก เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method research) ระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
และงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่  
 ขั้นตอนที่ 1  เพื่อศึกษาสถานการณ์และข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชุมชนของ
เครือข่ายกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก 

 1. กลุ่มประชากรในการวิจัย ครั้งนี้คือ  
         กลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระดาน อำเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 30  คน              
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    2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ครั้งนี้ คือ  
    กลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่คำนึงความน่าจะเป็น (Non-
probability sampling) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  จำนวน 10 คน  
 3. สถานที่ทำการทดลอง 
    กลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก หมู่ที่ 6 ตำบลท่ากระดาน อำเภอ
สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        การสัมภาษณ์แบบกลุ ่มย่อย (Focus Group) และคัดเลือกกลุ ่มวิสาหกิจจัดการ
สมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ที่มีประสิทธิภาพมาทำการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-dept Interview) 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
     5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
         การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 
 ขั ้นตอนที ่ 2  การวิเคราะห์คุณสมบัติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบนฐาน
ทรัพยากรชุมชนของเครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก 
      จากผลการสังเคราะห์ข้อมูลศึกษาสถานการณ์และข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของ
กลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก โดยใช้วิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research, PAR) ระหว่าง สมาชิกเครือข่ายวนเกษตร และนักวิจัย เพื่อร่วมกันหาแนวคิดใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์  

     พัฒนาผลิตภัณฑ์จากบนฐานทรัพยากรชุมชนของเครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก โดย
ศึกษาหาลักษณะและตำรับพื้นฐานแต่ละชนิด  ที่ได้รับการยอมรับจากข้อมูลทุติยภูมิ อันได้แก่ ตำรา 
หนังสือ ภูมิปัญญา หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
สมุนไพรโดยมีวัตถุดิบ เช่น ไผ่จืด ฝาง และใบเตย โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของชุนชน นำไปศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จากนั้น นำไปออกแบบฉลากและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์  

 1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ  
           ผู้บริโภคท่ัวไปในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ไม่สามารถระบุจำนวนได ้

    2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
     ผู้บริโภคทั่วไปในจังหวัดฉะเชิงเทราใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่คำนึงความน่าจะ
เป็น (Non-probability sampling) โดยวิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
จำนวน 100 คน  
 3. สถานที่ทำการทดลอง 
      จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรโดยมีวัตถุดิบ เช่น ไผ่จืด ฝาง ใบเตย และอื่นๆ 
จากฐานสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก โดยใช้แบบประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใช้สเกล
พอดีแบบสเกล 9 จุด (9 point hedonic scale) เพื่อประเมินในด้านลักษณะปรากฏ สี กลิ่นรส รส
เครื่องดื่มสมุนไพรติ เนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม 
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        5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ค่าเฉลี่ย (x̄) และค่าความแปรปรวน (SD) ของแต่ละคุณลักษณะโดยคัดเลือกตำรับ
ที่ได้รับการยอมรับโดยมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด นำมาวิเคราะห์ความแตกต่างแต่ละตำรับด้วยวิธี Duncan’s 
Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 95 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาคุณภาพทางด้าน กายภาพ-เคมี จุลินทรีย์และคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องดื่มสมุนไพรโดยมีวัตถุดิบ เช่น ไผ่จืด ฝาง ใบเตย และอื่นๆ จาก
ฐานทรัพยากรวนเกษตรป่าตะวันออก โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานอาหารและยาตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196) ร่วมกับการตรวจสอบหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 

ขั้นตอนที่ 4 เพ่ือศึกษาแผนการพัฒนาทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ 
 ขั ้นตอนที ่ 5 เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายด้ านการบริหารจัดการและการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในพ้ืนที่ของกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก และการลดความเหลื่อม
ล้ำ 

 
ผลการวิจัย 
  ผลิตภัณฑ์ 

1. วัตถุดิบสมุนไพร เช่น เพชรสังฆาต กระดูกไก่ดำ ฝักเพกา บอระเพ็ด เถาวัลย์เปรียง แก่น
ฝาง ไผ่จืด มะตูม กระเจี๊ยบแดง ฟ้าทะลายโจร ท้าวยายม่อม ขม้ินชัน กระชาย ฯลฯ  
 

 

ภาพต้นไผ่จืด 
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ภาพท้าวยายม่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพขม้ินชันสด 
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ภาพต้นฝาง 

2. ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่ม เช่น ถุงหอมสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร แป้งเท้ายายม่อม ชา
ฝาง ชาไผ่จืด ฯลฯ 
 3.ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงการจัดการ(ฝากขาย หรือ ช่วยขาย) ให้กับสมาชิกผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์
สมุนไพรในเครือขายวนเกษตร เช่น มะกรูดสระผม น้ำมันกระเม็งใส่ผม สบู่เหลวธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก 

ก) แป้งท้าวยายม่อม ข) แป้งท้าวยายม่อมบรรจุถุง 
ค) ฝางตากแห้ง  ง) ไผ่จืดบรรจุถุง จ)  สมุนไพรบรรจุซอง 

 

ก
d 

ข
d 

ค
d 

ง
d 

จ
d 



144 

 

 ศักยภาพ ณ ปัจจุบันของกลุ่ม 
 สถานที่  มีอาคารผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ เริ่มสร้างขึ้นในปี 2558 
เป็นอาคารหลังคาสังกะสี 9 เสา เทพื้นปูนที่ใช้ทุนของสมาชิกในกลุ่มดำเนินการมูลค่าประมาณ 
60,000 บาท และ ในปี 2560 ซ่ึงเป็นปีที่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการของวิสาหกิจ และเริ่มมีการเชื่อมต่อ
ตลาดวัตถุดิบสมุนไพรที่ชัดเจนขึ้น โดย รวมถึงเริ่มจัดการเรื่องตลาดของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมโยง
กับสมาชิกเครือข่ายอย่างจริงจัง โดยได้รับการสนับสนุนเพ่ือปรับปรุงขยายหลังคาให้กว้างออกมาและ
เทพ้ืนใหม่ เพื่อให้พื้นที่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยงบประมาณจาก โครงการโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่ง
กว่า ของบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) ผ่านการเชื่อมโยงของมูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม ทำให้มี
อาคารที่กันฝน กันแดด จัดการวัตถุดิบได้เบื้องต้น จากนั้นได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) สนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงห้องผลิตและห้องเก็บ
วัตถุดิบสมุนไพร ในปี 2562  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพอาคารสำหรับผลิตและแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ 

 จากผลการสังเคราะห์ข้อมูลศึกษาสถานการณ์และข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชุมชน
ของเครือข่ายกลุ ่มวนเกษตรป่าตะวันออก โดยใช้วิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research, PAR) ระหว่าง สมาชิกเครือข่ายวนเกษตร และนักวิจัย เพื่อร่วมกันหาแนวคิดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์  โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากบนฐานทรัพยากร
ชุมชนของเครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก โดยศึกษาหาลักษณะและตำรับพ้ืนฐานแต่ละชนิด  ที่ได้รับ
การยอมรับจากข้อมูลทุติยภูมิ อันได้แก่ ตำรา หนังสือ ภูมิปัญญา หรืองานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผสมโดยมีวัตถุดิบ เช่น ไผ่จืด ฝาง ใบเตย และ
อ่ืนๆ โดยการพัฒนาเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของชุนชน  
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ภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรโดยกรมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

การออกแบบฉลากและคัดเลือกบรรจุภัณฑ์  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพฉลากและบรรจุภัณฑ์ 
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ตาราง Business  Model Canvas การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

6. พาร์ทเนอร์หลัก 
(Key Partners) 
สำนักงานการปฎิ
รูปเพื่อการ
เกษตรกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
(สปก.) 
สาธารณสุขจังหวดั
ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏราชนครินทร ์
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
(Key Activities) 
การจัดหา 
เพาะปลูก เก็บ
เกี่ยว แปรรูป
สมุนไพร 

2. คุณค่าของสินค้า
และบริการ 
(Value 
Propositions) 
การปลูกพืชใน
รูปแบบ “วนเกษตร” 
เพื่อฟ้ืนคืนผืนป่า 
รักษาผืนดิน 
ผลิตภณัฑ์สมุนไพร
เกษตรอินทรียร์ะบบ
ชุมชนรับรองแบบมี
ส่วนร่วม (PGS : 
Participatory 
Guarantee 
Systems) 
ความแปลกใหม่ของ
ชาชงสมุนไพร 
 

4. ความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า 
(Customer 
Relationships) 
มนุษย์สัมพันธ์ด ี
มีน้ำใจ มี
ความสามารถในการ
สื่อสาร 

1. ลักษณะของ
กลุ่มลูค้า 
(Customer 
Segment) 
กลุ่มวัยทำงาน 
กลุ่มผูสู้งอาย ุ
กลุ่มร้านอาหาร 

7. ทรัพยากรหลัก (Key Resources) 
พื้นที่ป่าตะวันออก 

3 . ช่องทางเข้าถึง
ลูกค้า 
(Channels) 
เพจ Facebook 
ร้านค้าบน Shopee 
การนำผลิตภัณฑไ์ป
ขายในงานแฟร์ที่จัด
โดยหน่วนงานภาครัฐ 

8. ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจ  (Cost Structure) 
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อสมุนไพรจากสมาชิกวิสาหกจิฯ 
ค่าจ้างสมาชิกในการแปรรูปผลติภณัฑ ์
ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา และประชาสัมพันธ ์ 

9. ที่มาของรายได้ (Revenue Stream) 
รายได้จากการขายสมุนไพรสด 
รายได้จากการขายสมุนไพรแปรรปู 
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ตาราง Value Chain การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางน้ำ : พัฒนาการผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ การตลาด 

มี.ค. - พ.ค. 4256  

ปลายน้ำ : ผลลัพธ์/ผลกระทบ 

มิ.ย. - ก.ค. 2564 

ต้นน้ำ : การวางแผนและการบริหาร 

ธ.ค. 2563 - ก.พ. 4256  

พัฒนา
สินค้าและ

บริการ 

การตลาด
และ

ประชาสัม
พันธ์ 

พัฒนา
แหล่ง
ผลิต 

พัฒนา
ระบบการ

บริหาร 

พัฒนา
ศักยภาพ

สมาชิก 

กำหนด
ทิศทาง 
แผนการ
พัฒนา 

2.1 ให้ความรู้
เกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การจัดเก็บข้อมูล
ลูกค้า คำสั่งซื้อ 
จำนวนสินค้า 
และวัตถุดบิคง
คลัง เพื่อสามารถ
คำนวณอัตราการ
เพาะปลูก
สมุนไพร และ
อัตราการแปรรูป 

 

1.1 การประเมิน
ศักยภาพและความพร้อม
ของวิสาหกิจฯ 
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  อภิปรายและวิจารณ์ผล 
  ขั ้นตอนที่ 1  เพื ่อศึกษาสถานการณ์และข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชุมชนของ
เครือข่ายกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก 
 การศึกษาศึกษาสถานการณ์และข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชุมชนของเครือข่าย
กลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออกโดยใช้วิธีปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้น ได้เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลดิบ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ (มปป) ซึ่งกล่าวว่านักวิจัยต้องสังเกตเห็น
ลักษณะข้อมูลดิบเสียก่อน คล้ายกับการที่ต้องเห็นโลงศพก่อน จึงจะเลือกว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้  
นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมาวสี และ พิมพิมล (2560)  การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ลักษณะสำคัญและการประยุกต์ใช้ ในชุมชน และสนธยาและถวิล (2554) 
ได้ศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการแก่ไขปัญหา ผลการสังเคราะห์พบว่าจุดแข็งในเรื่องชุมชนเป็นเจ้าของกิจการ 
ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน พึ่งตนเองได้ แต่มีจุดอ่อนในเรื่องขาดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับสนธยาและถวิล (2554) 
 
 ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์คุณสมบัติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบนฐานทรัพยากร
ชุมชนของเครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก 

จากการทดสอบวิเคราะห์หาปริมาณ Antioxidant ด้วยวิธีการ DPPH Activity ในสมุนไพร 3 
ชนิดได้แก่ แป้งท้าวยายม่อม ฝาง และ ไผ่จืด ผลการทดสอบพบว่า ในสมุนไพร 3 ตัวอย่างมีปริมาณ 
Antioxidant แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที ่ระดับความเชื ่อมั ่นทางสถิติ (p>0.05) โดยฝางมีค่า 
Antioxidant สูงที่สุดถึงร้อยละ 66  ท้าวยาม่อม และ ไผ่จืดร้อยละ 55 และ 54 ตามลำดับ จากผลการ
ทดลองทำให้เห็นได้ว่า สมุนไพรที่นำมาทำเครื่องดื่มสมุนไพรมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ส่วนกระบวนการ
ผลิตแป้งท้าวยายม่อมที่ผ่านการตากแห้งด้วยความร้อนเป็นเวลานาน มีผลทำให้ค่าสารต้านอนุมูลอิสระ
ลดลงเมื่อเทียบกับหัวท้าวยายม่อมสด ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณ Phenolic acid ในสมุนไพร 3 ชนิด โดย
เทียบกับกราฟมาตรฐานที่ทดสอบโดยกรดมาตรฐานคือ Gallic acid ที่ความเข้มข้นที่ 0 50 100 150 
200 250 และ 300 mg/ml  ซึ่งมีผลสอดคล้องกับปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระพบว่า ฝางมีปริมาณ
กรดฟินอลิกสูงที ่สุดเท่ากับ 187.41 mg GAP/g dry extract แป้งท้าวยายม่อมเท่ากับ 146.76 mg 
GAP/g dry extract และไผ ่จ ืดเท ่าก ับ106.09c mg GAP/g dry extract จากผลการทดลองพบว่า 
สมุนไพรที่จะนำมาผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรมีประโยชน์และมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง ซึ่งสามารถ
จัดเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ สามารถต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ที่สำคัญในการยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น (functional food)   
 ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลในตารางการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ
ตำรับพื้นฐานเครื่องดื่มสมุนไพรทั้ง 4 ตำรับ 4 พบว่า ตำรับที่ 1 และ ตำรับ 3 มีคะแนนความชองโดย
รวมอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เท่ากับ 6.37 และ 6.38 ตามลำดับ  ทั้งสองตำรับพบว่า สี กลิ่น รสชาติ และ
ลักษณะที่ปรากฏมีคะแนนในระดับใกล้เคียงกันคือในระดับที่ 6 อาจเนื่องจากสีของฝางและกลิ่นของ
อบเชยที่โดดเด่นและอาจจมีกลิ่นที่แรง เหมือนกัน จึงทำให้ทั้งสองสูตรมีคะแนนกลิ่น และรสชาติ 
ประมาณ 6 คะแนน ส่วนชาสมันไพรตำรับที่ 2 ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมสูงขึ้น เท่ากับ 7.39 
แนน ซึ่งสูตรนี้จะมีความหอมจากตะไคร้ที่เพิ ่มเติมลงไป ส่วนตำรับที่ 4  ได้รับคะแนนความชอบ
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โดยรวมสูงที่สุด เท่ากับ 8.22 อย่างมีนัยสำคัญ โดยพบว่า สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และลักษณะที่
ปรากฏ มีคะแนนอยู่ในช่วง 7 – 8 คะแนน โดยจากการทดลองพบว่า ชาสมุนไพรตำรับนี้น่าจะได้รับ
ความชอบเนื่องจากความหอมของใบเตยที่คุ้ยชินสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอยู่แล้ว และไม่มีส่วนประกอบ
ของสมันไพรที่มีกลิ่นรสแรงเช่น อบเชย จึงทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากที่สุด โดยจากผลการ
ทดสอบจึงทำการคัดเลือกชาสมุนไพรตำรับที่ 4 ไปทดสอบคุณภาพกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์เชิงลึก 
และนำไปออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาคุณภาพทางด้าน กายภาพ-เคมี จุลินทรีย์และคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ในผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องดื่มสมุนไพรโดยมีวัตถุดิบ เช่น ไผ่จืด ฝาง ใบเตย และอ่ืนๆ จากฐาน
ทรัพยากรวนเกษตรป่าตะวันออก โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานอาหารและยาตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196) ร่วมกับการตรวจสอบหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 

คุณลักษณะทางด้านกายภาพของเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงทั้ง 4 ชนิด พบว่า ความชื้นของ
เครื่องดื่มสมุนไพรสมุนไพรมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ร้อยละ 2.59-2.91 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนดของสำนักงานอาหารและยา คือ มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 ของน้ำหนัก ซึ่งค่าความชื้นของ
เครื่องดื่มสมุนไพรสมุนไพรแต่ละชนิดมีความชื้นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p˃0.05) 
ตัวอย่างที่ 4 มีค่า aw สูงที่สุด มีค่า เท่ากับ 0.19±1.01% สูงกว่าเครื่องดื่มสมุนไพรทั้ง 3 สูตรอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ  โดยเครื่องดื่มสมุนไพรผงทั้ง 4 ตัวอย่าง มีค่า aw อยู่ในช่วง 0.16-0.19 ซึ่งเป็นค่า 
aw ที่ต่ำแสดงว่ามีปริมาณน้ำอิสระน้อย ทำให้จุลินทรีย์และราส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญได้ เนื่องจากมี
ค่าความชื้นและค่า aw ต่ำ และค่าสีของสมุนไพรผงทั้ง สี ชนิดมีค่าเสียใกล้เคียงกันเนื่องจากสีของผง
เครื่องดื่มสมุนไพรมีสีไม่ต่างกัน โดยมีค่าสว่าง L* อยู่ในช่วง 57-58 ค่าความเป็นสีแดง อยู่ในช่วง 6-7 
และค่าความเป็นสีเหลืองมีค่า 21-22 โดยผลการทดสองท้ังหมดไมม่ีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
(p˃0.05)  

จากการศึกษาคุณสมบัติสมบัติทางเคมีกายภาพของเครื่องดื่มสมุนไพรสมุนไพรทั้ง 4 ตัวอย่าง 
พบว่า pH ของน้ำเครื่องดื่มสมุนไพร อยู่ในช่วง 6.32-6.89 ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
(p>0.05) และค่าสีโดยมีค่าความสว่าง (L*) อยู่ในช่วง 28.79-27.43  ความเป็นสีเขียว (-a*) อยู่ในช่วง 
(-0.67)-(-0.51) และมีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) อยู่ในช่วง 11.06-12.64 ซ่ึงเป็นสีธรรมเครื่องดื่ม
สมุนไพรติของเครื่องดื่มสมุนไพร ส่วนค่า Reducing sugar และค่าโซเดียม (ความเค็ม) ตรวจด้วย
เครื่องมือ  Hand refractometer ของน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดเมื่อ ตรวจไม่พบ (ND) 
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของสำนักงานอาหารและยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
196) พ.ศ. 2543  

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณ Antioxidant และ Phenolic acid ในเครื่องดื่มสมุนไพรสมัน
ไพรผงทั้ง 4 ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าชเครื่องดื่มสมุนไพรผงสมุนไพรทั้ง 4 ตัวอย่าง มีสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพสูง สามารถการต้านอนุมูลอิสระสูง โดยการทดสอบ Antioxidant จากสารสกัดจากตัวอย่างที่ 
1 เท่ากับ 79.22±0.08 % และมีปริมาณ Phenolic acid เท่ากับ 158.53±1.08 mg Gap/g รองลงมา
คือสารสกัดจากตัวอย่างที่ 2 และตัวอย่างที่ 3 ซึ่งมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 75.09±1.90 % 
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และ 69 .78±1 .21 % ม ีปร ิมาณ Phenolic acid เท ่ าก ับ  150 .22±1 .31 mg Gap/g และ 
147.90±0.09 mg Gap/g ตามลำดับ และสารสกัดที่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระต่ำที่สุด คือ สารสกัด
จากตัวอย่างที ่ 4 เท่ากับ 59.42±0.91 % มีปริมาณ Phenolic acid เท่ากับ 138.67±0.89 mg 
Gap/g ซึ่งมีสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05)  ซึ่งจากผล
การทดลองนี้พบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง ซึ่ งสามารถส่งผมต่อร่างกายในการต้านอนุมูลอิสระ 
กระตุ้นภูมิคุ้มกัน สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายได้เป็นอย่างดี ลดการอักเสบ และลดโอกาสในการเกิดเนื้อ
งอกและมะเร็งได้ ซ ึ ่งสามารถจัดเครื ่องดื ่มสมุนไพรสมุนไพรที ่ผลิตเป็นอาหารเชิงหน้าที ่ได้ 
(Functional food) งานว ิจ ัยน ี ้ สอดคล ้องก ับ Gaudreau et al. (2016) ทำการทดสอบสาร 
Antioxidant เครื่องดื่มสมุนไพรเขียว โดยวิธีการ DPPH-radical scavenging จากการทดสอบพบว่า 
มีค่า antioxidant สูง 500-1000 µg/ml คิดเป็นร้อยละ 90 และ Gandomi et al (2016) ทำการ
ทดสอบการ Encapsulation และทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในน้ำแครอท และศึกษาระยะการ
เก็บรักษาของน้ำแครอท โดยเก็บรักษาที่ 4 องศเซลเซียส พบว่า น้ำแครอทมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
สูง และการ Encapsulation สามารถเก็นรักษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น Antioxidant activity 
และ Phenolic acid ในระยะเวลาการเก็บรักษาได้เป็นอย่างดี (Srisuk and Sani. 2021) และ Srisuk 
et al (2021) ได้ทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น Antioxidant activity และ Phenolic acid 
ในผลิตภัณฑ์น้ำข้าวหมากเสริมเห็ดเยื ่อไผ่ ผลการทดลองพบว่า สามารถเพิ ่มสาร Antioxidant 
activity และ Phenolic acid สูงถึงร้อยละ 69-85 และ Phenolic acid สูงถึง 175-291 mg Gap/g 
และในระหว่างการเก็ยรักษาการ Encapsulation สามารถเก็บรักษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ดี 

จากการวิเคราะห์สารปนเปื้อนที่อยู่ในเครื่องดื่มสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด พบว่า Arsenic (As), 
Cadmium (Cd) และ Lead (Pb) ซึ่งตรวจโดยวิธี  พบว่า ตรวจไม่พบ (ND) สารทั้ง 3 ชนิด ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานอาหารและยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 196) 
พ.ศ. 2543 และพบ Sodium (Na) ในปริมาณ 21.700 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

จากการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา โดย In-house method based on BAM 
(2001) พบว ่ า  Total count (TC) ม ี ป ร ิ ม าณ เพ ี ย ง  59 log cfu/ml,  Yeast and mold (YM), 
Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Coliform และ Escherichia 
coli จากผลตรวจไม่พบ (ND) ในน้ำเครื ่องดื ่มสมุนไพรสมันไพร  ส่วน Bacillus cereus พบ <1 
cfu/ml ซึ่งจากการทดสอบคุณภาพกายภาพ-เคมี และคุณภาพจุลินทรีย์ในน้ำเครื่องดื่มสมุนไพร
สมุนไพรตำรับที่ 4 สรุปได้ว่ามีคุณภาพ และความปลอดภัยสูง และเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงาน
อาหารและยาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196) พ.ศ. 2543  

ขั้นตอนที่ 4 เพ่ือศึกษาแผนการพัฒนาทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ 
 ผลการศึกษาแผนการพัฒนาทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์  พบว่า กลุ ่มลูกค้าของ
ผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งได้หล่นระดับ ดังนั้นเมื่อพิจารณากลุ่มลูกค้าในระดับต่าง ๆ แล้ว “สมุนไพร 
บ้าน & ป่า Banpa herb shop” เลือกที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าระดับ B ที่มีระดับรายได้ปานกลาง ซึ่ง
ลูกค้าระดับนี้ที่เป็นพนักงานระดับกลางที่มีขนาดของจำนวนประชากรเหมาะสม และมีรายได้ในระดับ
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ที่มีเงินออม นั่นคือมีรายได้ปานกลาง ซึ่งมีกำลังความสามารถในการซื้อสินค้าได้ และมีฐานะดี จึงเป็น
ส่วนสนับสนุนแนวโน้มในซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ “สมุนไพร บ้าน & ป่า Banpa herb shop” 

การวิเคราะห์ลักษณะลูกค้าของ “สมุนไพร บ้าน & ป่า Banpa herb shop” เป็นกลุ่มวัย
ทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 22 - 75 ปี ที่รักสุขภาพ และร้านอาหารที่สนใจผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเกษตรอินทรีย์ ในการเป็นวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส เพ่ือสร้างความแตกต่างในด้านการให้กับ
อาหารและบริการ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบริโภคอาหารที่มาจาก
ธรรมชาติ ซึ่งการวิเคราะห์ลักษณะของลูกค้า สอดคล้องกับแนวคิดทางด้านการตลาด ซึ่งสอดคล้อง
กับณัฐประภา นุ่มเมือง (2558) ด้านอายุที่มีความแตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของธรรมนูญ แย้มนาก (2556) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
จำแนกตามเพศ อายุแตกต่าง และสอดคล้องกับสุนันทา ฉันทโรจนา และอิทธิกร ขําเดช (2556) ได้
พบว่า อายุแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับเอกพจน์  กงแก้ว (2556) ที่ได้พบว่า อายุ แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
แตกต่างกัน สอดคล้องกับชนุดร ธีรวัฒนอมร และเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2555) 

 
 ขั้นตอนที่ 5 เพื ่อเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายด้านการบริหารจัดการและการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในพื้นที่ของวิสาหกิจจัดการสมุนไพรกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก 
และการลดความเหลื่อมล้ำ 
 มิติความเหลื่อมล้ำของวิสาหกิจจัดการสมุนไพรกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออกได้วิเคราะห์
ออกมาเป็น 2 มิติ อันได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านองค์ความรู้ โดยมิติด้านเศรษฐกิจนั้น ลด
ช่องว่างโดยการพัฒนาช่องทางและโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องดื่มสมุนไพรจากฐานทรัพยากรกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก โดยได้ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ได้แก่ ฝาง 65% ใบเตย 25% และ ไผ่จืด 10% ทำการวิเคราะห์ทางด้าน
การตลาดเพื่อกำหนดทิศทางเพื่อขยายฐานลูกค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่า
ตะวันออก ด้ายการวิเคราห์ข้อมูลการตลาด และวิเคราะห์ business canvas และ Value chain 
ของผลิตภัณฑ์  จากนั้นประสานงานความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวน
เกษตรป่าตะวันออก กับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานปฏิรูปที ่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฏฐภัทร กิ่ง
เนตร (2562) ได้ทำการศึกษาความเหลื่อมล้ำมิติทางอาชีพของไทย กรณีศึกษาในอาชีพของเกษตรกร 
ทั้งนี้ มีรายงานจากข้อมูลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ในปี2017 ได้
ชี้ให้เห็นว่า ความรุนแรงของความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในกลุ่มอาชีพเดียวกัน มีความรุนแรงมากกว่า
ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ระหว่างกลุ่มอาชีพ  และด้วยข้อจำกัดทางทรัพยากรที่มีทำให้ภาครัฐไม่อาจ
ช่วยเหลือทุกกลุ่มอาชีพพร้อมกันได้ ดังนั้นจึงนำไปสู่คำถาม ที่ว่า กลุ่มอาชีพอะไรควรได้รับการดูแล
เป็นกลุ่มแรก ๆ เพื่อที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับงานศึกษาครั้งนี้ได้
พิจารณาความสำคัญ ในมิติต่างๆได้แก่ ขนาดของความเหลื่อมล้ำทางรายได้ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
และจำนวนครัวเรือนในแต่ละอาชีพ จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าภาคการเกษตรเป็น  อาชีพที่ควรได้รับ
การดูแลเป็นลำดับแรก ๆ  เนื่องจากมีความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูงเป็นอันดับต้น ๆ 
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 มิติด้านองค์ความรู้ นักวิจัยได้จัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด ในการจัดทำ
แผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลและถ่ายทอดในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม 
line meeting มีการถ่ายทอดข้อมูลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการสารสำคัญและองค์ความรู้ด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้าน กายภาพ เคมี และจุลินทรีย์  รวมทั้งความรู้การศึกษาอายุการเก็บ
รักษาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับรัชวดี แสง มหะหมัด (2560) ซ่ึงได้ศึกษาถึงความเหลื่อมล้ำของ
สังคมในด้านต่างๆที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของประเครื่องดื่มสมุนไพรชน เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้น้อยลง ค้นพบจากการศึกษาว่าประเด็นที่เกิดความไม่เท่าเทียมกัน
มากที่สุดในสังคมคือ รายได้และทรัพย์สิน และประเด็นทางด้านทุพพลภาพถือเป็นปัญหาที่เครื่องดื่ม
สมุนไพรชนถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือการที่สังคม
มีการเลือกปฏิบัติ มีความไม่เท่าเทียมกันในรายได้และทรัพย์สิน ดังนั้นการเสริมสร้างความเท่าเทียม
ทางการศึกษาคือการสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและรัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ประเครื่องดื่มสมุนไพร
ชนเข้าถึงสิทธิต่างๆได้อย่างเท่าเทียม 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการศึกษาสถานการณ์และข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชุมชนของเครือข่ายกลุ่ม
วนเกษตรป่าตะวันออก 
 ความเป็นมาของกลุ่มวนเกษตร กลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก เป็นกลุ่มของชุมชนภาคเอกชน 
ที่จัดตั้งขึ้นตามแนวคิดของ นายวิบูลย์ เข็มเฉลิม  หรือ ผู้ใหญ่วิบูลย์ อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยหิน ต .ลาด
กระทิง อ.สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เปลี่ยนแนวคิดจากการทำเกษตร
เชิงธุรกิจ มาเป็นการทำเกษตรแบบพึ่งตนเอง มีระบบการจัดการทรัพยากร และไม่ก่อหนี้สิน  โดย
มุ่งเน้นให้ วนเกษตร เป็นเกษตรกรรมขั้นพื้นฐานเพื่อสร้าง  รากฐานชีวิต  เป็นเน้นกระบวนการ
พึ่งตนเอง ลดรายจ่าย เหลือจึงขาย ในยุคแรกนั้นผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิมให้เป็นวิทยากรในฐานเรียนรู้
ชาวบ้านที่เข้ามาเรียนรู้ ต่อมามีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้น นำมาสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นมากขึ้น มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือผลิตภัณฑ์มะกรูดสระผม มี
ความต้องการการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตของมะกรูดสระผม เนื่องจากประสบ
ปัญหาเชื้อจุลินทรีย์บนผิวหน้าของผลิตภัณฑ์บนผลิตหน้าของผลิตภัณฑ์  ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชนิดใหม่จากน้ำมะกรูดที่ตกคุณภาพในการนำมาทำมะกรูดสระผม และศึกษาอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑ์มะกรูดสระผม ผลิตภัณฑ์ข้าว  ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสารสกัดจากข้าว  และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและแป้งท่าวยายม่อม มีความพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดใหม่จากฐาน
ทรัพยากรของเครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก โดยมีส่วนผสมหลักคือ ฝาง ไผ่จืด และท้าวยายม่อม  
 ความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก วิสาหกิจจัดการ
สมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 มีสมาชิกร่วม
ประชุมก่อนตั้งจำนวน 30 คน วัตถุประสงค์หลักของวิสาหกิจฯ เพื่อมุ่งเน้นจัดการวัตถุดิบสมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์ในหมู่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนโดยตรง และสมาชิกเครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก ใน
พื้นที่ตำบลอ่ืน ๆ มีการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ตามมาตรฐานวนเกษตรอินทรีย์  โดยสมาชิก
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เครือข่ายวนเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา, 
ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี, ตำบลคลองตะเกรา และตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่า
ตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว, ตำบลทุ่งมหาเจริญ 
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว, ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่องทอง จังหวัดชลบุรี ภายใต้ชื่อ “สมุนไพร 
บ้าน & ป่า Banpa herb shop” ผลผลิตหลักของวิสาหกิจฯ คือ วัตถุดิบสมุนไพร เช่น เพชรสังฆาต 
กระดูกไก่ดำ ฝักเพกา บอระเพ็ด เถาวัลย์เปรียง แก่นฝาง ไผ่จืด มะตูม กระเจี๊ยบแดง ฟ้าทะลายโจร 
เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่ม ได้แก่ ถุงหอมสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร แป้งเท้ายายม่อม ชาฝาง 
และชาไผ่จืด เป็นต้น ในด้านของผลิตภัณฑ์ที่เชื ่อมโยงการจัดการ (ฝากขาย หรือช่ วยขาย) ให้กับ
สมาชิกผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเครือขายวนเกษตร เช่น มะกรูดสระผม น้ำมันกระเม็งใส่ผม สบู่
เหลวธรรมชาติ เป้าหมายทางการตลาดของวิสาหกิจฯ เป็นกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ มีอายุระหว่าง 
22 - 75 ปี ที่รักสุขภาพ เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มสมุนไพรแบบซองชง จากไผ่จืด แก่นฝาง ใบเตย รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดคนรุ่นใหม่ 

สรุปผลการวิเคราะห์คุณสมบัติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบนฐานทรัพยากรชุมชน
ของเครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออก 

จากการทดสอบวิเคราะห์หาปริมาณ Antioxidant ด้วยวิธีการ DPPH Activity ในสมุนไพร 3 
ชนิดได้แก่ แป้งท้าวยายม่อม ฝาง และ ไผ่จืด ผลการทดสอบพบว่า โดยฝางมีค่า Antioxidant สูงที่สุดถึง
ร้อยละ 66  ท้าวยาม่อม และ ไผ่จืดร้อยละ 55 และ 54 ตามลำดับ  
 ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากผลการทดสอบจึงทำการคัดเลือกชาสมุนไพรตำรับที่ 4 ซึ่งมี
ส่วนผสม ได้แก่ ฝาง 0.55 กรัม คิดเป็น  65 % ไผ่จืด 0.15 กรัม คิดเป็น  25 % ใบเตย 0.25 กรัม คิด
เป็น  10 % 

 สรุปผลการศึกษาคุณภาพทางด้าน กายภาพ-เคมี จุลินทรีย์และคุณภาพทางประสาทสัมผัสใน
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องดื่มสมุนไพรโดยมีวัตถุดิบ เช่น ไผ่จืด ฝาง ใบเตย และอื่นๆ จากฐาน
ทรัพยากรวนเกษตรป่าตะวันออก โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานอาหารและยาตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 196) ร่วมกับการตรวจสอบหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 

คุณลักษณะทางด้านกายภาพของเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงทั้ง 4 ชนิด พบว่า ความชื้นของ
เครื่องดื่มสมุนไพรสมุนไพรมีปริมาณความชื้นอยู่ที่ร้อยละ 2.59-2.  มีค่า aw อยู่ในช่วง 0.16-0.19 มี
ค่าสว่าง L* อยู่ในช่วง 57-58 ค่าความเป็นสีแดง อยู่ในช่วง 6-7 และค่าความเป็นสีเหลืองมีค่า 21-22 
โดยผลการทดสองทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (p˃0.05)  คุณสมบัติสมบัติทางเคมี
กายภาพของเครื่องดื่มสมุนไพรสมุนไพรทั้ง 4 ตัวอย่าง พบว่า pH ของน้ำเครื่องดื่มสมุนไพร อยู่ในช่วง 
6.32-6.89 และค่าสีโดยมีค่าความสว่าง (L*) อยู่ในช่วง 28.79-27.43  ความเป็นสีเขียว (-a*) อยู่
ในช่วง (-0.67)-(-0.51) และมีค่าความเป็นสีเหลือง (b*) อยู่ในช่วง 11.06-12.64  

ผลการวิเคราะห์หาปริมาณ Antioxidant และ Phenolic acid ในเครื่องดื่มสมุนไพรสมัน
ไพรผงทั้ง 4 ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่าเครื่องดื่มสมุนไพรผงสมุนไพรทั้ง 4 ตัวอย่าง มีสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพสูง สามารถการต้านอนุมูลอิสระสูง  
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จากการวิเคราะห์สารปนเปื้อนที่อยู่ในเครื่องดื่มสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด พบว่า Arsenic (As), 
Cadmium (Cd) และ Lead (Pb) พบว่า ตรวจไม่พบ (ND) และพบ Sodium (Na) ในปริมาณ 21.700 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

จากการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา โดย In-house method based on BAM 
(2001) พบว ่ า  Total count (TC) ม ี ป ร ิ ม าณ เพ ี ย ง  59 log cfu/ml,  Yeast and mold (YM), 
Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Coliform และ Escherichia 
coli จากผลตรวจไม่พบ (ND) ส่วน Bacillus cereus พบ <1 cfu/ml   

 สรุปผลการศึกษาแผนการพัฒนาทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ 
  ผลการวิเคราะห์ Business  Model Canvas การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื ่องดื ่มสมุนไพร 
ลักษณะของกลุ่มลูกค้า กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มร้านอาหาร คุณค่าของสินค้าและบริการ คือ
การปลูกพืชในรูปแบบ “วนเกษตร” เพื่อฟื้นคืนผืนป่า รักษาผืนดิน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเกษตรอินทรยี์
ระบบชุมชนรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS : Participatory Guarantee Systems) และความแปลก
ใหม่ของชาชงสมุนไพร ช่องทางเข้าถึงลูกค้า คือ เพจ Facebook ร้านค้าบน Shopee การนำ
ผลิตภัณฑ์ไปขายในงานแฟร์ที่จัดโดยหน่วนงานภาครั ฐความสัมพันธ์กับลูกค้า มนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจ 
มีความสามารถในการสื่อสาร มีกิจกรรมหลัก การจัดหา เพาะปลูก เก็บเก่ียว แปรรูปสมุนไพร มีพาร์ท
เนอร์หลัก สำนักงานการปฎิรูปเพื ่อการเกษตรกรรม (สปก.)  สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีทรัพยากรหลัก คือพื้นที่ป่าตะวันออก  มีค่าใช้จ่ายหลักของธรุกิจ  
ค่าใช้จ่ายในการรับซื้อสมุนไพรจากสมาชิกวิสาหกิจฯ ค่าจ้างสมาชิกในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย
ด้านการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ที่มาของรายได้ คือ รายได้จากการขายสมุนไพรสด และรายได้
จากการขายสมุนไพรแปรรูป 
 
 สรุปผลการเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายด้านการบริหารจัดการและการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกในพ้ืนที่ของวิสาหกิจจัดการสมุนไพรกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก และการลดความ
เหลื่อมล้ำ 
 มิติความเหลื่อมล้ำของวิสาหกิจจัดการสมุนไพรกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออกได้ วิเคราะห์
ออกมาเป็น 2 มิติ อันได้แก่ มิติด้านเศรษฐกิจ และมิติด้านองค์ความรู้ โดยมิติด้านเศรษฐกิจนั้น ลด
ช่องว่างโดยการพัฒนาช่องทางและโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการวิเคราห์ข้อมูล
การตลาด และวิเคราะห์ business canvas และ Value chain ของผลิตภัณฑ์  จากนั้นประสานงาน
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก กับ ภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานปฏิรูปที ่ด ินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   มิติด้านองค์ความรู้ นักวิจัยได้จัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด ในการจัดทำแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลและถ่ายทอดใน
รูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม line meeting มีการถ่ายทอดข้อมูลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ
สารสำคัญและองค์ความรู้ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้าน กายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ รวมทั้ง
ความรู้การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ 
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ข้อเสนอแนะ  

 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร สามารถพัฒนาจากวัดถุดิบอ่ืนๆ ที่ในพ้ืนที่วน
เกษตรป่าจันออก  
 2. ภายหลังสถานการณ์โรคระบาด ควรลงพ้ืนที่เพ่ือวิเคราะห์การปรับปรุงพื้นที่เพ่ือให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน 
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โครงการวิจัยย่อยที่ 4  การจัดการทางสังคมและการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขและเพิ่มสุขภาวะในชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพ 
มหานคร     
 

บทคัดย่อ 
 

  ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงในเขตเมืองเป็นปัญหาทางสังคม
และสุขภาพที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงเป็นกลุ่มเปราะบางและ
ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะผู้สูงอายุติดเตียงไม่สามารถมารับบริการได้
ด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือจาก
ลูกหลานหรือผู้ดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและการพาไปรับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยหรือ
มาตรวจตามนัดที่สถานบริการสาธารณสุข การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาข้อมูลพื้นฐาน
ของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ 2) พัฒนา
ศักยภาพชุมชนในการค้นหาประเด็นความเหลื่อมล้ำและแนวปฏิบัติในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียง และ3) ติดตามวิเคราะห์กลไกในการดำเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติการจัดการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของ
ผู้สูงอายุติดเตียงโดยชุมชนและภาคีเครือข่าย การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (Community-
Based Research: CBR) ที่เน้นการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตยีง
ด้วยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชนและเครือข่ายบริการ
จากภาครัฐ โดยใช้แนวคิด 3 ทฤษฎี คือ ใช้ทฤษฎีไข่ดาว ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา และทฤษฎีเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกระบวนการวิจัยครั้งนี้  เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 
40 คน ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ดูแล ประธานชมรมผู้สูงอายุ แกนนำผู้สูงอายุในชุมชน ประธาน
เคหะชุมชนห้วยขวาง และผู้บำเพ็ญประโยชน์ (นักการเมือง) มีขั้นตอนดำเนินการวิจัย 3 ระยะดังนี้ 
1) ขั้นศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ศักยภาพและปัญหา 2) ขั้นปฏิบัติการร่วมกับชุมชน และ 3) ขั้นติดตาม
และประเมินผล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม สังเกตแบบมีส่วนร่วม 
และบันทึกภาคสนาม  

ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า 1) บริบทของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะห้วยขวางอยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงต้องอาศัยลูกหลานหรือผู้ดูแล มีความยากลำบากในเคลื่อนย้ายเพ่ือเดินทางไปตรวจรักษาเพราะ
ต้องขึ้นและลงแฟลตการเคหะซึ่งมีความสูงหลายชั้น เศรษฐานะของครอบครัวส่วนใหญ่มีฐานะยากจน
ทำให้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลและพาไปรับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย รวมถึงลูกหลาน
หรือผู้ดูแลยังขาดความรู้ในการดูแลทำให้ผู้สูงอายุติดเตียงเกิดปัญหาสุขภาพและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 
2) การพัฒนาโจทย์จากการกลุ่มแกนนำชุมชนและเครือข่ายในชุมชนพบว่า ผู้สูงอายุติดเตียงมีความต้องการ
เร่งด่วนในช่วงโรคระบาดรุนแรงคือ อุปกรณ์ที่จำเป็นและองค์ความรู้การดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่อง
อาหารที่ให้ทางสายยางสำหรับการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ช่วงนี้เป็นช่วงระบาดโควิด-19 จึงงด
การพาผู้สูงอายุติดเตียงไปโรงพยาบาล จึงต้องการองค์ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง รวมถึง
ต้องการอุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงซึ่งในขณะนี้ขาดแคลนมากคือ แพมเพิส และผลจากการวิจัย
แบบชุมชนมีส่วนร่วมทำให้เกิดคณะกรรมการจากเครือข่ายในชุมชน 1 ชุด เพื่อจัดการช่วยเหลือ
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ผู้สูงอายุติดเตียง จัดตั้งธนาคารอุปกรณ์ที่จำเป็นในชุมชนเคหะห้วยขวาง -ดินแดง เพื่อแจกอุปกรณ์
จำเป็นเร่งด่วนโดยมีผู้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ และเกิด caregiver จิตอาสาที่ไปเรียนการทำอาหาร
ทางสายให้อาหารกับอาจารย์พยาบาลและยินดีถ่ายทอดความรู้ให้ทางกลุ่ม พร้อมตั้งกลุ่มไลน์ผู้สูงอายุ
ติดเตียงและจิตอาสาในชุมชนเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากผู้ดูแลส่วนใหญ่มีฐานะยากจนส่งผลต่อการพาผู้สูงอายุติดเตียงไปรับบริการ
ทางสุขภาพได้จำกัด ควรมีการส่งเสริมอาชีพและสร้างองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงให้กับ
ผู้ดูแลและแกนนำจิตอาสาในชุมชน ควรมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
อย่างครบวงจร 

 
คำสำคัญ: การจัดการทางสังคม, ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ, ผู้สูงอายุติดเตียง, 
ชุมชนเคหะห้วยขวาง 
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Abstract 

Inequality in access to health services of bedridden elderly in urban area are 
social and health problems that should be resolved urgently due to the fact that these 
bedridden elders are very vulnerable group and accessibility of health services is 
immensely lacking. Bedridden elders, especially those who are suffering from chronic 
diseases cannot help themselves and cannot go to hospital alone and there is a dire 
need for the help of relatives or caregivers for them to be brought to healthcare 
facilities safely. Furthermore, taking care of their daily routine is also a big challenge 
for elders.  

This Community-Based Research ( CBR)  focuses on decreasing inequality in 
access to health services for the bedridden elderly by means of developing potential 
of inside and outside community and network party connection as well as government 
service network that aims to 1) search for baseline data of bedridden elderly about 
inequality in access to health services 2) develop potential of community to explore 
inequality issues and practice guideline to reduce inequality in access to health 
services for bedridden elderly and 3) monitor and analyze the system of practice 
guidelines to reduce inequality in access to health services for bedridden elderly by 
community and network party. There are 3 conceptual theories developed on the 
study, Fried-egg Theory, Ecological system theory, and Participatory action research. 
Target participants were 40 key informants including bedridden elders and caregivers, 
chairperson of elderly club, leaders of the elderly in community, President of Huai 
Khwang Housing Community, and politicians. There are 3 research phrases as follows: 
1) study and analyze potential and problem of baseline data phrase 2) involvement 
action with community phrase and 3) monitoring & evaluation phrase. Data collection 
were obtained using in-depth interview, focus group, participant observation, and field 
note.  

The findings showed that 1) the bedridden elderly in the Huai Khwang Housing 
Community were too old to be independent, thus requiring relative or caregiver. It is 
very difficult for them to see the doctor because of building height. Most of them were 
poor leading to the cost of care and medical fee problems. Moreover, relatives or 
caregivers lacked of knowledge about rendering proper care to bedridden elderly, 
thereby causing health problems and various complications. 2) From processes of in-
depth interview and focus group of key informants, they suggested that during the 
COVID-19 pandemic, bedridden elderly should not go the hospital. The most 
requirement in taking care of bedridden elderly are necessary equipment such as adult 
diapers and health care knowledge, especially making blenderized diet. Result from 
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participatory action research, a team of community network committees was formed 
for helping bedridden elderly group.  

There is a dire need for setting up a storage bank for necessary equipment in 
the Huai Khwang - Din Daeng Housing Community to distribute urgently needed 
equipment supported by a politician as well as a volunteer caregiver who learned 
making blenderized diet with a nursing teacher and she is welling to convey her 
knowledge to the group. Furthermore, there is a Line group chat for caregivers and 
volunteers in this community to communicate and exchange knowledge continuously.  

The recommendation for this study is, since of most caregivers are poor, this 
has limited effect on taking bedridden elders to go to health care services. There 
should be a career promotion and a knowledge in bedridden elderly caring with 
caregivers and volunteer leaders in the community. There should be a comprehensive 
learning center on elderly care in the community.  

 
Key words: Social management, inequality in access to health services, bedridden 
elderly, Huai Khwang Community 
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ภาพรวมโครงการย่อย 
 ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงในเขตเมืองเป็นปัญหาทาง
สังคมและสุขภาพที่สำคัญและเร่งด่วน เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุติดเตี ยงเป็นกลุ่มเปราะบางและขาด
โอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพเพราะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยด้วย
โรคเรื้อรังต้องได้รับการดูแลจากลูกหลานหรือผู้ดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและการพาไป
โรงพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎี 3 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีไข่ดาว ทฤษฎี
ระบบนิเวศวิทยา และทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
 ค้นหาข้อมูลพ้ืนฐานของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึง
บริการทางสุขภาพ 
 พัฒนาศักยภาพชุมชนในการค้นหาประเด็นความเหลื ่อมล้ำและแนวปฏิบัติในการลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียง 
 ติดตามวิเคราะห์กลไกในการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงโดยชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (Community-Based Research: CBR) ที่เน้นการลด
ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงด้วยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและการ
เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกชุมชนและเครือข่ายบริการจากภาครัฐ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
วิจัย จำนวน 40 คน ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ดูแล แกนนำชุมชนและผู้บำเพ็ญประโยชน์ มีข้ันตอน
ดำเนินการวิจัย 3 ระยะ 1) ขั้นศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ศักยภาพและปัญหา 2) ขั้นปฏิบัติการร่วมกับ
ชุมชน และ3) ขั้นติดตามและประเมินผล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนา
กลุ่ม สังเกตแบบมีส่วนร่วม และบันทึกภาคสนาม  
 ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่า 
 บริบทของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะห้วยขวางอยู่ในภาวะพึ่งพิงต้องอาศัยลูกหลานหรือ
ผู้ดูแล มีความยากลำบากในเคลื่อนย้ายเพ่ือเดินทางไปตรวจรักษา เศรษฐานะของครอบครัวส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจนทำให้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลและพาไปรับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย รวมถึง
ล ูกหลานหรือผ ู ้ด ูแลย ังขาดความร ู ้ ในการดูแลทำให้ผ ู ้ส ูงอาย ุต ิดเต ียงเก ิดปัญหาสุขภาพและ
ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 
 การพัฒนาโจทย์จากการกลุ่มแกนนำชุมชนและเครือข่ายในชุมชนเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อม
ล้ำทางสังคมในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียง พบว่าผู้สูงอายุติดเตียงมีความ
ต้องการเร่งด่วนในช่วงโรคระบาดโควิด-19 คือ ต้องการอุปกรณ์ท่ีจำเป็น เช่น แพมเพริส และต้องการ
องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ เช่น การทำอาหารทางสายให้อาหาร ผลจากการวิจัยชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมทำให้เกิดคณะกรรมการจากเครือข่ายในชุมชน 1 ชุด เพื่อจัดการช่วยเหลือผู้สูงอายุติดเตียง จัดตั้ง
ธนาคารอุปกรณ์ และเกิด caregiver จิตอาสาที่ยินดีถ่ายทอดความรู้ในการให้ทางกลุ่ม พร้อมตั้ง
กลุ่มไลน์ผู้สูงอายุติดเตียงและจิตอาสาในชุมชนเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้  
 ชุมชนเคหะห้วยขวางควรมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอย่างครบ
วงจร โดยมีแกนนำจิตอาสาเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปที่พัก
อาศัยอยู่ในเคหะห้วยขวาง เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักในรายที่ไม่ มี
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งานทำและไม่มีรายได้ สร้างโอกาสและรายได้ให้แก่ครอบครัวช่วยลดปัญหาความยากจนและสามารถ
ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น 
  การลดความเหลื่อมในชุมชนห้วยขวางขณะนี้มีต้นทุนทางชุมชนที่พร้อมจะเรียนรู้ และ
เข้าร่วมกระบวนการวิจัยตามหลักการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community based research หรือ CBR) 
เครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน ดังนั้นชุมชนจึงควรมีการจัดทำวิจัยเป็นชุดโครงการเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำในชุมชนรายได้น้อยเขตเมือง อาทิเช่น เรื่องการจัดการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสาธารณสุขและสุขภาพในเขตชุมชนเมือง เรื่องชุมชนจัดการตนเองเพิ่มจริยธรรมและการคง ไว้
ซึ่งวัฒนธรรมพื้นฐานดีงามของชุมชน เรื่องการจัดการทางสังคมในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
ด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการจัดการทางสังคมด้านสุขภาพเพื่อลดภาวะผู้สูงวัยติดเตียง 
และเรื่องการส่งเสริมอาชีพการดูแลผู้สูงอายุ 
 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาเป็นกรอบในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบด้วยทฤษฎีและแนวคิดดังต่อไปนี้    

1. ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา (Bronfenbrenner’s ecological system theory) 
2. ทฤษฎีไข่ดาว (Fried-egg Theory)   
3. ทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม (Social Network Theory) 
4. แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
5. PRECEDE-PROCEED Model 
6. แนวคิดความเหลื่อมล้ำ 
7. แนวคิด CBR 

  
การค้นหาข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพนั้นได้ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีไข่ดาว (Fried-egg Theory) ทฤษฎี
ระบบนิเวศวิทยา ความเหลื่อมล้ำ และเครือข่ายสังคมร่วมกัน โดยแยกส่วนประกอบใหญ่ออกเป็น 2 ส่วน 
คือส่วนไข่แดง และส่วนของไข่ขาว เปรียบได้กับชุมชนจะมีส่วนคงที่มีอยู่ประจำชุมชน เป็นไข่แดง และ
ส่วนที่ห่อหุ้มชุมชนชั้นนอกออกมาจากไข่แดง เป็นชั้นไข่ขาวที่ห่างออกมาจากไข่แดงเป็นระยะ ในชุมชน
แฟลตห้วยขวางนี้ ส่วนที่เป็นไข่แดงคือผู้สูงอายุที่อยู่ประจำในชุมชนเคหะห้วยขวาง ตึกท่ี 6-28 จำนวน 
1,396 คน จากจำนวนผู้สูงอายุในชุมชนสามเสนนอก จำนวน 8,096 คน ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 52 
เป็นที่พ่ึงหลักทางการใช้บริการทางสุขภาพของชุมชนเคหะห้วยขวาง ส่วนที่เป็นไข่ขาวคือ บริบทสังคม
รอบๆ แฟลต เครือข่ายองค์กรภายนอก ชมรมต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ส่วนกรอบไข่ขาวคือ 
องค์กรของรัฐ ฝ่ายพัฒนาชุมชนเขตห้วยขวาง และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
ต้องคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ของสังคมแต่ละชั้น ซึ่งได้นำทฤษฏีระบบนิเวศวิทยา (Bioecological systems 
theory) ที่ถูกพัฒนาโดยนักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychologist) คือ ยูรี บรอนเฟน 
เบรนเนอร์ ที่ได้เริ่มออกแบบแนวคิดนี้เพื่อใช้ในการอธิบายพัฒนาการของเด็ก ซึ่งแนวคิดนี้ได้ถูกนำเสนอ
เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1970 โดยมีความเชื่อว่า “The belief that development can't be explained 
by a single concept, but rather by a complex system.” (Bronfenbrenner, 1974) และ ในปี ค.ศ.
1977 (Bronfenbrenner, 1979) เขาได้สรุปเป็นรูปแบบอันเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “นิเวศวิทยาของการ
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พัฒนามนุษย์ (Ecology of Human Development)” เพ่ือยืนยันว่าการพัฒนาของมนุษย์เป็นผลจากการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่และ
สิ่งแวดล้อมท่ี ซับซ้อน (nested systems) ซึ่งสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเล็ก (micro-
system) เป็นสิ่งแวดล้อม/ สถานที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับ “บุคคล” ที่สุด และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง (direct 
interaction) กับ “บุคคล” นั ้นๆ ระบบกลาง (meso-system) เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมในระบบเล็กด้วยกันเองระบบภายนอก (exo-system) เป็นสิ่งแวดล้อม ภายนอก/สถานที่
ที ่มีอิทธิพลต่อระบบกลาง และระบบเล็ก แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรง ( indirect interaction) กับ 
“บุคคล” นั้นๆ และระบบใหญ่ (macro-system) เป็นสิ่งแวดล้อม ใหญ่สุด เป็นโครงสร้างที่มีผลต่อ
ระบบทั้งหมด เช่น สังคม เศรษฐกิจ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ดังภาพที่ 2.1  
 

 
 

ภาพ Bronfenbrenner’s bioecological model of Human Development 

 
โดยในการศึกษาครั้งนี้ใช้เป็นกรอบเพ่ือค้นหาข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน

เกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพนั้นแวดล้อมด้วยบริบทสิ่งแวดล้อม
อะไรบ้างตั้งแต่ระบบเล็กคือผู้ดูแลและครอบครัวของผู้สูงอายุติดเตียง ระบบกลางนั้นเน้นที่ปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบเล็ก หรือผู้ดูแล และครอบครัว ดังนั้นเพื่อให้เห็นปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวนี้จึงใช้แนวคิด
เครือข่ายสังคมซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม สัมพันธภาพ และความเชื่อมโยง
ระหว่างบุคคลโดยทางตรง นอกจากนี้ยังมีสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือสถานที่ใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อระบบ
เล็กและระบบกลางโดยมสิ่งแวดล้อมในระบบนอกนี้ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สูงอายุติดเตียงนั้น
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ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและมีรูปแบบความสัมพันธ์อย่างไร นอกจากนี้ผู ้สูงอายุติดเตียงและ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทั้งในระบบกลาง ระบบนอกนั้นยังถูกครอบด้วยระบบใหญ่ไว้อีกชั้นหนึ่งนั้น 
มีองค์ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในโครงสร้างแต่ละระดับ
ที่สัมพันธ์กับผู้สูงอายุติดเตียงทั้งทางตรงและทางอ้อมอันนำมาสู่ความเลื่อมล้ำทางสังคม ดังภาพที่ 2.2 
 

 
 

ภาพสถานการณ์ปัญหาและผลการวิเคราะห์ประเด็นความเหลื่อมล้ำในชุมชนเคหะห้วยขวาง 
เขตดนิแดง กทม. 

 
นอกจากนี้ยังใช้แนวคิด PRECDED-PROCEED Model ซึ่งสร้างโดย Green and Kreuter 

ค.ศ. 1999 ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบสหปัจจัย 9 ขั้นตอน ดังรูปที่ 3 โดยมี
สมมุติฐานว่า พฤติกรรมสุขภาพของบุคคลมีสาเหตุจากหลากหลายประการ และมีแนวคิดเกี่ยวกั บ
กรอบการดำเนิงงานวางแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพว่ามี 2 องค์ประกอบ คือ ระยะการวินิจฉัยหรือ
ประเมิน เรียก PRECDED แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ที่นำมาใช้เพื่อ 1) วินิจฉัยทางสังคม โดยการพิจารณา
และวิเคราะห์คุณภาพชีวิต โดยการประเมินปัญหาต่างๆ ของกลุ่มประชากรหรือชุมชนว่า ลักษณะและ
ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมหรือชุมชน 2) วินิจฉัยทางวิทยาการระบาด เพ่ือชี้ให้เห็นถึงการเจ็บป่วย การเกิดโรค 
และภาวะสุขภาพความชุกชุมของโรค หรือการเจ็บป่วยและภาวะสุขภาพ การกระจายของการเจ็บป่วย
และภาวะสุขภาพ ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย ซึ่งได้นำเสนอเป็นโยงใยสาเหตุของ
ปัญหา 3) วินิจฉัยทางพฤติกรรม เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ ที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหา
สุขภาพ หรือสาเหตุมาจากพฤติกรรมของบุคคลและปัญหาสุขภาพที่มิได้เกี่ยวข้องหรือมิได้มีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมของบุคคล การวิเคราะห์ว่าปัญหาสุขภาพอะไรบ้างที่มีพฤติกรรมของบุคคลในการทำให้เกิด
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ปัญหานั้น เป็นไปในลักษณะใดมากน้อยแค่ไหนและมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืนๆ ในปัญหา
เดียวกันหรือในปัญหาอ่ืนๆ อย่างไร 4) วินิจฉัยทางการศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ถึงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ 
หรือปัจจัยที่ผลต่อผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพ (ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม) ก่อนนำมา
วางแผนเพื่อดำเนินการแก้ไข (ขั้นตอนที่ 5) ตลอดจนประเมินผล ด้วย PROCEED ในขั้นตอนที่ 6-9 
ด้วยการเฝ้าติดตาม (Monitoring) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการประเมินกระบวนการ 
(Input-Process-output) ประเมิน Impact และ Outcome ในระยะต่างๆ ได้แก่ short term impact, 
longer term health outcome, short term social impact, longer term social impact ดังภาพที่ 2.3 
 

 
 

ภาพ กรอบแนวคิด PRECEDE-PROCEED (Green & Kreuter, 1999) 
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ภาพการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด PRECDE-PROCEED 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพโยงใยปัญหานำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียง  

(Web of causation) 

 

โยงใยปัญหานำไปสู่
ความเหลื่อมล้ำของ
ผู้สูงอายุติดเตียง 

(Web of 
causation) 
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ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการค้นหาประเด็นความเหลื่อมล้ำและแนวปฏิบัติ
ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียง และติดตาม
วิเคราะห์กลไกในการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง
บริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงโดยชุมชนและภาคีเครือข่าย  ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎี
เครือข่ายทางสังคม การมีส่วนร่วมของชุมชนและกระบวนการวิจัย CBR เป็นกรอบในการดำเนินการ 
โดยการวิจัยแบบ CBR จะมี 7 ขั้นตอน คือ 1) แสวงหาตัวนักวิจัย 2) พัฒนาโจทย์วิจัย 3) ออกแบบวิจัย 
4) ทำความเข้าใจร่วมกัน 5) จัดการข้อมูล 6) ใช้ประโยชน์จากข้อมูล 7) ถอดหรือสรุปบทเรียน 
ซึ่งสามารถสลับขั้นตอนได้ และผ่านแต่ละขั้นตอนได้หลายครั้งกลับไปกลับมา มีความยืดหยุ่น โดย
บางขั้นตอนอาจยุบรวมหรืออาจมีขั้นย่อยแทรกตามความจำเป็น เป็นการวิจัยที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (กาญจนา แก้วเทพ, 2563: 32) เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนกลไกในการดำเนินงานโดยชุมชน
และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้เนื่องจากการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจของการจัดการทางสังคม 
ซึ่งมีหลักการจัดการ (อดิศร วงศ์คงเดช, 2539) ดังนี้ 

1. สร้างความตระหนักในปัญหาของผู้สูงอายุของตนเอง และตระหนักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หรือแก้ปัญหาของตนเอง  

2. เสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุและชุมชนมีโอกาสใช้ความสามารถของตนเองที่มีอยู่ในรูป
ของความคิด การตัดสินใจและการกระทำได้อย่างเต็มที่ ด้วยการส่งเสริมพลัง (Empowerment) 

3. ค้นหาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดชุมชน  
4. ส่งเสริมชุมชนให้เกิดความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนชาวแฟลต 

สังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำด้วยความประหยัด     
5. เป็นกระบวนการพัฒนาความสามารถ และพลังชุมชนในการพึ่งตนเอง  
6. ส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตย  
7. ส่งเสริมชุมชนรับผิดชอบและมีอำนาจในการพัฒนาชุมชนตนเอง  
8. ส่งเสริมให้มีการแสดงออกถึงความเคารพ นับถือ เชื่อใจไว้วางใจ รักและศรัทธา ในชุมชน

ว่ามีความรู้ความสามารถ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพเอกลักษณ์ของ CBR ในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำ 
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ในการศึกษาการจัดการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของ
ผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในระยะแรกของโครงการนี้จะเน้นการเชื่อมโยง
ภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมกันค้นหากลวิธีเพื่อการจัดการทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ทางมิติการบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเครือข่าย 
(Network) เป็นการเชื่อมโยงของคน กลุ่มของคน หรือกลุ่มองค์การที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้เป้าหมายและวิธีทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีการจัดระเบียบ
โครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ 
เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน โดยที่สมาชิกในเครือข่ายเป็นไปได้ 3 ลักษณะ คือ 1) ปัจเจก (Individual) 
หมายถึง สมาชิกที ่เป็นตัวบุคคล ไม่มีกลุ ่มหรือองค์กรใดๆ รองรับ บุคคลอาจมีศักยภาพ และ
ความสัมพันธ์ที่กว้างขวางแตกต่างกัน 2) จุดประสานหรือองค์การประสาน (node) หมายถึง สมาชิกท่ี
เป็นกลุ่ม องค์การหรือสถาบันที่มีศักยภาพในการจัดการประสานเชื่อมโยงกับบุคคล กลุ่มหรือองค์การ
อ่ืนๆ 3) เครือข่าย (network) หมายถึง สมาชิกท่ีมีเครือข่ายย่อยๆ ที่คอยสนับสนุนและพร้อมที่จะเข้า
ร่วมกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งเครือข่ายทางสังคมคือเป็นทุนทางสังคม (Social capital) ที่จะ
เพิ่มความสำเร็จให้กับตัวบุคคลและองค์การ ทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีของบุคคล เชื่อมโยงประสานกันได้
อย่างดีขึ้นและบรรลุผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยได้นำแนวคิดเครือข่ายทางสังคม
มีพัฒนาการมาจากพ้ืนฐานของทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) โดย George C. Homans และ 
Richard Emerson และทฤษฎีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยที่แนวคิดหลักๆ ในเครอืข่ายทางสังคม อธิบายถึง
ความร่วมมือใน 2 แนวคิดสำคัญ คือ แนวคิดความคล้ายคลึง (Homophily) และแนวคิดความใกล้ชิด 
(Propinquity) ในแนวคิดความคล้ายคลึง จะอธิบาย บุคคลจะมีความสัมพันธ์ก ับผู ้อ ื ่นที ่ม ี
คุณลักษณะคล้ายกัน ภายใต้เงื่อนไขอื่นที่เหมือนกัน โดยอาจเป็นพื้นฐานสถานะทางเศรษฐกิจ ถิ่น
ฐานเดิม เพศ ระดับการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม ส่วนแนวคิดความใกล้ชิด 
บุคคลชอบที่จะ มีความสัมพันธ์กับคนที่มีระยะทางใกล้ชิดกัน หรืออยู่ใกล้กัน จากแนวคิดดั งกล่าว 
ทำให้เกิดความสัมพันธ์ของสมาชิกที่ต่างกันใน 2 ลักษณะ คือ แบบแน่นแฟ้น (Strong ties) แบบหลวม 
(Weak ties) ความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้นระหว่างผู้คนที่คล้ายคลึงกัน ทำให้เกิดการตั้งเป้าหมายร่วม 
มีความไว้ใจ แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลและสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่วนความสัมพันธ์
แบบหลวมนั้น ทำให้เกิดการได้รับความคิดเห็น ข้อมูลองค์ความรู้ มุมมองใหม่ๆ  จากคนที่ไม่คุ้นเคย 
เพื ่อช่วยทำให้มีแนวปฏิบัติใหม่ที่แตกต่างจากเดิม ซึ ่งจากแนวคิดเครือข่ายทางสังคม ดังกล่าว 
คณะผู้วิจัยได้นำมาประยุกต์ใช้ในการเชื่อมโยงภาคเครือข่ายของชุมชน ในการค้นหาและวิเคราะห์
กลไกในการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ
ทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียง วิเคราะห์กลไกในการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการทางสังคม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้ สูงอายุติดเตียงร่วมด้วย การวิเคราะห์ 
สัมพันธภาพทางสังคมและความเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลซึ่ งอาจก่อให้เกิดการเข้าถึงหรือ
การระดมการสนับสนุนทางสังคมเพ่ือสุขภาพ ซึ่งกลุ่มของบุคคลหรือตัวแสดงที่มีความสัมพันธ์กัน 
จะมี 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ กลุ่มของบุคคลหรือตัวแสดงกลุ่มแอตริบิวต์ที่อธิบายคุณลักษณะ
ของแต่ละบุคคล กลุ่มของจุดเชื่อมโยงบอกความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม
เป็นการอธิบาย ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่าย การเป็นตัวเรากับสิ่งที่เรามีอาจมีความสำคัญ
น้อยกว่าความสัมพันธ์ของเราที่มี ต่อผู้อ่ืนในสังคม การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมมี 2 ประเภทคือ
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ความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายเดียวกับความสัมพันธ์ของ หลายเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน (น้ำทิพย์ วิภาวิน, 
2558)  

นอกจากนี้เครือข่ายสังคมยังเป็นระบบย่อยของสังคมที่สนับสนุนโดยเครือข่ายของสื่อ 
(media network) มีในทุกระดับ ซึ่งจำแนกได้เป็น 4 ระดับ (Dijk, 2006, pp.25-26) ดังนี้ 

1. ระดับความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล ( individual relations) โดยแต่ละคนจะสร้าง
จุดเชื่อมกับสมาชิก ในครอบครัว เพื่อน คนคุ้นเคย เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และอื่นๆ ระดับนี้จะได้รับ
การสนับสนุนจากเครือข่ายของสื่อ และอินเทอร์เน็ต  

2. ระดับความสัมพันธ์ของกลุ่มและองค์กร เป็นการเชื่อมโยงของกลุ่มถาวรและชั่วคราว
โดยใช้เครือข่าย คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (group and organizational relations)  

3. ระดับความสัมพันธ์ของสังคม (societal relations) เป็นระดับความสัมพันธ์ระดับบุคคล 
ระดับกลุ่ม และระดับองค์กรที่ท้าให้เกิดสังคมที่มีการเชื่อมโยงโดยใช้เครือข่ายของสื่อ ความสัมพันธ์
ของระดับนี้ทำ ให้เกิด เศรษฐกิจเครือข่าย หรือเศรษฐกิจใหม่  

4. ระดับความสัมพันธ์ของโลก (global relations) เป็นระดับความสัมพันธ์ของสังคมทั่วโลก
และองค์การ ระหว่างประเทศ  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดการทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ

ของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยประเภท Research 
and Development มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ค้นหาข้อมูลพื้นฐานของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเกี่ยวกับ
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ 2) พัฒนาศักยภาพชุมชนในการค้นหาประเด็น
ความเหลื่อมล้ำและแนวปฏิบัติในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของ
ผู้สูงอายุติดเตียง และ 3) ติดตามวิเคราะห์กลไกในการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการจัดการทางสังคม
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคีเครือข่าย การวิจัยครั้งนี้จะเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในมิติสังคมในด้านการเข้าถึงบริการ
ทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงด้วยการพัฒนาศักยภาพชุมชนและการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายชุมชน
และเครือข่ายบริการจากภาครัฐ ในการค้นหากลไกแนวปฏิบัติการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
เพื่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตทางสุขภาพให้กับผู้อายุติดเตียงในเคหะชุมชนห้วยขวาง โดยประชาชนในชุมชน
ให้เกิดแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อไป 
 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และกลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ประจำในเคหะชุมชนห้วยขวาง มีทั้งหมด 
1,396 คน และในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ป่วยติดเตียงทั้งหมด 22 คน   

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงวัยติดเตียงของเคหะชุมชนห้วยขวางเป็นรายบุคคล
จำนวน 10 คน ใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จากผู้สูงวัยติดเตียง
ทั้งหมด 22 คน   

กลุ ่มเป้าหมายที ่เข้าร ่วมกระบวนการวิจัย  CBR (Community Base Research) ครั ้งนี้  
ผู้วิจัยใช้วิธีการกำหนดกลุ่มแกนนำจากชุมชนและภาคีเครือข่าย  ประกอบด้วย ผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ 1) 
ผู้วิจัยและผู้วิจัยในพื้นที่ จำนวน 18 คน และ 2) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จำนวน 40 คน  
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ได้แก่ ผู้สูงอายุติดเตียงและผู้ดูแล จำนวน 20 คน ประธานชมรมผู้สูงอายุ 1 คน แกนนำผู้สูงอายุในชุมชน 
16 คน ประธานเคหะชุมชนห้วยขวาง 1 คน นักการเมือง จำนวน 2 คน  
 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

การดำเนินการวิจัย  แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ปัญหา โดยการดำเนินงานระยะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา

สถานการณ์ชุมชน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู ้ว ิจัย  ผู ้นำชุมชน ประชาชนในชุมชน รวมถึง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง และทำการค้นหาข้อมูลพื้นฐาน 
(Base Line) ความต้องการของชุมชนในประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขของชุมชน ดังนี้ 

1. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน โดยเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
2. ศึกษาข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ ภาพรวมของชุมชน 
3. ศึกษาบริบทของชุมชน โดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาคสังคมภาคีเครือข่ายและหน่วยบริการ

สุขภาพในพ้ืนที่ 
4. สำรวจบริบทของพื้นที่โดยเข้าไปสังเกต พูดคุยสัมภาษณ์กับผู้นำชุมชน  ผู้สูงอายุติดเตียง

และผู้ดูแล ประธานชมรมผู้สูงอายุ แกนนำแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาสาสมัครสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่
บุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นต้น 

5. พูดคุยกับผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาคสังคมภาคีเครือข่ายและหน่วยบริการสุขภาพ 
และกลุ่มองค์กรที่ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน 

ระยะที่ 2 ขั้นดำเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการค้นหาประเด็น
ความเหลื่อมล้ำและแนวปฏิบัติในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของ
ผู้สูงอายุติดเตียงมีการดำเนินการดังนี้ 

1. ผู้วิจัยประชุมทีมวิจัยทบทวนปัญหา วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ต้นทุนในชุมชนและวางแผน 
การดำเนินงานป้องกันแก้ไขประเด็นความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขในกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน
ร่วมกัน 

2. ผู้วิจัยจัดเวทีระดมสมอง (แบบออนไลน์) ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาคสังคม
ภาคีเครือข่ายและหน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ แกนนำผู้สูงอายุ และกลุ่มองค์กรที่ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง
ในชุมชนโดยการนำเสนอข้อมูลพื้นฐาน (Base Line) จากความต้องการของชุมชนในประเด็น
ความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขของผู้สูงอายุติดเตียงที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อรับรู้ข้อมูลร่วมกัน และ
เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลที่เกี่ยวข้องในชุมชนได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในประเด็นลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและทางสาธารณสุขในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน 

3. วางแผนร่วมประชุมแกนนำ (แบบออนไลน์) และกำหนดแผนงานดำเนินกิจกรรมตาม
แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนในประเด็นลดความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุข และกระตุ้นให้คน
ในชุมชนมีบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหากิจกรรมที่จะดำเนินการ 

4. ปฏิบัติตามกิจกรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนตลอดกระบวนการวิจัย 
เพ่ือสร้างแกนนำในการยกระดับศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในแฟลต 

5. ประชุม (แบบออนไลน์) ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลและเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน
โดยประเมินผลทุกทางเลือกที่ดำเนินการโดยทีมวิจัยหลักร่วมกับทีมวิจัยชุมชน และนำข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินนำเสนอเวทีประชาคมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการยกระดับการเรียนรู้ 
และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ พัฒนาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   
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ระยะที่ 3 ขั้นติดตามและประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามวิเคราะห์กลไกในการดำเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติการจัดการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของ
ผู้สูงอายุติดเตียงโดยชุมชนและภาคีเครือข่าย มีการดำเนินการดังนี้ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
และประเมินผลตามแนวทางการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง โดยการจัดเวทีชุมชน เชิญผู้เกี ่ยวข้อง ได้แก่ 
คณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชน และประชาชน เพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินงาน และ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยกับชุมชน รวมถึงการสานต่อให้ชุมชนนำผลของการวิจัยไปดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในประเด็นลดความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขหรือพัฒนาชุมชนต่อไป สรุปวิธีการดำเนินการ
วิจัย ดังภาพที่ 3.1 
 

 
ภาพภาพรวมการดำเนินการวิจัยการจัดการทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทาง

สุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง Baseline Data และรายละเอียดเครื่องมือวัดในการวิจัย 

หัวข้อ วัดอะไร 
เครื่องมือ/  
แบบวัด 

Baseline Data  
(ข้อมูลก่อนลดความเหลื่อมล้ำ) 

1. ศักยภาพแกนนำใน
การจัดการชุมชนเพ่ือ
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม
และทางสาธารณสุข 

1. ศักยภาพแกนนำใน
การแก้ไขปัญหา
สุขภาพและลดความ
เหลื่อมล้ำของชุมชน 

แบบสัมภาษณ์    1. รูปแบบการเพิ่มศักยภาพแกนนำ
ในการจ ัดการช ุมชนเพ ื ่อความ
เหล ื ่ อมล ้ ำทางส ั งคมและทาง
สาธารณสุข 

2. ระบบบริการและดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน
เคหะห้วยขวาง 

2.1 การดูแลผู้สูงวัยติด
เตียงจากภาครัฐ และ
ผู้ดูแลมีการปฏิบัติ
อย่างไร  
2.2 การได้รับบริการ
ทางสุขภาพอย่างไร 
ปัญหาและอุปสรรค 
สิ่งที่ต้องการในการ
ดูแลสุขภาพ 
2.3 จำนวนผู้เข้าถึง
บริการทางสุขภาพ
โดยเฉพาะกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วน 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 

2. ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน
ของผ ู ้ป ่วยติดเต ียง ปัญหาทาง
สุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงและการ
ดูแล 

2.1 เคหะห้วยขวาง มีลักษณะ
เป ็นแฟลต 5 ช ั ้น ม ี  28 ต ึก มี
จำนวนห้องมีมากกว่า 1,000 ยูนิต 
(ห้อง) เป็นชุมชนเก่าแก่ผู้พักอาศัย
ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตั้งแต่วัยหนุ่ม
สาว จึงทำให้ปัจจุบันผู้พักอาศัยอยู่
ที่นี่จะเป็นผู้สูงวัยเสียส่วนใหญ่ แต่
ละตึกมีผู้อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น
และแออัดรวมถึงภายในห้องพักบาง
ห้องอยู่กันมากกว่า 6 คน  

2.2 ผู้สูงวัยบางรายพิการ หรือ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอนติดเตียง
อยู่ที่ห้องพัก ต้องมีญาติหรือผู้ดูแล
คอยช่วยปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ให ้  ในบางรายไม ่ม ี คนเฝ ้ าใน
ช่วงเวลากลางวันเพราะลูกหลาน
หรือญาติออกไปทำงานจึงต้องฝาก
คนข้างห้องช่วยมาดูเป็นพักๆ  

2.3 ผู ้สูงวัยติดเตียงที ่นี ่ส ่วน
ใหญ ่  จะม ี โรคประจำต ัว เช่น 
เบาหวาน ความด ันโลห ิ ตสู ง 
โรคหัวใจและหลอดเล ือดสมอง 
ฯลฯ ต ้ องไปตรวจตามน ั ดที่
สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลอยู่
เป็นประจำ แต่เนื่องจากแฟลตการ
เคหะ ไม่มีลิฟท์ จึงทำให้ประสบ
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หัวข้อ วัดอะไร 
เครื่องมือ/  
แบบวัด 

Baseline Data  
(ข้อมูลก่อนลดความเหลื่อมล้ำ) 
ปัญหาที ่ในการเคลื ่อนย้าย เช่น 
การนำผู้สูงวัยติดเตียงที่อาศัยอยู่
ชั้นสูงๆ ไปตรวจที่โรงพยาบาลเป็น
เรื่องยากลำบากมาก ญาติต้องอุ้ม
ลงมา หรือบางคนพอมีฐานะเรียก
รถพยาบาลให้นำเปลหรือรถเข็นขึ้น
ไปรับ 

2.4 เศรษฐานะของผู้สูงวัยติด
เต ียงและครอบครัวส ่วนใหญ่มี
ฐานะยากจน บางรายมีภาระหนี้สิน 
จึงทำให้มีปัญหาเรื ่องค่าใช้จ ่าย
ภายในครอบครัว รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
หรือแม้กระทั่งค่ารถเดินทางพาผู้
สูงวัยติดเตียงไปโรงพยาบาลเพ่ือ
ตรวจตามนัด 

2.5 ผู้สูงวัยติดเตียงที่ช่วยหลือ
ตัวเองไม่ได้บางรายจะไม่สามารถ
รับประทานอาหารได้เองทางบาก
ต้องใส่สายยางให้อาหารทางจมูก
และรับประทานอาหารเหลว บาง
รายไม่สามารถปัสสาวะได้เองต้อง
ใส่สายสวนปัสสาวะ และบางรายมี
แผลกดทับเนื่องจากการนอนอยู่บน
เตียงนานๆ ผู้ดูแลหรือญาติต้องมี
ความรู้ในการดูแลผู้สูงวัยติดเตียง
เหล่านี ้เป็นอย่างดี ถ้าผู ้ดูแลขาด
ความรู้หรือไม่ใส่ใจในการดูแลอาจ
เกิดผลเสียหรือภาวะแทรกซ้อนกับ
ผู้สูงวัยติดเตียงได้ 

2.6 ในปัจจุบัน ผู้สูงวัยติดเตียง
จะได้ร ับการดูแลจากเจ้าหน้าที่
สาธารณส ุ ขของศ ูนย ์บร ิ การ
สาธารณสุขที ่ 52 ในวันและเวลา
ราชการ โดยพยาบาลจะไปตรวจ
เยี่ยมดูอาการอย่างน้อยเดือนละ 1 
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หัวข้อ วัดอะไร 
เครื่องมือ/  
แบบวัด 

Baseline Data  
(ข้อมูลก่อนลดความเหลื่อมล้ำ) 
ครั้ง และถ้าเจ็บป่วยสามารถมารับ
การตรวจรักษาได้ที่นี่เช่นกัน แต่ถ้า
นอกเวลาราชการเมื่อเจ็บป่วยหรือ
มีเหตุฉุกเฉินจะต้องอาศัยเครือข่าย
ชุมชนยภายในแฟลตดูแลกันเอง 
โดยแต่ละแฟลตชุมชนเคหะห้วย
ขวางจะมี แกนนำชุมชน ได ้แก่ 
ประธานแฟลตและกรรมการแฟล
ตจะคอยดูแลช่วยเหลือคนในแฟลต
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

3. เครือข่ายความร่วมมือ
กับชุมชน 

3. ระดับศักยภาพ
เครือข่ายชุมชนทั้ง
ภาครัฐและผู้นำชุมชน
ในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพและลดความ
เหลื่อมล้ำของชุมชน 

แบบสัมภาษณ์    3. ช ุมชมห ้วยขวาง ม ีจำนวน
สมาชิกเครือข่ายชุมชนและผู้นำ
ชุมชนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการ
พัฒนาชุมชนครั้งนี้ 5 หน่วยงาน 
ดังนี้ 

3.1 ชมรมผู้สูงอายุ 
3.2 กรรมการเคหะชุมชนห้วย

ขวาง 
3.3 เครือข่ายผู้บำเพ็ญ

ประโยชน์ 
3.4 แกนนำจากอาสาสมัคร

สาธารณสุข 
3.4 คลินิกชุมชนอบอุ่น

(สปสช) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัย การจัดการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ

ของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 บริบทของชุมชน ได้แก่ บริบทของพ้ืนที่ที่ศึกษาและสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง  
ส่วนที่ 2 การจัดการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ

ติดเตียง  
ส่วนที่ 3 ผลการติดตามกลไกในการดำเนินงานการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในการเข้าถึงบริการ

ทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  ส่วนที่ 1 บริบทของชุมชน 

1.1 บริบทของพ้ืนที่ชุมชนเคหะห้วยขวาง 
เคหะชุมชนห้วยขวาง อยู่ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ สังกัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทั้งหมด 38 ตึก ลักษณะเป็นแฟลต 5 ชั้น ชั้นละ 10-20 ห้อง 
มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 15,000 คน มีจำนวนห้องมีมากกว่า 1,000 ยูนิต (ห้อง) ชุมชนห้วยขวาง
เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2499 แบ่งระยะการก่อสร้างเป็น 4 ระยะ โดยอาคารที่ก่อสร้างสมัยเริ่มต้น
มีสภาพที่ทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากกว่า 60 ปี การเคหะแห่งชาติจึงได้จัดทำโครงการฟ้ืนฟู
เมืองชุมชนห้วยขวางขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีที่อยู่อาศัย
เพิ่มขึ้น และเนื่องจากเป็นชุมชนเก่าแก่ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว จึงทำให้
ปัจจุบันผู้ที่พักอาศัยอยู่ จะเป็นผู้สูงวัยเป็นส่วนใหญ่ แต่ละตึกมีผู้อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นและแออัด
รวมถึงภายในห้องพักบางห้องอยู่กันมากกว่า 6 คน เมื่อพิจารณาทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่าจากชุมชน
ชาวบ้านแนวราบในอดีต ต่อมากลายเป็นชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชากรในชุมชน
เพ่ิมมากขึ้นและมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมีท้ังอาชีพเกิดขึ้นอยู่กับบ้าน 
เช่น อาชีพรับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก และอาชีพที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านนอกชุมชน 
เช่น อาชีพรับราชการ พนักงานบริษัทเอกชน และหน่วยงานรัฐ บริบททางวัฒนธรรม พบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อของประชาชนในชุมชน 
เป็นความศรัทธาตามพุทธศาสนาเป็นหลักซึ่งมีวัดสามเสนนอกที่ชาวแฟลตนิยมไปประกอบกิจกรรม
ทางศาสนา ด้านความสัมพันธ์ในชุมชนพบว่าไม่มีการขัดแย้งใดๆ ในเรื่องของวัฒนธรรม  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพสภาพแวดล้อมชุมชนเคหะห้วยขวาง 
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ภาพสภาพชุมชนเคหะห้วยขวาง 

 
1.2 สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของผู้ดูแล 

การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงเป็นภาพที่ถูกสะท้อนถึงสถานการณ์การใช้ชีวิตจริงของผู้สูงอายุ
ในชุมชนเมืองที่อาศัยอยู่ตึกหรือแฟลตเคหะที่มีความสูง 5 ชั้น แต่ละตึกมีผู้อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น
และแออัด สภาพห้องที่คับแคบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยากจนมีรายได้น้อย 
จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดเตียงชุมชนเคหะห้วยขวาง พบข้อมูลตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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ภาพแสดงข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ดูแลและผู้สูงอายุติดเตียงเคหะชุมชนห้วยขวาง 

เมื่อได้พิจารณาจากสถานการณ์ในพื้นที่บริบทชุมชน การเข้าถึงบริการทางสุขภาพของกลุ่ม
ผู้สูงอายุติดเตียงของชุมชนเคหะห้วยขวาง สามารถการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หรือ การวินิจฉัย
ปัญหาชุมชน (web of causation) ตามภาพดังนี ้
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ภาพการวินิจฉัยปัญหาชุมชน (web of causation)
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  จากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในชุมชนเคหะห้วยขวาง สามารถ
จำแนกปัญหาที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพได้ 5 ปัญหา ได้แก่  

ปัญหาด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน อันเกิดจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้
กิจการร้านค้าหลายแห่งปิดตัวลง ส่งผลให้ผู้ดูแลที่ทำงานเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการ ขาดรายได้
เนื่องจากไม่มีอาชีพสำรองหลังจากขาดรายได้หลัก ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของเวชภัณฑ์และค่าขนส่ง
ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามนัดในแต่ละครั ้งเป็นเรื ่องที่เกินกำลัง และ
ก่อให้เกิดหนี้สินตามมา ในส่วนของโครงการสวัสดิการของรัฐบางโครงการที่ต้องมีการยืนยันตัวตน 
ผู้ดูแลแจ้งว่าไม่สะดวกในการเดินทาง บางโครงการที่ต้องสำรองเงินจ่ายส่วนหนึ่ง ผู้ดูแลแจ้งว่าไม่สามารถ
ใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากไม่มีเงินสำรองจ่ายในส่วนที่ต้องออกเอง 

ปัญหาด้านการเข้าถึงการบริการสุขภาพ อันเกิดจากการถูกย้ายสิทธิการรักษาจากศูนย์บริการ
สาธารณสุขไปยังคลินิกอบอุ่น ทำให้เปลี่ยนกลุ่มเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน ประกอบกับสถานการณ์การระบาด
ของโควิด -19 ทำให้เจ้าหน้าที่มีภารกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งในการตรวจคัดกรองและบริการฉีดวัคซีน ส่งผลให้
ความถี่ในการเยี่ยมบ้านลดลง รวมทั้งช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเป็นวันเวลาราชการ ทำให้เมื่อเกิดเหตุ 
เช่น สายให้อาหารหลุด สายสวนปัสสาวะรั่วซึม ผู้ป่วยต้องรอจนกว่าจะถึงวันเวลาทำการจึงจะมีเจ้าหน้าที่
มาเปลี่ยน ส่วนในรายที่มีฐานะผู้ดูแลจะจ้างเจ้าหน้าที่จากศูนย์เอกชนมาเปลี่ยนให้ 

ปัญหาด้านความไม่เหมาะสมในที่อยู่อาศัย อันเกิดจากข้อจำกัดของอาคารเคหะห้วยขวาง
ที่ไม่มีลิฟท์โดยสาร ทำให้มีความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงในกรณีที่ต้องเดินทางไป
โรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาหรือตรวจตามนัด รวมถึงในรายที่ต้องเสริมอุปกรณ์เพื่อกายบริหาร
ที่ไม่สามารถต่อเติมห้องพักได้ ผู้ป่วยบางรายเคยชินกับการนอนเตียงหกฟุตมากกว่าการนอนเตียง
ผู้ป่วยที่มีระดับความสูงเหมาะสมกับผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
บ่อยครั้ง ผู้ดูแลบางรายแจ้งว่า มีของหายบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มีกล้องวงจรปิดและไม่มีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่เพียงพอ 

ปัญหาด้านการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเอง อันเกิดจากมีผู้ดูแลหลักเพียงคนเดียว ไม่มีผู้แบ่งเบา
ภาระในการดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลบางรายเคยว่าจ้างคนดูแลจากศูนย์เอกชน กลับพบว่าทางศูนย์เอกชน 
มีปัญหาเรื่องการคัดกรองคนดูแลที่ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้อง รวมถึงไม่มี
ระบบรับประกันการทำงาน ส่งผลให้ผู้ดูแลมีความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ 

ปัญหาด้านการขาดความรู้ในการดูแลผู้ป่วย อันเกิดจากความรู้ที่ได้จากโรงพยาบาลไม่เพียงพอ
ให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง รวมถึงไม่มีที่ปรึกษาทางสุขภาพ ทำให้ต้องปรึกษากับผู้ที่ไม่ใช่บุคลากร
ทางการแพทย์ ส่งผลให้ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน และไม่ไป
พบแพทย์ทันทีเม่ือผู้ป่วยเกิดภาวะผิดปกติ 

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ 
หน่วยบริการสุขภาพที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดเตียงเต็ม ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ระบบ
ส่งต่อล่าช้า และการกระจายข่าวสารในแฟลตไม่ท่ัวถึง 
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  สรุป 
จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ทำการศึกษานั้น สะท้อน

ปัญหาการดูแลทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ในประเด็นการเข้าถึง
บริการสุขภาพ ปัญหาเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย ปัญหาจากตัวผู้ดูแล ความต้องการ
และความคาดหวังในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง และความต้องการสิ่งสนับสนุนและความช่วยเหลื อ 
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการดูแลที่ได้ผลลัพธ์เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการ
ทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะห้วยขวาง จำเป็นต้องมีการพัฒนาปรับรูปแบบ
แนวทางการดูแลไปด้วยกัน 

เมื่อได้พิจารณาจากสถานการณ์ในพื้นที่บริบทชุมชน การเข้าถึงบริการทางสุขภาพของกลุ่ม
ผู้สูงอายุติดเตียงของชุมชนเคหะห้วยขวาง สามารถการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หรือ การวิ นิจฉัย
ปัญหาชุมชน (web of causation)  

จากข้อมูลสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในชุมชนเคหะห้วยขวาง สามารถ
จำแนกปัญหาที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพได้ 5 ปัญหา ได้แก่  

ปัญหาด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน อันเกิดจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้
กิจการร้านค้าหลายแห่งปิดตัวลง ส่งผลให้ผู้ดูแลที่ทำงานเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการ ขาดรายได้
เนื่องจากไม่มีอาชีพสำรองหลังจากขาดรายได้หลัก ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของเวชภัณฑ์และค่าขนส่ง
ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามนัดในแต่ละครั ้งเป็นเรื ่องที่เกินกำลัง และ
ก่อให้เกิดหนี้สินตามมา ในส่วนของโครงการสวัสดิการของรัฐบางโครงการที่ต้องมีการยืนยันตัวตน 
ผู้ดูแลแจ้งว่าไม่สะดวกในการเดินทาง บางโครงการที่ต้องสำรองเงินจ่ายส่วนหนึ่ง ผู้ดูแลแจ้งว่าไม่สามารถ
ใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากไม่มีเงินสำรองจ่ายในส่วนที่ต้องออกเอง 

ปัญหาด้านการเข้าถึงการบริการสุขภาพ อันเกิดจากการถูกย้ายสิทธิการรักษาจากศูนย์บริการ
สาธารณสุขไปยังคลินิกอบอุ่น ทำให้เปลี่ยนกลุ่มเจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน ประกอบกับสถานการณ์การระบาด
ของโควิด -19 ทำให้เจ้าหน้าที่มีภารกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งในการตรวจคัดกรองและบริการฉีดวัคซีน ส่งผลให้
ความถี่ในการเยี่ยมบ้านลดลง รวมทั้งช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเป็นวันเวลาราชการ ทำให้เมื่อเกิดเหตุ 
เช่น สายให้อาหารหลุด สายสวนปัสสาวะรั่วซึม ผู้ป่วยต้องรอจนกว่าจะถึงวันเวลาทำการจึงจะมีเจ้าหน้าที่
มาเปลี่ยน ส่วนในรายที่มีฐานะผู้ดูแลจะจ้างเจ้าหน้าที่จากศูนย์เอกชนมาเปลี่ยนให้ 

ปัญหาด้านความไม่เหมาะสมในที่อยู่อาศัย อันเกิดจากข้อจำกัดของอาคารเคหะห้วยขวาง
ที่ไม่มีลิฟท์โดยสาร ทำให้มีความยากลำบากในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงในกรณีที่ต้องเดินทางไป
โรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาหรือตรวจตามนัด รวมถึงในรายที่ต้องเสริมอุปกรณ์เพื่อกายบริหาร
ที่ไม่สามารถต่อเติมห้องพักได้ ผู้ป่วยบางรายเคยชินกับการนอนเตียงหกฟุตมากกว่าการนอนเตียง
ผู้ป่วยที่มีระดับความสูงเหมาะสมกับผู้ที่คาสายสวนปัสสาวะ ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
บ่อยครั้ง ผู้ดูแลบางรายแจ้งว่า มีของหายบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มีกล้องวงจรปิดและไม่มีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่เพียงพอ 

ปัญหาด้านการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเอง อันเกิดจากมีผู้ดูแลหลักเพียงคนเดียว ไม่มีผู้แบ่งเบา
ภาระในการดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลบางรายเคยว่าจ้างคนดูแลจากศูนย์เอกชน กลับพบว่าทางศูนย์เอกชน 
มีปัญหาเรื่องการคัดกรองคนดูแลที่ไม่มีมาตรฐาน ไม่มีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้อง รวมถึงไม่มี
ระบบรับประกันการทำงาน ส่งผลให้ผู้ดูแลมีความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ 
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ปัญหาด้านการขาดความรู้ในการดูแลผู้ป่วย อันเกิดจากความรู้ที่ได้จากโรงพยาบาลไม่เพียงพอ
ให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง รวมถึงไม่มีที่ปรึกษาทางสุขภาพ ทำให้ต้องปรึกษากับผู้ที่ไม่ใช่บุคลากร
ทางการแพทย์ ส่งผลให้ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อน และไม่ไป
พบแพทย์ทันทีเม่ือผู้ป่วยเกิดภาวะผิดปกติ 

นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ 
หน่วยบริการสุขภาพที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดเตียงเต็ม ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ระบบ
ส่งต่อล่าช้า และการกระจายข่าวสารในแฟลตไม่ท่ัวถึง 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ผลสรุปการวิจัยโครงการวิจัยเรื่องการจัดการทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึง

บริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชนเคหะห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิด
ตามหลักวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community based research หรือ CBR)  นั้นได้ผลสำเร็จที่โดดเด่น
ในการนำวิชาการทางสุขภาพจากมหาวิทยาลัยลงสู่ชุมชนในการแก้ปัญหาการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
ติดเตียงในภาวะวิกฤติ เป็นพื้นที่ระบาดรุนแรง พร้อมได้สร้างนักวิจัยชุมชนทำวิจัยร่วมกับนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัย ในการแก้ปัญหาโจทย์จากชุมชน คือ การขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นและต้องการ
ความรู้เชิงปฏิบัติในการแก้ปัญหาเฉพาะ ในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เป็นปัญหาที่ต้องการเร่งด่วน
แทนปัญหาการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ซึ่งเดิมในภาวะปกติจะต้องพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล
ตามนัดเป็นปัญหาอย่างยิ่งเพราะการอาศัยในตึกสูงและมีบันไดแคบ รวมถึงต้องเตรียมค่าใช้จ่าย
ค่าเดินทาง และต้องเตรียมเงินอย่างน้อย 2,000 บาท เพ่ือการไปโรงพยาบาลแต่ละครั้ง  เมื่อเกิดโรคระบาด
โควิด จึงงดการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล  ในภาวะวิกฤติจึงพบปัญหาการเหลื่อมล้ำทางความรู้
เชิงปฏิบัติการและการขาดแคลนอุปกรณ์จำเป็นเป็นปัญหาเร่งด่วน  การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้เครือข่ายในชุมชน 4 เครือข่าย 
จัดตั้งธนาคารอุปกรณ์จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง และมีคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมมีผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ให้การสนับสนุน มีกลุ่มไลน์ติดต่อกัน และมี โปรแกรม ZOOM ใช้ในการประชุมร่วมกัน
ในช่วงภาวะวิกฤติ  ส่วนการเข้าถึงความรู้การดูแลผู้สูงอายุและแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นใช้วิธีการ
ให้คำปรึกษาระหว่างทีมอาจารย์พยาบาลสวนสุนันทากับผู้ดูแล ทาง VDO call และทางกลุ่มไลน์ 
พร้อมทั้งมีส่ง VDO การสาธิตการทำอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายให้อาหาร พร้อมมีคู่มือ 
ในการนี้ได้เกิดผู้ดูแลจิตอาสาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่อการทำอาหารทางสายยางต่อยังชุมชน  

การวิจัยครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จในการลดความเหลื่อมล้ำเบื้องต้นตามโจทย์ความต้องการ
ของชุมชนเคหะห้วยขวาง พร้อมทั้งมีนักวิจัยเกิดขึ้นในชุใชน และมีคณะกรรมการดำเนินงานธนาคาร
แชร์อุปกรณ์จำเป็นสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤติโควิดนี้ได้  เนื่องจากชุมชนเคหะ
ห้วยขวางนี้เป็นกลุ่มคนจนเขตเมืองซึ่งอยู่ท่ามกลางความเจริญของกรุงเทพมหานคร  จึงมีความเหลื่อมล้ำ
มิติอื่นได้แก่ความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่   มิติสิ่งแวดล้อม มิติเศรษฐกิจ มิติความรู้  มิติทางการเมืองและ
การรู้สิทธิ  และการสาธารณสุข  ซึ่งส่งผลถึงกันทำให้มีคุณภาพชีวิตในระดับต่ำ เกิดวงจรเหลื่อมล้ำ
ที่ขยายวงกว้าง ทางแก้ไขคือ การหนุนเสริมต้นทุนชุมชนด้วยนโยบายทางรัฐ ร่วมกับพลังชุมชน และ
พลังความรู้จากมหาวิทยาลัยมาผนึกรวมพลังขับเคลื่อนระบบที่ลดความเหลื่อมล้ำมิติลงได้ เกิดชุมชน
สุขภาวะต้นแบบได้ 
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  ข้อเสนอแนะ 

การลดความเหลื่อมในชุมชนห้วยขวางขณะนี้มีต้นทุนทางชุมชนที่พร้อมจะเรียนรู้และเข้าร่วม
กระบวนการวิจัยตามแนวคิดตามหลักวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community based research หรือ CBR) 
เครือข่ายภายในภายนอกชุมชน จึงควรมีการวิจัยเป็นชุดโครงการลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนรายได้น้อย
เขตเมือง ดังนี้ 

1. การจัดการทางสังคมในการลดความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขและสุขภาพคนเมือง 
2. ชุมชนจัดการตนเองเพ่ิมจริยธรรมและการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมพื้นฐานดีงามของชุมชน 
3. การส่งเสริมอาชีพการดูแลผู้สูงอาย ุ
4. การจัดการทางสังคมในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วยหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การจัดการทางสังคมด้านสุขภาพเพ่ือลดภาวะผู้สูงวัยติดเตียง  

ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้ มีพลังชุมชนและเครือข่ายเป็นต้นทุนในการเข้าสู่กระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 
เพ่ือการสร้างชุมชนสุขภาวะต้นแบบในเขตเมือง 
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โครงการวิจัยย่อยที่ 5  การยกระดับรายได้ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
คลองตะโหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร    

  

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างพื้นที่ความร่วมมือวิชาการเพื่อท้องถิ่นในการ
จัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ภาคกลาง 2เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำในพื้นที ่ภาคกลาง  งานวิจัยนี้เป็น
การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ใช้แนวทาง การวิจัยเพื่อท้องถิ่น” (Community Based 
Research) และลักษณะวิชาการเพื่อสังคม (Socially-engaged Scholarship) ที่มีการทำงานร่วมกัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและภาคเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง        ทั้งภาครัฐและเอกชน     

 ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยการจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑล แหล่งความเจริญ มีการสื่อสารและการคมนาคมสะดวก มีโอกาส
เข้าถึงแหล่งงานมากมาย แต่ก็พบ“ผู้ไม่มีงานทำ ขาดรายได้” สภาพเช่นนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลต่อ
ปัญหาสังคม การแก้ปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์ดังกล่าวและมีความต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือของ
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง (University Engagement) ด้วยหลักการสร้าง
“การเรียนรู้” ด้วย“การสร้างความรู้”(วิจัย) ร่วมกับชุมชนผู้“ใช้ความรู้” ที่มีความหลากหลายทาง
สังคมในภาคกลาง ให้กลไกภายในชุมชนสามารถบริหารจัดการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนตนเองอย่างเป็นระบบ (Ecological System) 

คณะนักวิจัยที่มีประสบการณ์ 34 คนจาก 7 มหาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์บูรณาการศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเกษตร การจัดการ การตลาด ศิลปกรรม และจิตวิทยา เป็นต้น ด้วย
กระบวนการว ิจ ัยเพ่ือท้องถ ิ ่น (Community Based Research, CBR)  ร ่วมกับชุมชนในพื ้นที่
กรุงเทพฯและปริมณฑล 6 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมือง และชุมชนชนบท คนในชุมชน
ร่วมมือกันเข้มแข็ง 4 แห่ง โดยมี 2 ชุมชนที่ไม่ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ มี 3 ชุมชนที่ต่อยอดงาน CBR 
อยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ส่วนอีก 3 ชุมชนในกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย มีกลุ่มตัวอย่างในชุมชนแห่งละ10-40 คนร่วมกันศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของชุมชน ด้วยการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ทำประวัติชุมชน 
สังเกตการณ์ วิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ด้วย SWOT analysis ออกแบบและวาง
แผนการดำเน ินงานด้วยกระบวนการ Human Centered Design Thinking นำไปสู ่การว ิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง ด้วย Reflection แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน 

     ผลการดำเนินงานช่วงเวลา 8 เดือน (ธันวาคม 2563 - กรกฎาคม 2564) พบว่า ทุกชุมชนมี
ศักยภาพและทรัพยากรรวมทั้งโอกาส แต่มีช่องว่างคือ การบริหารจัดการศักยภาพทรัพยากร
และโอกาส คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอายุมาก ไม่มีอาชีพ ขาดรายได้ เนื่องจากขาดความรู้ยุคใหม่ 
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หน่วยงานรัฐให้การอบรมไม่ตรงตามความต้องการของชุมชน คนในชุมชนขาดความร่วมมือกัน แม้มี
ศักยภาพและทรัพยากร แต่ก็ขาดความรู้และกลไกการจัดการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เมื่อนักวิชาการ
ร่วมกับชุมชนแก้ปัญหาตามความต้องการของชุมชน เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ทำให้คนในชุมชน“มีทักษะ”
ประกอบอาชีพ เยาวชนและผู ้สูงอายุเข้ามาร่วมทำอาชีพด้วย คนในชุมชนมาร่วมกันวางแผน
ดำเนินงาน เช่น กองทุนส่งเสริมอาชีพด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมเสริม
พลังให้ชุมชน การที่นักวิชาการเข้าไปร่วมทำงานแล้ว ส่งผลให้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนเพิ่มขึ้น มี
สมาชิกผู้สูงอายุสะท้อนความรู้สึกว่า “มาทำงานแล้วกระชุ่มกระชวย” ผู้สูงอายุเกิดพลังในตนเองมี
ความมั่นใจสร้างอาชีพอิสระ 

งานวิจัยลักษณะนี้ทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ จึงเสนอแนะให้พัฒนานักวิจัยมองเห็นความสำคัญ
คนในชุมชนเป็นผู้ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วม ด้วยการสร้างกระบวนการ“เรียนรู้” เพื่อ“สร้างความรู้”
ร่วมกัน (co-creation of knowledge) ระหว่างนักวิชาการกับชุมชนผู้“ใช้ความรู้” โดยมี“พี่เลี้ยง” 
(coach) หนุนเสริมนักวิจัยใหม่ 

 

คำสำค ัญ : การสร ้างสรรค ์ความร ู ้ ร ่ วมก ัน (Knowledge Co-creation) ลดความเหล ื ่อมล้ำ 
(Inequality Reduction) การวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น (CBR : Community Based Research) พันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น (University Community Engagement) 
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Abstract 

 This research aims to 1) to create a local academic collaboration area for 
managing social diversity and improving quality of life in central areas. 2 To improve 
the quality of life and improve the quality of life of communities to reduce inequality 
in central areas. This research is a participatory workshop that takes the guidelines. 
Community Based Research and Socially-engaged Scholarships with collaboration 
between universities and communities and networking sectors for both public and 
private sectors.  

The results showed that research on social diversity management and 
improved quality of life in Bangkok and metropolitan areas. Source of Prosperity Easy 
communication and transportation There are many opportunities to access jobs, but 
there are also "jobless, lack of income". Solving problems to keep up with such 
situations and continuity Under the cooperation of educational institutions and 
agencies with a relevant role (University Engagement) with the principle of creating 
"learning" with "knowledge creation" (research) together with the community, 
"knowledge- use" with social diversity in the central region, allowing mechanisms within 
the community to manage the drive for improving the quality of life of communities 
to systematically reduce inequality in their communities. (Ecological System) 

34 experienced researchers from 7 universities integrating science, technology, 
agriculture, management marketing Community Based Research (CBR) collaborates 
with communities in Bangkok and 6 metropolitan areas located in urban, semi-urban 
and rural communities. People in the community cooperate four strongly, with two 
communities not cooperating with government agencies. There are 3 communities that 
expand CBR jobs in Chachoengsao, Phra Nakhon Si Ayutthaya and Suphan Buri. The 
other 3 communities in Bangkok are academic service areas of the university. There 
are 10-40 samples in each community. People study and analyse the situation, 
problems and needs of the community. By interviewing community leaders, making 
community history. With SWOT analysis, design and planning of operations with human 
centered design thinking process, lead to participating operational research. Follow up 
on empowerment assessments with Reflection, exchange learning, take lessons. 

The 8-month performance period (December 2020 - July 2021) showed that all 
communities have potential and resources as well as opportunities, but the gap is 
resource and opportunity management. Most of the people in the community are old. 
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No occupation, lack of income due to lack of modern knowledge. Government 
agencies provide training that does not meet the needs of the community. People in 
the community lack cooperation, despite their potential and resources, but lack the 
knowledge and mechanisms of continuous systematic management. When scholars 
join forces with the community to solve problems according to the needs of the 
community. Emerging products make people in the community "skilled" occupations. 
Youth and the elderly join the profession. People in the community come together to 
plan their work, such as the Occupational Promotion Fund, by building partnerships 
with relevant agencies to empower the community. The fact that scholars are already 
in the works. As a result, the quality of life for people in the community has increased. 
Elderly members reflect the feeling of "come to work and be active". 

This type of research makes communities self-reliant. The researchers 
suggested that researchers see the importance of people in the community as 
exploiters. By creating a "learning" process to "create knowledge" between scholars and 
communities that "use knowledge", with "mentoring" (coach) supporting new 
researchers. 
 

Keywords: Knowledge Co-creation Inequality Reduction CBR : Community Based 
Research Community Engagement 
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ภาพรวมโครงการ 
  ในการดำเนินงานวิจัย “การยกระดับรายได้ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
คลองตะโหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะใน
การวิจัย ดังนี้ 
 ผลการการดำเนินงานของโครงการในปีที่ 1 ในกิจกรรม 6 กิจกรรม มีดังนี้ 
 1. งานบริบทและค้นหาศักยภาพชุมชน  
 2. งานเห็ดและผัก   
 3. งานช่องทางการตลาด  
 4. งานวิสาหกิจชุมชน  
 5. การจัดตั้งกลุ่มและกลไกการทำงาน  
 6. งานสวัสดิการชุมชน  
 
ตาราง ผลการการดำเนินงานของโครงการในปีที่ 1 ในกิจกรรม 6 กิจกรรม 

งาน กิจกรรมที่ได้ดำเนินไปแล้ว ผลการดำเนินการ การลดความเหลื่อมล้ำ 
1 .  ง า น
บร ิบทและ
ค้นหา 
ศักยภาพ 

ชุมชน 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ชุมชน 
2. ว ิ เคราะห์  baseline data 
และปัญหาชุมชน 
3. ประช ุมเล ่าเร ื ่องประว ัติ
ชุมชน 
4. ค้นหาภูมิปัญญาชุมชน 

1 .  ไ ด ้ ข ้ อม ู ลพ ื ้ น ฐ าน
เก ี ่ยวก ับบริบท ป ัญหา
และศักยภาพชุมชน 
2. ได ้ประวัต ิการก่อตั้ง
ชุมชน 
3. ได้ Time line 
4 . ได ้ภ ู ม ิ ป ัญญา เร ื ่ อง
ท ำ อ า ห า ร ใ น ช ุ ม ช น
(น้ำพริกเผา) 

1. ค้นพบทุนทางภูมปิญัญา  
2. ชุมชนมีพื้นที่ที่สามารถ
ด ำ เ น ิ น ก ิ จ ก ร ร ม ท า ง
เศรษฐกิจได้ 
3. มีผู้นำที่มีจิตสาธารณะ 
4.  ม ี เยาวชนร ุ ่น ใหม ่ที่
สามารถใช้สื ่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ 

2. งานเห็ด 
และผัก 

การผลิตผักแบบไม่ขุดดิน  
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
อบรมการปลูกผักแบบไม่ขดุดนิ  
การผลิตเห็ด 
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
อบรมการเพาะเห็ดนางฟ้าภู
ฐาน 
 

ปลูกผัก 
1. มีความรู้ในการผลิตผัก
สามารถดำเนินการขยาย
แปลงปลูกผักแบบไม่ชุดดิน 
และมีผลผลิตให้กับชุมชน 
2 . ช ุ ม ช น ส า ม า ร ถ ล ด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
การผลิตเห็ด 
3.  ช ุมชนสามารถสร ้าง
รายได้จากการผลิตเห็ด 
4 . ช ุ ม ช น ส า ม า ร ถ ล ด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
5. ชุมชนมีการเพิ ่มมูลค่า
เห็ดโดยการนำไป แปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ด 

1. ชาวบ้านมีโอกาสในการ
เข้าถึงความรู ้ในเรื ่องผัก
และเห็ด 
2. เห็นช่องทางในกรสร้าง
รายได้ 
3. มีแหล่งผลิตอาหารเพื่อ
ส ร ้ า งความม ั ่ น ค งทาง
อาหารให้กับชุมชน  
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ตาราง  (ต่อ) 
งาน กิจกรรมที่ได้ดำเนินไปแล้ว ผลการดำเนินการ การลดความเหลื่อมล้ำ 

3. งาน 
ช่องทาง 
การตลาด 

1. อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2. อบรมช ่องทางการตลาด
ออนไลน์ ออฟไลน์ 
3 .  ออกแบบโล โก ้ ร ่ ว มกั น
ระหว่างนักศึกษา มจษ.และ
ชุมชน 
4. พัฒนาศักยภาพของเยาวชน
นักการตลาด 
5. สร้างเพจเฟสบุ๊คของชุมชน
คลองตะโหนด 

1. ชาวบ้านเข้าใจในการ
สร้างช่องทางการตลาดได้
หลากหลาย 
2. ได้โลโก้น้ำพริกเผาเห็ด 
และโลโก้ชุมชน 
3. สร้างโอกาสให้เยาวชน
เข้าร่วมและพัฒนาชุมชน
ของตน 
 

1. ชาวบ้านมีโอกาสในการ
เ ข ้ า ถ ึ ง ค ว าม ร ู ้ ใ น ก า ร
ประกอบอาชีพ 
2. สตรีมุสลิมและเยาวชน
ได ้เข ้าร ่วมก ิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ  

4. งาน 
วิสาหกิจ 
ชุมชน 

1. ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนและ
เสนอความคิดเห็นกับนักวิจัย
ชุมชนและผู ้นำชุมชนในเรื ่อง
แนวทางการจัดตั ้งว ิสาหกิจ
ชุมชน 
2. ทำความเข้าใจและให้ข้อมูล
เกี ่ยวกับการจัดตั ้งว ิสาหกิจ
ชุมชน  

1. นักวิจัยชุมชนและผู้นำ
ช ุ ม ช น ม ี เ ข ้ า ใ จ  แ ล ะ
ตระหนัก ในกิจกรรมและ
ประโยชน ์ท ี ่จะเก ิดกับ
ชมุชน 
2. ชาวบ้านจะร่วมประชุม
ปรึกษาหารือกันในชุมชน 
เพ ื ่อประเม ินความเห็น
แ ล ะ ส ร ุ ป ค ว า ม เ ห็ น
โดยรวมของคนในชุมชน
ในการจ ัดต ั ้ งว ิสาหกิจ
ชุมชน 

สร้างความเข้มแข็งในการ
สร้างรายได้เพิ่มข้ึน 

5. งาน 
สวัสดิการ 
ชุมชน 

1. นำผลผล ิตจากแปลงผัก
ส่วนกลางที่ได้มาแบ่งปันกันใน
ชุมชน  
2. นำเงินรายได้จากการทดลอง
ขายน้ำพริกเผามาจัดสวัสดกิาร
ให ้ ก ั บน ั กว ิ จ ั ยชาวบ ้ านที่
เดือดร้อนจากสถานการณ์โค
วิด 

เ ก ิ ด ก า ร เ ร ิ ่ ม ต ้ น จั ด
สวัสดิการจากผลผลิตและ
รายได้ที่เกิดขึ้น 

ช ุมชนเห ็นแนวทางการ
สร้างความมั ่นคงในการ
ดำรงชีวิต จากอาหารและ
รายได้ของชุมชน 

6. การจัดตั้ง
ก ล ุ ่ ม แ ล ะ
ก ล ไ ก ก า ร
ทำงาน 

1 .  ม ี ก า รทบทวนท ี มว ิ จั ย
ชาวบ ้านท ี ่สามารถร ่วมกัน
ทำงานได้จริง 
2. มีการวางแผนในการสร้าง
กลุ่มให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาเป็น
ระบบคณะกรรมการในอนาคต 

ชาวบ้านเห็นความจำเป็น
ในการสร้างทีมงานที่เข็ม
แข็ง 

ในอนาคตจะเกิดกลไกการ
ทำงานได้จริง 
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

   ความหมายและกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
 สุชาติ ศรียารัณย์ (ออนไลน์. 2564) กล่าวว่า การวิจัยชุมชนท้องถิ่นจัดอยู่ในประเภทการวิจัย
ประยุกต์ (applied research) ที่มีรูปแบบและวิธีการวิจัยที่มีลักษณะเฉพาะ เริ่มตั้งแต่การตั้งหัวเรื่อง
และปัญหาการวิจัย (research problem) การออกแบบวิจัย (research design) ไปจนถึงการกำหนด
วิธีการวิจัย (research methods) โดยตลอดทั้งกระบวนการทำวิจัยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นมากกว่าบทบาทการดำเนินการโดยนักวิจัยฝ่ายเดียว นอกจากนี้การทำ
ความเข้าใจปัญหาข้อเท็จจริงของชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนั้น นักวิจัยอาจจำเป็นต้อง “เข้าถึง” แหล่งข้อมูล
ด้วยการลงไป “คลุกคลีตีโมง” อยู่ในพื้นท่ีในระยะเวลาที่นานและเข้มข้นเพียงพอเพ่ือให้ได้ความเข้าใจ
และข้อค้นพบ (research findings) ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในแง่การสร้างองค์ความรู้ใหม่การ
หักล้างความรู้เดิมหรือการนำไปต่อยอดวางแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นได้จริง ๆ 
 ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล (2561) กล่าวว่า การวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นการวิจัย          
ที่อาศัยการประสานระหว่างภาคีเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐ นักวิจัยจากภาควิชาการการเชื่อมต่อ
จะมีประสิทธิภาพในกรณีที่แต่ละภาคส่วนมีการรวมกลุ่มกันให้เกิดความเข้มแข็งจากภายใน พร้อม
ขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับภายนอก ในชุมชน การรวมกลุ่มเกิดขึ้นในหลายรูปแบบมีเป้าหมายที่
หลากหลายทั้งด้านอาชีพ สุขภาพ วัฒนธรรม รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายใน
พ้ืนที่ด้วย  
 กาญจนา แก้วเทพ (2553) กล่าวถึงคุณลักษะของงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น (Community 
Based Research หรือ CBR) ไว้ 10 ประการ คือ  
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  1. เป้าหมายของงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “การพัฒนาตัวนักวิจัย” ส่วนความรู้ที่ เป็น
ผลจากการวิจัยนั้น จะมิใช่ความรู้แบบที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง (in its own sake) หากทว่าจะต้อง เป็น 
“ความรู้ซึ้งถึงคุณค่าอยู่ที่การนำไปแก้ไขปัญหา/หรือพัฒนาท้องถิ่น” 
  2. เมื่อชาวบ้านมาเป็นนักวิจัย “จุดเปลี่ยนที่เป็นจุดพลิกผันที่สำคัญที่สุด” ของงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นคือ การเปลี่ยนบทบาทของชาวบ้าน (role shifting) ในกระบวนการวิจัยจากที่เคยเป็น 
“ตัวประกอบ/กลุ่มตัวอย่าง” มาเป็น “พระเอก-นางเอก/นักวิจัย” 
  3. การวิจัยเพื่อท้องถิ่น เน้นกระบวนการติดตั้งปัญญา/วิธีคิดของนักวิจัย การกล่าวถึง 
คุณลักษณะข้อนี้ก็เพื่อเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งตามคำขวัญ CBR ที่ว่า การวิจัยแบบ CBR นั้น เป็น
กระบวนการติดตั้งปัญญา/ยกระดับวิธีคิดให้แก่ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมงานวิจัย  
  4. การออกแบบโครงสร้างและกลไกเพ่ือการหนุนช่วย โครงสร้างของ สกว. ท้องถิ่นนั้น 
จะมีลักษณะทวิลักษณ์ (duality) กล่าวคือ ในการบริหารจัดการองค์กร จะมีทั้ง “กรอบ” ที่ระบุ/
กำหนด เอาไว้อย่างชัดเจน แต่ในเวลาเดียวกันก็มี “ความยืดหยุ่น” (flexibility) เมื่อเวลาลงมือปฏิบัติ  
  5. คุณค่าสำคัญของงานวิจัย CBR – กลไกใหม่ในการกระจายปัญญาสู่ท้องถิ่น 
  6. งานวิจัย CBR มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ/บรูณาการสูง ปัจจุบันเริ ่มมีกระแส          
การดำเนินการวิจัยเป็นชุดโครงการที่รวมเอานักวิชาการจากหลายสาขาวิชามาทำงานร่วมกันเฉพาะ
อย่างยิ่งงานวิจัยที่เริ่มจากปัญหาชุมชนเป็นหลัก 
  7. การใช้กระบวนการแบบการจัดการความรู้ “KM” เพื่อปรับระดับฐานความรู้ CBR 
จึง ได้นำเอาวิธีการแสวงหาความรู ้แบบ knowledge management - KM มาทดแทนการอ่าน
ทบทวน วรรณกรรม ในกิจกรรมของงานวิจัย จึงมักพบรูปแบบการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างผู้
มีประสบการณ์ การดูงานกรณีที่สำเร็จ (best practice) การเชิญผู้มีประสบการณ์มาเป็นวิทยากร 
เป็นต้น  
  8. CBR เป็นงานวิจัยที่เน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นงานวิจัยที่เริ่มต้นจาก “ปัญหาใน
ชีวิตของชาวบ้านนักวิจัย” (problem-based research) ดังนั้น หลังจากผ่านขั้นตอนการพัฒนาโจทย์ 
การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว จะต้องมีข้อเสนอแนะที่ถูกนำไปทดลอง
ปฏิบัติและติดตามผลจนถึงจุดหมายปลายทาง ด้วยเหตุนี้ CBR จึงเป็น action research ที่เจ้าของ
ปัญหาเป็นคนลงมือแก้ไขเอง (โดยอาศัยการร่วมมือจากภายนอก)  
  9. งานวิจัย CBR ต้องมีคุณสมบัติเป็น "Research and Development" (R & D) หรือ 
“Development and Research” (D&R) แล้วแต่น ้ำหนักหนักส ัดส่วนว่าจะเป็นการวิจ ัยหรือ         
การพัฒนา มากกว่ากัน  
  10. การสร้างความเข้าใจร่วมกัน (shared understanding) เกิดข้ึนตลอดเส้นทางของ 
กระบวนการวิจัยของ CBR เช่น “การคืนข้อมูลให้ชุมชน” ให้ชุมชนตรวจสอบ/แสดงความคิดเห็นต่อ 
การวิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
 กาญจนา ทองทั่ว (2561) ได้กล่าวว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น Community Based Research 
(CBR) งานวิจัยสายพันธุ์ใหม่ ที่รวมทั้ง งานวิจัย งานพัฒนา และวิถีแบบชาวบ้าน โดยมีหลักการ            
การทำงาน ดังนี้ 
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  1. เน้นชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของปัญหา เป็นผู้ลงมือวิจัยด้วยตัวเอง 
  2. มีพ่ีเลี้ยง ผู้ประสานงาน นักวิชาการ เข้าร่วมทำงาน 
  3. เป็นงานวิจัยแบบฐานราก โดยมุ่งสร้างนักวิจัยในท้องถิ่น 
  4. สร้างความรู้และสืบสานความรู้สู่คนรุ่นใหม่ 
  5. สร้างเครือข่ายการทำงานเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงานทุกระดับ 
  6. มีการวางแผน วิเคราะห์ ทดลองปฏิบัติ สร้างทางเลือกนำไปแก้ปัญหาของชุมชน 
 
  ลักษณะวิชาการเพ่ือสังคม 
 วิจิตร ศรีสอ้าน (ออนไลน์. 2564) ประธาน Engagement Thailand ได้กล่าวว่า งานวิชา
เพื่อสังคมหมายถึงงานที่มหาวิทยาลัยทำงานตามพันธกิจของตนเองในการสร้างระบบการจัดการ
เพื ่อให้สามารถทำงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมอย่างเข้มแข็งและบูรณาการพันธกิจต่าง  ๆ เพ่ือ
ประโยชน์กับสังคม ระบบที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การพัฒนาคนที่มีอุดมการณ์ที่จะไปทำงานโดยใช้ทั กษะ
และความสามารถของเขาไปทำงานอย่างเข้าใจและยั่งยืน เมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบนี้ติดตั้งขึ้น มันจะทำ
ให้เกิดความตระหนักในระดับที่สูงขึ้นในการทำงานวิชาการเพื่อประโยชน์ของสังคม งานวิชาการเพ่ือ
สังคมมีหลักสำคัญ 4 ประการคือ 
  1. Partnerships คือ ต้องมีการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมทุน จากทุกฝ่าย 
  2. Mutual benefits คือ ต้องก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
  3. Scholarships คือ ต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
  4. Measurable Social Impact คือ ก่อให้เกิดผลดีแก่สังคมท่ีวัดได้  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ออนไลน์. 2564) ไดส้รุปแนวคิด
นี้จากการได้ร่วมอบรมกับสถาบันคลังสมองว่า งานวิชาการเพื่อสังคม (Socially engaged Scholarship) 
คือ งานวิชาการตามภารกิจหลักของ มหาวิทยาลัย ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการอยู ่แล้ว 
เพียงแต่ให้คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม เพื่อให้ผลที่ได้จากงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองต่อผู้รับประโยชน์ เกิดผลดี  ต่อส่วนรวมและมีความเป็น
ธรรมทางสังคม ดังนั้นงานวิชาการเพื่อสังคม จึงมีเกณฑ์การพิจารณาจากหลัก สำคัญ 2 ประการ คือ 
ความรู้ และความเป็นธรรมทางสังคม เนื่องจากคำว่า “สังคม” มีความหมายที่กว้างและมีความแตกต่างกัน
ในบริบทต่าง ๆ เช่น สังคมใน บริบท ชุมชน พื้นที่ กลุ่มอาชีพ และองค์กร เป็นต้น ทำให้งานวิชาการ
เพื่อสังคม มีความหมายที่กว้างและ ครอบคลุมงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย การทำงานวิชาการ
เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย จึงต้องตีความและ กำหนดยุทธวิธีการทำงานตามศักยภาพและจุดเด่น
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์และพลังในการ พัฒนามหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการพัฒนาของ
สังคม อย่างไรก็ตามแนวคิดในการทำงานของงานวิชาการเพื่อ  สังคม ยึดหลักการมีส่วนร่วมและมี
หลักการสำคัญ 4 ประการ คือ  
  1. การร่วมคิด ร่วมทำระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน  
  2. ผลของการทำงานเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย  
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  3. ใช้ความรู้ในการทำงานและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  
  4. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ 
 วิจารณ์ พานิช (ออนไลน์. 2564) ได้ให้ความหมาย พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม university 
social engagement หมายถึง “ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย มีการใช้ความรู้และการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้” และในพฤติกรรมที่
มหาวิทยาลัย engage กับสังคมว่า“มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม” ต้องการให้น้ำหนัก แก่คำว่า “หุ้นส่วน” 
โดยย้ำว่า มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยน mind set และท่าทีในการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม ไม่ทำตัว
เป็น “ผู้รู้ดีกว่า” มองฝ่ายที่เป็นภาคทำมาหากิน ภาคธุรกิจ และภาคชีวิตจริง ( real sector) ว่าเป็น 
“ผู้ไม่รู้” แต่ตระหนักว่าในบางเรื่องคนในภาคชีวิตจริงรู้มากกว่า โดยเฉพาะความรู้ เชิงปฏิบัติในขณะที่
คนมหาวิทยาลัยมักเก่งในเรื่องความรู้เชิงทฤษฎีกิจกรรมใน engagementจึงไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้
จากผู้รู ้ดีกว่าไปสู่ผู ้ด้อยกว่าแต่เป็นการทำงานร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วนให้เกิดการเสริมแรง 
(synergy) กัน 
 ข้อเสนอที่สำคัญของศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช คือ กระบวนการมหาวิทยาลัย
หุ้นส่วนสังคม เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์แนวราบ ที่มหาวิทยาลัยกับภาคีหุ้นส่วนเสวนารับฟังซึ่งกัน
และกัน เพื่อรับรู้ ความต้องการหรือจุดมุ่งหมายของแต่ละฝ่าย เพื่อบรรลุข้อตกลงความร่วมมือใน          
การบรรลุเป้าหมายที่เป็นผลประโยชน์ร่วม มีการดำเนินการร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือการบรรลุผลนั้น 
หุ ้นส่วนทั ้งสองฝ่าย (หรือหลายฝ่าย) ต่างก็ได้รับผลประโยชน์ตามความมุ ่งห มายของตนย้ำว่า
กระบวนการนี้ใช่การช่วยเหลือกัน แต่เป็นการร่วมกันทำงานที่ยาก ไม่สามารถบรรลุผลได้โดยฝ่ ายใด
ฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว 
 ดังนั้น บทบาทของมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและให้ความสำคัญกับชุมชน
ท้องถิ่นเป็นหลัก จึงจะสามารถขับเคลื่อนและสร้างพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งได้ และที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในฐานะเป็นองค์กรด้านวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งการ เปิดพื้นที่สาธารณะ 
หรือเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีความสัมพันธ์เชื ่อมโยงกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในรูปแบบของเครือข่ายการศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน 
 มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง คือมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในการทำหน้าที่
วิจัย ผลิตบัณฑิต บริการ/พัฒนาสังคมและอื่น ๆ อย่างบูรณาการและเสริมพลังกัน เพื่อเป้าหมาย
พัฒนาท้องถิ่นเป็นหลัก ลักษณะของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ขณะนี้กำลังมีความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่ง ไปสู่อัตลักษณ์พิเศษ คือเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการเกิดขบวนการ (movement) นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง
อย่างมหาศาล ถือเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านเมือง จะมีผลดีต่อระบบอุดมศึกษาของประเทศ เกิดความ
หลากหลายของ “ความเป็นเลิศ” ทางวิชาการดังนั ้น มหาวิทยาลัยเพื ่อพัฒนาท้องถิ ่น คือ  
มหาวิทยาลัยที่ 
  1. รับใช้ ท้องถิ่น : ประเทศ : สากล ในสัดส่วน 60 : 30 : 10 ข้อนี้กำหนดไว้คร่าว ๆ 
เพื่อจะบอกว่ามหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นก็ต้องทำงานระดับประเทศและระดับสากลด้วยแต่ใน
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สัดส่วน ที่น้อยกว่ามาก และทำงานระดับประเทศและสากลเพื่อเอามารับใช้ท้องถิ่น ไม่ใช่ เอาท้องถิ่น
ไปรับใช้ประเทศหรือสากล 
  2. มีความเป็นเลิศในการทำงานเพื่อท้องถิ่น ดังนั้นอาจารย์ต้องเป็นคนเก่งและผ่าน
การศึกษาและฝึกฝนมาอย่างดีและครบถ้วน คือต้องจบปริญญาเอกและผ่านการฝึกอบรมหลังปริญญา
เอก เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับกิจการ (real sector) ในท้องถิ่น อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต้องไม่ใช่นักวิชาการชั้นสอง ต้องคัดเลือกคนที่มีสมองชั้นหนึ่ง และมีใจ
เพ่ือท้องถิ่น มาเป็นอาจารย์ 
  3. มีระบบการสร้างอาจารย์ ที่มีความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  4. มีระบบจัดการมีทุนสังคม และมีทักษะการจัดการในการทำหน้าที่มหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 
  5. ทรัพยากร ที่ใช้ในการทำหน้าที่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมาจากท้องถิ่น : 
ประเทศ : สากลในสัดส่วน 60 : 30 : 10 
  6. มีภาระงาน ด้านการเรียนการสอน : การวิจัย : การบริการและพัฒนาสังคม : อ่ืน ๆ 
ในสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10  
 การบอกสัดส่วนนี้ เท่ากับบอกว่า มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ไม่ว่ากลุ่มไหน ต่างก็ต้องทำงาน
สร้างความรู้ให้พอกับทำหน้าที่สร้างคน (บัณฑิต) แต่แตกต่างกันที่ลักษณะของงาน เช่น  การวิจัย 
มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น เน้นงานวิจัยแบบ translational research คือวิจัยใช้ความรู้ ที่มีอยู่แล้ว 
เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น โดยต้องทำงานทั้ง 3 - 4 ด้านให้เกิด synergy กัน 
 จะเห็นได้ว่า วิธีคิดนี้ไม่เหมือนกับที่หลายหน่วยงานใช้อยู่ในปัจจุบันที่มองมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ท้องถิ่นว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตเท่านั้น ไม่เน้นการวิจัย แต่เป็นการมองไปในอนาคต 
ว่าไม่ว่ามหาวิทยาลัยกลุ่มไหน ต้องทำงานวิจัยเป็นหลักด้วย พอกับงานผลิตบัณฑิ ต และต้องใช้
กระบวนการผลิตบัณฑิตนั้นเองเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มใด ต้องเน้นการเรียนรู้แบบ research – based learning 
เป็นหลักไม่ใช่ lecture – based อย่างที่ใช้ในปัจจุบัน นี่คือเหตุผลที่อาจารย์ต้องเป็นคนเก่งและ      
ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี 
 งานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ไม่เน้นสร้างทฤษฎีหรือเทคโนโลยีใหม่แต่เน้น
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และต้องเน้นทำวิจัยร่วมกับ real sector 
ในท้องถิ่น 
 ข้อสรุปของกลุ่มอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏผลิตคนเพื่อบริการท้องถิ่นที่มี Impact ต่อ
ท้องถิ่น ควรจะต้องนิยามคำว่า“มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น” ให้ชัดว่าเป็นอย่างไร 
 บทบาทใหม่หรือโจทย์ใหม่ของราชภัฏควรจะเป็นดังนี้ 
  1. เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างโอกาสของคนในท้องถิ่น 
  2. เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อหาคำตอบเพื่อท้องถิ่น 
  3. เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ท้องถิ่นตลอดชีวิต) 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงต้องสร้างเครือข่ายกับหลายภาคส่วน เช่น 
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  1. สกสว. ต้องช่วยเรื่องกระบวนการเรียนรู้ 
  2. ผู้ประเมินภายนอก ต้องเปลี่ยนเกณฑ์ในการประเมินราชภัฏใหม่ให้สอดคล้องกับ
บริบทใหม่ของราชภัฏที่สังคมอยากให้เป็น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวิจัย ก็ต้องไม่วิจัย เพื่อมหาวิทยาลัยของ
ตนเองเท่านั้น แต่ต้องวิจัยเพื่อมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วย 
  3. สถาบันคลังสมองของชาติ ต้องช่วยมองทิศทางเชิงวิชาการให้พวกเราด้วย 
  4. ร ัฐบาลควรปรับเพิ ่มงบประมาณให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ ่งภาพรวมพบว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับงบน้อยเกินไป โดยเพิ่มขึ้นแค่ประมาณปีละ 10% แต่มีบทบาทหน้าที่            
ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
 กาญจนา แก้วเทพ (2559) งานวิชาการเพ่ือสังคม (Socially-engaged Scholarship-SeS) 
มีลักษณะดังนี ้ 
  1. งานวิชาการเพ่ือสังคม (SeS) เป็นประเภทหนึ่ง ของงานวิชาการ (Scholarship) ที่มี
เป้าหมายที่ชัดเจนว่าการสร้างสรรค์และการใช้วิชาความรู้นั้นจะดำเนินไปเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของสังคม/ชุมชน หรือเพื่อพัฒนาสังคม/ชุมชนให้ดีขึ ้น โดยมีการระบุพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน  
  2. ในการนำเอาวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมนั้น สามารถดำเนินการผ่านภารกิจทุก
ด้านของสถาบันการศึกษา ทั้งการบริการวิชาการ การวิจัย การเรียนการสอน การบำรุงศิลปวฒันธรรมฯลฯ 
โดยมีหลักการสำคัญว่าการนำไปใช้นั้นจะเป็น ไปอย่าง “เป็น” และ “มี” หลักวิชาการสนับสนุน 
  3. แนวคิดงานวิชาการเพื่อสังคม (SeS) เป็นกระบวน ทัศน์ใหม่ที่มีข้อแตกต่างจาก         
การให้บริการความรู้แบบเดิมแก่ สังคม/ชุมชนกล่าวคือไม่ใช่ลักษณะการให้แบบสงเคราะห์ชุมชน   
หากทว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการกับชุมชนบน ความสัมพันธ์ที่เสมอภาคเคารพใน
ศักดิ์ศรีของแต่ละฝ่ายเชื่อมั่น ในศักยภาพของกันและกัน รวมทั้งตระหนักถึงข้อจำกัดของทั้ง สองฝ่าย 
ดังนั้น กระบวนการที่ใช้ในการทำงานจึงเป็นกระบวน การแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Authentic 
participation) 
  4. งานวิชาการเพื่อสังคม (SeS) มีต้นทางที่เริ่มจากสภาพการณ์ที่เป็นปัญหาจริงของ
ชุมชน และชุมชนมีความ ต้องการแก้ไข และมีปลายทางที่ได้สร้างการเปลี ่ยนแปลงสภาพการณ์
ดังกล่าวให้เกิดข้ึนจริง  
  5. จุดเริ่มของกระบวนการทำงานจะเริ่มต้นด้วย การสำรวจปริบทชุมชน ซึ่งครอบคลุม
ทุกมิติของชุมชน (เช่น เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคมกลุ ่มต่าง ๆ วัฒนธรรม ฯลฯ) และ          
ความเชื่อมโยงระหว่างปริบทของชุมชนกับประเด็นปัญหาที่  จะทำงานแนวทางในการสำรวจชุมชน
ต้องประกอบด้วยสองด้าน คือ ด้านที่ชุมชนมีปัญหา/ขาดแคลน และด้านทุนของชุมชนอัน เป็น
ทรัพยากรทั้งท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่ชุมชนมีอยู่ 
  6. การสำรวจชุมชนที่สำคัญจะต้องประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder analysis) เพื่อ วางแผนการทำงานว่า จะบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
อย่างไร รวมทั้งวางแผนในอนาคตว่า จะส่งมอบภารกิจการ ธำรงรักษาการดำเนินงานให้แก่คนกลุ่มใด  
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  7. ความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิชาการที ่จะนำมา ใช้นั ้นต้องมีลักษณะที่ถูกต้อง
แม่นยำ ได้มาตรฐานทางวิชาการ สามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นความรู้ที่บูรณาการใน 2 ระดับ คือ 
การบูรณาการแนวนอนได้แก่การบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาต่าง ๆ และการบูรณาการแนวดิ่งคือ
การบูรณาการระหว่างความรู้ เชิงวิชาการกับภูมิปัญญา/ประสบการณ์ของชุมชน (Co-creation of 
knowledge) และผลจากการทำงานนั ้นจะสร้างการเรียนรู ้และความรู ้ใหม่ให้เกิดขึ ้นทั ้งจาก         
ฝ่ายนักวิชาการ 
  8. การออกแบบกิจกรรมเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาชุมชนนั้นต้อง
ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ กระบวนการทางวิชาการ (เช่น การทดลอง การเก็บข้อมูล ฯลฯ) 
และกระบวนการทางสังคม (เช่น การพัฒนากลุ่มการสร้างความ ไว้วางใจกัน ฯลฯ) และควรสร้าง
สมดุลระหว่างสองกระบวนการนี้ 
  9. ในการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงาน เช่น การวิจัยแบบมีส่วนร่วม          
การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมการออกแบบผลิตภัณฑ์  
แบบมสี่วนร่วม ฯลฯ ต้องแสดงหลักฐานให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีใคร เข้ามามีส่วนร่วม ในบทบาทอะไร 
ผ่านกิจกรรมอะไร มีเหตุผล/แรงจูงใจอะไร และเกิดผลอะไร 
  10. การออกแบบกิจกรรมที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา ชุมชน (Activity design) ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการวิจัยหรือกิจกรรมเพื ่อการแก้ไขปัญหาจะต้องเกิดจากการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ         
ร่วมดำเนินการ และร่วมรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น ระหว่างนักวิชาการและชุมชนโดยคุณลักษณะ
สำคัญของกิจกรรม ที่ออกแบบต้องมีลักษณะเหมาะสม (Appropriate) และเดินตาม จังหวะชีวิตของ
ชุมชน 
  11. กระบวนการทำงานร่วมระหว่างนักวิชาการกับ ชุมชนนั้นต้องมีลักษณะที่มุ ่งให้
ชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ แบบเป็นเจ้าภาพร่วมกัน (Co-ownership) เป็นเจ้าของข้อมูลเป็น
เจ้าของวิธีการแก้ปัญหา ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกันว่าชุมชน จะธำรงรักษาการทำงานนั้นให้ยั่งยืนต่อไป
ในอนาคตเมื่อนัก วิชาการออกมาจากชุมชน 
  12. จากการตั้งเป้าหมายของงานวิชาการเพื่อสังคม (SeS) ว่า ผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ 
การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ้นในชุมชน โดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องสามารถแสดงด้วย
หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเปรียบเทียบสภาพการณ์ก่อนและ หลังการทำงานให้เห็นความแตกต่างได้อย่าง
ชัดเจน 
  13. ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้อง มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในหลากหลายมิติ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ และหลายระดับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงระดับตัว บุคคล             
(มีความรู้มากขึ้นเพิ่มจิตสาธารณะมีความมั่นใจในตนเอง  ฯลฯ) ระดับกลุ่มระดับองค์กร/หน่วยงาน
ระดับสถาบันในชุมชน 
  14. เป้าหมายสูงสุดของงานวิชาการเพื่อสังคม (SeS) คือการคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลง          
ที่เกิดขึ้นจะมีความยั่งยืนต่อ ไปในอนาคต (Sustainability) โดยที่ต้องมีการระบุหลักประกัน กลไก 
ตัวชี้วัด แนวทางท่ีจะสร้างความยัง่ยืน เป็นส่วนหนึ่งของ การวางแผนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น  
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  15. ตลอดทั้งกระบวนการทำงาน ต้องมีการติดตั้ง กลไกการติดตาม (Monitor) และ
การประเมินผล (Evaluation) อยู่ในทุกขั้นตอนของการทำงานรวมทั้งมีการนำผลจากการติดตาม และ
การประเมินผลมาปรับเปลี่ยนแผนงานและการทำงาน เนื่องจากลักษณะที่สำคัญของงานวิชาการเพ่ือ
สังคม (SeS) คือ ต้องมีความยืดหยุ ่น (Flexibility) ที ่ตอบรับกับการเปลี ่ยนแปลงของสภาพ           
ความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองตะโหนด จำนวน 680 คน มีครัวเรือน 
จำนวน 168 หลังคาเรือน  
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน นักวิจัยชาวบ้าน และเยาวชน จำนวน 11 คน ได้มาจาก
การสมัครใจ การคัดเลือกชุมชนที่เข้าร่วมการวิจัยมี ดังนี้ 
  1. ชุมชนที่มีความยากจน ขาดความสามารถ และมีความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง การเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 
  2. ชุมชนที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง คนในชุมชนมีความสามัคคี พร้อมที่จะแก้ไข
ปัญหาของตนเอง 
  3. ผู้นำชุมชนเข้มแข็งและเป็นผู้พร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
  4. ป ัญหาหรือโจทย์ว ิจ ัยที ่มาจากชาวบ้าน มหาว ิทยาล ัยมีองค์ความร ู ้และมี
ความสามารถพร้อมที่จะดำเนินการวิจัยร่วมกับชุมชน 
  5. ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยความสมัครใจ และยินดีเข้าร่วมโครงการจน
สิ้นสุด  
  
  การออกแบบและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เน้นรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory action research 
: PAR) ซึ่งเป็นจุดเด่นของการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based Research : CBR) ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนคิด ชุมชนทำ ผลที่เกิดขึ้นเป็นของชุมชน ซึ่งคณะผู้วิจัยมีการออกแบบและ
สร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ศึกษาสถานการณ์ของชุมชนร่วมกันโดยนักวิจัยชาวบ้าน นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้ Design thinking เริมตั้งแต่  
  1.1 ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
  1.2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
  1.3 ระดมความคิดการแก้ปัญหา 
  1.4 ออกแบบกิจกรรมเพ่ือนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ 
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 2. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับรายได้ของชุมชน
แบบมีส่วนร่วม และนำแนวคิดที่ได้มาออกแบบกรอบคิดการทำงานแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical 
Framework) 
 3. เครื่องมือการวิจัย ประกอบไปด้วย แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม แบบบันทึก 
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม   
 โดยแบ่งกระบวนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
  1. ระยะเตรียมการ : วางแผนการวิจัย  
  ตามแนวทางการวิจัยแบบ CBR (Community Based Research) ขั้นตอนดำเนินงาน 
13 ขัน้ตอน คือ 
   1.1 พัฒนาโจทย์วิจัยหาทีมวิจัยทั้งนักวิจัยชุมชนและนักวิจัยมหาลัยวิทยาลัย 
   1.2 ทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมกับ
นักวิจัยชุมชน 
   1.3 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้เข้าใจประเด็นโจทย์วิจัยและออกแบบ
กิจกรรมร่วมกัน 
   1.4 เปิดเวทีชี้แจงโครงการวิจัยร่วมกัน 
   1.5 ดำเนินกิจกรรมตามแผน 
   1.6 ติดตามการทดลองตามกิจกรรม 
   1.7 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
   1.8 เพ่ิมเติมศักยภาพ 
   1.9 ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินกิจกรรม 
   1.10 คืนข้อมูลสู่ชุมชน 
   1.11 เขียนรายงานวิจัย  
   1.12 เปิดเวทีวิพากษ์รายงานวิจัย 
   1.13 ปรับปรุงแก้ไขเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  2. ระยะปฏิบัติการ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   
   2.1 การสำรวจศักยภาพ/ความสามารถของคนในชุมชน 
   2.2 ดำเนินการกิจกรรม “เกษตรในเมืองปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย สร้างรายได้ยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่  
    2.2.1 กิจกรรมเกษตรในเมืองปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย โดยมีการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
     1) การจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เกษตรในเมืองปลอดภัยลด
ค่าใช้จ่าย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ให้กับผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการจากชุมชนคลองตะโนด จำนวน 3 วัน 
     2) การทดสอบและสาธิตการทำเกษตร การเพาะเห็ดในเมืองร่วมกับและ
การให้ความรู้ทางด้านการทำบัญชีครัวเรือนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มเป้าหมาย) 
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      (1) การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองตะโหนดและดินบริเวณพื้นที่
ว่างริมคลอง และริมถนนสองข้างทาง  
      (2) การเตรียมพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ทำกิจกรรม เช่น เคลียร์พื้นที่โดยรอบ
ให้สะอาดปลอดภัยเหมาะต่อการทำกิจกรรมและจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเป็นห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
      (3) การจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการเพาะปลูก โดยการผสมดินและ
ปุ๋ยคอกให้เหมาะสมต่อการเพาะกล้าผัก เตรียมคอกและรั้วล้อม และจัดหาเมล็ดพันธุ์ผักและเพาะปลูก 
โดยแบ่งประเภทผักตามฤดูกาล คือ  
      ฤดูหนาว (ตุลาคม-มกราคม) เช่น กระหล่ำดอก กะหล่ำปลี บล็อกเคอรี่
ผักกาด ผักกาดหัว ผักกาดหอม และหอมหัวใหญ่   
      ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม) เช่น กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดหวาน 
ผักตระกูลแตง ผักตระกูลมะเขือทั้งหมด สำหรับผักตระกูลถั่ว ยกเว้น ถั่วลันเตา  
      ฤดูฝน (มิถุนายน-กันยายน) เช่น ผักตระกูลแตง (ยกเว้น แตงเทศ)      ผัก
ตระกูลมะเขือ และถ่ัวฝักยาว เป็นต้น 
    2.2.2 กิจกรรมการเพาะปลูกเห็ดสร้างรายได้แบบครบวงจร  
    จัดหาวัสดุการเพาะเห็ด การดำเนินเพาะปลูกให้ความรู้การดูแลรักษาเห็ดตาม
ช่วงฤดูกาล และการให้ความรู้เกี่ยวกับจัดทำบัญชีครัวจากการขายเห็ด 
    2.2.3 กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการพัฒนาช่องทางการตลาด 
    ค้นหาศักยภาพนักวิจัยชุมชนที่มีความรู้ความสามารถด้านการแปรรูปเห็ด 
จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปเห็ด ดำเนินการทดลองแปรรูปเห็ดและการจัดทำบรรจุภัณฑ์ตรา
สัญลักษณ์ และช่องทางการตลาด ได้แก่  
     1) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย สร้างโลโก้ของผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้น่าสนใจ  
     2) การทำตลาด online และ offline และการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
เช่น เทคนิคการถ่ายภาพให้สวยงาม คมชัด น่าสนใจ การทำ application/website เป็นต้น 
  3. ระยะพัฒนา  
   3.1 การทำการเกษตรขยายพ้ืนที่แบบไม่ขุดดิน และเกษตรแนวตั้ง 
   3.2 ทำโรงเห็ดชุมชนใหม่ขนาด  
   3.3 วางแนวทางสร้าง “กลุ่มผลิตภัณฑ์เห็ดคลองตะโหนด”  
   3..4 พัฒนานักการตลาดชุมชน (ด.ช.พนิตต์ ชำนาญป่า) 
 การติดตาม และประเมินผล และนำผลไปปรับปรุง 
 ดำเนินการติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัยเป็นระยะ ๆ ตามแผน
ปฏิทินที่กำหนดไว้ โดยจัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รายงานปัญหา
และอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามแผนและกิจกรรมของ
แต่ละกลุ่มต่อท่ีประชุมร่วมกัน  
 โดยมีการการดำเนินงานตามแผน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
  1. ระยะเตรียมการ เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 
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   1.1 ทำความเข้าใจโครงการร่วมกับชุมชน 
   1.2 แจกแจงกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน  
    1.2.1 งานปลูกผักและเพาะเห็ด   
    1.2.2 งานทำเพจและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
    1.2.3 งานฐานข้อมูลชุมชน  
  2. ระยะปฏิบัติงาน เดือน มกราคม – เมษายน 2564 
   2.1 ดำเนินงานตามกิจกรรมที่ทำไว้ทั้ง 3 งาน โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้ดำเนินการและ
นักวิจัยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ความรู้และชี้แนะงานปลูกผักและเพาะเห็ด 
   2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียนการความรู้ความเข้าใจเรื่องเห็ดของชุมชน 
(กมุภาพันธ์) 
   2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำก้อนเห็ดและการนึ่งก้อนเห็ด (มีนาคม) 
    2.4 อบรมเรื่องการปลูกผักและความรู้เรื่องดิน (มีนาคม) งานทำเพจและพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์
   2.5 ประชุมเรื่องการสร้างช่องทางการตลาด 
   2.6 อบรมเรื่องการคิดต้นทุนและการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทำบัญชี
เบื้องต้น 
   2.7 ออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ ์
   2.8 ออกแบบเนื้อหาการนำเสนอในเพจร่วมกับชุมชน (ด.ช. พนิตต์ ชำนาญป่า)  
งานฐานข้อมูล 
   2.9 ทำแบบสอบถามฐานข้อมูลชุมชน 
   2.10 ทำประวัติศาสตร์ชุมชน 
   2.11 ผังเวลาชุมชน Timeline   
  3. ระยะพัฒนา เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 
   3.1 การทำการเกษตรขยายพ้ืนที่แบบไม่ขุดดิน และเกษตรแนวตั้ง 
   3.2 ทำโรงเห็ดชุมชนใหม่ขนาด  
   3.3 วางแนวทางสร้าง “กลุ่มผลิตภัณฑ์เห็ดคลองตะโหนด”  
   3..4 พัฒนานักการตลาดชุมชน (น้องอาลีม) 
 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้มีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ตั้งแต่ วันที่ 2 กันยายน 2563 – 31 
กรกฎาคม 2564 จากประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ได้แก่ นักวิจัยมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 7 คน นักวิจัยชาวบ้าน จำนวน 11 คน ตามวันเวลาในแผนปฏิบัติการดังนี้     
  1. การศึกษาบริบทของชุมชนคลองตะโนด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ เพ่ือ
สำรวจสอบถามปัญหาความต้องการของชุมชน และประเด็นความเหลื่อมล้ำ 
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  2. กิจกรรมเปิดเวทีเพื่อชี้แนะแนวทางการทำงานร่วมกับชุมชนคลองตะโหนดและ        
มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย เพื่อสำรวจปัญหาความต้องการและประเด็นความ
เหลื่อมล้ำ โดยเชิญที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ 
ดำรงกติติกุล มาเป็นวิทยากรกระบวนการ 
  3. กิจกรรมการเพาะเห็ด โดยการนำก้อนเชื้อเห็ดและอุปกรณ์ในการทำแปลงเกษตร
และโรงเห็ด 
  4. กิจกรรมการติดตามการทำบัญชีเห็ด การจำหน่ายเห็ด และแนะนำชุมชนเกี่ยวกับ
การแปรรูปเห็ด ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และการวางแผนการพัฒนางาน และการใช้เงินในระยะต่อไป 

  5. กิจกรรมค้นหาศักยภาพชุมชนด้านการแปรรูปเห็ด และการวางแผนการเงินและ
การตลาดของผลิตภัณฑ์ 
  6. กิจกรรมการให้ความรู้แนวทางการจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เห็ดชุมชนมีนบุรี โดยเชิญ
วิทยากรจากสำนักงานเขตมีนบุรี  
  7. กิจกรรมการติดตามการดูแลรักษาเห็ด และการวางแผนการปลูกผักจากกลุ่มนักวิจัย
ชาวบ้าน  

  8. อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องเห็ดและการปลูกผัก 

     9. กิจกรรมการอบรมผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า (โลโก้) การจัดทำเพจ 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ 

  10. กิจกรรมการติดตามก้อนเห็ด และการเพาะกล้าผัก 

  11. กิจกรรม Design Thinking การออกแบบวงจรคิดเรื ่องความเหลื ่อมล้ำ ตั ้งแต่
ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา และวางแผนการแก้ปัญหา โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.        
พัชรินทร์ ดำรงกิตติกุล และหัวหน้าโหนดโครงการวิจัยความเหลื่อมล้ำภาคกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม 

  12. การศึกษาบริบทของช ุมชนคลองตะโนด เวทีเสวนา ประวัต ิศาสตร์ช ุมชน 
สถานการณ์ปัจจุบัน รากของปัญหาชุมชน และแนวทางการทำงานต่อไป  
  13. ติดตามการปลูกผัก และการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด 
  14. กิจกรรมให้ความรู้แนวทางการจดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่านระบบออนไลน์ 
  15. วางแนวทางจัดสวัสดิการชุมชน 
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ผลการวิจัย อภิปราย และวิจารณ์ผล 
มิติความเหลื่อมล้ำในชุมชนดังนี้ 
  1. มิติเศรษฐกิจ คนในชุมชนมีรายได้ต่ำ ไม่แน่นอน ไม่มีอาชีพมั่นคง ทำงานรับจ้าง
รายวัน เข้าไม่ถึงแหล่งทุน 
  2. มิติความรู้ การศึกษาระดับต่ำ(ศึกษาตามภาคบังคับ) เยาวชนมีผลการเรียนต่ำและ
ยังไม่ได้รับการศึกษาในระดับสูง ขาดโอกาสได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง  ไม่มี
ความรู้เรื่องการเกษตร การดูแลผัก   
  3. มิติสังคม ชุมชนมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเช่าของมัสยิด แต่ละครอบครัวมีสมาชิกมาก
เพราะไม่ได้คุมกำเนิด เยาวชนเฉลี่ยอายุ 17-18 ปี แต่งงาน ทำให้ครอบครัวหย่าร้างกันเร็ว เยาวชน
ขาดผู้ดูแล เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน ติดคุกจากยาเสพติดและเสียชีวิต ผู้หญิงและผู้สูงอายุทำหน้าที่
ดูแลครอบครัว 
  4. มิติทางสวัสดิการ ชุมชนยังไม่มีการจัดสวัสดิการชุมชน 
  5. มิติทางสิ่งแวดล้อม ชุมชนมีคลอง 2 คลอง คือ คลองตะโหนดและคลองบึงขวาง            
แต่น้ำในคลองน้ำคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ในวงจรห่วงโซ่อาหารได้  ไม่มีท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำขัง        
ใต้ถุนบ้าน เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค หมู่บ้านขนาดกำลังเกิดขึ้นบริเวณรอบชุมชน ทำให้ชุมชนเสี่ยง          
ที่จะเป็นพื้นที่รองรับน้ำเสียจากหมู่บ้าน 
  6. มิติการเมือง ชาวบ้านยังเข้าไม่ถึงสิทธิในการได้รับสาธารณูปโภคที่จำเป็น  ชุมชนมี
ความขัดแย้งทางการเมืองเสื้อแดง เสื้อเหลืองในชุมชน แต่ไม่มีความขัดแย้งที่รุนแรง 
  7. มิติทางพ้ืนที่ ชุมชนชานเมืองที่รองรับการขยายตัวของเมืองหลวง 
 ปัญหาใน 7 มิตินี้มีความสัมพันธ์กันเริ่มจากการศึกษาอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้มีรายได้น้อย 
อาชีพอาชีพไม่มั่นคง นอกจากนี้ยังมาจากปัญหาที่เกิดจากวัฒนธรรมที่ผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่กับบ้านเลี้ยงลูก 
แต่งงานตั้งแต่อายุน้อยทำให้ชีวิตการแต่งงานไม่มั่นคง 
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ภาพความสัมพันธ์มิติความเหลื่อมล้ำของชุมชนคลองตะโหนด 
 
 ประวัติศาสตร์ชุมชนเพ่ือการการค้นหาทรัพยากรในชุมชน  
 เนื่องจากชุมชนคลองตะโหนด เป็นชุมชนในเมืองที่ไม่เข็มแข็งมีความเหลื่อมล้ ำด้านรายได้ 
ไม่ค่อยมีการรวมกลุ่มกันมาก่อน ไม่มีกิจกรรมที่ชุมชนทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ แต่มีผู้นำชุมชนคือ
นายสวัสดิ์ ธูปแก้ว ที่เสียสละ จึงพยายามนำพาชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย เช่น   
การเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา การแก้ปัญหายาเสพติด ด้วย
ข้อจำกัดและปัญหาเหล่านี ้ จึงต้องมีการสร้างกระบวนการเพื่อเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมให้ชุมชน
สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมา จากการจัดให้ชุมชนมารวมกลุ่มเล่าเรื่องประวัติการตั้งชุมชน 
เพื่อบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของชุมชนออกมาเป็นไทม์ไลน์ของชุมชน และเป็นการค้นหาศักยภาพ
ของคนในชุมชนที่จะนำมาพัฒนาต่อให้ชุมชนเกิดความภูมิใจ เกิดอาชีพ และรายได้ เกิดความยั่งยืน 
ในอนาคต 

 

ภาพการประชุมระหว่างทีมวิจัยกับตัวแทนชุมชนคลองตะโหนดเพื่อมาเล่าเรื่องประวัติชุมชน 
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ภาพ Timeline ของชุมชนคลองตะโหนด 
 

 ภูมิปัญญาด้านอาหาร 

 โดยพ้ืนฐานและหน้าที่หลักของของสตรีมุสลิมจะมีพื้นฐานการทำอาหารคาวหวาน ทีมวิจัย
จึงค้นพบว่ากลุ่มแม่บ้านของชุมชนคลองตะโหนด มีความชำนาญด้านอาหาร เช่น การทำข้าวหมกไก่ 
ข้าวมันไก่ แกงมัสมั่น การทำน้ำพริกชนิดต่าง ๆ ทีมวิจัยจึงได้ดึงศักยภาพด้านอาหารออกมา โดยการ
รวมกลุ่มแม่บ้านให้ทำน้ำพริกเผาเห็ด โดยนำเห็ดนางฟ้าภูฎานจากโครงการวิจัยมาต่อยอดให้เกิด
มูลค่าเพ่ิม และเพ่ิมรายได้ของชุมชนซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมาก ซึ่งทีมวิจัยได้มีการประชุมกับกลุ่มแม่บ้าน
เกี่ยวกับสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับใส่น้ำพริกเห็ด และพัฒนาช่องทาง
การตลาดทั้งออนไลน์ ออฟไลน์   

 

 

ภาพน้ำพริกเผาเห็นางฟ้าภูฐานบรรจุใส่ถุงพลาสติกเพ่ือจำหน่ายระยะแรก 
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การยกระดับรายได้ในชุมชนชานเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนคลองตะโหนด             
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ฐานการเกษตรครบวงจร และผลิตภัณฑ์เสริมรายได้  

 จากการทำข้อมูลชุมชนและได้ศึกษาข้อมูลชุมชนทางทีมวิจัยได้ทำแผนการทำงานกับชุมชน 
ดังนี้ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการการดำเนินงานของโครงการในปีที่ 1 ในกิจกรรม 6 กิจกรรม มดีังนี้ 
  1. งานบริบทและค้นหาศักยภาพชุมชน  
  2. งานเห็ดและผัก   
  3. งานช่องทางการตลาด  
  4. งานวิสาหกิจชุมชน  
  5. การจัดตั้งกลุ่มและกลไกการทำงาน  
  6. งานสวัสดิการชุมชน  
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ตารางผลการการดำเนินงานของโครงการในปีที่ 1 ในกิจกรรม 6 กิจกรรม 
งาน กิจกรรมที่ได้ดำเนินไปแล้ว ผลการดำเนินการ การลดความเหลื่อมล้ำ 

1. งานบริบท
และค้นหา 
ศักยภาพ 
ชุมชน 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลพื ้นฐาน
ชุมชน 
2. วิเคราะห์ baseline data และ
ปัญหาชุมชน 
3. ประชุมเล่าเรื่องประวัติชุมชน 
4. ค้นหาภูมิปัญญาชุมชน 

1. ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
บริบท ปัญหาและศักยภาพ
ชุมชน 
2. ได ้ประว ัต ิการก ่อตั้ ง
ชุมชน 
3. ได้ Time line 
4 . ไ ด ้ ภ ู ม ิ ป ั ญ ญ า เ ร ื ่ อ ง
ท ำ อ า ห า ร ใ น ช ุ ม ช น
(น้ำพริกเผา) 

1. ค้นพบทุนทางภูมิปัญญา  
2. ชุมชนมีพื ้นที ่ที ่สามารถ
ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิ
ได้ 
3. มีผู้นำท่ีมีจิตสาธารณะ 
4 .  ม ี เ ย า วชนร ุ ่ น ใหม ่ ที่
สามารถใช ้ส ื ่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ 

2. งานเห็ด 
และผัก 

การผลิตผักแบบไม่ขุดดิน  
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
อบรมการปลูกผักแบบไม่ขุดดิน  
การผลิตเห็ด 
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
อบรมการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
 

ปลูกผัก 
1. มีความรู้ในการผลิตผัก
สามารถดำเนินการขยาย
แปลงปลูกผักแบบไม่ชุดดิน 
และมีผลผลิตให้กับชุมชน 
2 . ช ุ ม ช น ส า ม า ร ถ ล ด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
การผลิตเห็ด 
3.  ช ุมชนสามารถสร ้าง
รายได้จากการผลิตเห็ด 
4 . ช ุ ม ช น ส า ม า ร ถ ล ด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
5. ชุมชนมีการเพิ ่มมูลค่า
เห็ดโดยการนำไป แปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ด 

1. ชาวบ้านมีโอกาสในการ
เข้าถึงความรู้ในเรื่องผักและ
เห็ด 
2. เห็นช่องทางในกรสร้าง
รายได้ 
3. มีแหล่งผลิตอาหารเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางอาหาร
ใหก้ับชุมชน  

3. งาน 
ช่องทาง 
การตลาด 

1. อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
2 .  อบรมช ่องทางการตลาด
ออนไลน์ ออฟไลน ์
3. ออกแบบโลโก้ร่วมกันระหว่าง
นักศึกษา มจษ.และชุมชน 
4. พัฒนาศักยภาพของเยาวชน
นักการตลาด 
5. สร้างเพจเฟสบุ ๊คของชุมชน
คลองตะโหนด 

1. ชาวบ้านเข้าใจในการ
สร้างช่องทางการตลาดได้
หลากหลาย 
2. ได้โลโก้น้ำพริกเผาเห็ด 
และโลโก้ชุมชน 
3. สร้างโอกาสให้เยาวชน
เข้าร่วมและพัฒนาชุมชน
ของตน 
 

1. ชาวบ้านมีโอกาสในการ
เข้าถึงความรู้ในการประกอบ
อาชีพ 
2. สตรีมุสลิมและเยาวชนได้
เ ข ้ า ร ่ ว ม ก ิ จ ก ร ร ม ท า ง
เศรษฐกิจ  

4. งาน 
วิสาหกิจ 
ชุมชน 

1. ร่วมพูดคุย แลกเปลี ่ยนและ
เสนอความคิดเห ็นกับนักวิจัย
ชุมชนและผู้นำชุมชนในเรื่องแนว
ทางการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน 
2. ทำความเข้าใจและให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน  

1. นักวิจัยชุมชนและผู ้นำ
ชุมชนมีเข้าใจ และตระหนกั 
ในกิจกรรมและประโยชน์ที่
จะเกิดกับชุมชน 
2. ชาวบ้านจะร่วมประชุม
ปรึกษาหารือกันในชุมชน 
เพื่อประเมินความเห็นและ
สรุปความเห็นโดยรวมของ

สร้างความเข้มแข็งในการ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
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คนในชุมชนในการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน 

5. งาน 
สวัสดิการ 
ชุมชน 

1 .  นำผลผล ิ ตจากแปลงผั ก
ส่วนกลางที ่ได้มาแบ่งปันกันใน
ชุมชน  
2. นำเงินรายได้จากการทดลอง
ขายน้ำพริกเผามาจัดสวัสดิการ
ให้กับนักวิจัยชาวบ้านที่เดือดร้อน
จากสถานการณ์โควิด 

เกิดการเริ่มต้นจัดสวัสดิการ
จากผลผลิตและรายได้ที่
เกิดขึ้น 

ชุมชนเห็นแนวทางการสร้าง
ความมั่นคงในการดำรงชีวิต 
จากอาหารและรายได้ของ
ชุมชน 

6. การจัดตั้ง
ก ล ุ ่ ม แ ล ะ
ก ล ไ ก ก า ร
ทำงาน 

1. มีการทบทวนทีมวิจัยชาวบ้าน
ที่สามารถร่วมกันทำงานได้จริง 
2. มีการวางแผนในการสร้างกลุ่ม
ให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนาเป็นระบบ
คณะกรรมการในอนาคต 

ชาวบ้านเห็นความจำเป็นใน
การสร้างทีมงานท่ีเข็มแข็ง 

ในอนาคตจะเกิดกลไกการ
ทำงานได้จริง 
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ภาพผลการการดำเนินงานของโครงการวิจัย ปีที่ 1 65 
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 จากการศึกษาสถานการณ์ในชุมชน ซึ่งเป็นการศึกษาสภาพปัญหา โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง มีสิ่งสำคัญที่ได้ค้นพบดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้นำมีความเข้มแข็ง มีความมุ่งมั่นที่อยากจะพัฒนาชุมชน 
  2. กลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นสตรี ซึ่งมีภูมิปัญญาและทักษะการทำอาหารที่ดีมาก 
  3. คนในชุมชนมีความเชื่อใจผู้นำ และกลุ่มสมาชิก (Trust) 
  4. คนในชุมชนมีน้ำใจเอ้ืออาทร มีความเป็นเครือญาติ 
  5. มีวัฒนธรรมนับถือศาสนาเดียวกัน คือ ศาสนาอิสลาม ดังนั้น กิจวัตรและประเพณี
ปฏิบัติในชุมชนจึงเหมือนกัน 
  6. ค้นพบเยาวชน เด็กชายพนิต ชำนาญป่า (น้องอารีม) กล้าแสดงออก และมีความ
สนใจเข้าร่วมเป็นนักวิจัยชุมชน 
 ปัญหาและอุปสรรคในทำงานในปีที่ผ่านมา 
 ในสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ โครงการยังคงดำเนินต่อไปตามแผนงาน 
แต่จะใช้การประสานงานและแก้ปัญหางานในพื้นที่ในระบบออนไลน์เป็นหลัก มีการเข้าไปในพื้นที่  
บ้างแต่ยังคงใช้ระบบ Social Distance ปัญหาที่พบในการทำงานชุมชนมีดังนี้ 
  1. ชุมชนขาดแรงงานในการผลิต เนื่องจากสมาชิกนักวิจัยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแม่บ้านที่
ทำงานขายของในตลาดและยังต้องทำงานบ้าน ทำให้ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมท่ีต้องใช้แรงงาน 
  2. ชุมชนยังไม่มีการทำงานในลักษณะกลุ่ม ทำให้กิจกรรมของกลุ่มยังไม่ดำเนินไปตาม
แผนที่กำหนด 
  3. ชุมชนยังขาดวัยแรงงานที่จะเข้าร่วมในการทำงาน วัยแรงงานส่วนใหญ่ทำงาน
รับจ้าง ก่อสร้างและทำงานโรงงาน คนกลุ่มพวกนี้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
  4. ในสถานการณ์โควิด การลงพื้นที่ไม่สะดวก ปรับรูปแบบเป็นการจัดระบบการประชุม
ออนไลน์ 
  5. นักวิจัยชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมได้อย่างต่อเนื่อง          
มีข้อจำกัดด้านเวลา 
  
  อภิปรายผล 
 1. ข้อมูลในส่วนของฐานข้อมูลชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในชุมชน 
ได้แก่ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มีการศึกษาเพียงในระดับภาค
บังคับหรือต่ำกว่า (ร้อยละ 53.23) ในขณะที่ผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีตรีหรือสูงกว่ามีเพียงรอ้ย
ละ 4.70 ความเหลื่อมล้ำทางอาชีพเนื่องจากกลุ่มผู้มีอาชีพไม่ม่ันคงมีมากถึงร้อยละ 31.68 และความ
เหลื่อมล้ำทางรายได้เนื่องจากผู้มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทหรือไม่มีรายได้ มีมากถึงร้อยละ 64.00 
และไม่มีใครในชุมชนมีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ในขณะที่รายได้เฉลี่ยของคนในชุมชนอยู ่ที่ 
8,375 บาทซึ่งต่างจากรายได้เฉลี่ยของจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ ที่สูงถึง 45,707.31 บาท อย่างไรก็
ดี ฐานข้อมูลชุมชนยังขาดความสมบูรณ์ ยังไม่มีการทำแผนที่ชุมชน ดังนั้นจึงต้องต้องเพิ ่มเติม 
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นอกจากนั้นในส่วนของความรู้ทางภูมิปัญญาของชุมชนและประวัติชุมชนต้องดำเนินการสอบถาม
จากชุมชนเพิ่มเติมเพ่ิมเติมข้อมูลให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 2. จากการให้ความรู้กับชุมชนในกระบวนการผลิตเห็ดและผัก ชุมชนสามารถผลิตเห็ด 
และผัก เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนได้ประหยัดค่าใช้จ่าย และชุมชนยังสามารถนำความรู้ในเรื ่องการ
ทำอาหารมาพัฒนาต่อยอดผลผลิต ของเห็ดโดยการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ด ในชุมชนทำให้
เพ่ิมมูลค่าของเห็ดมากขึ้น 
 3. งานช่องทางการตลาด 
  3.1 อบรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย สร้างโลโก้ของผลิตภัณฑ์ชุมชน          
ให้น่าสนใจ  
  กิจกรรมสำหรับกลุ่มสตรีมุสลิมคลองตะโหนดใช้ภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหารโดย
แปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฎาน ผลิตเป็นน้ำพริกเผาเห็ด เพ่ือทดลองจัดจำหน่ายในระยะแรกบรรจุใส่ถุงพลาสติก
เพื่อจำหน่าย แต่เมื่อมีการระดมความคิดระหว่างนักวิจัยและชาวบ้านพบว่าการบรรจุน้ำพริกใส่ถุงพลาสติก          
มีปัญหาเกิดข้ึน เช่น การมัดปิดถุงไม่สนิททำให้หกเลอะเทอะ ไมส่ะอาด และไม่สะดวกในการหยิบจับ 
อีกทั้งน้ำพริกเผายังไม่มีฉลากข้อมูลราคาของสินค้าที่สื่อสารถึงอาหารที่คนมุสลิมทานได้ จึงเป็น
ประเด็นที่ชาวบ้านอยากจะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สะอาด ดูน่ารับประทาน มีเอกลักษณ์ของ
ชุมชนคลองตะโหนด จากการระดมความคิดถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ระหว่างนักวิจัยและชาวบ้าน โดยเปลี่ยนแปลงจากการใช้ถุงพลาสติกเป็นการใช้กล่องพลาสติกที่มีฝา
ปิดผนึกได้ และพัฒนาแบบร่างของโลโก้ของผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเห็ดเพ่ือใส่บนบรรจุภัณฑ์ทำให้เพ่ิม
คุณค่า และราคาของผลิตภัณฑ์มากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของการสร้างมูลค่า (Value Creation) 
คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม หรือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยอาศัยการวิจัยและพัฒนา การสร้าง
เครื่องหมายการค้า การปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ เน้นความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบหรือผลิตบรรจุภัณฑ์มาอย่างดี
นั้น ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นและยังสร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่งอีกด้วย  
  3.2 การสร้างช่องทางการตลาด online และ offline  
  กิจกรรมการสร้างช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ออฟไลน์ เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่อง
หลังจากท่ีชุมชนได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์แล้วจึงมองหาช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ที่กว้างขึ้น แต่ปัญหาที่พบ
ในชุมชนคือกลุ่มสตรีมุสลิม ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่มากนัก ดังนั้นทีมวิจัยจึงได้จัด
อบรมช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยแนะนำการใช้สื่อใหม่ ๆ ในรูปแบบออนไลน์เพื่อเจาะจงไปที่
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ โดยใช้ช่องทางมากมายเพื่อสื่อตรงถึงผู้ใช้ เช่น ทางข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ
ต่าง ๆ และสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง Social Media ได้ เช่น Facebook fan page, Line, 
Email, Instagram เป็นต้น ซึ่งสามารถประหยัดเวลาได้มาก รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพให้สวยงาม 
คมชัด ในการอบรมพบว่ามีเยาวชนรุ่นใหม่ คือ เด็กชาย พนิต ชำนาญป่า (อารมี) อายุ 10 ขวบ ซึ่งให้
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ความสนใจด้านสื่อและเทคโนโลยีสมัยจึงได้ร่วมเป็นนักวิจัยชาวบ้าน จนสามารถสร้างเพจเฟสบุ๊คของ
ชุมชนคลองตะโหนด และสามารถสร้าง เนื้อหา (Content) เกี่ยวกับชุมชนลงประชาสัมพันธ์ในเพจได้  
 แม้ว่ารูปแบบการตลาดแบบออนไลน์จะเป็นช่องทางใหม่และทันสมัย แต่ภายในชุมชนยังมี
การใช้รูปแบบการตลาดแบบออฟไลน์ เป็นการทำการตลาดในรูปแบบเก่า ซึ่งไม่มีการใช้ Internet 
โดยจะเน้นสื่อสารด้านเดียว เช่น การใช้วิทยุกระจายเสียงในชุมชน การบอกกล่าว ซึ่งเป็นช่องทางเดิม
ที่เชื่อมโยงให้ชุมชนอยู่แบบเก้ือกูล และพ่ึงพาอาศัยกัน  
 4. งานวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ 2 ของโครงการวิจัย คือ การยกระดับ
รายได้ชุมชนชานเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ฐานการเกษตรครบวงจรและผลิตภัณฑ์
เสริมรายได้ การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับรายได้
ชุมชนให้เกิดผลได้จริงและนำไปสู่การเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับในปีที่ 1           
นี้ คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการหารือ แลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นโดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 
โดยเปิดเวทีและประชุมกลุ ่มย่อยระหว่างนักวิจัยชุมชน ผู ้นำชุมชน สมาชิกในชุมชน นักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตมีนบุรี ในเรื ่อง          
แนวทางการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ซึ่งผลที่เกิด คือ ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยและสำนักงาน
เขตมีนบุรีพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ได้จัดประชุมกลุ่มอีกหนึ่งครั้งระหว่าง ผู้นำชาวบ้าน 
นักวิจัยชุมชน และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อทำความเข้าใจและให้ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตลอดจนประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชน ผลจากการประชุม คือ ทาง
ชุมชนสนใจและแสดงออกถึงความต้องการที่จะจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยลุงสวัสดิ์ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน 
ได้กล่าวสรุปความเข้าใจกับที่ประชุมว่า “การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็เพ่ือรวมกลุ่มสมาชิกในชุมชน
ให้มีอาชีพเสริมในแต่ละครัวเรือน เป็นสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มากขึ้น เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้
ชุมชนแข็งแรง พึ่งพาตนเองได้ และไม่ต้องขวนขวายหางานทำในเมือง” และได้วางแผนเบื้องต้น
ร่วมกันที่จะดำเนินการในปีที่ 2 ต่อไป จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนสามารถ
ยกระดับรายได้ของชุมชนได้ โดยยืนยันจากผลการวิจัยในอดีต เช่นการศึกษาของ วิมลสิริ กูกขุนทด 
และคณะ (2563) ที่ได้พบและอธิบายความสำคัญว่า การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยสร้างระบบ          
การจัดการทั้งเรื่องการผลิต การตรวจสอบและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการพัฒนาผู้นำ
กลุ่มและสมาชิกให้มีความรับผิดชอบและมีความเสียสละทำงานเพ่ือส่วนรวม พัฒนาทักษะและความ
ชำนาญในการทำงานของกลุ่ม จะทำให้วิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผล
การศึกษานี้ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ วรรณพงค์ ช่วยรักษา (2560) ที่ได้อธิบาย วิสาหกิจชุมชน
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า โดยการส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนนำเอาภูมิปัญญาชุมชนและทุนทางสังคมของชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ส่งเสริมให้
คนในชุมชนเรียนรู้วิธีการจัดการธุรกิจของชุมชน รู้จักใช้ทรัพยากรภายในชุมชน และการเข้ามาส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนผ่านการทำงานร่วมกัน ทำให้ชุมชนค่อย ๆ เข้มแข็งข้ึน และพ่ึงพาตนเองได้ใน
ที่สุด 
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 นักวิจัยมหาวิทยาลัยได้อะไรจาก CBR  
 จากการสอบถามนักวิจัยซึ่งร่วมกันแสดงความเห็น มีข้อสรุปดังนี้ 
  1. ได้เรียนรู้การทำงานวิจัยร่วมกับชุมชนและได้เรียนรู้การสร้างนักวิจัยชุมชนให้เข้าใจ
ระบบการทำงานและนำผลงานมาใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนมากขึ้น 
  2. นักวิจัยต้องวิเคราะห์ปัญหางานวิจัยให้ชัดเจน ตีกรอบ และตอบวัตถุประสงค์ให้ได้ 
เขียนอธิบายขั้นตอน ว่า ทีกระบวนการอย่างไร  
  3. นักวิจัยได้ความรู้ของมหาลัยไปใช้ อย่างไร สร้างคุณค่าด้านใด 
  4. อธิบาย ว่าชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไร และ การเชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืน ๆ เข้ามา 
  5. ได้เรียนรู้ลักษณะวิธีการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่จะต้องเปิดใจรับฟัง มีความเข้าใจ
ว่าแผนการทำงานที่วางไว้อาจปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ ตามข้อมูล และความเข้าใจ
พื้นที่และคนในชุมชนมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ลงไปทำงานกับชุมชน การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
จะเกิดขึ้นและดำเนินต่อไปได้ ไม่ได้เกิดจากนำหลักวิชาการไปเปลี่ยนชุมชน แต่ต้ องตั้งต้นจากสิ่งที่
ชุมชนมีและนำหลักวิชาการไปพัฒนาและสร้างมูลค่าต่อยอดให้กับชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. งานบริบทและค้นหาศักยภาพชุมชน  
  1.1 ควรทำข้อมูลชุมชนมากกว่านี ้เพื่อจะได้ใช้ในการพัฒนางานในพื้นที่ต่อไปใน
อนาคต 
  1.2 ควรมีข้อมูลเรื่องเยาวชน และผู้สูงอายุที่ชัดเจน 
 2. งานเห็ดและผักแผนการทำงาน ในขั้นต่อไป 
  2.1 ทำก้อนเห็ดเองในการผลิตเห็ด 
  2.2 ทำแปลงผักแนวตั้งและแนวขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
  2.3 แปรรูปผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
 3. งานช่องทางการตลาด 
  3.1 พัฒนาช่องทางการตลาด 
  3.2 เพ่ิมผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
  3.3 เพ่ิมจำนวน และศักยภาพนักการตลาดชุมชน 
  3.4 เชื่อมเครือข่ายอ่ืน 
 4. งานวิสาหกิจชุมชน 
  4.1 การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนซึ่งได้วางแผนจะดำเนินการในปีที่ 2 นั้น ควรสร้างระบบ
คณะกรรมบริหารจัดการที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งจากส่วนชุมชน นักวิจัยมหาวิทยาลัย           
ราชภัฏจันทรเกษมและภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานเขตมีนบุรี  
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  4.2 ควรมีการประเมินผลก่อนเริ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อวาง
ทิศทางและแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว และเพื่อผลักดัน 
ให้เกิดการดำเนินงานตามแผน 
  4.3 ควรสร้างกระบวนการรับรู้ สื ่อสารและทำความเข้าใจ ในแนวคิดของวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างทั่วถึงเพื ่อให้คนในชุมชนได้เข้าใจและรับรู ้ประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน จะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนซึ่งทำให้การยกระดับรายได้ใน
ชุมชนเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 5. งานสวัสดิการชุมชน  
 เนื่องจากในปัจจุบัน ชุมชนยังไม่มีการสร้างรายได้ที่มั่นคง ไม่มีการทำกิจกรรมเพื่อจัด
สวัสดิการ สวัสดิการจะเกิดขึ้นได้หลังจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ดำเนินไปบ้างแล้ว แต่สิ่งที่ชุมชน
ควรเตรียมพร้อมในการดำเนินการด้านสวัสดิการ คือการทำความเข้าใจและวางแผนร่วมกัน ประเด็น
ทีค่วรประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกันในชุมชน มีดังนี้ 
  5.1 ความหมายของสวัสดิการชุมชนในความคิดของชุมชนคลองตะโหนดคืออะไร   
  5.2 ชุมชนอยากจัดสวัสดิการด้านใดบ้าง และรูปแบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับชุมชน 
คืออะไร 
  5.3 ใครควรได้รับการดูแลจากระบบสวัสดิการที่เกิดข้ึน  
  5.4 การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย มีความม่ันคงต้องทำอะไรบ้าง  
  5.5 ใครควรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง ในฐานะอะไร ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
  5.6 การจัดสวัสดิการชุมชนจะไปสร้างความสามัคคี ความมั่นคงให้แก่ชุมชนอย่างไร 
 6. การจัดตั้งกลุ่มและกลไกการทำงาน 
 การจัดตั้งกลุ่มและกลไกในการทำงานเป็นเครื่องช่วยให้การทำงานมีประสิทธิและสามารถ
ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องร่วมกันรับผิดชอบ ความยากในการสร้างกระบวนการกลุ่มในสังคมมุสลิม
คลองตะโหนดจากการทำงานที่ผ่านมา มักใช้ระบบอาวุโส ให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ตัดสินใจซึ่งจะไม่ได้        
การทำงานแบบมีส่วนร่วม และการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ชายเป็นผู้มีบทบาทมากกว่าผู้หญิง 
ข้อเสนอในงานนี้ก็คือ 
  6.1 นอกจากผู้นำซึ่งเป้นหัวหน้ากลุ่มแล้วควรมีคนอื่น ๆ สร้างบทบาทการนำด้วยอยา่ง
น้อยอีก 1-2 คน 
  6.2 สตรีและเยาวชนควรได้รับการส่งเสริมบทบาทในการนำให้มากข้ึน 
  6.3 ควรมีระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของกลุ่มอย่างชัดเจนเพ่ือการตัดสินไม่ไปอยู่ที่ตัว
บุคคลเท่านั้น 
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ตารางแผนการทำงานในปีต่อไป 
งาน กิจกรรม 

1. งานบริบทและค ้นหา
ศักยภาพชุมชน 

1. จัดทำข้อมูลชุมชนเพ่ิม 
2. ค้นคว้าเกี่ยวกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านอื่น ๆ 
3. ร่วมกับชุมชนจัดทำสื่อ เกี่ยวกับประวัติชุมชน (ทำข้อมูล ขึ้นบน
เพจ ทำป้าย 
4. ตกแต่งโรงเห็ด และทำเป็นจุดเรียนรู้ ทำจุดเช็คอินให้ชุมชน 

2. งานเห็ดและผัก  การผลิตเห็ด 
1. เพิ่มศักยภาพของชุมชน โดยให้ชุมชนสามารถผลิตเชื้อเห็ดและ
ก้อนเห็ด เพ่ือใช้ในการแปรรูป และจำหน่าย   
2. ต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเห็ด เช่น แปรรูปเป็นน้ำพริก
เห็ด เห็ดทอดกรอบ แหนบเห็ด ฯลฯ  
3. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการโรงเรือน เพื่อลดแรงงานเพ่ิม
ผลผลิต 
4. ต่อยอดการใช้วัสดุเหลือใช้จาการเพาะเห็ด ทำเป็นปุ๋ยหมัก เพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตผัก  

 การผลิตผัก  
1. เพ่ิมศักยภาพในการผลิตผัก ให้สามารถจำหน่าย ได้  
2. ชุมชนสามารถผลิตผักปลอดภัยเพ่ือบริโภค และจำหน่ายได้  
3.  เพ่ิมศักยภาพชุมชนในการผลิตปุ๋ยจากของเหลือทางการเกษตร 

3. งานช่องทางการตลาด 1. พัฒนาช่องทางการตลาด 
2. เพ่ิมผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
3. เพ่ิมจำนวน และศักยภาพนักการตลาดชุมชน 
4. เชื่อมเครือข่ายอ่ืน 

4. งานวิสาหกิจชุมชน 1. จัดตั ้งวิสาหกิจชุมชม (จัดโครงสร้างการทำงานของวิสาหกิจ
ชุมชน) 
2. สร้างแนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตและการจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

5. งานสวัสดิการชุมชน 1. ทำความเข้าใจเรื่องสวัสดิการชุมชน 
2. หารูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชน 
3. วางแนวทางการขับเคลื่อนสวัดสดิการชุมชน 

6. การจัดตั้งกลุ่มและกลไก
การทำงาน 

1. การจัดตั้งกลุ่มและกลไกในการทำงานแบบมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 
2. สร้างทีมผู้นำ พัฒนาความรู้ในมิติต่างๆ 
3. จัดตั้งคณะกรรมการและระบบการทำงาน 
4. สร้างระเบียบของกลุ่ม 
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โครงการวิจัยย่อยที่ 6  การยกระดับศักยภาพกลุ่มอาชีพในชุมชนวัดประชาระบือธรรม
ตามบริบทชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร    
  

บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานภาพในบริบทชุมชนเมืองของชุมชนวัด
ประชาระบือธรรม 1-4 และเพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพชุมชน
เมืองอย่างครบวงจรอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) และการวิจัยชุมชนเป็นฐาน (CBR) เก็บข้อมูลในชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 แขวงถนน
นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จำนวน 
19 คน และผู้สูงอายุ ผู ้นำชุมชน 11 คนทั้งหมด 30 คน ซึ ่งมีกระบวนวิธีการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) ในการวิเคราะห์ข้อมูลพบผลการวิจัยว่า ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เป็น
ชุมชนเมืองที่มีลักษณะแบบ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งประชาชนมีรากเหง้าวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันมาก
ว่า 124 ปีมีอาชีพดั้งเดิมเป็นชาวสวนผลไม้ มีลานเลี้ยงกระบือที่ติดคลองบางกระบื อ เมื่อปี พ.ศ. 
2440 สร้างวัดขึ้นชื่อว่า “วัดบางกระบือ” ต่อมาเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “วัดประชาระบือธรรม” ต่อมา
ปี พ.ศ. 2475 ตั้งโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมขึ้น นับตั้งแต่นั้นพื้นที่ชุมชนได้มีโอกาสการพัฒนาทั้ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการทำให้มีผู ้คนอพยพเข้ามาจากหลากหลายพื้นที ่ทั ้งในกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล ต่างจังหวัด ทำให้เกิดเป็นชุมชนทางการขึ้นในปี พ.ศ. 2538 การดำรงชีวิตเป็นลักษณะวิถี
ชีวิตคนเมือง ตื่นเช้ากลับบ้านมืดในวัยแรงงาน วัยผู้ใหญ่ส่วนมากออกไปทำงานนอกชุมชนหาเลี้ยง
ครอบครัว ระหว่างวันปู่ย่าตายายเป็นผู้รับภาระหน้าที่สำคัญในการดูแลบ้าน ดูแลลูกหลาน ดูแล
ชุมชน ทำให้เป็นเพียงผู้รับจากลูกหลานที่ทำงาน จึงต้องการสร้างรายได้เสริมแต่ขาดความรู้ที ่จะ
นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะนำไปสู่การสร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักให้กับตนเองและ
ครอบครัว ดังนั้นจึงมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการวิจัย 3 ประการ ได้แก่ (1) องค์ความรู้ด้านสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ครบวงจร (2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชื่อว่า “น้ำมันเขียวพญาญอ” และ (3) กลุ่มอาชีพที่
ร่วมกันจัดตั้งขึ้นชื่อว่า “ดุสิตระบือธรรม” เป็นผลผลิตในชุมชนให้เกิด “การต่อยอด เพิ่มค่า หาจุด
ต่าง สร้างสรรค” ให้กับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนวัดประชาระบือธรรมที่เป็นระบบนิเวศการพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนเมือง “การสร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง มีชีวิตที่พอดี”  
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Abstract 

This research sets out the objectives for studying the status of urban 
communities of Wat Pracharabhitham 1-4 community and to study and develop a 
comprehensive process for empowering urban occupational groups with the 
participation of the people. The participatory workshop (PAR) and community-based 
research (CBR) collect data in Wat PrachaRabum 1-4 community, Nakhon Chai Si Road, 
Dusit, Bangkok. 19 people and 30 elderly community leaders, including 30 people 
who had design thinking in analyzing the findings, found that Wat PrachaRabum 
community is a "bow" urban community with "bow" characteristics, houses, temples, 
schools, where people have a common lifestyle roots for more than 124 years. In 
1937, the temple was named "Wat Bang Krabhi" and later changed its name to "Wat 
Pracha Raabum". The public has been evacuated from a variety of areas in Bangkok, 
metropolitan areas, provinces, and other areas. In 1995, living was characterized by 
urban lifestyle. Get up early, go home early in labor. Most adults go out to work 
outside the community to raise a family. During the day, grandparents are the 
recipients of important duties of care for the house, caring for their children, taking 
care of the community. Make it just a recipient from the children who work. Therefore, 
he wants to generate additional income but lacks the knowledge that will lead to the 
creation of community products that will lead to additional income, increasing the 
core income for himself and his family. Therefore, there are 3 results from research: 
(1) knowledge of herbal products, (2) herbal products called "green oil" and (3) a 
jointly established occupational group called "Dusit Raabum" as a product in the 
community to "increase values, find differences, create creation" for community 
identity products, wat PrachaRabhitham, which is an ecosystem for improving the 
quality of life of urban communities. "Monetization, self-reliance, a fit life" 
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ภาพรวมโครงการย่อย 

การวิจัยเรื ่องการยกระดับศักยภาพกลุ่มอาชีพในชุมชนวัดประชาระบือธรรมตามบริบท
ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาสถานภาพในบริบท
ชุมชนเมืองของชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 (2) เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการเสริมสร้าง
ศักยภาพกลุ่มอาชีพชุมชนเมืองอย่างครบวงจรอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน โดยพื้นที่วิจัยมีอยู่ 4 
ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ถนนพระรามที่ 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) จำนวน 19 คน และผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน 11 คน
รวมทั้งหมด 30 คน กำหนดการวิจัยด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการวิจัย
ชุมชนเป็นฐาน (CBR) ที่มีเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ได้แก่ การลงพื้นที่สำรวจ การ
สนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การจัดกิจกรรมด้วยการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จัดอบรม
ความรู้ด้านสมุนไพรเพ่ือยกระดับอาชีพให้ครบวงจร และจัดอบรมกลุ่มอาชีพอย่างเป็นทางการ โดยมี
ภาคีหุ้นส่วนรวมในการทำงานวิจัยใน 8 ภาคีหุ้นส่วน ได้แก่ (1) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (2) โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม (3) ผู้สูงอายุ ประชาชน ผู้นำ
ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 (4) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) (5) เครือข่ายชุมชนเขตดุสิต (6) 
ทีมยุวชนภัฏพัฒน์ มรภ.สวนสุนันทา (7) กลุ ่มอาชีพภัฏพัฒน์ว ัดประชาระบือธรรม และ (8) 
นักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดโครงการของการวิจัย คือ การ
ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนวัดประชาระบือธรรม  

ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เป็นชุมชนเมือง ที่มีลักษณะแบบ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน 
ที่มีระยะเวลาการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันกว่า 124 ปี โดยมีอาชีพดั้งเดิมเป็นพื้นที่สวนผลไม้ และลาน
เลี้ยงกระบือที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามคลองบางกระบือ กระทั่งในปี พ.ศ. 2440 บิดาของพระภิกษุ
คง และญาติๆ ได้อุทิศที่ดินและสร้างวัดขึ้นแล้วขนานนามว่า “วัดบางกระบือ” ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อ
เป็น “วัดประชาระบือธรรม” ต่อมาปี พ.ศ. 2475 ตั้งโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมขึ้นนับตั้งแต่นั้น
เป็นมาพื้นที่มีโอกาสการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญทางด้านบริบทสังคมและเศรษฐิจ มีสะพาน มี
ถนนสัญจรเข้าไปในชุมชน แทนการสัญจรทางเรือและร่องสวน ได้มีสิ ่งอำนวยความสะดวกทั้ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้น ทำให้มีผู้คนอพยพทั้งเป็นญาติพี่น้องของคนใน
ชุมชนและผู้คนมาแสวงหางานทำในเขตเมืองหลวง เข้ามาจากหลากหลายพื้นที่ทั ้งในกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล ต่างจังหวัดเมื่อผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนวัดประชาระบือธรรมมากขึ้นจึงเกิด
ปัญหาด้านการดูแลชุมชน การปกครอง ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ปัญหาความแออัด ความ
ขัดแย้ง ความเหลื่อมล้ำของคนเพราะการดูแลไม่ทั่วไปถึงผู้ที่เป็นกลุ่มผู้นำจึงรวมตัวกันยื่นขอจัดตั้ง
เป็นชุมชนขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จึงเกิดเป็นชุมชนอย่างเป็นทางการขึ้น โดยเริ่มแรกแบ่งออกเป็น 3 
ชุมชนก่อน ได้แก่ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 -3 และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ก็เกิดขึ้นอีก 1 ชุมชน
คือ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 วิถีชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นลักษณะวิถีชีวิตคนในเมือง ที่
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ต้องตื ่นเช้าออกไปทำงาน กลับบ้านพักอาศัยในตอนมืด ครอบครัวเป็นแบบครอบครัวใหญ่ก็มี 
ครอบครัวเดี่ยวก็มี อยู่ตัวคนเดียวก็มี จะเห็นได้ว่าในระหว่างวันปู่ย่า ตายายที่อยู่ในชุมชนเป็นผู้รับ
ภาระหน้าที่สำคัญในการดูแลบ้าน ดูแลลูกหลาน ดูแลชุมชน คนวัยแรงงาน วัยผู้ใหญ่ส่วนมากออกไป
ทำงานนอกชุมชนหาเลี้ยงครอบครัว โดยผู้สูงอายุมีหน้าที่รับเงินจากลูกหลานที่ไปทำงานมากกว่า
สร้างรายได้ด้วยตนเอง สิ่งที่ทำงานมีค่าตอบแทนน้อย อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ชุมชนทั้ง 
4 มีค่าตอบแทนน้อยยังมีความจำเป็นต้องทำเพราะไม่มีเยาวชน หรือวัยผู้ใหญ่ทำหน้าที่คอยดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน แต่ในความเป็นจริงพบว่าผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขต้องการ
สร้างรายได้เสริมด้วยตนเองเพื่อจะเป็นการช่วยเหลือครอบครัวสามารถใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็น และ
สามารถนำมาจุนเจือช่วยลูกหลานลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวแบบแบ่งปันช่วยกันได้ รวมถึงยังพบ
ปัญหาที่ว่าขาดความรู้ในเรื่องการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีจะร่วมกันทำซึ่งมีเพียง 3 คนที่เป็นผู้สูงอายุจากลุ่ม
อาชีพภัฏพัฒน์วัดประชาระบือธรรมเท่านั้นที่มีองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ทำให้คนส่วนใหญ่ที ่เป็น
ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้นี้จึงทำให้มีความไม่เท่าเทียมกันที่
จะพัฒนาจากฐานความรู้แบบเดียวกันได้ อีกทั้งหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นไม่ลงพื้นที่มาถ่ายทอดความรู้
ด้านอาชีพที่สอดคล้องกับพื้นฐานความรู้ด้านสุขภาพให้กับอาสามัครสาธารณสุขและสร้างผลิตภณัฑ์
ให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้คนที่มีความต้องการในชุมชนวัดประชาระบือธรรมได้  

ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการวิจัยพบข้อมูลสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) องค์ความรู้ด้านสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ครบวงจร มีจำนวน 8 ขั้นตอนที่ได้ดำเนินการ คือ ขั้นตอนที่ 1 พูดคุยอบรมสูตรการผลิต 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขั้นตอนที่ 2 ทำบัญชีรายกายและการไปซื้อวัตถุดิบ ขั้นตอนที่ 3 การเตรียม
วัตถุดิบ ขั้นตอนที่ 4 การผลิต ขั้นตอนที่ 5 การบรรจุภัณฑ์ (บรรจุใส่ขวด) ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบ
ฉลากตดิ (ใช้องค์ความรู้ของอาจารย์สร้างไฟล์ต้นแบบให้ไว้ที่กลุ่มอาชีพ) ขั้นตอนที่ 7 การจัดจำหน่าย
และตลาด (ในวัดเป็นพื้นที่ตลาดนัดวัดประชาวันพุธ และอาทิตย์) และ ขั้นตอนที่ 8 การทำบัญชี
ครัวเรือน รายรับจ่ายแบบง่าย ๆ (2) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ชื่อว่า “น้ำมันเขียวพญาญอ” และ (3) กลุ่ม
อาชีพที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นชื่อว่า “ดุสิตระบือธรรม” โดยเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ในฉลากด้วย ซึ่งเกิดจาก
แนวคิดที ่สร้างสรรค์ขึ ้นด้วยว่า ต้องทำผลผลิตในชุมชนให้เกิด “ต่อยอด เพิ ่มค่า หาจุดต่าง 
สร้างสรรค” ให้กับผลิตภัณฑ์หรืออาชีพนวดแบบต่อยอดกันจากอาชีพสร้างรายได้เสริมเติมรายได้
หลักให้ครอบครัวกับประชาชนในชุมชนเมือง และสร้าง 12 คนต้นแบบเพื่อทดลองกิจกรรมทำสูตร
ผลิตสมุนไพรไทยเพ่ืออบรมองค์ความรู้ “น้ำมันเขียวพญาญอ” และให้สอดคล้องกับระเบียบของการ
รวมกลุ่มที่ทางหน่วยงานรัฐกำหนดไว้ในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามสถานการณ์โรคระบาด
โควิด 19 จนเกิดภาพจำลองสรุปผลการวิจัยที่เป็นระบบนิเวศการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองที่มี
เป้าหมายให้เกิด “การสร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง มีชีวิตที่พอดี”  
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 โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญคือ เพิ่มกระบวนทำงานให้กับกลุ่ม 3 วัยได้มีส่วนร่วมในด้านการ
วางแผนที่มุ่งเน้นสร้างผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้าอัตลักษณ์ของ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเป้าหมายเป็นการต่อยอด เพิ่มค่า หาจุดต่าง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ
ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 (1) ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

“การมีส ่วนร่วม (Participation)” มีความสำคัญต่อการเป็นกระบวนการที ่สะท ้อน
ประชาธิปไตยและการพัฒนาประเทศที่มีเป้าหมายอยู่ประชาชน โดยประเทศไทยได้ระบุการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดไว้ในมาตรา 
87 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่ 1) ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการจัดทำบริการสาธารณะ 3) ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กร
ทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลายหรือรูปแบบอ่ืน 4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
ในทางการเมืองและจัดให้มีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือ การ
ดำเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชนรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันใน
ลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ 
5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 28) สะท้อนให้ทุกกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำคัญ
ของคำว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน”ว่าประเทศ คนในประเทศ องคาพยพต่าง ๆ ของประเทศ
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ประชาชนมีส่วร่วม จนถึงขนาดท่ีประเทศไทยได้ระบุในรัฐธรรมนูญของไทยไว้
อย่างชัดเจนไม่ต่างจากวิถีการปกครองที่สะท้อนคำว่า “การมีส่วนร่วม”เป็นคำที่สะท้อนความเป็น
ประชาธิปไตยมากท่ีสุด (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 18) 

(2) นิยาม “การมีส่วนร่วม” 
คำว่า “การมีส่วนร่วม” เป็นกระบวนการที ่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี ่ยวข้องในการ

ดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ปัญหาของตัวเอง เน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันกับ
ประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่
เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (Erwin W., 
1976: 138) ยังคงสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในการพบปะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วม
ของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วมของกลุ่ม (Reeder W.W., 1974: 39) แนวคิดที่สำคัญของการมี
ส่วนร่วมครั้งพิจารณามิติการมีส่วนร่วมการพัฒนาที่กล่าวถึงนิยามและองค์ประกอบไว้ว่า การมีส่วน
ร่วมต้องพิจารณา 3 มิติ ได้แก่ ลักษณะการมีส่วนร่วมพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบได้แก่ (Cohen, J. 
&Uphoff, N., 1980) 

(1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
(2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
(3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
(4) การมีส่วนร่วมประเมินผล  
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ผู้ที่ควรมีส่วนร่วมประกอบด้วย (1) ประชาชนในท้องถิ่น (2) ผู้นำท้องถิ่น (3) บุคลากรของ
รัฐบาล และ (4) บุคลากรชาวต่างชาติที่ทำงานในท้องถิ่น นอกจากนี้ต้องอธิบายรวมถึงพฤติกรรมการ
เข้าไปมีส่วนร่วนได้ทำอย่างไรบ้าง ได้แก่ (1) การริเริ่มการมีส่วนร่วมมาจากด้านบนหรือด้านล่าง (2) 
การจูงใจในการเข้าร่วมมีความสมัครใจหรือบีบบังคับ (3) โครงสร้าง (4) ช่องทางของการมีส่วนร่วม 
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการโดยตรงหรือทางอ้อม ควรให้ความสำคัญกับ 5) ระยะเวลาและ (6) 
ขอบเขตการมีส่วนร่วม แบบต่อเนื่องและไม่ว่าจะเป็นการขยายไปในช่วงกว้างหรือแคบ ๆ (7) การ
เสริมสร้างพลังอำนาจ โดยชี้ให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในชุมชนทั้งหมดได้เข้ามามี
บทบาทในการดำเนินการพัฒนาเพื่อเป็นการร่วมรับผลประโยชน์และร่วมลงทุนลงแรง (อรพินท์สพ
โชคชัย, 2538: 2) พิจารณาการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจของประชาชนต่อโครงการใดโครงการ
หนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงการเกิดให้ประชาชนมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้าร่วมใน
การแก้ปัญหาทางสุขภาพ มีความรับผิดชอบ ในการสำรวจตรวจสอบความจำเป็นเรื่องสุขภาพอนามัย 
การระดมทรัพยากรท้องถิ่น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2533: 19-
20) นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายท่านที่ร่วมสะท้อนความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงว่าจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมที่ประชาชนเป็นตัวตั้ งให้เป็นเจ้าของโครงการ ส่วน
บุคคลภายนอกเป็นฝ่ายสนับสนุนชาวบ้านเป็นผู้วางแผนดำเนินตามรูปแบบและวิธีการที่ชาวบ้าน
คุ้นเคยตัดสินใจเมื่อต้องการทางเลือกแบบต่างๆในการแก้ปัญหาภูมิรู้ภูมิปัญญาและภูมิธรรมรวมทั้ง
ด้านตัวบุคคลในการระดมความคิดในการแก้ปัญหาต้องมาจากชุมชนเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งเป็นผู้แก้ไข
ข้อผิดพลาดหรือความขัดแย้งอันอาจจะเกิดขั้นตามวิธีการของตัวเองด้วย(กาญจนา แก้วเทพ , 2538: 
99) ยังหมายรวมการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การ
ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบทั้งตัวประชาชนเอง (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 
2536: 20) โดยที่กระบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระทำการออกมาในลักษณะของการทำงาน
ร่วมกันที่จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่วมมีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมาย
ร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หรือดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอำนาจมติ
ชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการดำเนินงานกันเพื ่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอำนาจ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน (ดิเรก ฤกษ์หร่าย, 2524: 
71) นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมของชุมชนโดยการที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาท
ในการกระทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกับคณะกรรมการของชุมชนทั้งในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น
ในการดำเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผน การดำเนินงาน การรับผลประโยชน์ 
การติดตามประเมินผล และการร่วมรับผิดชอบซึ่งการกระทำทุกอย่ามักสะท้อนเป้าหมายสำคัญคือ
ความต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติขึ้นในชุมชน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2552: 11) 
สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อกล่าวถึงคำว่าการมีส่วนร่วม จึงกล่าวถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นกระบวนการเชื่อมต่อ
กิจกรรมที่สอดประสานกันอย่างลงตัวของตัวกิจกรรม ของประชาชน ของชุมชน โดยเริ ่มแต่
กระบวนการร่วมรับรู้ เข้าใจ ร่วมคิดวิเคราะห์ สังคมเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจหาทางแก้ไข 
พัฒนา ปรับปรุง ร่วมลงมือทำปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการ
ทำงานร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมทำ จนก่อให้เกิดความเข้มแข็ง หรือการเปลี่ยนแปลงทางหนึ่งทางใดได้ ซึ่ง
การมีส่วนร่วมนั้นเป็นพลังบางอย่างที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานได้ให้สำเร็จสมบูรณ์ (ภูสิทธ์ ภูคำชะ
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โนด, 2559: 10) ในมิติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นได้ถูกอธิบายไว้โดย อรทัย 
ก๊กผล (2552: 17-19) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนเข้า
ไปร่วมในการกำหนดกฎเกรฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ ่นเ พ่ือ
ผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง โดยตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบสิ้น กล่าวคือเริ่ตั้งแต่
การเกิดจิตสำนึกในตนเอง ร่วมคิดด้วยกัน ร่วมกันวางแผนดำเนินงาน ร่วมดำเนินงาน ร่วมกันติดตาม
ประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขความเต็มใจและความตั้งใจ ความเสมอภาคและ
ขีดความสามารถของแต่ละบุคคล และเสรีภาพในการตัดสินใจ 

ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบน
พ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” 
ผู้วิจัยจึงสรุปนิยาม พบว่า การมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง พฤติการณ์ของ
บุคคลในการรวมตัวกันกระทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายร่วมกันทำจึงสำเร็จโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
เชื่อมต่อกิจกรรมที่เกิดการร่วมรับรู้ เข้าใจ ร่วมคิดวิเคราะห์ สังคมเคราะห์ ร่วมวางแผน ออกแบบ
แนวทางกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ร่วมตัดสินใจหาทางแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ร่วมลงมือทำปฏิบัติ ลงทุน
ทั้งเวลา สถานที่ บุคคล ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมมือ 
นอกจากนี้ต้องร่วมมือ ร่วมแรง รวมใจกันทำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกคนที่มาร่วมต่างมีบทบาท
หน้าที่ทำงานให้เกิดความต่อเนื่องจนเป็นพลังกลุ่ม พลังชุมชน พลังประชาชนบางอย่างก่อให้เกิดการ
ขับเคล ื ่อนงานได้ให ้สำเร ็จสมบูรณ์ (ภ ูส ิทธ์  ภ ูคำชะโนด, 2560: 15) ส ่วนในการวิจ ัยเร ื ่อง 
“กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำทางสังคมของ
ประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุป
นิยามว่า การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนของพฤติกรรมเชิงสังคมของมนุษย์ที่ต้องการ
ทำงานด้วยกัน ช่วยเหลืองานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเริ่มทำตั้งแต่การรับรู้ ความเข้าใจที่
ตรงกัน การคิด วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ลงมือทำ รับผิดชอบร่วมกัน รับผลประโยชน์ ติดตาม 
ประเมินผล แก้ไข ร่วมมือร่วมใจกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน สามารถ
นำทางไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสามารถแก้ไขความเหลื่อมล้ำ
ได้ถ้าเราใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนให้ร่วมรับผลอย่างเท่าเทียมกัน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2561: 
20) นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทุนมนุษย์และการพัฒนาชีวิตความ
พอเพียงในหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 54 หมู่บ้าน ใจความว่า การแสดงออกมามีบทบาท 
หน้าที่ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ต่างคนต่างออกแรงร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมมือร่วมใจในการ
ทำตามหน้าที่ของตัวเองในหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน คิด ทำ รับ แบ่งปันกัน (ภู
สิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 21) 

(3) กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม 
กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องรู้และเข้าใจให้

ถ่องแท้เพ่ือผลลัพธ์ในการวิเคราะห์เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยกระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมมี
โครงสร้างพื้นฐานจำแนกเป็น 3 มิติได้แก่ (Cohen, J. &Uphoff, N., 1977: 7-26) 
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มิติที่ 1 การมีส ่วนร่วมเกี ่ยวกับเร ื ่องอะไร  (What participation are we concerned 
with?) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลักษณะของการมีส่วนร่วม (kinds of participation) ซึ่งทั้งสอง
กล่าวว่ามี 4 ลักษณะได้แก่ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision making) 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (participation in implementation) 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (participation in benefits) 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (participation in evaluation) 

มิติที่ 2 การมีส ่วนร่วมเกี ่ยวข้องกับใคร  (Whose participation are we concerned 
with?) ซึ ่งคำที ่ใช้นี ้ม ีความหมายกว้างคำหนึ ่งคือ  “การมีส่วนร่วมของประชาชน” (popular 
participation) และยังได้จำแนกเป็นกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ได้แก่ 

1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น (local residents or local people) 
2. ผู้นำทอ้งถิ่น (local leaders) 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ (government personnel) 
4. คนต่างชาติ (foreign personnel) 

คุณลักษณะของบุคคลทั้ง 4 กลุ่มที่ควรพิจารณาอย่างชัดเจนคือเพศ, อายุ,สถานภาพของ
ครอบครัว, การศึกษา,การแบ่งกลุ่มในสังคมได้แก่กลุ่มชนชาติเผ่าเชื้อชาติศาสนาที่นับถือชั้นวรรณะ
ภาษาที่ใช้แหล่งกำเนิดและอื่นๆอาชีพ, รายได้, ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน,ระยะทางของที่พักกับ
ที่ตั้งของโครงการความร่วมมือ, สถานภาพของการถือครองที่ดิน, สถานภาพของการได้รับจ้างงาน  
(เช่นทำงานเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา) 

มิติที ่3 การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้อย่างไร (How is participation occurring within the 
project?) ในมิตินี้มีประเด็นที่ควรพิจารณาที่สำคัญอยู่ 4 ประเด็นดังนี้ 

1) พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับแรงที่กระทำให้เกิดการมีส่วนร่วมมาจากเบื้อง
บนหรือเบื้องล่างและแรงท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาจากที่ใด 

2) รูปแบบของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กร และการมีส่วนร่วม
โดยตรงหรือโดยอ้อม 

3) ขอบเขตของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาที่เข้ามามีส่วนร่วม และช่วงของ
กิจกรรม 

4) ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการให้อำนาจแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วมและ
ปฏิสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่างๆของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม 

นอกจาก 3 มิติของการมีส่วนร่วมนี้แล้วยังต้องมีการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมถึงความเป็นจริง
ของเงื่อนไขต่างๆซึ่งจำแนกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ (Cohen,J. &Uphoff, N., 1977: 122-138, 144-
158) 

1) ค ุณล ั กษณะของ โครงการท ี ่ ก ร ะทบต ่ อการม ี ส ่ ว นร ่ ว ม  (effects of project 
characteristics on participation) ได้แก่ ผลกระทบของสิ ่งนำเข้าส ู ่โครงการ  (entry effects) 
ได้แก่ความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการและทรัพยากรที่ต้องการของโครงการเป็นต้น 
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1.2 ผลกระทบที่เป็นประโยชน์จากโครงการ (benefits effects) ได้แก่ผลประโยชน์
ที ่สามารถสัมผัสได้หรือผลประโยชน์ที ่มีตัวตนให้สัมผัสได้ (tangibility), ความเป็นไปได ้ของ
ผลประโยชน์ที ่จะได้ร ับ (probability), ผลประโยชน์ที ่ได้ร ับทันที (immediacy), การกระจาย
ผลประโยชน์ (distribution) 

1.3 ผลกระทบของการออกแบบ (design effects) ได้แก่การเชื่อมโยงโครงการ 
(programme linkages), ความยืดหยุ่นของโครงการ (programme flexibility), ความสามารถใน
การเข้าถึงได้ในแง่บริหาร  (administrative accessibility) และความครอบคลุมในแง่บริหาร 
(administrative coverage) 

2) ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วม (task environment) ได้แก่ปัจจัย
ด้านกายภาพและชีวภาพ (physical and biological factors) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (economic 
factors) ปัจจัยด้านการเมือง (political factors) ปัจจัยด้านสังคม (social factors) ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรม (cultural factors) และปัจจัยด้านประวัติความเป็นมา (historical factors) 
 นอกจากนี้มิติทั้ง 3 ประการดังกล่าวข้างยังพบว่าการมีส่วนร่วมจะต้องมีลักษณะ 5 ลักษณะ
ด้วยกัน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในข้ันริเริ่มการพัฒนา การมีส่วนร่วมในข้ันการวางแผนการพัฒนา การมี
ส่วนร่วมในข้ันการดำเนินงานการพัฒนา การมีส่วนร่วมในข้ันรับผลประโยชน์จากการพัฒนา และการ
มีส่วนร่วมในขั้นประเมินผล (ทศพล กฤตยพิสิฐ, 2538: 13) จากข้อมูลกระบวนการวิเคราะห์การมี
ส่วนร่วมดังกล่าวมา ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2559: 12-13) ได้สรุปไว้ว่า กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วน
ร่วมหากพิจารณาจากสิ่งที่จะเกิดขึ้น กระบวนการการมีส่วนร่วมมี2 รูปแบบดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมเชิงรุก หมายความถึง การมีส่วนร่วมที่ผู้ประสงค์ต้องการสิ่งหนึ่งใดให้
เกิดขึ้นจากความสำเร็จ จึงต้องรุกเข้าหากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมเกิดขึ้น ภายใต้
เงื่อนไข เรื่องอะไร วิธีการอย่างไร ใครผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการมีส่วนร่วมครั้งนี้ และผลจะเกิดขึ้นกับ
ใครบ้าง ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานเอกชน ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ  

2) การมีส่วนร่วมเชิงรับแบบรอคอย หมายความถึง การมีส่วนร่วมที่รอให้กลุ่มเป้าหมายมาก
ใช้บริการหรือเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ช้าและไม่เกิดข้ึนจากความต้องการที่เป็นจริงแต่
เกิดจากความจำยอมและจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายที่มามีส่วนร่วม เช่น ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
ต้องการอำนาจทางราชการช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานราชการที่มักทำงาน
แบบเช้าชามเย็นชาม 

ชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์กระบวนการการมีส่วนร่วม จึงต้องเริ่มที่ การมีความต้องการ(เรื่อง)
ที่ตรงกัน กำหนดบทบาทโครงสร้างหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ (ประชาพิจารณ์) สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลโดยตรง มีกระบวนการร่วมมือ ร่วมทำ ร่วมใจกัน ร่วมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งดี
และไม่ดีร่วมกัน และร่วมกันผ่าทางทันร่วมกัน (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2562: 23) 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบน
พ้ืนที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี” 
ผู้วิจัยจึงสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเกิดจากการได้รับผลกระทบที่เกิด
กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศทั้งทางดีและไม่ดี จนต้องการเข้ามีบทบาทร่วมในการ
พัฒนาสิ่งดีให้ดีขึ้น และสิ่งไม่ดีให้แก้ปัญหาไป การมีส่วนร่วมจึงเป็นบทบาทหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ได้รับ
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ผลกระทบนั้น ๆ หมายความถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหานั่นเองซึ่งหาก
ปัญหาวงกว้างต้องเป็นภาคประชาชน เอกชน และรัฐ จะขาดภาคหนึ่งใดมิได้ (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 
2560: 18)ในการวิจัยเรื ่อง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาชุมชนเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชน 3 จังหวัดยากจนโซนภาคเหนือภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ผู้วิจัยจึงสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมมี 5 กระบวนการสำคัญดังนี้(ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 
2561: 23) 

1) ขั้นแรกเริ่มเร้าการมีส่วนร่วม  
2) ขั้นที่สอง ออกแบบกำหนดผู้มีส่วนร่วม 
3)ขั้นที่สามลงมือทำงานร่วมกัน  
4) ขั้นที่สี่รับผลของการมีส่วนร่วม  
5) ขั้นสุดท้ายสรุปผลประเมินผลและใช้ประโยชน์กับการมีส่วนร่วม 

ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อก้าวพ้นจากความยากจนสู่ “ระดับ
ความพอเพียง: สบายดีอีสาน” ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน๑ ได้สรุปกระบวนการมีส่วนร่วมมี 7 กระบวนการสำคัญดังนี้ 

1) กระบวนการแรกร่วมคิด 
2) กระบวนการที่สองร่วมออกแบบความคิด 
3) กระบวนการที่สามร่วมวางแผน กำหนดเป้าหมาย เลือกคน 
4) กระบวนการที่สี่ร่วมลงมือทำงาน  
5) กระบวนการที่ห้าร่วมกันรับผลลัพธ์ 
6) กระบวนการที่หกร่วมประเมินผลและใช้ประโยชน์ 
7) กระบวนการสุดท้ายร่วมกันถอดบทเรียนและติดตามต่อเนื่อง 

 ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด (2559: 14-15) ได้สรุปได้ว่า รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วม ในความ
เป็นจริงรูปแบบการมีส่วนร่วม ก็คือ ทุกคนในพื้นที่เป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมมือร่วมใจ 
สอดประสานหรือเชื่อมต่องานกันและกันส่วนระดับการมีส่วนร่วม หากพูดถึงความสำคัญที่สุด คือ 
การลงมือทำ สำคัญที่สุด ครั้นให้ระบุถึงระดับนั้นกำหนดได้เป็น 7 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับท่ี 1ร่วมรับรู้ 
เข้าใจ (2) ระดับที่ 2 ร่วมค้นหา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ (3) ระดับที่ 3ร่วมวางแผน ตัดสินใจ (4) 
ระดับที่ 4 ร่วมปฏิบัติ ลงมือทำ (5) ระดับที่ 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไข (6) 
ระดับที่ 6 ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน และ (7) ระดับท่ี 7 ร่วมรับผิดชอบร่วมกันซึ่งมีรูปแบบของการ
สอดประสานการทำงานที่แยกออกจากกันไม่ได้ ดังภาพ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบแนวคิดแนวคิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชนวัดประชา
ระบือธรรม และอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ความเหลื่อมล้ำและการวิจัย
เพื ่อท้องถิ ่น (CBR) แนวคิดเกี ่ยวกับชุมชนศึกษา แนวคิดเกี ่ยวกับกระบวนการกลุ ่มอาชีพ และ
เครือข่ายชุมชน แนวคิดเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการผลิตสมุนไพรไทย  หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการกำหนดกรอบแนวคิดแบบ PICOT Systematic Review ดังต่อไปนี้ 

ร่วมรับรู้ เข้าใจ

ร่วมค้นหา คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์

ร่วมวางแผน 
ตัดสินใจ

ร่วมปฏิบัติ ลงมือท า
ร่วมติดตาม 
ตรวจสอบ 

ประเมินผล และแก้ไข

ร่วมรับผลประโยชน์
ร่วมกัน

ร่วมรับผิดชอบ
ร่วมกัน

ภาคประชาชนคนใน
ชุมชนท้องถิ่น 

ภาคเอกชนในชุมชน
ท้องถิ่น 

ภาคผู้นำในชุมชน
ท้องถิ่น 

ภาครัฐ หน่วยงานรัฐ
ในชุมชนท้องถิ่น 

ภาควิชาการใน
ชุมชนท้องถิ่น 

ภาคบุคลากร
ต่างชาติในชุมชน

ท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วมต้องเกิดด้วยความสมัครใจ สมัครสมานสามัคคีของทุกคน 

การเชื่อม
ประสาน
ร่วมกัน 

การเชื่อม
ประสาน
ร่วมกัน 
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(P)  (I)    (O) 

- ชุมชน “บวร” เกื้อกูลเชื่อมโยงกัน 

- 4 ชุมชนเมืองเป็นชุมชนแออัด แรงงาน
แฝง ว่างงาน ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น วิถีชีวิต
ชุมชนเมือง 

- ต้องการอาชีพสร้างรายได้เสริมแต่มี
ความรู้พื้นฐานด้านสมุนไพรน้อย 

- อสส. 19 คน ผู้สูงวัย 11 คน (30 คน) 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย 

- ช่องว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐน้อย 

 แบบสอบถาม สัมภาษณ์  - โรงเรียน 

- ผู้นำชุมชน 

- มรภ.สวนสุนันทา 

- สำนักงานเขตดุสิต 

- เครือข่ายชุมชน 

 - เพ่ิมรายได้เสริม 

 กิจกรรมสนทนากลุ่มย่อย 

กิจกรรม Design Thinking 

  - เพ่ิมองค์ความรู้ด้าน
สมุนไพรผลิตภัณฑ์ 

 อบรมฝึกการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

การอบรมบัญชี การตลาด 

  - ลดช่องว่างการเข้าถึง
ระหว่างรัฐและประชาชน 

 การตั้งกลุ่มอาชีพ “ดุสิตระบือธรรม”    ในชุมชน 

(C)    

CBR PROCESS เหลื่อมล้ำด้านรายได้ (T) 
 

   เหลื่อมล้ำด้านองค์ความรู้  1 ปี  
 

 COVID-19  ความเหลื่อมล้ำด้านช่องว่างของภาครัฐ  

 

ภาพ แสดงความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื ่อง “การยกระดับศักยภาพกลุ ่มอาชีพในชุมชนวัดประชาระบือธรรมตามบริบทชุมชนเมือง 
กรุงเทพมหานคร” 
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  หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกำหนดหน่วยในการวิเคราะห์ คือ ผู้วิจัยกำหนดหน่วยในการวิจัยเป็น
กลุ่มประชากรของผู้สูงวัยในชุมชนวัดประชาระบือธรรมทั้ง 4 ชุมชนมีจำนวน 248 คน (สมมิตร ศรี
ประเสริฐ, ประธานชมรมผู้สูงวัยเขตดุสิต, 2563: สัมภาษณ์) มีกลุ่มเป้าหมายหลักยินดีในการเข้าร่วม
การพัฒนารายได้ให้เกิดมีสร้างอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นจะได้ครบ 30 คน ผู้วิจัยจึงกำหนดไว้
กับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในการวิจัยได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ชุมชนวัดประชาระบือ
ธรรม 1 จำนวน 5 คน ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 มี 5 คน ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 มี 6 คน 
และชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 มี 3 คน และมีกลุ่มเป้าหมายรองที่เป็นผู้มีกำลังทำงานมีฉันทะ
อยากทำงานสร้างรายได้เสริมจำนวน 11 คน และมีการเก็บแบบสอบถาม 30 คน และมีเยาวชน
นักเรียนโรงเรียน 6 คน (มีส่วนร่วมจากเยาวชนโรงเรียนชุมชนวัดประชาระบือธรรม)  

พื้นที่วิจัย คือ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม มีอยู่ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 
1 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 2 ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3 และชุมชนวัดประชาระบือธรรม 
4  ตั้งอยู่ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีการเก็บข้อมูลตาม
กิจกรรมของวัตถุประสงค์ ด้วยการวิเคราะห์ตามรูปแบบ Human Centered Design Thinking ซึ่ง
เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน นักวิชาการ และภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ออกแบบกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนร่วมกัน โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจความต้องการที่
แท้จริงของชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนกล้าออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการทำความเข้าใจในปัญหา
ต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง โดยมีคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจาก
คนหลาย ๆฝ่ายมาค้นหาแนวทางการแก้ไข และนำเอาแนวทางต่าง ๆที่คิดร่วมกันมาออกแบบ 
ปฏิบัติการพัฒนาร่วมกัน เพ่ือให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของชุมชนในสถานการณ์ที่เป็น
จริง 

ทั้งนี้ รูปแบบ Human Centered Design Thinking มีหลักการเดียวกับกระบวนการวิจัย 
(Scientific Method) และหลักอริยสัจสี่ มี 5 ขั้นตอน ดังภาพต่อไปนี้  
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Empathy Define Ideate Prototype Test 
ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์สาเหตุของ

ปัญหา 
ระดมความคิด 
(ตั้งสมมติฐาน) 

ออกแบบ
กิจกรรมลด

ความเหลื่อมล้ำ 

นำไปปฏิบัติ
จริง 

- ลงพื้นที่พูดคุย 
สัมภาษณ์
เยาวชน ผู้
ว่างงาน พ่อบ้าน
แม่บ้าน กลุ่มผู้
สูงวัย 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
(อสส.)  วัด 
โรงเรียนและ
ผู้นำชุมชนวัด
ประชาระบือ
ธรรม 

- นักวิจัยท้องถิ่น
เก็บข้อมูลเช้า 
กลางวัน เย็น ที่
เป็นวันทำงาน
(จันทร์-ศุกร์) 
และวิถีชีวิตของ
ประชาชนใน
วนัหยุด (เสาร์-
อาทิตย์) 

ปัญหาที่พบ คือ  
- การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการ
ร่วมกิจกรรม
พัฒนาชุมชนมีอยู่
ระดับต่ำ  

- มีผู้สูงอายุอยู่ใน
ชุมชนวัดประชา
ระบือธรรมมาก
ขึ้นในการทำงาน
ระหว่างวันที่มี
ศักยภาพต้องการ
สร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน 

- กลุ่มอาชีพมี 1 
กลุ่มน้อย
จนเกินไปท่ีจะ
รองรับความ
ต้องการสร้าง
รายได้เสริมจากผู้
สูงวัยและ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

- อาสาสมัคร
สาธารณสุข
(อสส.) ทำงาน
จิตอาสา
ค่าตอบแทนต่ำ
ต่อเดือน จึงมี
ความต้องการ

- จัดประชุมผู้นำ
ชุมชนวัด
ประชาระบือ
ธรรม  

- จัดสนทนา
กลุ่มย่อยผู้นำ 
ผู้สูงวัย และ
อาสาสมัคร
สาธารณะสุข 
(อสส.) 

- จัดกลุ่มระดม
ความคิดเห็นมี
เครือข่ายดังนี้ 

(1) ผู้นำชุมชน 
(2) อสส. 19 คน 
(3) ผู้สูงวัย 11 

คน 
(4) โรงเรียนวัด

ประชาระบือ
ธรรม 

(5) มรภ.สวน
สุนันทา 

(6) สำนักงาน
เขตดุสิต 

(7) เครือข่าย
ชุมชนเขต
ดุสิต 

(8) กลุ่มยุวชน
ภัฏพัฒน์ 

(9) นักวิชาการ 
 

- ออกแบบ
หลักสูตรการ
ผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

- จัดรูปแบบ
กระบวนการ
ผลิตภัณฑ์
แบบครบวงจร 
8 
กระบวนการ 

- จัดอบรม
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 1 
ผลิตภัณฑ์
ที่เป็น
ต้นแบบ 

- จัดจำหน่าย 
ขาย
ผลิตภัณฑ์ 

- สร้างกลุ่ม
อาชีพ 

- มีสมาชิก
กลุ่มและ
บัญชีกลุ่ม
อย่าง
ชัดเจน 
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สร้างรายได้เสริม
อีก 1 ช่องทางให้
สอดคล้องกับ
ความรู้ด้าน
สุขภาพ 

- ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของ
ชุมชนไม่มีและ
ขาดความรู้ด้าน
การผลิตใน
ผลิตภัณฑ์ที่ครบ
วงจร 

ภาพ รูปแบบ Human Centered Design Thinking ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 
 

ผลการวิจัย อภิปราย และวิจารณ์ผล 
  ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้เสริม 
 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ภัฏพัฒน์วัด
ประชาระบือธรรม ได้มีการประชุมสนทนากลุ่มย่อยและเวทีชาวบ้านได้กำหนดให้มีการต่อยอดการ
สร้างรายได้เสริมเพ่ิมรายได้หลักให้กลุ่มเป้าหมายวิจัย คือ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และกลุ่มผู้
สูงวัยที่มีพลังศักยภาพที่ต้องการสร้างรายได้ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากกลุ่มอาชีพนวดกดจุด
ฝ่าเท้าวัดประชาระบือธรรม โดยทำผลิตภัณฑ์ “ยาหม่องน้ำ” หรือที่เรียกว่า “น้ำมันเขียวพญายอ” มี
สาระสำคัญดังนี้ 
 (1) น้ำมันเขียวพญายอ (ยาหม่องน้ำ) 
 องค์ความรู้นี้ได้ใช้ศักยภาพของอาจารย์วรรณี พรมด้าว วิทยาลัยสหเวชศาสตร์และกลุ่มนวด
กดจุดฝ่าเท้าวัดประชาระบือธรรม เป็นต้นแบบแนวทางในการผลิตน้ำมันเขียวพญายอ ให้กับกลุ่ม
วิจัยทั้ง 30 คน ซึ่งผลผลิตเกิดข้ึนในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนอย่างแท้จริง เป็นลักษณะวิจัยแบบ CBR ที่ประชาชนมีกลุ่มเครือข่าย ดังนี้ 
 (1) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 (2) โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 
 (3) ผู้นำชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 
 (4) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) 
 (5) เครือข่ายชุมชนเขตดุสิต 
 (6) ทีมยุวชนภัฏพัฒน์ มรภ.สวนสุนันทา 
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 (7) กลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์วัดประชาระบือธรรม หรือกลุ่มนวดกดจุดฝ่าเท้า 

  

  

   
ภาพ น้ำมันเขียวพญายอ กลุ่มวิจัยวัดประชาระบือธรรม 
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(2) รายได้ 
 รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิต “น้ำมันเขียวพญายอ” ให้กับกลุ่มวิจัยทั้ง 30 คน 
เกิดขึ้น 2 ครั้งในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ได้แก่ ครั้งที่ 1 เกิดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 
2564 ได้จำหน่ายยาหม่องน้ำ หรือ น้ำมันเขียวพญายอให้กับชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมที่ชุมชนวัด
ประชาระบือธรรม จำนวน 24 ขวด ๆ ละ 60 บาท ได้เงิน 1 , 440 บาท (ทำบัญชีไว้เรียบร้อย) ซึ่งมี
การจัดการเงิน ดังนี้ 

(1) เงินที่ได้รับประโยชน์เฉพาะกลุ่มท่ีร่วมกันตั้งกลุ่มร่วมกัน “ดุสิตระบือธรรม” (14 คน)  
 (2) หักเข้ากลุ่มขวดละ ๆ 20 บาท ส่วน 40 บาทแบ่งปันให้เป็นค่าตอบแทนคนขายและทำ
บัญชีที่มีหลักอยู่ 3 คน (อสส. 2 คน และผู้สูงวัย 1 คน) 

(3) ปันผลรายได้ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม 
 ครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดุสิต มารับ
ผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายให้กลุ่มอาชีพ 3 วัน ได้แก่ วันที่ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 64 ได้เงิน 600 บาท 
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ภาพน้ำมันเขียวพญายอสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิจัย 2,040 บาท 

  เพิ่มองค์ความรู้ด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ครบวงจร 
 วันที่ 4, 7-9,15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ภัฏพัฒนว์ัด
ประชาระบือธรรม ได้มีการประชุมสนทนากลุ่มย่อยและอบรมเพ่ิมองค์ความรู้ด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์
ครบวงจรให้กลุ่มเป้าหมายวิจัย คือ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และกลุ่มผู้สูงวัยที่มีพลังศักยภาพ
ต่อการสร้างรายได้ การสร้างผลิตภัณฑ์ “น้ำมันเขียวพญายอ” มีกระบวนวิธีผลิตภัณฑ์ให้ครบวงจร 8 
ขั้นตอน โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด จากคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต จากคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา ปาละปิน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์วรรณี พรม
ด้าว จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มีสาระสำคัญดังนี้ 
 (1) ขั้นตอนที่ 1 พูดคุยอบรมสูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 (2) ขั้นตอนที่ 2 ทำบัญชีรายการและการไปซื้อวัตถุดิบ 
 (3) ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมวัตถุดิบ 
 (4) ขั้นตอนที่ 4 การผลิต 
 (5) ขัน้ตอนที่ 5 การบรรจุภัณฑ์ (บรรจุใส่ขวด) 
 (6) ขั้นตอนที่ 6 การออกแบบฉลากติดบรรจุภัณฑ์ (อาจารย์สร้างไฟล์ต้นแบบ) 
 (7) ขั้นตอนที่ 7 การจัดจำหน่ายและตลาด (วัดเป็นพื้นที่ตลาดนัดวันพุธ และอาทิตย์ 
 (8) ขั้นตอนที่ 8 การทำบัญชีครัวเรือน รายรับจ่ายแบบง่าย ๆ 
 

(1) ก่อนการเริ่มกระบวนการผลิตที่เป็นขั้นตอนสำคัญนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมายได้เริ่มพูดคุย
ถึงสูตรการผลิต ผลติภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันถึงจำนวนวัตถุดิบ และรายการ
บัญชีที่ต้องซื้อวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ การเดินทางแหล่งที่ต้องไปซื้อ และทบทวนกระบวนการสูตรการ
ผลิตแต่ละสูตรให้ได้จำนวนผลิตไม่เท่ากัน จึงต้องหาสูตรเหมาะสมกับงบประมาณ รวมถึงแบ่งหน้าที่
ให้ชัดเจน (2) ต่อมาเป็นการจดรายการทำบัญชีและเตรียมตัวเดินทางไปที่ตลาดปากคลอง โดยไปซื้อ
วัตถุดิบสมุนไพรสด และไปที่แยกวัดตึกซ้ือสมุนไพรแห้ง และวัตถุดิเคมีผสมสารที่เจียวเป็นน้ำมันเขียว 
รวมถึงการซื ้อวัสดุบรรจุภัณฑ์จากแยกสะพานขาว (3) รวมกลุ ่มวิจัย นักเรียน นักศึกษายุวชน
ภัฏพัฒน์ มาร่วมกันเตรียมวัตถุดิบ ตัด หั่น ฝาน สับ ตาก ทอด กวน ซึ่งมีป้าดม ป้าเทียบ ป้าอ๊อด ป้า
สอน พี่นิด สุดสวาท และป้าคำจันทร์ สอนกระสินธุ์ (4) เริ่มผลิตด้วยการทอดสมุนไพรสด กวนจน
เขียว เป็นน้ำมันเขียวและผสมสารเคมี (5) รอให้เย็นเพื่อเตรียมการบรรจุภัณฑ์ (6) การออกแบบ
ฉลากติดบรรจุภัณฑ์ และติดฉลากให้เรียบร้อย (7) การจัดจำหน่ายและตลาด ใช้ตลาดนัดวัดประชา
ระบือธรรม ในวันพุธ และวันอาทิตย์ รวมถึงผู้คนที่มาใช้บริการนวดกดจุดฝ่าเท้ากับกลุ่มนวด (8) การ
ทำบัญชีครัวเรือนเพ่ือเก็บรายรับรายจ่ายอย่างง่าย
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ภาพการผลิตแบบครบวงจรชุมชนวัดประชาระบือธรรม

ขั้นตอนที่ 1  

พูดคุยอบรมสูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 2  

ทำบัญชีรายการและการไปซ้ือวัตถุดิบ 
ขั้นตอนที่ 3 การเตรียม

วัตถุดิบ 

ขั้นตอนที่ 4 การผลิต 

ขั้นตอนที่ 5  

การบรรจุภัณฑ์ (บรรจุใส่

ขั้นตอนที่ 6 

การออกแบบฉลากติดบรรจุ

ขั้นตอนที่ 7 

การจัดจำหน่ายและตลาด 

ขั้นตอนที่ 8 

การทำบัญชีครัวเรือน 

ผลิตภัณฑ์สมนุไพรชุมชนวัดประชา

ระบือธรรม 
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สรุปผลการวิจัย 
สรุปการศึกษาชุมชนด้วยแนวคิด Design Thinking 
(1) Empathize (เข้าใจปัญหา) 
ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เกิดจากรากเหง้าชาวบ้านวิถีเกษตรกร และวิถีชาวสวนผลไม้ทั้ง

ทุเรียน มังคุด ละมุด มะปราง กล้วย มะม่วงที่อยู่ติดพื้นที่ทุ่งสามเสน มีสายน้ำสำคัญไหลผ่านพื้นที่ 
คือ คลองบางกระบือ คลองเปรมประชากร มีการใช้เรือสัญจรตั้งแต่มีการตั้งวัดประชาระบือธรรมเมื่อ 
พ.ศ. 2440 กว่า 124 ปีที่แล้วสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 มีการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาล
ขึ้นต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมที่สังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2496 ครั้น
การพัฒนเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว พ.ศ. 2516 มีสร้างสะพานเข้ามาในชุมชน ถนนเข้ามาแทนการ
สัญจรทางน้ำ การอพยพของผู ้คนที ่เป ็นญาติพี ่น ้อง หรือผู ้คนที ่มาแสวงหาความเจริญ ใน
กรุงเทพมหานคร เริ่มเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำนวนมากขึ้น เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นย่อมส่ งผล
ต่อการเกิดปัญหาตามมากมาย ทั้งความแออัดของชุมชน ปัญหาขยะ ปัญหายาเสพติด อาญชญา
กรรม สุขภาพ มลภาวะ ค่าครองชีพที่สูงขึ ้นทุกวัน จากครอบครัวขยายทุกคนที่มีศักยภาพในวัย
แรงงานต้องออกไปทำงานนอกชุมชน จนในชุมชนที่อยู่อาศัยเกิดปัญหาผู้สูงวัยเป็นกำลังสำคัญในการ
ทำงานให้กับชุมชน เพราะพ่อแม่ ลูกหลานต้องไปทำงาน ไปเรียนหนังสือ วิถีชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงคน
ดิ้นรนมากขึ้นจากที่เคยอยู่ทานข้าวพร้อมกัน ไม่สามารถที่จะอยู่ทานข้าวพร้อมหน้าครอบครัวได้ พ่อ
แม่ ต้องออกไปทำงานแต่เช้า ปู่ย่าตายายดูแลหลานทำหน้าที่ไปส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือ พ่อแม่พอ
กลับบ้านดึกดื่นเพราะหน้าที่การงาน พอจะเจอหน้าลูกหรือปู่ย่าตายายก็นอนหลับกันหมดแล้ว ไม่
เพียงโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาในชุมชนมีมากขึ้นประชาชนที่ทำอาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตัวชุมชนได้เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในชุมชนวัดประชาระบือธรรม 4 ทำให้เกิดปัญหาแรงงาน
แฝงเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดหอพัก บ้านพัก ห้องเช่ามากขึ้น เมื่อประชากรมากขึ้นทำให้ชุมชน
เกิดการแบ่งเขตการปกครองกันเป็น 4 ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยกรรมการชุมชน
เมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบันนี้ 

(2) Define (นิยาม/กำหนดปัญหาใช้ชัดเจน) 
เมื่อลงพื้นทีส่ำรวจชุมชน พูดคุยกับผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงวัย อาสาสมัครสาธารณสุข ได้คุยกับ

ครูและนักเรียนเยาวชนโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมในปัจจุบันชุมชนวัดประชาระบือธรรมถูกค้น
พบว่ามีความเหลื่อมล้ำสูงสุดใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ที่จะนำมาเสริม
รายได้ให้กับกลุ่มที่ทำงานให้กับชุมชน และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ผู้สูงวัย ผู้นำมีความ
ต้องการสร้างอาชีพให้มีรายได้ให้กลุ่มผู้สูงวัยได้มีกิจกรรมทำร่วมกันของคนในระหว่างวันด้วย ( 2) 
ความเหลื่อมล้ำด้านความรู้ด้านสมุนไพร ซึ่งทุกกลุ่มผู้สูงวัยและอาสาสมัครสาธารณสุขมาต่อยอด
สร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมกันกับกลุ่มนวดกดจุดฝ่าเท้า หรือกลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์วัดประชาระบือ
ธรรม เพิ่มองค์ความรู้ให้กับกลุ่มที่ยังไม่สามารถมีความรู้ด้านสมุนไพรให้เท่าเทียมกับกลุ่มอาชีพนวด
กดจุดฝ่าเท้า (3) การลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับรัฐให้มีความใกล้ชิดกันมากข้ึนหรือให้มีส่วนร่วม
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ในการทำงานร่วมกันมากขึ้นในการพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมโยงการทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ค้นพบข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่เป็น Baseline Data 
ของชุมชนที่เป็นกลไกลในการลดความเหลื่อมล้ำ ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางกลไกลดความเหลื่อมล้ำ 

กลไกลดความเหลื่อมล้ำ สิ่งท่ีวัด 
Baseline Data 

(ข้อมูลก่อนลดความเหลื่อมล้ำ) 
1.ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต
ผล ิตภ ัณฑ์สม ุนไพรแบบ
ครบวงจร 

1.1 ความร ู ้และท ักษะการ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบ
ครบวงจร 
  

- ความรู้ด้านสมุนไพรอยู่ในระดับน้อย 
- ทักษะกระบวนการผลิตสมุนไพรน้อย  
- สามารถผลิตเองได้เข้าใจขั้นตอนการผลิต 3 
คน (อสส. 2 คน ผู้สูงวัย 1 คน) 

2 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ในการต ั ้ งกล ุ ่มอาช ีพใน
ชุมชน 

2.1 กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู ้นำชุมชน ผู ้ส ูงวัย ใน
การตั้งกลุ่มอาชีพ 
2.2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
2.3 ระบบบัญชีและการเงิน
ของกลุ่มอาชีพ 

- การมีส่วนร่วมในชุมชนวัดประชาระบือธรรม
มีน้อย 
- ผู้สูงวัยมีกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาและ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมเป็นหลัก 
- มีทะเบียนกลุ่มนวด (ปัจจุบัน) ไม่มีทะเบียน
กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
- ไม่มีระบบบัญชีของกลุ ่มอาชีพผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

3. ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ภ า คี
หน่วยงานรัฐ (สำนักงานเขต
ดุส ิต) มรภ. สวนสุนันทา
และ อสส. 

3.1 บทบาทความร่วมมือภาคี
หน่วยงานรัฐ (สำนักงานเขต
ด ุส ิตในการพ ัฒนาช ุมชน
ร่วมกับผู้นำและอสส. 

3.2 พื้นที ่บริการวิชาการแก่
สังคม มรภ. สวนสุนันทา 

- ไม่ข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ 

- ผู้นำกับ อสส.ต่างคนต่างทำงานหน้าที่ของ
ตนเอง 

(มีหน่วยทำงานเฉพาะ เช ่น ศูนย์ส ุขภาพ
ชุมชน) 

- กลุ่มนวดกดจุดฝ่าเท้าวัดประชาระบือธรรม 

 
(3) Ideate (สร้างสรรค์/รวบรวมความคิด) 
การวิจัย CBR ได้รวบรวมความคิดที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้แก่ (1) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (2) โรงเรียนวัด
ประชาระบือธรรม (3) ผู้นำชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1-4 (4) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) (5) 
เครือข่ายชุมชนเขตดุสิต (6) ทีมยุวชนภัฏพัฒน์ มรภ.สวนสุนันทา และ(7) กลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์วัด
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ประชาระบือธรรม โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลากหลายจนได้ข้อมูลปัญหาพื้นฐานชุมชนวัดประชา
ระบือธรรม (Baseline Data) ที่เป็นสื่อออกมาเป็น Problem Tree ดังภาพต่อไปนี้ 

 

ภาพ Problem Tree ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 
 

 นอกจากนี้ยังมีวิธีการที่เป็นการรวบรวมความคิด ได้แก่ Standing Meeting เวที Design 
Thinking ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) Online Meeting สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้นำชมุชน 
แลกเปลี่ยนความรู้กลุ่มเล็ก พูดคุยไม่เป็นทางการกับผู้นำเครือข่ายชุมชนเมือง โดยได้ความคิดเ ชิง
สร้างสรรค์ท่ีสำคัญ ดังนี้ 

(1) ชาวบ้านไม่รู้จักคำว่าเหลื่อมล้ำ แต่รู้จักคำว่า “ไม่เท่าเทียม ไม่เสมอภาค ไม่เป็นธรรม 
ขาดโอกาส”  

(2) สิ่งที่เห็นและเกิดขึ้นจริงในชุมชนเมือง เป็นภาพของการรวมกลุ่มของคนรู้จักกัน พรรค
พวก การรวมกลุ่มแบบหลวม มีการจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการรองรับกิจกรรมอย่างเป็นทางการของ
ภาครัฐ การมีส่วนร่วมเฉพาะกิจ  

(3) การทำงานกับชุมชนเมืองต้องทำงานกับคนที่มีศักยภาพแม้จะเป็นกลุ่ม เล็ก จะได้งาน
มากกว่าได้คน เมื่อสร้างองค์ความรู้ตั้งมั่นในชุมชนได้แล้ว จะได้คนที่เห็นผลสำเร็จมาเพ่ิมขึ้นจากกลุ่ม
เล็กเป็นกลุ่มใหญ่ (Small but Beautiful) 

(4) สร้างผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเมืองแบบต่อยอดกันจากอาชีพสร้างรายได้เสริมเติม
รายได้หลักให้ครอบครัวกับประชาชนในชุมชนเมือง 

(5) “ต่อยอด เพ่ิมค่า หาจุดต่าง สร้างสรรค” ให้กับผลิตภัณฑ์หรืออาชีพนวดจนมีเอกลักษณ์
เฉพาะทั้งชื่อผลิตภัณฑ์และพ้ืนที่ตั้งของแหล่งผลิต 
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(6) ต้องสร้างคนรุ่นใหม่รองรับชุมชนดิจิทัล 
(7) การเพ่ิมความรู้ให้อยู่ในมือชาวบ้าน 
(8) การมีส่วนร่วมต้องครบองค์ประกอบ คือ “คน ความรู้ พื้นที่ ภาคี มีผลิตภัณฑ์ ขายได้ 

สร้างกลุ่ม เกื้อกูลชุมชน สร้างคนสืบสาน” เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนเมือง พอ
ตั้งขึ้นมาจะมีผลประโยชน์ในระดับหนึ่งแล้วจะถูกทิ้งไปไม่มีคนสืบสานแนวทางการทำงานเพื่อชุมชน
ต่อไป 

(9) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในชุมชนเมืองมีจิตอาสาสูงมาก ได้รับค่าตอบแทนน้อย 
ต้องคอยดูแลทุกคนในชุมชน จึงควรสร้างรายได้เสริมจากความรู้พ้ืนที่ด้านสุขภาพ 

(10) กำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนในระหว่างวันคือ กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ต้องรับผิดชอบหลาย
หน้าที่ เช่น คณะกรรมการบริหารชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กรรมการกองทุนชุมชนเมือง 
สมาชิกกลุ่มอาชีพ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็น “ผู้สูงวัยที่มีกำลัง” ในการพัฒนาสร้างศักยภาพให้เกิดขึ้นใน
ชุมชนเพราะบางคนเป็นผู้เกษียณอายุจากราชการ มีศักยภาพที่จะมาช่วยเหลือสังคมได้ บางคนเป็น
นักธุรกิจ บางคนเป็นเคยเป็นผู้นำ เคยเป็นผู้สร้างสรรค์อาชีพดั้งเดิมมีศักยภาพในด้านอาชีพต้องการ
สร้างรายได้เสริมช่วยเหลือลูกหลาน ไม่อยากอยู่เฉย ๆ ในระหว่างหน้าที่การเป็นแม่บ้าน พ่อบ้าน ไม่
อยากเป็นคนแก่ที่ไม่มีศักดิ์ศรีในชุมชน มีอยู่จำนวนมากที่สะท้อนสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 

(4) Prototype (แบบจำลอง/สร้างต้นแบบ) 
ชาวบ้านร่วมกันคิดโดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านให้ขับเคลื่อนเป็นกลุ่มเล็ก

เพ่ือขยายองค์ความรู้ กิจกรรม แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำให้ 30 คนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ โดยมี
คนที่เป็นต้นแบบของกลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานสมุนไพรมากที่สุด มีเวลาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ตลอดเวลา “คนต้นแบบวัดประชาระบือธรรม” ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ และบทบาทสำคัญในการ
วิจัย ดังนี้ 

(1) นางอุดม ศรีมงคล  
(2) นางเทียบ ชัยศรีมาวงษ์  
(3) นางเพชรปวีณ์ ธรธันยวงศ์  
(4) นางสอน พลยูง  
(5) คุณนิด สุดสวาท  
(6) นางคำจันทร์ สอนกระสินธุ์  
(7) นายสิทธิชัย เลิศอนันต์ ผู้นำชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1  
(8) นางประดับศรี ดาราสิชฌน์ ผู้นำชุมชนวัดประชาระบือธรรม 3  
(9) นางอุไรวรรณ ศรีประเสริฐ  
(10) นางชุติสา ศาสตร์สาระ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสั งคม 

สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
(11) นางนัยนา ยลจอหอ (เครือข่ายชุมชนเขตดุสิต) 
(12) ครูกุ้ง และครูองุ่น โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 
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 ครั้งแรกร่วมกันทำสูตรยาหม่องน้ำเขียว และมีการปรับกลิ่นให้มีกลิ่นละมุนละม่อมมากขึ้น
โดยนางอุดม ศรีมงคล และนางเพชรปวีณ์ ธรธันยวงศ์ ดังภาพต่อไปนี้ 

  

ปรับสูตรยาหม่อง
น้ำ 

ครั้งที่ 1 

ภาพ ปรับสูตรยาหม่องน้ำครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 
 

 ต่อมาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีกลิ่นไม้ของยาหม่องน้ำ จึงมีการปรับแล้วใช้สูตรที่
คิดสร้างสรรค์จากสมุนไพรให้มีสีเขียวมรกตให้เป็นอัตลักษณ์ จึงใช้ชื่อว่า “น้ำมันเขียวพญาญอ” ดัง
ภาพต่อไปนี้ 

  

ปรับสูตรยาหม่อง
น้ำ 

ครั้งที่ 2  
กลายเป็น 

 
“น้ำมันเขียว
พญาญอ” 

ภาพปรับสูตรยาหม่องน้ำครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 

(5) Test (ทดสอบ/ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง) 

ทดสอบสูตรผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ยาหม่องน้ำ” หรือ “น้ำมันเขียวพญายอ” กับกลุ่มเล็ก ๆ 
เพ่ือทดสอบการผลิตและการควบคุมขั้นตอนการผลิตในกลุ่มขนาดเล็กท่ีมีกลุ่มอาชีพนวดกดจุดฝ่าเท้า
วัดประชาระบือธรรม กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) กลุ่มยุวชนภัฏพัฒน์ กลุ่มนักเรียนและครู
กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ภาคสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังภาพต่อไปนี้ 
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พิสูจน์กลิ่นของน้ำมัน
เขียวพญาญอ ครั้ง

สุดท้ายก่อนการตั้งกลุ่ม
อาชีพ  

“ดุสิตระบือธรรม” 

   
 

ภาพกิจกรรมพิสูจน์กลิ่นของน้ำมันเขียวพญาญอ ครั้งสุดท้ายและกลุ่มอาชีพ“ดุสิตระบือธรรม” 

บทสรุปการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการที่จะเกิดการลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนวัดประชา
ระบือธรรม โดยเป็นหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุมชนเมือง : ชุมชนวัด
ประชาระบือธรรม ที่เกิดภาพระบบนิเวศการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง โดยมีการออกแบบเป็น
ภาพจำลองครั้งแรก ที่อาศัยลักษณะการทำงานแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในชุมชนต้องมีหุ้นส่วนทำ
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้สมบูรณ์เสมือนร่างกายของมนุษย์ที่แต่ละอวัยวะที่ทำหน้าที่ตามบทบาท
ช่วยให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ ดังภาพสรุปการวิจัยดังนี้ 
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ภาพจำลองสรุปการวิจัยที่เป็นระบบนิเวศการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง 

 อย่างไรก็ตามได้มีการปรับปรุงภาพจำลองระบบการแก้ไขปัญหาลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน
วัดประชาระบือธรรมที่การวิจัยที่ให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ท่ีสุดไม่สามารถดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำ
ได้เพียงลำพัง ดังนั้นภาพสรุปการวิจัยที่เป็นหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำใน
ชุมชนเมือง: ชุมชนวัดประชาระบือธรรม เป็นลักษณะการทำงานแบบกระบวนการเชิงระบบ 
(System Model) ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพจำลองสรุปการวิจัยที่เป็นระบบนิเวศการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง 

 

โดยมีผลลัพธ์ของการวิจัย มีเป้าหมายให้เกิด “การสร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง มีชีวิตที่
พอดี” ไม่เพียงได้แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในการลดเหลื่อมล้ำ 3 ประการ ได้แก่  

(1) ลดเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โดยการเพ่ิมรายได้เสริม 

(2) ลดเหลื่อมล้ำด้านความรู้ โดยการสอน อบรม ให้ประชาชนพึ่งตนเองด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบบครบวงจร (8 ขั้นตอน) 
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(3) ลดช่องว่างการเข้าถึงระหว่างรัฐและประชาชนในชุมชน โดยการสร้างการเข้าถึงให้กับ
ประชาชนกับรัฐ การดึงรัฐเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ด้วยการร่วมกันพัฒนาอาชีพ “ทำกลุ่มอาชีพ
ร่วมกัน” (รัฐเอาผลิตภัณฑ์ไปขายให้กับประชาชนได้ด้วยความพ่ึงพาอาศัยเป็นหุ้นส่วนกัน) 

 สะท้อนผลการวิจัยที่เกิดขึ้นเป็นแนวทางการวิจัยสำคัญ ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ที่
เกิดข้ึนดังนี้ 

ตารางผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบการวิจัย 

ผลที่ ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 
1 1 รูปแบบกระบวนการ

เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่ม
อาชีพอย่างครบวงจร 

ผู้นำชุมชน ผู้สูงวัย และ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสส.) ได้มีส่วนร่วม
ดำเนินการตามรูปแบบ
กระบวนการเสริมสร้าง
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพอย่าง
ครบวงจรด้วยชุมชนเอง 8 
ขั้นตอน 

- โรงเรียนได้นำรูปแบบ
กระบวนการเสริมสร้าง
ศักยภาพของกลุ่มอาชีพอย่าง
ครบวงจรไปสอนให้กับนักเรียน
ที่เป็นเยาวชนในชุมชนวัด
ประชาระบือธรรม 
- เป็นต้นแบบการพัฒนากลุ่ม
อาชีพให้กับอีก 39 ชุมชนใน
เขตดุสิต 

2 1 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์มีความเป็นอัต
ลักษณ์และสามรถเชื่อมต่อกับ
กลุ่มนวดกดจุดฝ่าเท้าวัด
ประชาระบือธรรมได้ 

พัฒนาสู่การเป็นสินค้าอัต
ลักษณ์ของเขตดุสิต และเป็น
ชุมชนเดียวที่สามารถสร้าง
รายได้จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ให้เกิดความสร้างสรรค์ได้ 

3 1 กลุ่มอาชีพที่เสริมสร้าง
รายได้ 

เกิดรายได้ขึ้นจริงกับ
ประชาชนที่เข้ามาดำเนินการ
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ “ดุสิตระบือ
ธรรม” ในชุมชนวัดประชา
ระบือธรรม 1-4 

มีการจัดระบบบริหารจัดการ
กลุ่มอาชีพให้อยู่อย่างยั่งยืน
และสามารถมีเงินบริหาร
จัดการกลุ่มได้ สร้างโบนัสให้
ประชาชนในกลุ่มอาชีพ สร้าง
โอกาสในการขอทุนสนับสนุน
กับหน่วยงานภาครัฐได้ 
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  อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “การยกระดับศักยภาพกลุ่มอาชีพในชุมชนวัดประชาระบือธรรมตามบริบท

ชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ว่า ชุมชนวัดประชาระบือธรรมเป็น
ชุมชนเมือง วิถีชีวิตของประชาชนแต่ละวันจะเห็นว่าประชาชนตื่นเช้ามาใส่บาตรพระ แต่จะเป็นผู้สูง
วัยหรือคนวัยทำงานที่ต้องตื่นแต่เช้าเพ่ือเตรียมตัวไปทำงานนอกชุมชน จะได้ใส่บาตรตอนเช้าก่อนไป
ทำงาน พอสายจะเห็นการเดินทางออกไปทำงานนอกชุมชนของคนวัยแรงงาน ผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่
ทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ใช้ชุมชนเป็นเพียงที่พักอาศัยเท่านั้น ในระหว่างชุมชนจะมีที่จอดรถ
มอเตอร์ไซต์รับจ้างถึง 3 จุดซึ่งมีจำนวนรถมากไม่น้อยกว่า 10 คัน ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของคนส่วน
ใหญ่อยู่นอกชุมชนจะเหลือกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ 
ระหว่างวันในชุมชน โดยจะเป็นกลุ่มที่มากที่สุด คือ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่ม
คณะกรรมการชุมชน กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้านที่มีหน้าที่ดูบ้านหรือผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านในชุมชน ซึ่ง
ชี้ให้เห็นวิถีคนเมือง (ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด, 2552) จะต้องมีชีวิตที่เร่งรีบ ตื่นเช้ากลับบ้านค่ำ จึงสะท้อน
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจะอยู่ที่ไม่มากนักนั่นเป็นเพราะว่าชุมชนมีเพียงกลุ่มคนผู้สูงอายุแล ะ
คนทำงานในชุมชนจึงไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดของชุมชนในเมืองได้ แต่ภาวะความเมืองไม่ว่าอยู่ที่จุดใด
ย่อมมีภาวะเศรษฐกิจเข้ามาเป็นตัวชี ้วัดความคงอยู่ของคนด้วยเพราะเกี่ยวกับค่าครองชีพของ
ประชาชนถ้ามีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับการดำรงชีวิตย่อมอยู่ยากลำบากในวิถีชีวิตความเป็นเมืองได้ 
ในภาวะของความเป็นชุมชนเมืองที่ซับซ้อนทั้งโครงสร้างประชากร ที่มีทั้งคนดั้งเดิม คนต่างจังหวัด 
แรงงานแฝง ปัจจุบันคนดั้งเดิมเริ่มน้อยลงย้ายออกไปอยู่นอกเมือง มมีความรู้ที่หลากหลาย อาชีพที่
หลากหลาย และ 1 คนสามารถทำอาชีพมากว่า 1 อาชีพมีหลากหลายคน แต่ละคนอยู่ในแต่ละ
ครอบครัวยังมีคนที่ทำหน้าที่ลักษณะของความหลากหลายเป็นพหุลักษณ์มากขึ้น มีความซับซ้อนทาง
สังคมซึ่งปัจจุบันสังคมผู้สูงวัยเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชน และหน้าที่การขับเคลื่อนชุมชน 
สังคมเป็นลักษณะ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียนอยู่ในพื้นที่เดียวกันในการทำงานเป็นหน่วยงานทำงาน
เพ่ือชุมชน จากครอบครัวขยายเหลือครอบครัวเล็กแต่มีปู่ย่าคอยดูแลหลานเหมือนชาวบ้านผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ในชนบทที่เหลือเฉพาะคนแก่คอยดูแลลูกหลาน มีความเป็นพหุสังคมมากในชุมชนเมือง 
ความซับซ้อนทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในชุมชนที่เกิดกับบุคคลหนึ่งมีอยู่หลากหลายบางคนบางครอบครัว
มีอาชีพมากกว่า 1 อาชีพเนื่องจากคนในเมืองต้องดิ้นรนสร้างรายได้หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเพราะ
การมีรายได้ที่น้อยย่อมมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในเมืองสูง กิจกรรมในการพัฒนาชุมชนเมืองมัก
เป็นการพัฒนามาจากหน่วยงานรัฐ มิใช่เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน การพัฒนาชุมชนเมือง
เพิ่มขึ้นมาย่อมสร้างชุมชนที่เป็นปัญหาซับซ้อนมากขึ้นยากที่จะแก้ไข การดิ้นรนยิ่งเพิ่มขึ้นย่อมสง่ผล
ต่อการลืมรากเหง้าวัฒนธรรมที่ดีงามตามไปด้วย (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2557) ชุมชนวัดประชาระบือ
ธรรม จึงเกิดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ ด้านองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพ (ภูสิทธ์ 
ภูคำชะโนดและไพรินทร์ ขัดธิพงษ์, 2554) และการเข้าถึงของหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น ต้องลดช่องว่าง
ระหว่างชุมชน ประชาชน กับหน่วยงานรัฐ ดังนั้นการเชื่อมโยงของการตั้งอยู่ของชุมชนเมืองไม่ได้เป็น
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แนวราบและเป็นเป็นโครงสร้างที่มีทั้งแนวราบ แนวตั้ง แนวดิ่ง แนวลึก ซึ่งมีความซับซ้อนอย่างมาก
การลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนเมืองวัดประชาระบือธรรมจึงต้องอาศัยบทบาทขอหน่วยงานต่าง ๆ 
มาช่วยเหลือและทำหน้าที่ มิใช่ให้คน 1 คนที่เป็นผู้นำทำหน้าที่ทุกอย่างเสมือนต้องสวมหมวกหลาย
ใบในการดูแลปกครองชุมชนหรือแก้ไขปัญหาในชุมชนเพียงลำพังได้ ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายภายใน
ชุมชนเชื่อมประสานกับเครือข่ายภายนอกให้ผูกโยงเข้าหากันเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ณ จุดเดียว (One Community Multi-Social Network) พยายามหาจุดร่วมสงวนจุดต่างของแต่ละ
หน่วยงานให้มีความแหลมคมในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยต้องเริ ่มทำงานร่วมกันอย่างเป็น
กระบวน อาทิ ขั้นตอนแรก เริ่มต้นจากปัญหาชุมชน ต้องถูกค้นพบและวิเคราะห์ร่วมกัน มองให้เห็น
จุดเด่นของปัญหาแท้ มิใช่ปัญหาเทียมที ่เร ียกว่า ปัญหาแท้ (Pain Points) ขั ้นตอนที ่สอง มี
กระบวนการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งเครื่องมือการวิจัย กิจกรรมการอบรม การถ่ายทอดความรู้
ของวิทยากร กิจกรรม Design Thinking โดยอาศัยเครือข่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนที่สาม เช่น 
ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ผู้สูงวัย นักวิชาการ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนที่สี่เป็นการรวมพลังทำกิจกรรมที่เกิดผลผลิตที่สามารถให้ประชาชน
ทำเองได้ องค์ความรู้ต้องอยู่กับประชาชน เกิดการร่วมคิด ทำเอง แบ่งปัน พัฒนาให้ยั่งยืน ผลิตผลที่
เกิดข้ึนต้องขายได้ มีคนทำงานที่ตั้งใจเป็นคนของชุมชนซึ่งในชุมชนวัดประชาระบือธรรม มีผลิตภัณฑ์
ที่ต่อยอดจากลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์วัดประชาระบือะรรม คือ “น้ำมันเขียวพญาญอ” ขั้นตอนที่ห้าเป็น
กระบวนการสร้างความยั่งยืนต้องสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อรองรับการรวมพลังของชุมชน (Community 
Empowerment) ซึ่งชุมชนวัดประชาระบือธรรม ได้สร้างกลุ่มอาชีพดุสิตระบือธรรมนำไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นระดับแรกของกระบวนการพัฒนาการลดความเหลื่อมล้ำชุมชนเมือง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนวัดประชาระบือธรรมยังมีด้านการมีส่วนร่วมวางแผน
กับผู้นำชุมชนในการพัฒนาอาชีพและกิจกรรมสร้างรายได้ให้กับประชาชนมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด จึงต้อง
ให้บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมวางแผนในการทำงานกับผู้นำชุมชนมากขึ้น  

ต้องเริ่งสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติมให้มากที่สุดที่เกี่ยวข้องกันและกันเป็นชุดความรู้ที่สร้าง
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชนวัดประชาระบือธรรม โดยให้
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ ์ภูคำชะโนด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
5. อาจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณัทนาวดี เมธาพัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 หน่วยงานหลัก :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 หน่วยงานสนับสนุน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 1 หน้ากระดาษ A4 (สำหรับประชาสัมพันธ์) 
 
1. ชื่อผลงาน/โครงการ.....(ภาษาไทย) การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตในพ้ืนที่ภาคกลางด้วยงาน วิชาการเพ่ือท้องถิ่น  
2. ชื่อ นามสกุล นักวิจัย.....(ภาษาอังกฤษ). Social Diversity Management and Life Quality 

Improvement in the Central Region through Academic Work for Local 
Communities 

3. ที่อยู่ท่ีติดต่อได้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เลขที่  1 ถนนอู่ทอง
นอกแขวงวชิระ เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 02–160-1342-45 ต่อ 25  
โทรสาร 02 – 160-1341 

4. ชื่อหน่วยงาน.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
5. ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการเสร็จ. 2564 
6. คำคัน Keyword. การสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกัน (Knowledge Co-creation) ลดความเหลื่อม

ล้ำ (Inequality Reduction) การวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น (CBR : Community Based Research) 
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น (University Community Engagement) 

7. อ้างอิง....(ใส่ URL ที่สามารถเข้าถึงเอกสารได้กรณีเผยเพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ต ถ้า
ไม่มีให้เว้นว่างไว้)  

8. รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว  (สามารถแยกไฟล์ หรือใส่รวมไว้ในเนื้อหาได้) 
9. คำอธิบาย 1 หน้ากระดาษ A4  (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular) 
(สรุปรายละเอียดผลงานวิจัย/โครงการวิจัย มีความยาว  1 หน้ากระดาษ A4  เนื้อหาครอบคลุมถึง 
ความสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และประโยชน์ของ
ผลงานวิจัย) 
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 ภายใตส้ภาพความเจรญิมกีารสือ่สารและการคมนาคมสะดวกในพืน้ทีก่รุงเทพฯและปรมิณฑล มี

โอกาสเขา้ถงึแหล่งงานมากมาย แต่ก็พบผู“้ไม่มีงานท า ขาดรายได”้ อันเนื่องมาจาก“มีอายุมาก” จงึ 

“ขาดความรูยุ้คใหม่” สภาพเช่นนี้จะเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ อันจะส่งผลต่อปัญหาสังคมและคุณภาพชวีติของ

ผูสู้งอายุ การแกปั้ญหาใหทั้นต่อสถานการณ์ดังกล่าวและมีความต่อเนื่อง ก็คือใชก้ลไกภายในชุมชน

ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ เพื่อการพึง่ตนเองในชุมชน ภายใตค้วามร่วมมือของสถาบันการศกึษาและ

หน่วยงานทีม่บีทบาทเกีย่วขอ้งในพืน้ที ่

  การวจัิยการจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีติในพืน้ที่ภาคกลางดว้ย

งาน วชิาการเพือ่ทอ้งถิน่ ครัง้นี้ มวัีตถุประสงคเ์พือ่ 1) เพือ่สรา้งพืน้ทีค่วามร่วมมอืวชิาการเพือ่ทอ้งถิน่ใน

การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ภาคกลาง 2) เพื่อยกระดับ

คุณภาพชวีติและพัฒนาคุณภาพชวีติของชมุชนเพือ่ลดความเหลือ่มล ้าในพืน้ทีภ่าคกลาง งานวจิัยนี้เป็น

การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ใชแ้นวทาง การวิจัยเพื่อทอ้งถิ่น (Community Based 

Research) และลักษณะวิชาการเพื่อสังคม (Socially-engaged Scholarship) ที่มีการท างานร่วมกัน

ระหว่างมหาวทิยาลัยกับชุมชนและภาคเครือข่ายผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยมีคณะ

นักวจิัยในพื้นที่ 6 โครงการย่อย ใน 6 พื้นที่ภาคกลาง เพื่อกระจายพื้นที่ในการแกไ้ขปัญหา ทัง้ในมติิ

สงัคมและมติเิศรษฐกจิ โดยมกีระบวนการวจิัย 2 ระยะ คอื 1. ระยะเตรยีมการ : วางแผนการวจิัย 2. ระยะ

ปฏบัิตกิาร  : การวจัิยแบบมสีว่นร่วม   

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การสรา้งพื้นที่ความร่วมมือวิชาการเพื่อทอ้งถิ่นในการจัดการความ

หลากหลายทางสงัคมและพัฒนาคณุภาพชวีติในพืน้ทีภ่าคกลาง โดยกระบวนการลดความเหลือ่มล ้า สรุป

ไดด้ังนี้ พืน้ทีค่วามร่วมมือวชิาการเกดิจาก 1.1 ดา้นการสรา้งอาชพี/รายได ้ในเรือ่งโอกาสการประกอบ

อาชพี ทักษะการสรา้งรายได ้การวางแผนการออมและความมั่นคงทางการเงนิ 1.2 ดา้นโอกาสเขา้ถงึการ

เรยีนรู ้ในเรือ่ง การเขา้ถงึแหล่งเรยีนรูแ้ละการสือ่สารของคนในชุมชน กระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบัิต ิ

เครือข่ายแลกเปลีย่นเรียนรูข้องชุมชน และการบูรณาการความรูท้อ้งถิน่กับความรูจ้ากนักวชิาการ 1.3 

ดา้นการเขา้ถงึการจัดการทรัพยากร ในเรื่องการเขา้ถึงทรัพยากรในชุมชน ประสทิธภิาพการจัดการ

ทรัพยากรในชมุชนมาใชป้ระโยชน์และการดูแลรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟทูรัพยากรในชมุชน  2) การยกระดับ

คณุภาพชวีติและพัฒนาคณุภาพชวีติของชมุชนเพือ่ลดความเหลือ่มล ้าในพืน้ทีภ่าคกลาง สรุปไดดั้งนี้ 2.1 

เสรมิสรา้งพลังผูส้งูอายุประกอบอาชพีอสิระ 2.2 ใหค้วามรูแ้ละค าปรกึษาการดูแลผูส้งูอายุตดิเตยีง 2.3 

สามารถเพิม่ความรูค้วามเขา้ใจในดา้นการตลาดเพือ่ใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้2.4 สรา้งรายไดแ้ละเพิม่

ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึน้ 2.5 ร่วมกันเป็นเครือข่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

ออกแบบสรา้งมลูคา่เพิม่ใหกั้บผลติภัณฑ ์

 งานวจิัยลักษณะนี้ท าใหช้มุชนพึง่ตนเองได ้จงึเสนอแนะใหพ้ัฒนานักวจัิยมองเห็นความส าคัญ

คนในชุมชนเป็นผูใ้ชป้ระโยชน์มีส่วนร่วม ดว้ยการสรา้งกระบวนการ“เรียนรู”้ เพื่อ“สรา้งความรู”้ร่วมกัน 

(co-creation of knowledge) ระหว่างนักวชิาการกับชมุชนผู“้ใชค้วามรู”้ โดยม“ีพีเ่ลีย้ง” (coach) หนุน

เสรมินักวจิัยใหม ่
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แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด 
(สำหรับเผยแพร่ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.thai-explore.net) 

 
1.   ชื่อผลงาน/โครงการ.....(ภาษาไทย) การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ 
      ชีวิตในพ้ืนที่ภาคกลางด้วยงาน วิชาการเพ่ือท้องถิ่น  
2.    ชื่อ นามสกุล นักวิจัย.....(ภาษาอังกฤษ). Social Diversity Management and Life Quality  
      Improvement in the Central Region through Academic Work for Local Communities 
3.    ที่อยู่ท่ีติดต่อได้  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เลขที่  1 ถนน 
      อู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300  โทรศัพท์ 02–160-1342-45  
       ต่อ 25  โทรสาร 02 – 160-1341 
4.    ชื่อหน่วยงาน.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
5.    ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการเสร็จ. 2564 
6.    คำคัน Keyword. การสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกัน (Knowledge Co-creation) ลดความ 
       เหลื่อมล้ำ (Inequality Reduction) การวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR : Community Based  
       Research) พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น (University Community  
       Engagement) 
7.    อ้างอิง....(ใส่ URL ทีส่ามารถเข้าถึงเอกสารได้กรณีเผยเพร่ผลงานฉบับเต็มทางอินเตอร์เน็ต ถ้า 
       ไม่มีให้เว้นว่างไว้)  
8.    รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว  (สามารถแยกไฟล์ หรือใส่รวมไว้ในเนื้อหาได้) 
9.    คำอธิบาย 5 บรรทัด  (font Tahoma ขนาด 10 แบบ Regular) 
       (สรุปรายละเอียดผลงานวิจัย/โครงการวิจัย มีความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด อธิบายด้วยภาษา    
       ง่าย ๆ เข้าใจได้ง่าย ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกระดับ) 
 
  การสรา้งพืน้ทีค่วามร่วมมอืวชิาการเพื่อทอ้งถิน่ในการจัดการความหลากหลายทางสังคมและ

พัฒนาคุณภาพชวีติในพื้นที่ภาคกลาง โดยกระบวนการลดความเหลือ่มล ้าเกดิจาก1) การสรา้งอาชพี/
รายได;้ทักษะการสรา้งรายได ้2) โอกาสเขา้ถงึการเรยีนรู;้ การสือ่สารของคนในชมุชน กระบวนการเรยีนรู ้

จากการปฏบัิต ิและเครือข่ายแลกเปลีย่น 3) การเขา้ถงึการจัดการทรัพยากร; ประสทิธภิาพการจัดการ

ทรัพยากร ประโยชนแ์ละการดแูลรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟทูรัพยากรในชมุชน 
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10.  สรุปงานวิจัยในรูปแบบ info graphic โดยให้มีตราสัญลักษณ์ของ วช. และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  นำเข้าข้อมูลสรุปผลงานวิจัย/โครงการวิจัย 5 บรรทัด ในระบบ EXPLORE ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.thai-explore.net 
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แบบฟอร์มประเมินผลการวิจัยในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

********************************** 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อแผนงานวิจัย/ชื่อโครงการวิจัย   การจัดการความหลากหลายทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ 
              ชีวิตในพ้ืนที่ภาคกลางด้วยงาน วิชาการเพ่ือท้องถิ่น  
ชื่อนักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม   หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
งบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  2,677,000 (บาท)   ปีงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุน  2563 
วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ    15 กันยายน 2564 
เป้าหมายดำเนินการ 
พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ 
ส่วนที่ 2  ผลการวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
2.1 การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  (สามารถตอบได้มากว่า 1 มิติ) 
      มิตินโยบาย  หมายถึง  การมีเอกสารแสดงความสนใจ ความต้องการ หรือการนำข้อมูลและ

แนวทางแก้ไข ซึ่งได้จากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาใช้ประกอบการแก้ไข
ปัญหาสำคัญและปัญหาเร่งด่วนของประเทศในองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 -  ปัญหาสำคัญ/ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ คือ 
  -  ชื่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 -  ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี) 
 -  ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ 
             ภาพประกอบ) 
 โครงการวิจัยการยกระดับรายได้ชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนคลองตะ

โหนด เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
           1. การไปสร้างงานพัฒนาในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในเขตมีนบุรี    
 2. นำไปยกระดับรายได้ของชุมชนต่อโดยการจัดการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งมาจากการพัฒนา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งกำลังดำเนินอยู ่
 3. มหาวิทยาลัยได้นำไปต่อยอดโดยการสร้างโครงการวิจ ัยเพิ ่มขึ ้น 2 โครงการคือ                  

1. โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตมีนบุรี และ  2. โครงการจัดทำบัญชีฟาร์มของชุมชน  
  -  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (โ)รดให้ 
      คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ) 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับชุมชนคลองตะโหนด ในปัจจุบันชุมชนได้เข้าร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทำกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากงานวิจัย คือ เห็ด มาเป็นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการท่องเที่ยวได้แก่ น้ำพริกเห็ด 
เห็ดสวรรค์ และโรตีเห็ด เพ่ือจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคต    
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 วิธีการดูแลผู้สูงวัยติดเตียงในช่วงโรคระบาดโควิด เช่น การดูแลเรื่องอาหารทางสายให้
อาหาร  การแก้ปัญหาการเจ็บป่วยผู้สูงวัยติดเตียง ปัญหาทางเดินปัสสาวะ การเจ็บป่วยเป็น
ไข้สายให้อาหารหลุด การทำกายภาพบำบัดที่บ้าน ในช่วงโรคระบาดไม่สามารถไป
โรงพยาบาลได้ เป็นต้น และการจัดการของชุมชนห้วยขวางในรูปแบบกรรมการจากจิตอาสา
ชุมชนและร่วมกันจัดตั้งธนาคารอุปกรณ์จำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้สูงวัยติดเตียง  เพื่อ
ช่วยเหลืออุปกรณ์จำเป็น ได้แก่  เตียงนอน รถนั่ง แผ่นรองนอนกันเปื้อน การแจกอาหารใน
ชุมชน   

     มิติวิชาการ  หมายถึง  การมีเอกสารแสดงถึงการอ้างอิง (Citations) บทความวิจัย ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งมี peer-review (โปรดแนบเอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง)  

 การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือสร้างความยั่งยืนแก่วิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจร  กรณีศึกษา 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (กำลังดำเนินการ) 
วารสารวารสารวิชาการรับใชส้ังคม มทร.ล้านนา 

 
      มิติเชิงสังคม/ชุมชน  หมายถึง  การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการเข้ารับ

การถ่ายทอดความรู้ของชุมชน ท้องถิ่น หรือองค์กร (ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย/
หน่วยงานให้ทุน) ที่แสดงให้เห็นถึงการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่น องค์กร  

  -  ชื่อชุมชน ท้องถิ่ง หรือองค์กร  ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์............................................. 
-  ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี)......................................................... 

 -  ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ 
             ภาพประกอบ 
1) ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าว ผัก ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ผงโรยข้าว ขนมจีนสูตรสมุนไพร ปุ๋ย

อินทรีย์ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
    ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว     ตราสินค้า 
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      ตราสินค้า                                              ขนมจีนสูตรสมุนไพร 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
            ปุ๋ยอินทรีย์                                                 ปุ๋ยอินทรีย ์
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ตู้อบพลังแสงอาทิตย์                                                    ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 
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                                      ภาพเพจลูกแม่โพศพเกษตรไร้สาร 
 
 
ผลิตสมุนไพรสร้างผลิตภัณฑ์เพ่ือประกอบการนวดกดจุดฝ่าเท้า ของกลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์ 
โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและชาวบ้านร่วมทำกิจกรรมด้วย 
 

  
 
 
  -  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (โ)รดให้ 
   คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ 
 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และสร้างอาชีพแก่ผู้สูงอายุ และเยาวชน 
 
1) การเคหะแห่งชาติชุมชนห้วยขวาง ดำเนินการร่วมกับกรรมการจิตอาสาจากชุมชนมีระบบการ
ช่วยเหลืออุปกรณ์จำเป็นพ้ืนฐานในรูปแบบ ธนาคารอุปกรณ์จำเป็น  
2) เกิดกลุ่มไลน์ชุมชนเพ่ือช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
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      มิติพาณิชย์ หมายถึง  การมีเอกสารแสดงความสนใจ หรือความต้องการในการนำ
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปพัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการผลิตและจำหน่ายใน
ภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม 

 -  ภาคการผลิต/ภาคอุตสาหกรรม  ที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ...................................... 
-  ช่วงเวลาที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (วัน/เดือน/ปี) ..................................................... 

 -  ลักษณะการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (โปรดให้คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ 
             ภาพประกอบ) 
 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชุมชนของเครือข่ายกลุ่มวนเกษตร                         

ป่าตะวันออก 
   มิติด้านเศรษฐกิจนั้น ผู้วิจัยลดช่องว่างโดยการพัฒนาช่องทางและโอกาสในการสร้าง

รายได้ให้กับชุมชน ผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เครื่องดื่มสมุนไพรจากฐาน
ทรัพยากรกลุ่มวนเกษตรป่าตะวันออก โดยได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ได้แก่ 
ฝาง 65% ใบเตย 25% และ ไผ่จืด 10% ทำการวิเคราะห์ทางด้านการตลาดเพื่อกำหนด
ทิศทางเพื่อขยายฐานลูกค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก 
ด้ายการวิเคราห์ข้อมูลการตลาด และวิเคราะห์ business canvas และ Value chain ของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรจากฐานทรัพยากรของวิสาหกิจ ประกอบด้วย ฝาง 65% ใบเตย 
25% และ ไผ่จืด 10% มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 69.78±1.21% และ Phenolic acid 
147.90±0.09 mg Gap/g  

   
 
 
 
 
 
 
 
  -  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (โ)รดให้ 
      คำอธิบาย พร้อมแนบเอกสาร/ภาพประกอบ 
 เกิดการประสานงานความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่า

ตะวันออก กับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  มีการจัดประชุม
ออนไลน์เพ่ือประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 

     ............................................................................................................................. .......... 
2.2  ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัย  (โปรดระบุเดือน/ปี ที่ยื่นขอและได้รับ) 
............................................................................................................................. ................................. 
....................................................................................................................................................... ....... 
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2.3  ผู้ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  (โปรดระบุหน่วยงาน บุคคล หรือพ้ืนที่ที่นำงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์) 

 (1) ชุมชนวัดประชาระบือธรรม (นายสิทธิชัย เลิศอนันต์ ประธานชุมชนวัดประชาระบือ
ธรรม 

 (2) ศูนย์การเรียนรู้ภัฏพัฒน์วัดประชาระบือธรรม (นางอุดม ศรีมงคล)  
 (3) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (นางชุติสา 

ศาสตร์สาระ) 
 (4) โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 
 
2.4  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัย  (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
        ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 
        มีปัญหาและอุปสรรค  (โปรดระบุสาเหตุ) 
 
- สถานการณ์โรคระบาด ทำให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ปรับเป็นการใช้การ
ประชุมแบบออนไลน์ทดแทน 

- ช่วงเดือน เมษายน 2564 ชุมชนห้วยขวาง พบโรคระบาดโควิด 19 อย่างรุนแรง เป็นแหล่งระบาด
สำคัญในกรุงเทพมหานคร  เกิดความยากลำบากในการทำงานร่วมกับชุมชน และเกิดความขาด
แคลนอุปกรณ์จำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เกิดปัญหาในการไม่สามารถพาผู้สูงวัยติดเตียงไป
พบแพทย์ได้ 

 
2.5  ผลกระทบจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  (งานวิจัยที่แล้วเสร็จ) 
        ไม่มีผลกระทบ 
       มีผลกระทบ  (โปรดระบุสาเหตุ) 
 
หลังจากเสร็จโครงการในปีที่ 1 ทีมวิจัยได้มีการต่อยอดโครงการวิจัยออกไปอีก 2 โครงการเพื่อให้
กิจกรรมที่ดำเนินมาแล้วได้สานต่อคือ โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตมีนบุรี และโครงการการทำ
บัญชีฟาร์ม 
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รวมภาพการลงพื้นที่ 
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