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บทคัดย่อ 

  วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือวิเคราะห์ผลการวิจัยภายใต๎กรอบภารกิจของโครงการเพ่ือน าผลการศึกษาไป
พัฒนาการปฏิบัติงานตามหน๎าที่และอ านาจของ สกสว. 2. เพ่ือติดตามและสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 6 
โครงการ ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 3. เพื่อให๎เกิดการใช๎ประโยชน์จากงานวิจัย (RE) จ านวน 6 เรื่อง 
และเกิดการเผยแพรํผลงานสูํสาธารณะ และ 4. เพ่ือเกิดการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชาวบ๎านและสร๎างภาคีเครือขําย
ในการด าเนินงานในหลากหลายระดับ โดยใช๎รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (PAR) ผําน
กระบวนการวิจัยเพื่อท๎องถิ่น(CBR) วิธีการวิเคราะห์ข๎อมูลและการอธิบายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ 
และการวิจัยตามวัตถุประสงค์ทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์  
 พบวํา 1) สามารถปิดโครงการได๎ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการใช๎ประโยชน์จากโครงการวิจัย สามารถสรุป
ความรู๎กระบวนการหนุนเสริมโครงการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นตั้งแตํต๎นทางจนถึงปิดโครงการวิจัย 2) การติดตามสนับสนุน
โครงการวิจัยที่อยูํระหวํางการด าเนินการให๎มีคุณภาพ มีการน าเอาองค์ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในหนํวยงาน อปท. และ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 3) มีการยกระดับและพัฒนาองค์ความรู๎วิจัยเพ่ือท๎องถิ่นในการจัดท านโยบายสาธารณะใน
ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน และการจัดการทรัพยากร โดยความรํวมมือกับส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ
(สช.) กับหนํวยงานและองค์กร และ 4) มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชาวบ๎านเจ๎าหน๎าที่ศูนย์ประสานงาน และสร๎าง
ภาคีเครือขํายการด าเนินงานโดยการเข๎ารํวมกิจกรรม น าเสนอผลการขับเคลื่อนประเด็น และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ    
 
ค าส าคัญ: การสํงเสริมและสนับสนุน, ภารกิจตํอเนื่อง, ศูนย์วิจัยเพื่อท๎องถิ่น จังหวัดล าพูน. 

Abstract 

  The objectives of this research are: 1. to analyze research results under the project's 
mission framework in order to use the study results to improve performance in accordance with 
the duties and powers of the NESDB; 2. to monitor and support 6 research projects to achieve 
efficiency and 3. to create the utilization of 6 topics research (RE)  and the dissemination of the 
results to the public and 4. to develop the potential of village researchers and create network 



partners in various operations level by using a participatory action research model through the 
local research process, data analysis method and qualitative research description, quantitative 
research and both basic and applied research.  

  It was found that 1) the project can be closed within the specified period. The research 
project has been exploited and was able to summarize the knowledge of the process of 
supporting research projects for the locality from the beginning until the end of the research 
project 2) monitoring and supporting the research projects that are in the process to ensure 
quality are utilized the knowledge in the local administrative agencies and related agencies 3) 
there is an upgrade and development of research knowledge for the local area of Lamphun 
Province in the preparation of public policies on sustainable agriculture issues and resource 
management in cooperation with the Office of the National Health Commission (NHSO), agencies, 
and organizations; and 4) there is potential development of village researchers and create a 
network of operational partners to develop the potential of the staff by participating in activities, 
presentation of the driving results, and workshops. 

Keywords: Promotion and support, ongoing mission, research center for local area in Lamphun 

Province. 

บทน า 
สถาบันวิจัยหริภุญชัย มีพัฒนาการขึ้นมาจากโครงการหริภุญชัยคดีศึกษาหรือกลุํมล าพูนเสวนาซึ่งเป็นกลุํมที่

เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการ ประชาชน และพระสงฆ์ ที่มีแนวคิดที่จะหาแนวทางในการพัฒนาเมืองล าพูน
รํวมกัน ภายใต๎ความรํวมมือระหวําง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2543 โดยมีเป้าหมายหลักของสถาบันฯ คือ 
การเป็นสถาบันการเรียนรู๎ให๎กับชุมชนท๎องถิ่นล าพูนด๎วยเป้าหมายหลักดังกลําวท าให๎การด าเนินงานของสถาบันวิจัย
หริภุญชัย ที่ผํานมามี 2 ลักษณะ คือ การท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดล าพูน ท าหน๎าที่
ในการหนุนเสริมการท างานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนและการเป็น สถาบันการจัดการเรียนรู้ของชุมชน
ท้องถิ่น : แสนผะหญามหาวิทยาลัยชาวบ้าน ท าหน๎าที่เป็นหนํวยงานวิชาการที่ให๎บริการองค์ความรู๎และสร๎างพ้ืนที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือให๎มีการน าเอาองค์ความรู๎ไปจัดการปัญหาและตอบสนองความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่น 
หนํวยงานองค์กร และบุคลากรตําง ๆ จากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิจัยเพ่ือท๎องถิ่น (CBR) จังหวัดล าพูนปี 2557–
2560 เป็นการขับเคลื่อนงานภายใต๎ฐานทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชนท๎องถิ่นในพ้ืนที่ 4 ลุํมน้ าหลักโดยความ
รํวมมือของหนํวยงาน ในประเด็นการจัดการทรัพยากร เกษตรกรรมยั่งยืน และความมั่นคงด๎านอาหาร มีการ
ประสานแลกเปลี่ยนกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น
จังหวัดแมํฮํองสอน นําน และพ่ีเลี้ยงแสนผะหญาล าปาง การประสานความรํวมมือกับหนํวยงานองค์กรในพ้ืนที่ในการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นได๎มีการด าเนินการรํวมกับภาคีอ่ืน ๆ ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนและนอกพ้ืนที่จังหวัด
ล าพูน โดยศูนย์ประสานงานฯ สามารถน ากระบวนการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นไปใช๎ในการท างานกับภาคี ผลักดันและน าผล



จากโครงการวิจัยที่ได๎รับการสนับสนุนจาก สกว.ให๎ภาคีอ่ืน ๆ หนํวยงานองค์กร สามารถน าไปตํอยอดเพ่ือให๎เกิดการ
ใช๎ประโยชน์จากงานวิจัยได๎ หรือ เป็นการท างานที่เกื้อหนุนระหวําง สกว. และภาคีอ่ืน ๆ เชํน องค์การบริหารสํวน
จังหวัดล าพูน(อบจ.) ได๎ให๎การสนับสนุนเครือขํายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูนภายใต๎การสนับสนุนของศูนย์
ประสานงานฯ ที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผํานกระบวนการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎เกษตรกรรมยั่งยืน(โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรระดับจังหวัดล าพูน ปี 2557) และ
ได๎ให๎การสนับสนุนในการทบทวน สืบค๎น และตํอยอดองค์ความรู๎งานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนภายใต๎
โครงการ 1 ทุนทางวัฒนธรรม 1 อปท. หรือ “ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” ทั้ง 57 อปท. ในจังหวัดล าพูน เป็นการ
น าเอาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นฐานการขับเคลื่อนสังคมวัฒนธรรม การศึกษา และเศรษฐกิจชุมชน และ
ปลายปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดล าพูน(คจสจ.ล าพูน) โดยการสนับสนุนของส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหํงชาติ(สช.) ได๎น าเอาองค์ความรู๎จากโครงการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นในจังหวัดล าพูนโดยจัดท า
เอกสารหลักและผลักดันสูํการจัดท านโยบายสาธารณะ(รํางมติ) ของคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดล าพูน 
“ความมั่นคงด๎านอาหารเพ่ือสุขภาวะของประชาชน(คนล าพูน)” พร๎อมกันนี้มีการประสานกับหนํวยงานองค์กรอ่ืน ๆ 
เพ่ือน าเสนอและยกระดับองค์ความรู๎จากโครงการวิจัย ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางชุมชนท๎องถิ่น และการจัด
จ าหนํายสินค๎าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือการน าไปสูํความรํวมมือในการสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารให๎กับชุมชน
ท๎องถิ่นได๎อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน ศูนย์ประสานงานยังได๎ผลักดันประเด็นความมั่นคงด๎านอาหารสูํการจัดท าสมัชชา
สุขภาพจังหวัดล าพูนเพ่ือให๎เกิดนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนความมั่นคงด๎านอาหารในหนํวยงานองค์กรตําง ๆ 
“ความมั่นคงด๎านอาหารเพ่ือสุขภาวะของคนล าพูน ปีที่ 2”(เอกสารมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดล าพูน ปี 2562 ) ภายใต๎
องค์กร “สมาคมเครือขํายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน” ซึ่งเป็นองค์กรที่ยกระดับจากการขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นในโครงการนวัตกรรมองค์กรเครือขํายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดล าพูน (ไมตรี  นันต๏ะจันทร์ , 2557) ของ
การบูรณาการการท างานรํวมกับหนํวยงานองค์กรที่เกี่ยวข๎องทั้งในและนอกจังหวัดล าพูนเพ่ือยกระดับความรู๎พ้ืนที่
รูปธรรมของโครงการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นไปสูํการจัดท านโยบายสาธารณะในแตํละระดับทั้งระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ 
จังหวัด และระดับนโยบายประเทศ รวมถึงการทบทวน สืบค๎น และตํอยอดองค์ความรู๎งานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัดล าพูนภายใต๎โครงการ “ชื่อบ๎านนามเมือง ปี 2560” จ านวน 100 ชุมชน/หมูํบ๎าน  

อยํางไรก็ตาม ศูนย์ประสานงานฯ ได๎มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของจังหวัดล าพูนในปัจจุบันเพ่ือการ
ด าเนินการพัฒนาโจทย์วิจัยรํวมกับชุมชนท๎องถิ่นและหนํวยงานองค์กรที่รับผิดชอบเพื่อหาแนวทางการใช๎งานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นเป็นเครื่องมือในการแก๎ไขปัญหารํวมกัน พบวํา จังหวัดล าพูนปัจจุบันมีประชากร จ านวนทั้ งหมด 406,168 
คน แยกเป็น เพศชาย  196,196  คน  เพศหญิง 209,972  คน (ที่ท าการปกครองจังหวัดล าพูน, 2561) ในพ้ืนที่
จังหวัดล าพูนมีชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่ยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอยูํจ านวน 4 ชาติพันธุ์หลัก ๆ ที่เป็นชาติพันธุ์ดั้งเดิม 
ได๎แกํ ชาติพันธุ์ไตลื้อหรือไตยองเป็นกลุํมใหญํที่อาศัยอยูํในพ้ืนที่จังหวัดล าพูนในชํวง 200 กวําปี ที่ผํานมา ชาติพันธุ์
ไตยวนไทยล๎านนา หรือ โยนก หรือที่เรียกวํา “คนเมือง”เป็นกลุํมคนกลุํมใหญํรองลงมา ชาติพันธุ์ปาเกอญอ หรือกระ
เหรี่ยง เป็นกลุํมชาติพันธุ์ที่สํวนใหญํอาศัยอยูํตามพ้ืนที่สูงในเขตพ้ืนที่อ าเภอแมํทา อ าเภอบ๎านโฮํง อ าเภอทุํงหัวช๎าง 
และอ าเภอลี้ และชาติพันธุ์มอญหรือรามัญ อาศัยอยูํริมน้ าปิงในเขตต าบลบ๎านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน มีอยูํ 
2 หมูํบ๎านคือหมูํบ๎านหนองดูํ และหมูํบ๎านบํอคาว ปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีชาติพันธุ์ตําง ๆ อาศัยอยูํอยํางหลากหลาย 
ที่เป็นแรงงานอพยพย๎ายถิ่นจากตํางจังหวัด และแรงงานข๎ามชาติ เชํน ชาติพันธุ์ไตใหญํ ชาติพันธุ์พมํา ชาติพันธุ์ลาว 



เขมร เป็นต๎น ในศักยภาพจังหวัดล าพูน ที่เป็นแหลํงทรัพย์ในดินอยูํจ านวนมากบริเวณเขตอ าเภอบ๎านโฮํง อ าเภอทุํง
หัวช๎าง และอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน มีสินแรํลิกไนท์ แรํฟลูออไรด์ เป็นสํวนใหญํ มีหนํวยงานองค์กรที่ขับเคลื่อน
งานวิจัยและพัฒนาที่เป็นเสมือนจุดรํวมและที่พ่ึงพาของสังคมเมืองล าพูนคือ “สถาบันวิจัยหริภุญชัย”ในการใช๎
เครื่องมืองานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นสร๎างพื้นที่รูปธรรมและสามารถขับเคลื่อนเชิงนโยบายในแตํละระดับ มีศิลปวัฒนธรรมที่
โดดเดํนและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดล าพูน เคยมีพระเถระที่เป็นที่เคารพบูชาของประชาชน เชํน ครูบาเจ๎าศรีวิชัย 
ครูบาขาวปี ครูบาวงษา ครูบาพรหมมา มีงานวิจัยและพัฒนาในพื้นที่จากหลายหนํวยงาน มีกลุํมคนรุํนใหมํที่สนใจตํอ
ปัญหาของคนล าพูน  

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินโครงการวิจัยการสํงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยภารกิจตํอเนื่องฝ่าย
วิจัยเพื่อท๎องถิ่นจังหวัดล าพูน เป็นการด าเนินโครงการวิจัยตามแนวคิดของงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น(Community Based 
Research) (กชกร  ชิณะวงศ์.งานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นสื่อความหมายผํานฐานคิดและประสบการณ์.วนิดาเพลส 
เชียงใหมํ. 2548.) ที่มุํงสนับสนุนให๎เกิดโครงการวิจัยโดยมีเป้าหมายสร๎างกระบวนเรียนรู๎ให๎กับชุมชนท๎องถิ่นน าเอา
งานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นเป็นเครื่องมือเพ่ือให๎เกิดการแก๎ไขปัญหารํวมกันแนวคิดการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจึงเน๎นปัญหาวิจัยต๎อง
มาจากชุมชนท๎องถิ่น ชุมชนเป็นผู๎เสนอปัญหา คนในชุมชนมีสํวนรํวมในการด าเนินโครงการวิจัย และมีการปฏิบัติการ
วิจัยในพื้นที่  

นโยบายที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยในการสนับสนุนโครงการวิจัยประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
เกษตรกรรมยั่งยืน เชํน นโยบายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่จ าเป็นตํอการสนับสนุน
โครงการวิจัยเพื่อท๎องถิ่น ได๎แกํ แผนแมํบทแก๎ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม๎ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน พ.ศ.2557  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปราม
และการหยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม๎. และค าสั่งคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 66 / 2557 เรื่อง 
เพ่ิมเติมหนํวยงานส าหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม๎ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็น
การชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม พ.ศ. 2560 – 2564  (ราชกิจจานุเบกษา. 
(2560). ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม. เลํม 134 ตอนที่ 123 ก 12 ธันวาคม 2560 หน๎า 
40. และราชกิจจานุเบกษา. (2560). ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  เรื่อง แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล๎อม พ.ศ. 2560 – 2564) รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ พ.ศ.2560-2564 
(คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ. (2560) 

ปี 2562 ได๎มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานฯ โดยสรุปจากข๎อเสนอแนะของ
ผู๎อ านวยการ สกว. คณะผู๎บริหาร สกว. เครือขํายนักวิจัยท๎องถิ่นภาคเหนือ ตัวแทนนักวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจังหวัดล าพูน 
ผู๎ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือขําย ดังกลําวมาแล๎วข๎างต๎น พร๎อมทั้งข๎อสรุปจากเวทีการประชุมของเครือขํายศูนย์
ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นภาคเหนือเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 และเพ่ือให๎สอดคล๎องกับยุคสมัยและสถานการณ์
ในปัจจุบันมุํงเน๎นการสร๎างงานวิจัยที่เกิดผลกระทบสูงและวงกว๎าง  จึงมีการขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจังหวัด
ล าพูน ปี 2562 ที่ยังคงยุทธศาสตร์รํวมกันของเครือขํายศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นภาคเหนือในการขับเคลื่อน
ประเด็นความมั่นคงด๎านอาหารในการปกป้องพ้ืนที่อาหาร พร๎อมทั้งการหนุนเสริมชํวยเหลือซึ่งกันและกันของศูนย์



ประสานงานฯเพื่อให๎สามารถขึ้นโครงการวิจัยได๎ตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีการพัฒนาโครงการวิจัยในระดับลุํมน้ า 
และระดับพื้นท่ี จ านวน 5 โครงการ ครอบคลุมชุมชนทั้งหมด จ านวน 69 ชุมชน ใน 7 ต าบล 3 อ าเภอ เป็นประเด็น
ประเด็นความมั่นคงด๎านอาหาร ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พืชอาหารและสมุนไพร และการ
บริหารจัดการชุมชน โดยสามารถออกสัญญาโครงการได๎เพียง 1 โครงการ อีก 4 โครงการ ผู๎อ านวยการฝ่ายวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได๎ให๎ข๎อเสนอวําให๎สามารถออกสัญญาในปีงบประมาณ 2563 ใน
เดือนตุลาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การเปลี่ยนผํานขององค์กรอีกทั้งงบประมาณของฝ่ายวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นไมํ
เพียงพอตํอการจัดท าสัญญาโครงการวิจัยฯในปี 2562  โดยในระยะตํอไปจึงมีการติดตามหนุนเสริมโครงการวิจัยให๎มี
คุณภาพและปิดโครงการตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนทั้งหมด 6 โครงการ เป็นการปฏิบัติงานภายใต๎กรอบ
ภารกิจของศูนย์ประสานงานฯ เพ่ือน าผลการศึกษาไปพัฒนาการปฏิบัติงานตามหน๎าที่และอ านาจของ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม(สกสว.) สามารถติดตามและสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 6 
โครงการ ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เกิดการใช๎ประโยชน์จากงานวิจัย (RE) และเกิดการเผยแพรํ
ผลงานสูํสาธารณะ รวมถึงเกิดการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชาวบ๎านและสร๎างภาคีเครือขํายในการด าเนินงานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นในพื้นที่จังหวัดล าพูน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ผลการวิจัยภายใต๎กรอบภารกิจของโครงการ เพื่อผลการศึกษาไปพัฒนาการปฏิบัติงานตาม

หน๎าที่และอ านาจของ สกสว. 
2. เพ่ือติดตามและสนับสนุนโครงการวิจัย จ านวน 6 โครงการ ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
3. เพ่ือให๎เกิดการใช๎ประโยชน์จากงานวิจัย (RE) จ านนวน 5 เรื่อง และเกิดการเผยแพรํผลงานสูํสาธารณะ 
4. เพ่ือเกิดการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชาวบ๎านและสร๎างภาคีเครือขํายในการด าเนินงานในหลากหลายระดับ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม(Participatory Action Research) โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่น (Community Based Research)  
 ประชากรและกลุํมเป้าหมายของการวิจัย ด าเนินการสนับสนุนโครงการวิจัยในระดับลุํมน้ า และระดับพ้ืนที่ 
จ านวน 5 โครงการ ครอบคลุมชุมชนทั้งหมด จ านวน 69 ชุมชน ใน 7 ต าบล 3 อ าเภอ ได๎แกํ  ต าบลป่าพลู อ าเภอ
บ๎านโฮํง ต าบลทากาศ ต าบลทาสบเส๎า อ าเภอแมํทา ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน ต าบลบ๎านปวง และต าบล
ตะเคียนปม อ าเภอทุํงหัวช๎าง  

มีขั้นตอน และเครื่องมือในการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยและยกระดับความรู๎
จากโครงการวิจัย ดังนี้  

 (1)  การติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยที่อยูํระหวํางการด าเนินการให๎มีคุณภาพ มีการน าเอาองค์ความรู๎ไป
ใช๎ประโยชน์ในหนํวยงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ซ่ึงการติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย
ในปี 2560-2562 จ านวน 6 โครงการ มีการด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ดังนี้  



   1) การติดตามเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยให๎มีคุณภาพ ปิดโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการ
น าเอาองค์ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ในหนํวยงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน องค์การบริหารสํวนจังหวัดล าพูน(อบจ.) เป็นต๎น  

  2) การจัดเวทีเพ่ือการน าเสนอรายงานความก๎าวหน๎าโครงการวิจัย 
  3) การจัดเวทีเพ่ือการน าเสนอ (รําง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
  4) การพัฒนาทักษะบุคลากร นักวิจัยและเครือขําย การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย/พ่ีเลี้ยงจาก 

อปท. และหนํวยงานตําง ๆ ในเรื่อง แนวคิดวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น การเรียนรู๎การท างานรํวมกับชุมชน การศึกษาวิเคราะห์
ชุมชนอยํางมีสํวนรํวม การเชื่อมโยงกับกระแสโลก / ความมั่งคงด๎านอาหารกระบวนการออกแบบการเรียนรู๎ การ
ถอดบทเรียน/ถอดความรู๎ การท า social mapping การคืนความรู๎สูํชุมชน และการเขียนรายงานวิจัย  เป็นต๎น   

  5) การจัดกิจกรรมหัววัดงานวิจัยในพื้นที่การจัดเวทีแลกเปลี่ยนโครงการวิจัย (หัววัดวิจัย) 
  6) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ประสานงานฯ โดยการเข๎ารํวมแลกเปลี่ยนความรู๎กับเครือขําย

ศูนย์ประสานงาน ในภาคเหนือ 
  7) การสรุปบทเรียนการท างาน 

- การจัดเวทีประชุมประจ าเดือนของคณะท างาน (คณะกรรมการเจ๎าหน๎าที่ และผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎อง) 

- การจัดเวทีสรุปบทเรียนเพ่ือทบทวนการด าเนินงานที่ผํานมาและการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในระยะตํอไป 

8) การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

- การประชาสัมพันธ์ทางการจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ 

- การผลิตวีดีทัศน์ (VCD)  
การจัดท า website Blog Face book นิทรรศการ หนังสือเลํมเล็ก สมุดปกขาว 

เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย แบบบันทึกข๎อมูล แบบบันทึกการจัดเวทีเสวนา เครื่องบันทึกเสียง  กล๎อง
บันทึกภาพ สมุดบันทึก แบบฟอร์มลงชื่อผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม การค๎นคว๎าแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และ
เอกสารจากหนํวยงานองค์กรที่เกี่ยวข๎อง เป็นต๎น 
 (2) การยกระดับและพัฒนาองค์ความรู้จากการท างานวิจัยและการหนุนเสริมงานวิจัย เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่น 
   1) การพัฒนาและยกระดับความรู๎จากโครงการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นในประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน 
   2) การติดตามหนุนเสริมโครงการวิจัยที่อยูํระหวํางการด าเนินโครงการ ให๎สามารถด าเนินการได๎
บรรลุวัตถุประสงค์ มีการน าเอาองค์ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ RE จ านวน 5 เรื่องและสามารถปิดโครงการได๎ใน
ระยะเวลาตามสัญญา  
   3) กิจกรรมใช๎ความรู๎จากงานวิจัยไปใช๎ประโยชน์และแก๎ไขปัญหาในชุมชนท๎องถิ่นเป็นการจัดเวที
แลกเปลี่ยนความรู๎ของงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นในแตํละประเด็น 



เครือ่งมือที่ใช๎ในการวิจัย แบบบันทึกข๎อมูล แบบบันทึกการจัดเวทีเสวนา เครื่องบันทึกเสียง กล๎องบันทึกภาพ 
สมุดบันทึก แบบฟอร์มลงชื่อผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม การค๎นคว๎าแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง และเอกสารจาก
หนํวยงานองค์กรที่เกี่ยวข๎อง เป็นต๎น 

 (3) การพัฒนาทักษะบุคลากร นักวิจัยและเครือขําย 
1) การอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย/พี่เลี้ยงจาก อปท. และหนํวยงานตําง ๆ 
- แนวคิดวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น 
- การเรียนรู๎การท างานรํวมกับชุมชน การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนอยํางมีสํวนรํวม 
- การเชื่อมโยงกับกระแสโลก / ความมั่งคงด๎านอาหาร 
- กระบวนการออกแบบการเรียนรู๎ 
- การถอดบทเรียน/ถอดความรู๎ 
- การท า social mapping 
- การคืนความรู๎สูํชุมชน 
- การเขียนรายงานวิจัย 
- ฯลฯ 

   2) การพัฒนาเครือขํายวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจังหวัดล าพูนและศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น
ภาคเหนือในประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการสร๎างเครือขํายความรํวมมือของประเด็น (เนื้อหา)บุคลากร (นักวิจัย 
และบุคลากรในหนํวยงาน) และพ้ืนที่รํวมกับหนํวยงาน(งานวิชาการ)  

3) การจัดกิจกรรมหัววัดงานวิจัยในพื้นที่การจัดเวทีแลกเปลี่ยนโครงการวิจัย (หัววัดวิจัย) 
(4) การสรุปบทเรียนการท างาน 

   1) การจัดเวทีประชุมประจ าเดือนของคณะท างาน (คณะกรรมการเจ๎าหน๎าที่ และผู๎ที่มีสํวน
เกี่ยวข๎อง) 
   2) การจัดเวทีสรุปบทเรียนเพ่ือทบทวนการด าเนินงานที่ผํานมาและการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในระยะตํอไป 

การวิเคราะห์ข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช๎การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยมีขั้นตอนคือ 

1. การจัดแฟ้มข๎อมูล เป็นการจัดระบบข๎อมูลที่เก็บรวบรวมจากการติดตามสนับสนุนโครงการวิจัย เพ่ือ

จ าแนกและจัดหมวดหมูํของข๎อมูลตามประเด็น และวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนด 

2. วิเคราะห์ข๎อมูลด๎วยความระมัดระวัง ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปและตีความข๎อเท็จจริงที่ได๎มา
ตามสภาพการณ์และข๎อมูลที่ได๎รับ เพ่ือบรรยายลักษณะของความรู๎ในแตํละด๎าน  

ผลการวิจัย 
 การด าเนินโครงการการติดตามหนุนเสริมงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจังหวัดล าพูน  ภายใต๎ภารกิจของศูนย์

ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจังหวัดล าพูน โดยการด าเนินงานที่ผํานมาของศูนย์ประสานงานฯ ในชํวง 9 เดือน 
(ตุลาคม 2562– มิถุนายน 2563) เป็นการติดตามสนับสนุนการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นภายใต๎ศูนย์ประสาน
งานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นจังหวัดล าพูน จ านวนทั้งหมด 6 โครงการ เป็นโครงการที่ด าเนินการสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562 



จ านวน 5 โครงการ และโครงการที่มีการข้ึนสัญญาปี 2562 จ านวน 1 โครงการ โดยสิ้นสุดการด าเนินโครงการวิจัยใน
เดือนมิถุนายน 2563 สามารถสรุปได๎ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1) การวิเคราะห์ผลการวิจัยภายใต้กรอบภารกิจของโครงการ เพื่อผลการศึกษาไปพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่และอ านาจของ สกสว. จึงเป็นการปฏิบัติภารกิจตามที่ได๎รับมอบหมายส าหรับศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นจังหวัดล าพูน คือ กระบวนการพัฒนาโครงการวิจัย หรือขั้นตอนชํวงต๎นทางที่ ได๎มีการพัฒนาโครงการเพ่ือให๎
ได๎มาซึ่งโครงการวิจัย พ้ืนที่วิจัย และคนวิจัย ในชํวงที่ผํานมาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยที่มี
สถานการณ์ปัญหาในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และประเด็นการท าเกษตรแบบยั่งยืน 
รํวมกับประชาชนและชุมชนที่ได๎รับผลกระทบ จึงเป็นการพัฒนาโครงการรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด๎วย เนื่องจาก
ในสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น สํวนใหญํสืบเนื่องมาจากข๎อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข๎อง จึงเป็นการหาแนวทาง
หรือทางออกรํวมกันระหวํางประชาชนและหนํวยงานองค์กร ที่ต๎องการหาแนวทางออกรํวมกันโดยใช๎งานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นเป็นเครื่องมือ การขึ้นโครงการวิจัยเป็นการบูรณาการการท างานรํวมกับหนํวยงานองค์กรและประชาชนใน
พ้ืนที่ ทั้งนี้ยังคงเน๎นความส าคัญของงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นท่ีโจทย์วิจัยมาจากปัญหาของชาวบ๎าน ชาวบ๎านมีสํวนรํวมใน
กระบวนการวิจัย และมีการปฏิบัติการรํวมกันในพ้ืนที่วิจัย ผลการด าเนินโครงการวิจัยทั้ง 6 โครงการ จึ งสามารถ
ตอบวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการวิจัยที่ได๎ตั้งไว๎ มีโครงการวิจัยที่สามารถน าไปสูํการเชื่อมโยงและขยายผล
ในการจัดท าแผนของหนํวยงาน  

2)  การติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยอยู่ระหว่างการด าเนินการให้มีคุณภาพ และมีการน าเอาองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานองค์กร (ช่วงกลางน้ า-ปลายน้ า) เป็นกระบวนการในการติดตามและสนับสนุน
โครงการวิจัย จ านวน 6 โครงการ และอีก 1 โครงการวิจัยที่จัดท าสัญญาปี 2563 ให๎เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบโจทย์และวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย น าไปสูํการแก๎ไขปัญหารํวมกันในพ้ืนที่ และ
ปิดโครงการได๎ตามระยะเวลาที่ ภุญชัย, 2561) ที่ได๎น าเอาเนื้อหาความรู๎จากงานวิจัยมาน าเสนอแลกเปลี่ยนความรู๎
รํวมกันกับภาครัฐ วิชาการ และประชาสังคมในจังหวัดล าพูน รวมถึงการน าเสนอองค์ความรู๎จากงานวิจัยในการจัด
งานบุญข๎าวใหมํ “สืบฮีตสานฮอย ฮ๎อยก าก๊ึด คนฮักหละปูน ครั้งที่ 3” ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม
การน าเสนอแลกเปลี่ยนประเด็นของการผลิต “ข๎าว” และ “ล าไย” ของเกษตรกรและภาคีเครือขําย กิจกรรมทั้งสอง
กิจกรรมเป็นการเชื่อมประสานหนํวยงานทั้งภายในและภายนอกของศูนย์ประสานงานที่มีการขับเคลื่อนอยําง
ตํอเนื่องมีเครือขํายนักวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจังหวัดล าพูน ได๎มีการน าเสนอองค์ความรู๎และผลผลิตจากงานวิจัยให๎กับ
ประชาชน หนํวยงานองค์กรตําง ๆ ได๎น าไปสูํแนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และขยายผลในการสร๎างรายได๎
สํงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนพ้ืนที่วิจัย ทั้งนี้ยังได๎มีการเผยแพรํ สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนิน
โครงการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น เชํน การจัดรายการวิทยุชุมชน การประชาสัมพันธ์  website/Blog/Face book/สารคดี
รํวมกับทีวีไทยการจัดนิทรรศการ และหนังสือเลํมเล็กและการประชาสัมพันธ์ตามสื่อตําง ๆการจัดกิจกรรมงาน 
รํวมกับหนํวยงานองค์กรและเครือขําย    

4) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชาวบ้านและสร้างภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานในหลากหลายระดับ 
พบวํา การพัฒนาศักยภาพทั้งสํวนของเจ๎าหน๎าที่ของศูนย์ประสานงานฯ และนักวิจัยในโครงการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น
จังหวัดล าพูน ทั้งเป็นการประชุมรํวมกับหนํวยงานองค์กรตําง ๆ การเข๎ารํวมกิจกรรมการน าเสนอผลการขับเคลื่อนใน
ประเด็นตําง ๆ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพขอองบุคลลากร เชํน เวทีการประชุมเชิง



ปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น สูํการลดความเหลื่อมล้ า โดย ส านักงานการวิจัยแหํงชาติ (วช.) 
สถาบันคลังสมองของชาติ การพัฒนาคณะท างานเยาวชนของศูนย์ประสานงานฯ และเยาวชนในโครงการ Active 
Citizen ที่ใช๎กระบวนการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น (กชกร  ชิณะวงศ์, 2548.) ในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใน
จังหวัดล าพูน เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการปลุกส านึกสร๎างพลัง เสริมศักยภาพ เยาวชนเมืองล าพูน  โดยการ
สนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมูลนิธิสยามกัลป์มาจน จ านวน 15 พ้ืนที่ 
ในการขับเคลือ่นโครงการของเยาวชนในประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม การจัดการป่าชุชน ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน และเกษตรยั่งยืน สํวนใหญํเป็นพื้นที่ในโครงการวิจัยเพื่อท๎องถิ่นจังหวัดล าพูน และเป็นลูกหลานของนักวิจัย มี
การตํอยอดความรู๎และสืบสานสิ่งที่ผู๎ใหญํได๎ด าเนินการมากํอน การเข๎ารํวมกิจกรรมงานมหกรรมสานพลังสร๎างสุข
ภาวะภาคเหนือ ครั้งที่ 2 “สานพลังพลเมืองตื่นรู้สู่ชุมชนเข้มแข็ง” ที่มีการยกระดับความรู้ประเด็นเกษตรกรรม
ยั่งยืนของศูนย์ประสานงานฯ น าไปสู่แนวทางการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน รวมถึงการเข้าร่วมเวทีการ
ประชุมเครือขํายวิจัยเพื่อท๎องถิ่นภาคเหนือของส านักงานคณะกรรมการวิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม(สกสว.) ที่ได๎
มีการจัดกิจกรรมการประชุมเพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจตํอการขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นในชํวงการเปลี่ยนผําน
องค์กร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชํวงที่ผํานมาจึงเป็นการมุํงสร๎างแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือ
ท๎องถิ่นให๎ยังคงอยูํทั้งรูปแบบและแนวคิด  

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การด าเนินกิจกรรมของสถาบันวิจัยหริภุญชัย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจังหวัดล าพูน ในระยะ 9 

เดือน (ตุลาคม 2562– มิถุนายน 2563) เป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยในประเด็นความมั่นคงด๎านอาหารในการ
จัดการทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืน บนฐานทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชนท๎องถิ่น ในการด าเนินกิจกรรมในการ
ประสานความรํวมมือกับหนํวยงาน องค์กร ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพ่ือการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนบูรณา
การงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นกับงานพัฒนาในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ในการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ของโครงการวิจัยการมีสํวนรํวมในการจัดการช๎างและปศุสัตว์
ปลํอยเลี้ยงในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ต าบลทากาศ และต าบลทาสบเส๎า อ าเภอแมํทา จังหวัดล าพูน 
(ธวิช  จินะกาศ และคณะ, 2563) พ้ืนที่เขตห๎ามลําสัตว์ป่าบ๎านโฮํง จึงเป็นการด าเนินงานที่สอดคล๎องกับทิศทางการ
ด าเนินงานของหนํวยงานองค์กรที่เกี่ยวข๎องตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน โดย
ให๎ชุมชนที่อยูํอาศัยและประกอบอาชีพในพ้ืนที่ได๎มีสํวนรํวมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่ง
งานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจึงเป็นกระบวนการที่สร๎างความเข๎าใจ สร๎างการเรียนรู๎ พัฒนาศักยภาพของผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง
เพ่ือหาแนวทางและวิธีการอยํางสันติ และมีความเป็นประชาธิปไตย ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการ
พัฒนาโจทย์วิจัยของศูนย์ประสานงาน ฯ เป็นประเด็นที่มาจากปัญหาของการใช๎ประโยชน์ในที่ดินท ากิน ที่อยูํอาศัย
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ป่า กระบวนการวิจัยจึงต๎องเริ่มต๎นจากการทบทวนประวัติศาสตร์การตั้งรกรากถิ่นฐาน
จนถึงการพิสูจน์สิทธิรํวมกันกับหนํวยงานองค์กรที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎เกิดการจัดการและแก๎ไขปัญหาอยํางเป็นธรรมและ
ยั่งยืน จึงสอดคล๎องกับค าสั่งคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 66/2557 เรื่องเพ่ิมเติมหนํวยงานส าหรับการ
ปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม๎และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์
ปัจจุบัน (ค าสั่ง คสช.ที่ 66/2557) ซึ่งค าสั่งฉบับนี้เพ่ือให๎การด าเนินการและการประสานงานในการปราบปรามและ



หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ตําง ๆ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถลดผลกระทบที่
จะกํอให๎เกิดความเสียหายตํอระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมของประเทศโดยรวม มีเนื้อหาส าคัญคือ การ
ด าเนินการใด ๆ ต๎องไมํสํงผลกระทบตํอประชาชนผู๎ยากไร๎ ผู๎มีรายได๎น๎อย และผู๎ไร๎ที่ดินท ากิน ซึ่งได๎อาศัยในพ้ืนที่เดิม
นั้น ๆ กํอนค าสั่งนี้มีผลบังคับใช๎ ยกเว๎นผู๎ที่บุกรุกใหมํ จะต๎องด าเนินการสอบสวน และพิสูจน์ทราบ เพ่ือก าหนดวิธี
ปฏิบัติที่เหมาะสมและด าเนินการตามข้ันตอนตํอไป ยังตรงกับทิศทางการจัดการที่ดินท ากินให๎กับชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหํงชาติ(คทช.) และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 (ราชกิจจานุเบกษา , 2560.) และตรงกับที่ (กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร, 2557.) ในการประชาสัมพันธ์สร๎างความเข๎าใจให๎ทุกภาคสํวนของสังคมได๎เข๎ามามีสํวนรํวมใน
การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม๎รํวมกัน 

การด าเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ได๎ก าหนดไว๎ สามารถผลิตโครงการวิจัยตามที่ได๎ตามที่ก าหนด มีการ
ติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อท๎องถิ่น เป็นการติดตามหนุนเสริมโครงการวิจัยที่อยูํระหวํางการด าเนินโครงการให๎
สามารถด าเนินการได๎บรรลุวัตถุประสงค์ มีการน าเอาองค์ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ การน าเอาองค์ความรู๎จาก
โครงการวิจัยไปใช๎ประโยชน์มีทั้งในรูปแบบการเขียน RE (Research Exploitation) เพ่ือน าเสนอสูํสาธารณะ และ
การน าไปขยายผลของหนํวยงานองค์กรที่เกี่ยวข๎อง โดยการเขียน RE ปี 2563 จ านวนทั้งหมด 6 เรื่อง สํวนการน าไป
ขยายผลในหนํวยงานองค์กร ศูนย์ประสานงานฯ ได๎วางแนวทางหลักในการสนับสนุนโครงการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นทุก
โครงการที่จะต๎องสามารถบูรณาการหรือเชื่อมโยงกับหนํวยงานองค์กรในท๎องถิ่นเพ่ือที่จะสามารถตํอยอด หรือ
ยกระดับองค์ความรู๎จากโครงการวิจัยไปขยายผล  มีโครงการวิจัยหลายโครงการได๎น าเอาองค์ความรู๎ ไปสูํการจัดท า
ระเบียบ กฎกติกาของชุมชน ต าบล เชํน การจัดท าข๎อตกลงในการจัดการทรัพยากรด๎วยวิถีและวัฒนธรรมชุมชนบ๎าน
ป่าแป๋  และการสถาปนาเป็นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษบ้านดอยช้างป่าแป๋ (ต่าหลู่เก่อชอ) ของโครงการวิจัยการ
สร๎างพ้ืนที่เขตวัฒนธรรมพิเศษของชุมชนบ๎านดอยช๎างป่าแป๋สูํวิถีแหํงชีวิต (บัญชา มุแฮ และคณะ, 2563) การจัดท า
แผนการจัดการทรัพยากรของชุมชนองค์การบริหารสํวนต าบลบ๎านปวงของโครงการวิจัยการมีสํวนรํวมในการจัดการ
ปัญหาที่ดินท ากินของชุมชน ต าบลบ๎านปวง อ าเภอทุํงหัวช๎าง จังหวัดล าพูน (นิมิตร สาค า และคณะ, 2563) รวมถึง
น าไปจัดท าแผนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนในการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรสูํเมืองเกษตรปลอดภัย 
ปีงบประมาณ 2561-2565 (แผนพัฒนาจังหวัดล าพูน ปี 2561-2565) การจัดท าแผนการทํองเที่ยวโดยชุมชนของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดล าพูน(อบจ.) ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองล าพูนของโครงการวิจัยการจัดการทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยชุมชน 5 ชุมชน เทศบาลเมืองล าพูน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน (ทัศนีย์ บุญมาภิ และคณะ, 2563) 
เป็นต๎น 

 

องค์ความรู้งานวิจัย 
การด าเนินโครงการวิจัยการติดตามหนุนเสริมงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจังหวัดล าพูน ภายใต๎ภารกิจของศูนย์

ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นจังหวัดล าพูน ในภารกิจหลักของการหนุนเสริมโครงการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด
ล าพูนกระบวนการที่ส าคัญตั้งแตํเริ่มต๎นการพัฒนาโจทย์วิจัยหรือชํวงต๎นทาง และชํวงระหวํางการด าเนินโครงการ 
จนถึงปิดโครงการวิจัย เพ่ือให๎เกิดการขับเคลื่อนโครงการวิจัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถน า เอาองค์ความรู๎ไป



แก๎ไขปัญหาได๎อยํางเป็นรูปธรรม และปิดโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีสรุปองค์ความรู๎กระบวนการหนุน
เสริมการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อท๎องถิ่นจังหวัดล าพูน ได๎ดังนี้ 

แผนภูมิ กระบวนการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดล าพูน หรือการได้มาซึ่งโจทย์วิจัย 
(ช่วงต้นน้ า) 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

จากแผนภูมิอธิบายเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

  1) ขั้นตอนของการขึ้นโจทย์วิจัย/การได้มาซึ่งโครงการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเวทีระดมปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดล าพูน  

ขั้นตอนที่ 2 การได๎มาซึ่งข๎อเสนอโครงการทั้งรูปแบบ Concept paper (CP) หรือเต็มรูปแบบ Project 

Proposal (PP)  

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณา ในเวทีการประชุมทุกเสาร์ที่ 1 ของเดือน ได๎น าเสนอเพ่ือให๎ที่ประชุมได๎พิจารณา

ให๎ข๎อคิดเห็นตํอโครงการวิจัย และเวทีการพิจารณาโครงการที่ได๎เชิญผู๎ทรงคุณวุฒิและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เป็นกรณีเฉพาะ  

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาโครงการ ทุกโครงการต๎องมีการพัฒนาโครงการรํวมกับชุมชนวิจัย การพัฒนา

โครงการในพ้ืนที่แตํละครั้งมีหลายรูปแบบ-แนวทาง บางพ้ืนที่มีหนํวยงาน/องค์กรให๎การสนับสนุนก็จะได๎รับการ

 
ท่ีมาของโจทย ์

- ชุมชน 
- กรรมการ/สถาบนัฯ/
เครอืขา่ย 
- หน่วยงาน/องคก์ร อปท. 
- พระนิสติ นิสติ นกัศกึษา 

การประชาสมัพนัธ ์

- วทิย,ุ online  
- นิทรรศการ 
 

 เวทปีระเดน็ 
ปญัหาสถานการณ์ 

- การเรยีนการสอน 
- อบรม/วทิยากร 

CP 

(Concept paper) 

Node 

พิจารณาผ่าน
กลไกของ

สถาบนัฯ/
โหนด 

กลไกระดบัภาค/
เครอืขา่ยวจิยั
ภาคเหนือ 

ลงพืน้ที ่
พฒันา
โครงการวจิั
ย 

คน 
 

 พืน้ที ่
 
ประเดน็ 

 
พืน้ที ่

  ชีแ้จงแนวคดิ CBR /
ประเดน็การจดัการ
ทรพัยากร เกษตรกรรม
ยัง่ยนื และความมัน่คง
ดา้นอาหาร(VCD/Power 
Point) 

  วเิคราะหช์ุมชน/ประเดน็ 
-จุดแขง็ 
-จุดออ่น 
-ประเดน็ 

  ประเดน็ชดัเจน 
 ก าหนดแนวทางการวจิยั 
เครื่องมอื, ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
ฯลฯ 

  วางบทบาททมี 
-คนเขยีน CP, เลขา,
การเงนิบญัช ี
-นกัวชิาการทอ้งถิน่/
นกัวจิยั 

  พฒันาทกัษะนกัวจิยั 
  -แลกเปลีย่น/ศกึษาดงูาน 
  - อบรม 

วชิาการ ชาวบา้น 

กระบวนการพฒันาโครงการวิจยัเพือ่ท้องถ่ินจงัหวดัล าพนู 

การประสาน /จดั
กระบวนการเรยีนรูก้บั 
ชุมชน หน่วยงาน 
องคก์ร 

Proposal 

ประสานความร่วมมือ 
หน่วยงาน ชุมชน  



ประสานและอธิบายที่มาที่ไปในเบื้องต๎น(สํวนใหญํจะรับรู๎และเห็นความส าคัญของกระบวนการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นมา

กํอน) บางพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ใหมํ ชุมชนและนักวิจัยยังไมํคํอยคุ๎นเคยการท าวิจัยมากํอน  

ความรู้ที่ใช๎ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น  ที่ผํานมาการแสวงหาความรู๎
จะต๎องสอดคล๎องกับหัวข๎อหรือโจทย์วิจัยของแตํละพ้ืนที่ เชํน ในประเด็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม ต๎องมี
การประสานความรํวมมือในการขับเคลื่อนพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง และเขตห๎ามลําสัตว์ป่า เป็น
การศึกษาและน าความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกลําว ได๎แกํ นโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลไทยใน
ปัจจุบันในแผนแมํบทแก๎ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม๎,การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยํางยั่งยืน ค าสั่งคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 64/2557 เรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม ๎(ค าสั่ง คสช. 64/2557) และค าสั่งคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 66/2557 เรื่องเพ่ิมเติมหนํวยงาน
ส าหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม๎และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวใน
สถานการณ์ปัจจุบัน(ค าสั่ง คสช. 66/2557) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในการประกาศเขต
ห๎ามลําสัตว์ป่าฯ พระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณท่ีดินป่าให๎เป็นอุทยานแหํงชาติ พ.ศ. 2560 ข๎อมูลเกี่ยวกับเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เป็นต๎น ซึ่งเป็นนโยบายที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการที่ดินในพ้ืนที่เขตป่า ความรู๎เกี่ยวกับอ านาจ
ท๎องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สิทธิชุมชนกับกระบวนการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (ราชกิจจานุเบกษา เลํม 134) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ 
พ.ศ.2560-2564 (ยุทธศาสตร์ชาติ ปี 2560-2564)  ยุทธศาสตร์จังหวัดล าพูนในการสํงเสริมและพัฒนาเกษตรสูํเมือง
อาหารปลอดภัย นโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือ
ปฏิรูปภาคการเกษตรภายใต๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงข๎อก าหนดและนโยบายของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(อปท.) ในพ้ืนที่ของโครงการวิจัย และแนวทางการสนับสนุนของหนํวยงานองค์กรตําง ๆ 
ที่เก่ียวข๎อง ในการประสานงานและบูรณาการรํวมกับหนํวยงาน จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องศึกษาความรู๎วัฒนธรรมของ
แตํละหนํวยงานองค์กรที่แตกตํางกัน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการประสานความรํวมมือการบูรณาการที่เกิดขึ้น 
สํวนใหญํจะเป็นการขาดความเข๎าใจระหวํางองค์กร การแก๎ไขที่ผํานมานอกจากต๎องท าการศึกษาถึงนโยบายและ
วัฒนธรรมขององค์กร การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจรํวมกันแล๎ว การปฏิบัติการตามเงื่อนไขและกฎหมายของแตํละ
องค์กรก าหนด รวมถึงการวางเป้าหมายรํวมกันเพ่ือให๎เกิดประโยชน์รํวมกันทั้งสองฝ่ายทั้งในสํวนของหนํวยงานและ
ศูนย์ประสานงานฯ ในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยที่ไมํสํงผลกระทบตํอหนํวยงานสามารถจัดการแก๎ไขปัญหาและเป็น
ประโยชน์ตํอประชาชน 
 2) ขั้นตอนการติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการด าเนินการให้มีคุณภาพ และมีการ
น าเอาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ช่วงกลางน้ า-ปลายน้ า) 

 
 
 
 
 
 



 แผนภูมิ การติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการด าเนินการให้มีคุณภาพ และมีการน าเอา
องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ช่วงกลางน้ า-ปลายน้ า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 จากแผนภูมิอธิบายเป็นขั้นตอน ได้ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเปิดตัวโครงการวิจัย เวทีสร๎างความรู๎ความเข๎าใจงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่นให๎กับทีมวิจัย และผู๎

ที่เก่ียวข๎องในเวทีการเปิดตัวโครงการวิจัย  
ขั้นตอนที่ 2 การหนุนเสริมโครงการวิจัยในพ้ืนที่โครงการวิจัย เป็นการสนับสนุนโครงการวิจัยในการ

ออกแบบเครื่องมือเพ่ือการเก็บรวบรวมข๎อมูล การวางแผนการด าเนินโครงการวิจัย การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
โครงการวิจัย การอบรมเพ่ิมเติมทักษะด๎านตําง ๆ การวิเคราะห์ข๎อมูล เทคนิคการวิจัย การจัดเวทีกิจกรรมตําง ๆ 
การคืนข๎อมูลสูํชุมชน โดยมีการประสนงานการติดตามหนุนเสริมในขั้นตอนตําง ๆ จาก ผู๎ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ 
นักวิจัยเกํา นักวิจัยพื้นที่อ่ืน และคณะกรรมการสถาบันฯ 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามสนับสนุนการจัดท ารายงานความก๎าวหน๎าโครงการวิจัย รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎และระยะเวลาที่ก าหนด เป็นการติดตามทั้งการลงพ้ืนที่ การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู๎เพื่อให๎สามารถน าเอาความรู๎ไปปรับใช๎ในพื้นที่ของตนเอง 

เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจ  งานวิจัย

เพ่ือท้องถิ่น(เปิดตัวโครงการวิจัย) 

- VCD  

- Power point 

- เอกสาร /แผํนพับ 

 

การหนุนเสริมโครงการวิจัย 

- การออกแบบเครื่องมือ 

- การเก็บรวบรวมข๎อมลู 

- การวิเคราะห์ข๎อมลู 

- การศึกษาดูงาน 

- การแลกเปลี่ยนโครงการวิจยั 

- การอบรมเพิ่มเตมิทักษะด๎าน

ตําง ๆ  

- การคืนข๎อมูลสูํชุมชน  

-  

การเขียนรายงานวิจัย 

ความก๎าวหน๎า และฉบับสมบูรณ ์

 

 

การหนุนเสริม 

- ผู๎ทรงคุณวุฒิ 

- นักวิชาการ 

- นักวิจัยเกํา 

- กรรมการสถาบันฯ 

- นักวิจัยพื้นท่ีอื่น 

 

ส่งร่าง/รายงานวิจัย/กลไกภาค

พิจารณา 

- รายงานความก๎าวหน๎า 

- รายงานฉบับสมบูรณ์สมบูรณ ์

 

 

ส่งรายงานวิจัย(ตามก าหนด) 

- รายงานความก๎าวหน๎า 

- รายงานฉบับสมบูรณ์

สมบูรณ์ 

 

 

 ร่าง/รายงานวิจัย 

- รายงานความก้าวหน้า 

- รายงานฉบับสมบูรณ์ 

 

โค ร ง ก า รวิ จั ยบ รรลุ ต าม

วัตถุประสงค์/เอาความรู้ไปใช้

ประโยชน์ 

 

 

เง่ือนไขส าคัญ 

- ทักษะของทีมวิจัย 

- การติดตามอยํางตํอเนื่องและ

ใกล๎ชิด 

- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนโครงการ

รํวมกัน 

- การประสานความรํวมมือกับ

องค์กร/หนํวยงาน 

 

 



ขั้นตอนที่ 4 การติดตามการน าเอางานวิจัยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ เป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยน การเข๎ารํวม
กิจกรรมกับโครงการวิจัยรํวมกับหนํวยงานองค์กรอื่น ๆ  

ความรู้ที่ใช๎ในการติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยที่อยูํระหวํางการด าเนินการให๎สามารถด าเนินการได๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ มีการน าเอาองค์ความรู๎ไปใช๎ประโยชน์ การศึกษาความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการวิจัยที่ด าเนินการ ไมํวํา
จะเป็นเรื่องทิศทางการท าเกษตรอินทรีย์ แผนโครงการของหนํวยงานองค์ก รตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ที่ทางศูนย์
ประสานงานฯ ต๎องท าการศึกษาและหาแนวทางเพ่ือการหนุนเสริมโครงการวิจัยให๎การตํอยอดและยกระดับสูํการ
จัดการและแก๎ไขปัญหาเกิดความยั่งยืน เชํน การน าเอาความรู๎เรื่องการประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมให๎พ้ืนที่โครงการวิจัยเป็นเขตห๎ามลําสัตว์ป่า (ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ พ.ศ.256 -
2564) เพ่ือให๎พ้ืนที่โครงการวิจัยได๎มีการรวมกลุํมกันในการยื่นข๎อเสนอตํอกระทรวงฯ เพ่ือการทบทวนและพิจารณา
การประกาศดังกลําว เนื่องจากจะท าให๎เกิดผลกระทบตํอวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่
โครงการวิจัย การติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยในพ้ืนที่เขตป่าสงวนจ าเป็นต๎องมีการศึกษาและใช๎ความรู๎เกี่ยวกับ 
พรบ.ป่าสงวน มาใช๎ให๎พ้ืนที่โครงการวิจัยได๎เข๎าใจและรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือไมํให๎เกิดปัญหาและข๎อ
พิพาทระหวํางประชาชนและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เป็นต๎น ส าหรับปัญหาที่ผํานมา สํวนใหญํเป็นเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่โครงการวิจัยที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาล เชํน การท ากินในพ้ืนที่ทับซ๎อนกับเขตแนวป่า การแก๎ไขที่ผํานมา
ชํวงต๎นทางในการด าเนินโครงการวิจัย ได๎มีการหารือพูดคุยกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือสร๎างความเข๎าใจรํวมกัน 
ส าหรับปัญหาการติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยที่ไมํสามารถด าเนินการจัดท ารายงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ ได๎มี
การแก๎ไขปัญหาโดยมีการหนุนเสริมเพ่ือถอดความรู๎และการจัดท ารายงานรํวมกับโครงการวิจัย   

ข้อเสนอแนะ 
1.  ตํอองค์กรสนับสนุนโครงการวิจัยควรมีแผนงานที่ชัดเจนและตํอเนื่องตํอการสนับสนุนการขับเคลื่อน

โครงการวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น ที่มีกรอบชัดเจนในการเปิดโอกาสให๎ชุมชนเข๎ามามีบทบาทในการก าหนดปัญหาวิจัย และ

สามารถน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาได๎อยํางเป็นรูปธรรม   

 2.  ตํอหนํวยงานองค์กรที่เข๎ามามีสํวนรํวมในกระบวนการวิจัยทั้งที่เป็นผู๎รับทุนรํวมและเป็นพ้ืนที่ในการ

ปฏิบัติการ ควรมีแนวทางหรือนโยบายในการสํงเสริมบุคลากรในองค์กรให๎มีการพัฒนาทักษะความรู๎ ใน

กระบวนการวิจัยอยํางตํอเนื่องและจริงจัง เพ่ือให๎เกิดการน าเอาแนวทางการท าวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นไปใช๎เป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานในหน๎าที่ของตนเองได๎ 

 3.  ตํอพ้ืนที่ชุมชนวิจัย ในการเห็นความส าคัญของเครื่องมืองานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่นที่ถึงแม๎จะเป็นเรื่องไมํงําย

เหมือนเครื่องมือหรือแหลํงทุนอื่น ๆ หากได๎มีการขับเคลื่อนด๎วยกระบวนการอยํางตํอเนื่องจะสํงผลให๎เกิดการจัดการ

ปัญหาด๎วยตัวเองของคนในชุมชนได๎ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นใน

เรื่องอ่ืน ๆ ตํอไป  

 4.  ตํอศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท๎องถิ่น ควรมีแนวทางในการจัดการและยกระดับศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือ

ท๎องถิ่นให๎เป็นหนํวยงาน “จัดการความรู๎อยํางอิสระ” มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได๎ ตอบสนองความต๎องการ

ของชุมชนท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง   



 5. ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท๎องถิ่น ควรเป็นหนํวยงานหลักที่เชื่อมโยงทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยสูํประเด็น

การพัฒนาท๎องถิ่นที่ถูกยกระดับจนเป็นนโยบายบายสาธารณะของท๎องถิ่นได๎อยํางมีพลังในการกระตุ๎นองค์กรภาคีให๎

เกิดความต๎องการยกระดับและการพัฒนาประเด็นของตนเองได๎ด๎วยทุนของตนเองให๎เกิดชุมชนวิจัยในวงราชการ 
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