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ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม่
โครงการวิจัยต่อเนื่อง
ระยะเวลา ....... ปี ………เดือน ปีนี้เป็นปีที่ ....... (ระยะเวลาดาเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี)
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์
2.2 การพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Society) เพื่อสร้าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน
เป้าประสงค์
-ไม่ต้องระบุ3. ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ 1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.2 เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล
แผนงาน
1.1.1 การเกษตรสมัยใหม่ (Modern agriculture)
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
5. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness
Tourism)
6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
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ส่วนข:องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ
คานาหน้า
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย

ชื่อ-สกุล
เพ็ญนภา ปาละปิน
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด
บัว ศรีคช
ชลลดา ชูวณิชชานนท์
ไพลิน กลิ่นเกษร
วิภาดา เชี่ยวชาญ
จามร สิริกรรณะ

ตาแหน่งในโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย

สัดส่วนการมี เวลาที่ทาวิจัย
ส่วนร่วม (ชั่วโมง/สัปดาห์)
50
25
5
5
5
5
5

9
6
3
3
3
3
3

2. สาขาการวิจัยหลัก OECD4. เกษตรศาสตร์
สาขาการวิจัยย่อย OECD4.2 เกษตรศาสตร์ : เกษตรศาสตร์
ด้านการวิจัย
เกษตร
3. สาขา ISCED
08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary
081 Agriculture
0810 Agriculture not further defined
4. คาสาคัญ (keyword)
คาสาคัญ (TH) เกลือสินเธาว์, ผลิตภัณฑ์, เอกลักษณ์, ประเทศไทย 4.0
คาสาคัญ (EN) sail rock, product, identity, Thailand 4.0
5. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
“เกลือ”ได้รับการพิจารณาว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศไทยนับตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ โดยเกลือมี
ความสาคัญในฐานะเป็นฐานทรัพยากรทางด้านอาหารและใช้ประกอบในกิจกรรมด้านต่างๆ และจากข้อมูลที่ปรากฏ
ในบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พบว่าเกลือมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแต่ละภูมิภาคหลากหลาย
พื้นที่ในประเทศไทย ทั้งด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมชุมชน ตานานท้องถิ่น ต่างๆ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จาก
เกลือเพื่อการดารงอยู่ โดยเฉพาะวิถีชีวิตของคนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ที่พบว่า เกลื อมี
ความสัมพันธ์กับคนในชุมชนและสร้างความหมายต่อคนและพื้นที่ผ่านพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเกลือ ในรูปแบบ
ของการใช้ประโยชน์และเป็นส่วนประกอบหนึ่งของพิธีกรรมซึ่งเป็นศูนย์รวมความเชื่อถือศรัทธาของชุมชน โดยเฉพาะ
ประเพณีอีสานในรอบปีที่เรี ยกว่า “ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ”ที่เกลื อได้เข้ามาเป็นส่วนสาคัญอย่างหนึ่งในการประกอบ
พิธีกรรมในรอบปี โดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบูชาบรรพชนที่ล่วงลับในช่วงเดือ นเก้าเดือนสิบ คือ
บุญข้าวสากและบุญข้าวประดับดิน
อีกทั้งเกลือถือเป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตประจาวันของคนในชุมชนภาคอีสานในแง่ของวัฒนธรรม การทาอาหาร
การถนอมอาหาร และแสดงให้เห็นถึงการแบ่งปันช่วยเหลือกันที่ทาให้เกิดลักษณะแบบเครือญาติที่อยู่ร่วมกันเป็น
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ชุมชน เป็นครอบครัว และยังชี้ให้เห็นว่าเกลือเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ มีความจาเป็นซึ่งจะขาดไปไม่ได้ ดังปรากฏผ่าน
ภาษาที่พูดกันในชุมชนที่ใช้บอกเล่าความสาคัญเกี่ยวกับเกลือที่มีต่อชุมชน ดังเช่น“พริกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้” ซึ่งมี
ความหมายว่าเป็นสังคมที่พึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของเกลือกับวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนที่อยู่ร่วมกัน โดยไม่สามารถขาดเกลือได้ และต้องหามาให้พร้อมสาหรับครัวเรือนเพื่อใช้ถนอม
อาหารและปรุงอาหาร ถ้าไม่มีเกลือก็แสดงถึงลักษณะของครอบครัวที่ไม่ช่วยเหลือตนเอง ต้องพึ่งพาคนอื่น ทั้งๆที่
สิ่งของบางอย่างมีอยู่ตามธรรมชาติในชุมชน แต่ไม่รู้จักนามาใช้ประโยชน์กับครัวเรือนตนเอง เหล่านี้เป็นต้น
จากบันทึกเรื่องราวคาบอกเล่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนภาคอีสานซึ่งผูกพันกับเกลือนั้นสอดคล้องกับ
ธรณีประวัติที่พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) เป็นภูมิภาคที่มีชั้นเกลือหินอยู่ใต้พื้นดินปริมาณมหาศาล
โดยจากข้อมูลของกองเศรษฐกิจธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ปีพ.ศ.2548 ระบุว่าใต้พื้นดินของแอ่งโคราชและ
สกลนคร มีปริมาณแร่โพแทช ประมาณ 407,000 ล้านตัน และเป็นเกลือหินประมาณ 18 ล้านตัน ในพื้นที่ 50,000
ตารางกิโลเมตร โดยมีแหล่งเกลือที่สาคัญทั้งสิ้น 7 แหล่ง คือ แหล่งอุบล แหล่งอุดร หนองคาย สกลนคร แหล่งทุ่งกุลา
ร้องไห้ แหล่งบาเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ และแหล่งตลาดแค โคราช (ประเสริฐ วิทยารัฐ,2538:40)
จากการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้บันทึกไว้ว่าในราว 100 ล้านปีมาแล้ว น้าทะเลที่ไหลท่วมดินแดนภาค
อีสานได้ถูกปิดกั้นด้วยเทือกเขา การยกตัวของเทือกเขาภูพานตอนกลางของภาคได้ทาให้เกิดการแบ่งดินแดนอีสานเป็น
2 ส่วน มีลักษณะเป็นแอ่งคล้าย ๆ ก้นกะทะ ประกอบด้วย ส่วนที่อยู่ทางเหนือเรียกว่า "แอ่งสกลนคร" และส่วนทางตอน
ใต้ที่เรียกว่า "แอ่งโคราช”

ภาพที่ 1 ที่ราบสูงโคราช
ที่มา: www.chk.ac.th
ขอบแอ่งที่ยกตัวขึ้นนั้นได้กั้น ให้เกิดเป็นทะเลปิด น้าทะเลที่ถูกขังอยู่ในแอ่งนานวันเข้าน้าเค็มเหล่านี้ ก็ถู ก
แสงแดดแผดเผาจนเหลือเป็นเพียงตะกอนเกลือหินและแร่โพแตช และจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาตลอดเวลา
น้าบาดาลก็ได้กัดเซาะโดมเกลือ (dome) ใต้ดินจนทรุดตัวลงกลายเป็นทะเลสาบต่างๆ โดยที่ราบสูงอีสานถือเป็นที่ราบ
สูงผืนใหญ่ที่สุดในภูมิภาคลุ่มน้าโขง สภาพธรณีวิทยามีชั้นหินเกลือและแร่โพแตชคุณภาพเยี่ยมทับถมกระจายไปกว่า 2
ไฟล์ TemplateV1B22092560

3

โครงการวิจัย
ใน 3 ของพื้นที่ ชุดดินที่เกิดจากการรุกของทะเลนี้ คือ หมวดหินมหาสารคาม(Maha Sarakham Formation) ที่เกิด
ในยุคครีเทเชียสตอนปลาย ประกอบด้วย หินดินดานเนื้อหยาบ และหินทรายแป้ง มีความหนามาก มีสีแดงซีดถึง
น้าตาลปนแดง มีชั้นหินเกลือแทรกตัวอยู่ และหมวดหินภูทอก (Phu Tok Formation) เกิดในยุคครีเทเชียสตอนปลาย
ถึงยุคเทอร์เชียรี่ ประกอบด้วยหินทรายเนื้อละเอียดถึงปานกลาง แทรกด้วยหินตะกอนทราย สีน้าตาลแดง (บัวอื่น,
2552. ระบบออนไลน์)

ภาพที่ 2 ลาดับชั้นหินของหมวดหินมหาสารคามดัดแปลงจาก ผลการเจาะสารวจ บริเวณ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี
โดยจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของการทาเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าจุดเริ่มต้น
ของการทาเกลือสินเธาว์คือที่บริเวณอ่างเก็บน้าหนองบ่อ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคามโดยเกิดขึ้นหลังจากที่กรม
ทรัพยากรธรณี ได้ทาการสารวจน้าบาดาลในปี พ.ศ.2512-2513 และค้นพบน้าเค็มในเขตต้นน้าเสียว อาเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม จึงกลายเป็นจุดริเริ่มของการทาอุตสาหกรรมเกลือตลอดระยะเวลา 10 ปี นับจากปี พ.ศ.2514
และมีการขยายตัวอย่างมากในระหว่างปี พ.ศ. 2514 – 2522ซึ่งนอกจากการขยายตัวภายในจังหวัดมหาสารคามแล้ว
การทาเกลือสินเธาว์ยังขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน (กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2557.ระบบออนไลน์) โดยการทาอุตสาหกรรมเกลื อ นั้นพบว่า มีอยู่ อย่างหนาแน่นในบริเวณจัง หวัด
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ก่อนที่จะขยายฐานการผลิตไปยังจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ หนองคาย
สกลนครและอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนแหล่งเกลือหิน และเป็นแหล่งที่มีการผลิตเกลื อสินเธาว์
ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือกล่าวได้ว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยในราวปี พ.ศ.2512-2513
เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ามาสารวจพื้นที่และทาการขุด
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เจาะพื้นดินบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านดุง โดยมี การขุดลึกประมาณ 70-80 เมตร พบว่ามีน้าสีขาวซึมผ่านเครื่องมือขุด
เจาะ และเมื่อชิมดูมีรสชาติเค็ม ประชาชนจึงได้นาน้าดังกล่าวมาต้มซึ่งปรากฏว่าน้าที่ต้มมีเกล็ดสีขาว ภายหลังจากนั้น
จึงได้มีการต้มเกลือไว้บริโภคในครัวเรือนเรื่อยมา และต่อมาได้มีการต้มเกลือโดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อทาการค้า การ
พาณิชย์ ซึ่งเกลือสินเธาว์ อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ถือว่าเป็นเกลือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในโรงงาน
อุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นเกลือที่มีความเข้มข้นสูงมีความบริสุทธิ์มากกว่าเกลือทะเล 95-99 %นอกจากนี้เกลือที่ใช้
บริโภคในปัจจุบันพบว่าโดยมากมาจากอาเภอบ้านดุง ด้วยเหตุนี้อาเภอบ้านดุงจึง ถือเป็นแหล่งต้นเกลือที่ส่งขายทั่ว
ประเทศและสินค้าถูกนาไปตีตราในแต่ละจังหวัด
อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2560 (ปัจจุบัน)การทาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี ได้ประสบกับปัญหา
อุปสรรคคือมียอดจาหน่ายเกลือ อยู่ในระดับต่าสุด ไม่สามารถจาหน่ายได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี (พ.ศ.25582560)และมีเกลือค้างในโกดังประมาณ 150,000 ตัน โดยมีสาเหตุสาคัญหลายประการดังนี้ประการแรก บริษัทรับซื้อ
เกลือรายใหญ่ที่อาเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง นาเข้าเกลือจากประเทศอินเดียมาใช้ในอุตสาหกรรมแทน ส่งผลให้
ผู้ประกอบการเกลืออาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีขาดตลาดรับซื้อ เกิดปัญหาเกลือค้างสต๊อคค้างโกดังไม่สามารถ
ระบายหรื อ ส่ ง ขายได้ ประการที่ ส อง พ่ อ ค้ า คนกลางหั น ไปรั บ ซื้ อ เกลื อ รี ไ ฟน์ จ ากโรงงานขนาดใหญ่ ใ นจั ง หวั ด
นครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ เพราะมีราคาคงที่กว่าการรับซื้อจากสหกรณ์หรือชาวนาเกลืออาเภอบ้านดุงซึ่งมีเงินทุน
น้อย ไม่สามารถยืนยันราคาในระยะยาวได้ ทาให้ราคาเกลือไม่แน่นอน ประการที่สาม ด้วยระยะทางที่ไกลจึงส่งผลให้
ค่าขนส่งเกลือไปยังผู้รับซื้อมีราคาสูง และเป็นตัวแปรสาคัญด้านราคาที่สูงกว่าคู่แข่งทางการค้า ส่ง ผลให้ผู้รับซื้อหันไป
ซื้อเกลือจากพื้นที่อื่นๆ อาทิ สกลนคร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ประการที่สี่ ผู้ประกอบการไม่แน่นอนบางปีทาการผลิต
บางปีไม่ทาการผลิ ต ส่งผลให้นายหน้าหรือพ่อค้าคนกลางหันไปรับ ซื้อเกลื อจากโรงงานขนาดใหญ่ซึ่งมีกาลั ง ผลิ ต
สม่าเสมอ อีกทั้งสามารถซื้อเกลือได้ในจานวนที่มากและได้ราคาที่ต่ากว่า ประการที่ห้า มีการขายเพื่อความอยู่รอดของ
ผู้ประกอบการเกลือ ไม่มีการกาหนดมาตรฐานราคาและมีการขายผ่านพ่อค้าคนกลางจึงส่งผลให้ราคาไม่ได้มาตรฐาน
ตามที่กาหนดบางช่วงขายในราคาถูก บางช่วงขายในราคาตามท้องตลาดทั่วไป และประการสุดท้ายสหกรณ์ไม่เข้มแข็ง
พอ ขาดความรู้ ขาดระบบการบริหาร และขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการบริหารงาน ขาดการวางระบบการ
บริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะการวางแผนการตลาดในระยะยาว(เพ็ญนภา ปาละปิน, 2560: 35)
จากสภาพปัญหาที่ผู้ประกอบการเกลืออาเภอบ้านดุงประสบข้างต้นส่งผลให้ชาวนาเกลือบางส่วนเลิ กล้ ม
กิจการและได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน ได้แก่ การเลิกจ้างงาน เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
เกิดปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การปล่อยที่ดินให้รกร้างว่างเปล่าไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ เป็นต้น
โดยปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในระยะยาว อาทิ การอพยพย้ายถิ่นฐานของผู้ใช้แรงงานจากอาเภอบ้านดุงไปยัง
พื้นที่อื่น และปัญหาสังคมอื่นๆอาทิ ปัญหาครอบครัว ปัญหาหนี้สิน ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ โดยมีสาเหตุมาจาก
ความยากจน ไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ เป็นต้น ดังนั้นสภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤติการณ์
การทาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง จึงนับว่าเป็นประเด็นสาคัญที่ภาครัฐและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ควรมองข้าม
เนื่องจากวิกฤติการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมในพื้นที่อาเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาที่ชาวนาเกลืออาเภอบ้านดุงกาลังประสบกับสภาพปัญหาการทานาเกลือเพื่อการค้า
การพาณิชย์ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปี และมีแนวโน้มว่าชาวนาเกลือส่วนหนึ่งจะเลิกล้มการทานาเกลือสินเธาว์
และหันไปประกอบอาชีพอื่นนั้น รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบาย
เร่งด่วนโดยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั่วทุกภูมิภ าคใน
ประเทศไทย ซึ่งรั ฐ บาลได้ให้ความสาคัญกับ การพัฒ นาเศรษฐกิจ และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมี
เป้ าหมายเพื่อลดหรื อ ขจั ด ปั ญหาความยากจน การว่างงาน และการกระจายรายได้ โดยรัฐ บาลได้มุ่งมั่น พั ฒ นา
เศรษฐกิจภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่ความมั่นคง (stability) ความ
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มั่งคั่ง(prosperity) และความยั่งยืน(Sustainability) และจากนโยบายการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของรัฐบาลนั้นจึงถือเป็นโอกาสที่ชาวนาเกลืออาเภอบ้านดุงจะสามารถพลิกวิกฤติสถานการณ์การค้าเกลือสินเธาว์ การ
ประสบกับสภาพปัญหาขาดทุนให้กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง ผ่านการสนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาเกลือสินเธาว์ให้
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประจาท้องถิ่นอาเภอบ้า นดุง ด้วยเหตุผลสาคัญหลายประการ คือ ปัจจัยทางธรณีวิทยา โดย
อาเภอบ้านดุงถือ เป็นแหล่งที่มีการผลิตเกลือสินเธาว์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแหล่งใหญ่ที่สุ ดใน
ประเทศไทยอาเภอบ้านดุงเป็นแหล่งผลิตเกลือที่มีความเข้มข้นสูงมีความบริสุทธิ์มากกว่าเกลือทะเล 95-99 % อีกทั้ง
เป็นเกลือทีไ่ ด้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ประกอบกับการทานาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุงได้ทาสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น
กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนเป็นอาชีพประจาท้องถิ่น จึงเหมาะที่จะได้รับการผลักดันให้ก้าวไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะถิ่นและเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ที่สาคัญของพื้นที่
อย่ า งไรก็ ต าม การผลั ก ดั น และพั ฒ นาเกลื อ สิ น เธาว์ อ าเภอบ้ า นดุ ง ให้ เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชนที่ ได้ คุ ณ ภาพ
มาตรฐานอีกทั้งเป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั้นอาจต้องประสบกับข้อจากัดสาคัญหลายประการ ดังเช่นสหกรณ์
ผู้ผลิตเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง ไม่เข้มแข็งพอ ขาดความรู้ ขาดระบบการบริหารและขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ใน
การบริหารงาน ขาดการวางระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะการวางแผนการตลาดในระยะยาว กอปรกับ
เกษตรกรชาวนาเกลื อไม่มี องค์ความรู้ ในการพัฒ นาหรื อแปรรูปผลิ ตภัณ ฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการท า
การตลาดผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการตลาดผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลให้ไม่สามารถระบายสินค้าเกลือสินเธาว์ได้
ภายในระยะเวลาที่ ร วดเร็ ว เสี่ ย งกั บ การเกิ ด ปั ญ หาเกลื อ ค้ า งสต๊ อ คค้ า งโกดั ง และประสบกั บ ปัญ หาการขาดทุน
นอกจากนี้ในการทานาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุงยังมีกระบวนการผลิตที่ไม่รัดกุมซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และพื้นที่เกษตรกรรมในละแวกใกล้เคียงกลายเป็นประเด็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอบ้านดุงอย่าง
ต่อเนื่องโดยข้อจากัดเหล่านี้ถือเป็นอุปสรรคสาคัญในการผลักดันและพัฒนาเกลือ สินเธาว์อาเภอบ้านดุงสู่ การเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
กระนั้นก็ตาม แม้ว่าการผลิตเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรประเภท
อื่นในหลาย ๆ ด้าน แต่เกลือสินเธาว์ก็ยังคงเป็นทรัพยากรสาคัญ ประจาท้องถิ่นประเภทหนึ่ง ที่มีความจาเป็นต่อการ
ดารงชีวิต การอุปโภค บริโภคของประชาชนในอาเภอบ้านดุง และประชาชนในท้องถิ่นอื่นๆอีกทั้งเกลื อยังถือ เป็น
สิ่งจาเป็นสาหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้
แล้วภาครัฐและภาคส่วนต่างๆที่เ กี่ยวข้องจึงควรเร่งส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและพัฒนาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง
ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ ได้คุณภาพมาตรฐานอีกทั้ง เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และหามาตรการในการ
แก้ไขปัญหาผลกระทบต่างๆ อย่างบูรณาการแบบองค์รวมโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านกระบวนการประชารัฐ
(Civil state) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริง
จากความสาคัญข้างต้น คณะผู้วิจัยได้ตระหนักเห็นถึงความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเร่งทาการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง กระบวนการผลิต และสภาพปัญหา ศึกษาปัจจัยเอื้อและปัญหาอุปสรรคใน
การพัฒนาและยกระดับเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์และสร้าง
รายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน ภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และออกแบบแผนการพัฒนาเกลื อ
สินเธาว์อาเภอบ้านดุงเพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีผ่านกระบวนการประชารัฐโดยคณะผู้วิจัยมีความคาดหวัง
ว่าผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากาหนดแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนฐานรากอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
6.1ศึกษาสภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง กระบวนการผลิต และสภาพปัญหา
ไฟล์ TemplateV1B22092560

6

โครงการวิจัย
6.2 ศึกษาปัจจัยเอื้อและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาและยกระดับเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สู่
ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
6.3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาและยกระดับเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์
และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน ภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
6.4 ออกแบบแผนการพัฒนาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุงเพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านกระบวนการประชารัฐ
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
7.1 ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มประชากรที่ใช้สาหรับการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย เกษตรกรนาเกลือสินเธาว์ ผู้นาระดับชุมชน ระดับ
ท้องถิ่นและระดับภูมิภาค ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนภาครัฐ และตัวแทนภาคเอกชนในอาเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี
7.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
มุ่งศึกษา
- สภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง กระบวนการผลิต และสภาพปัญหา
- ปัจจัยเอื้อและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาและยกระดับ เกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สู่
ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
- แนวทางการพัฒนาและยกระดับ เกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์และ
สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน ภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
- ออกแบบแผนการพัฒนาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุงเพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านกระบวนการประชารัฐ
7.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประมวลผล สรุปและจัดทาเล่มสมบูรณ์ รวม 1 ปีงบประมาณ ( วันที่
เริ่มต้น1 ตุลาคม 2560วันที่สิ้นสุด30 กันยายน 2561)
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
8.1 แนวคิดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ Thailand 4.0 โมเดลขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยสู่ ค วามมั่ ง คั่ ง มั่ น คง และยั่ ง ยื น มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559: 8-16)
โมเดลประเทศไทย4.0
Thailand 4.0 หรือ “ประเทศไทย 4.0”เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้า และกับดักความไม่สมดุล พร้ อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่
ประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้
วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” ดังนั้น Thailand 4.0 จึงเป็นโมเดลที่ได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาประเทศ
Thailand 4.0 ได้น้อมนาพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สาคัญคือ
1. การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within)
การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทางคือ
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(1) จากการพึ่งพาเศรษฐกิจโลกสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
(2) จากการเน้นการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ สู่ การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม
(3) จากการเน้นเงินทุนและทุนทางกายภาพ สู่ การเน้นทุนมนุษย์และเทคโนโลยีและ
(4) จากการกระจุกของความมั่งคั่งและโอกาส สู่ การกระจายของความมั่งคั่งและโอกาส
การปรั บ เปลี่ ย นใน 4 ทิศทางดังกล่ าว จะเกิดขึ้นได้ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้น “การพัฒ นาที่
สมดุล”ใน 4 มิติ อันประกอบด้วย
(1)ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth)
(2)ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม (Social Well-beings)
(3)การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) และ
(4)การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom)
2. การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก (Connect to the World)
เมื่ อ โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ และสั ง คมภายในประเทศเกิ ด ความเข้ ม แข็ ง ก็ จ ะเกิ ด การพั ฒ นาขี ด
ความสามารถและมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอเมื่อเผชิญกับโอกาสและภัยคุกคามจากโลกภายนอก
ในการเชื่อมโยงกับโลกภายในมี 3 ระดับ คือ
(1) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ (จากชุมชนสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
(2) การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค (อาเซียน) และ
(3) การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก
เป้าหมาย Thailand 4.0
Thailand 4.0 กาหนดเป้าหมายครอบคลุมใน 4 มิติ ดังนี้
1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็น “ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า” (Value - Based Economy) ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
-พ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง โดยมีรายได้ต่อหัวประชากรที่เพิ่มขึ้นจาก 5,410 ดอลล่าร์สหรัฐใน
ปี พ.ศ. 2557 เป็น 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2575
-อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากระดับร้อยละ 3-4 เป็นร้อยละ 5-6 ตามศักยภาพที่ควรจะเป็นของ
ประเทศภายใน 5 ปี
-การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) จากร้อยละ 1.3 ในปี พ.ศ. 2556 เป็นมากกว่าร้อยละ
5 ต่อปีอย่างต่อเนื่องภายใน 10 ปี
- ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Trading & Service Nation ในระดับภูมิภาค ภายใน 10 ปี
-ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดทุนของ ASEAN ภายใน 10 ปีมี 5 บรรษัทข้ามชาติระดับโลก
สัญชาติไทย ภายใน 10 ปี
-มีความง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ใน 10 ลาดับแรกของโลก ภายใน 10 ปี
-เพิ่มระดับการวิจัยและพัฒนา จากร้อยละ 0.25 GDP ในปี พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 4.0 (เทียบเท่าประเทศ
เกาหลีใต้)
-สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาให้แข็งแกร่งภายใน 5 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนสัดส่วนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก จาก 10:90 ในปัจจุบัน เป็น 30:70 ภายใน 10 ปี และปรับขึ้นเป็น 60:40
ภายใน 20 ปี
2) ความอยู่ดีมีสุขทางสังคมเป็น “สังคมที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Inclusive Society) ด้วยการเติมเต็ม
ศักยภาพของผู้คนในสังคมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม และฟื้นความสมานฉันท์และความเป็น
ปึกแผ่นของคนในสังคมให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
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-ระดับความเหลื่อมล้าในสังคม (วัดผลจาก Gini Coefficient) จาก 0.465 ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 0.2-0.4
ตามมาตรฐาน OECD ภายในปี พ.ศ. 2575
-ปรับเปลี่ยนสู่ระบบสวัสดิการสังคมอย่างสมบูรณ์ ภายใน 20 ปี
-เปลี่ยนเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จานวน 20,000 ครัวเรือน ภายใน 5 ปี และ 100,000 ครัวเรือน
ภายใน 10 ปี
-ยกระดั บ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) ให้ เ ป็ น Smart SME จ านวน 100,000 สถาน
ประกอบการ ภายใน 5 ปีและเพิ่มเป็น 500,000 ราย ภายใน 10 ป
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถเข้าสู่ตลาดได้ตามแนวทาง
ประชารัฐจานวน 20,000 ราย ภายใน 5 ปี และเพิ่มเป็น 100,000 ราย ภายใน 10 ปี
3) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไปกับ
การเป็น “คนไทย 4.0 ในโลกที่หนึ่ง”
- PISA score จากลาดับที่ 47 จาก 76 ประเทศ เป็น 1 ใน 20 ประเทศแรก ภายใน 20 ปี
-ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) จาก 0.722 (ในปี พ.ศ. 2556) หรืออันดับที่ 89 เป็น 0.80 (กลุ่ม Very High
Human Development) หรือ 50 อันดับแรก ภายใน 10 ปี
-ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศจานวน
500,000 คน ภายใน 5 ปี
-มหาวิทยาลัยไทยติด 100 อันดับแรกของโลก จานวน 5 สถาบัน ภายใน 20 ปี
-นักวิทยาศาสตร์ไทยได้รับรางวัล Noble Prize อย่างน้อย 1 ท่านภายใน 20 ปี
4) การรักษ์สิ่งแวดล้อมมี “ระบบเศรษฐกิจที่สามารถปรับสภาพตามภูมิอากาศ” ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคม
คาร์บอนต่า” อย่างเต็มรูปแบบ
- มี 10 เมืองที่น่าอยู่ของโลก ภายใน 5 ปี
- มี 5 เมืองอัจฉริยะ เต็มรูปแบบ ภายใน 10 ปี
การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
หลักคิดของการสร้างความเข้มแข็งจากภายในคือการเปลี่ยนการเจริญเติบโตแบบรากแขนงเป็นการ
เจริญเติบโตแบบรากแก้ว เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง ยืนอยู่บนขาของตนเอง รวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลังและ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ประกอบด้วย
1. การเปลี่ยนเกษตรกรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรกรที่ทันสมัย (Smart Farmers)
2. การเปลี่ยนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบดั้งเดิม เป็น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมที่ทันสมัย (Smart SMEs)
3. การเปลี่ยนธุรกิจบริการแบบดั้งเดิม เป็นธุรกิจที่ให้บริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) และ
4. การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจเกิดใหม่ (Startups)
การพัฒนาเกษตรกรที่ทันสมัย (Smart Farmers) การยกระดับภาคการเกษตรไทยเพื่อเข้าสู่ Thailand 4.0
จาเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนโดยเกษตรกรที่ทันสมัย ซึ่งหมายถึงเกษตรกรที่ใช้การตลาดนาการผลิต มีจิตวิญญาณ
ของการเป็นผู้ประกอบการ รู้จักใช้การบริหารจัดการและเทคโนโลยีทั้งในการผลิต การแปรรูป และบริการ แปลง
ออกมาเป็นโมเดลธุรกิจทางการเกษตรสมัยใหม่ มีความเป็นผู้นา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและให้ความสาคัญ
กับความยั่งยืน
ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่กล่าวมาข้างต้นไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ
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1.เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
2.เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม
3.เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสาคัญ คือ
1.เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur)
2.เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart
Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง
3.เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่าไปสู่ High Value Services
4.เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0
ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of
Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิง
ชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร
(Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ
(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices,
Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์
เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services)
อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว
(Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น
กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย
1) Productive Growth Engineเป้าหมายสาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income
Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ และ
การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี
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เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยกาลังเผชิญอยู่
2) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งที่
เกิดขึ้น
โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน
การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการทาธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง
และสามารถ แข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีด
ความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการ เปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแก้ไข
กับดักความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องคานึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคนกับสภาพ แวดล้อม
โดยกลไกนี้ประกอบด้วยการมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่คานึงถึงความได้เปรียบเรื่อง
ต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคานึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost
Advantage) หัวใจสาคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิด
ประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน
ทั้ง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้
หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ
มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้าง
เศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ
เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง
สรุปได้ว่าโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 นั้น มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจจากระดับฐานรากคือ
ระดับปัจเจก ระดับชุมชนไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ โดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางประชารัฐ เพื่อนาพาประเทศไทยหลุดพ้นจากความยากจนและไปสู่เป้าหมายคือความ
มั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืน
8.2 แนวคิดและหลักการประชารัฐ
ความหมายประชารัฐ
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2544)คาว่า “ประชารัฐ” ตามที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่8 มีลักษณะสาคัญ คือ ประชาชน ชุมชนและประชาสังคม มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นสังคมและประเทศ
การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศโดยภาครัฐ ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง จริงจัง และ
ต่อเนื่อง ในทุกระดับ การดาเนินงานของภาครัฐมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิผล คุณภาพและประสิทธิภาพ
รวมถึงการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ฯลฯ
อนุสรณ์ ธรรมใจ(2558) “ประชารัฐ” หมายถึง การที่ประชาชนและรัฐร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เป็นความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนา
สุนทร คุณชัยมัง (2559) “ประชารัฐ” คือ กระบวนการพัฒนาของการทางานแบบมีส่ วนร่วมที่สามารถนาไป
ปรับใช้กับการทางานในทุกระดับ โดยเฉพาะเหมาะสมที่จะนาไปใช้ต่อการจัดการที่ซับซ้อน เรื้อรัง, มีการพัฒนาจัดการ
ร่วมกัน เป็นทั้งมิติของการบริหารจัดการและมิติของการพัฒนาความรู้
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนาประชารัฐ
การพัฒนาประชารัฐมีวัตถุประสงค์ คือ
(1) เพื่อเสริมสร้างการใช้หลักนิติธรรมในการบริหารรัฐกิจ การจัดการพัฒนาและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของทุกภาค
ส่วนของสังคมให้มากยิ่งขึ้น
(2) เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการการพัฒนา
ประเทศ
(3) เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารรัฐกิจและการจัดการพัฒนาประเทศ
(4) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในงานบริหารรัฐกิจและการจัดการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านนโยบายและการ
ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ มี 4 ข้อใหญ่ได้แก่
(1) การเสริมสร้างหลักการใช้บังคับกฎหมายที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ และปรัชญากฎหมาย โอกาสและสภาวะ
แวดล้อม ให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ
- การให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพ
- การจัดการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี
- การสร้างเสริมสมรรถนะของประชาชนและพลังทางสังคม
(2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ
- การสร้างภาคีเพื่อการพัฒนา
- การปรับดุลยภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
- การส่งเสริมท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
- การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรพัฒนาเอกชนและองศ์กรประชาชน
(3) การเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่
- การปรับปรุงบทบาทการบริหารจัดการของส่วนราชการ
- การปรับปรุงกระบวนการทางงบประมาณ
- การกาหนดให้จังหวัดมีบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้น
- การสร้างเกณฑ์ชี้วัดและระบบประเมินผลงาน
- การสร้างความรับผิดชอบทางการบริหาร
- การสร้างความโปร่งใส
- การปรับการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ
- การพัฒนาด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
(4) การสร้างความต่อเนื่องในการบริหารรัฐกิจ ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่
- การสร้างพันธมิตรเพื่อกาหนดระเบียบวาระแห่งชาติ
- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
การประสานเครือข่ายประชารัฐ
การประสานเครือข่ายประชารัฐคือการรวมพลัง 4 ฝ่ายหลักในสังคม ได้แก่
1)ฝ่ายการเมือง
2) ฝ่ายหน่วยงานรัฐ (ราชการ)
3)ฝ่ายชุมชน (ประชาชน)
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4)ฝ่ายประชาสังคม (เอกชน)
เป้าหมายประชารัฐ
เป้าหมายประชารัฐประกอบด้วย
1)สร้างความชอบธรรมในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้กับภาคประชาชน
2)ผลักดันประสบการณ์ บทเรียนและภูมิปัญญาภาคประชาชนสู่นโยบายประเทศ
3)สร้างการเมืองภาคพลเมืองเพื่อตรวจสอบการเมืองในระบบ
4)ผนึกกาลัง “ประชารัฐ” อย่างมีศักดิ์ศรี และประกาศจุดยืนของภาคประชาชนอย่างชัดเจน
ระดับต่างๆ ของประชารัฐ
ระดับต่างๆ ของประชารัฐ อาจแยกได้ดังนี้
- ประชารัฐตาบล
- ประชารัฐเทศบาล
- ประชารัฐอาเภอ
- ประชารัฐจังหวัด
- ประชารัฐกลุ่มจังหวัด
- ประชารัฐส่วนกลาง
ประชารัฐระดับท้องถิ่น (ตาบล/เทศบาล) ถือว่ามีความสาคัญมากจึงควรส่งเสริมอย่างยิ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบได้แก่
1) ฝ่ายองค์กรประชาชนในท้องถิ่น (องค์กรชุมชน กลุ่ม ประชาคม ฯลฯ)
2) ฝ่ายสถาบันในท้องถิ่น (วัด โรงเรียน องค์กรศาสนา สถานศึกษา ฯลฯ)
3) ฝ่ายบริหารท้องถิ่น (อบต. เทศบาล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ)
4) ฝ่ายหน่วยงานรัฐ (ราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงาน รัฐจากส่วนกลาง ฯลฯ)
5) ฝ่ายประชาสังคมนอกท้องถิ่น (นักพัฒนา นักวิชาการ นักวิชาชีพ ธุรกิจ สื่อ ฯลฯ ที่เข้ามาสนับสนุนท้องถิ่น)
ประชารัฐระดับเหนือกว่าท้องถิ่น (อาเภอ จังหวัด ฯลฯ) ควรประกอบด้วย
1) เครือข่ายประชารัฐระดับท้องถิ่น (เครือข่ายประชารัฐ ตาบล/ เทศบาล)
2)ประชารัฐส่วนอื่นๆ (ประชาสังคมภูมิภาค ราชการภูมิภาค ฝ่ายการเมือง ภูมิภาค ฯลฯ)
ประชารัฐส่วนกลาง ประกอบด้วย
1) ฝ่ายการเมือง (รัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ฯลฯ)
2) ฝ่ายหน่วยงานรัฐ (กระทรวง กรม องค์การมหาชน องค์การเฉพาะกิจ ฯลฯ)
3) ฝ่ายชุมชน (เครือข่ายองค์กรชุมชนระดับชาติ ฯลฯ)
4) ฝ่ายประชาสังคม (องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจ สื่อ ฯลฯ)
การประสานประชารัฐส่วนกลาง ควรประกอบด้วย
- การประสานทรัพยากร/ งบประมาณ ที่ไปสนับสนุนท้องถิ่น
- การประสานบุคลากร ที่ไปสนับสนุนท้องถิ่น
- การประสานกิจกรรม สนับสนุนท้องถิ่น
- การประสารการวัดผล / ติดตามผล / ประเมินผล ของการพัฒนาท้องถิ่น
- การประสานการศึกษาข้อมูลและระดมความคิด เพื่อเรียนรู้/ ทบทวน /แก้ไขปรับปรุง / พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
องค์การพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme, UNDP) ได้ศึกษาและอธิบ าย
รายละเอียดไว้ในเอกสารนโยบายเรื่อง Governance for Sustainable Human Development ซึ่งได้ให้คานิยามว่า
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กลไกประชารัฐเป็นส่วนที่เชื่อมโยงองค์ประกอบของสังคมทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกัน คือ ประชาสังคม (Civil Society) ภาค
ธุรกิจเอกชน (Private Sector) และภาครัฐ (State หรือ Public Sector) (ดังที่แสดงในภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 แสดงการเชื่อมโยงประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ
(ที่มา: อรพินท์ สพโชคชัย, 2541: 5)
ดังนั้นการที่สังคมมีกลไกประชารัฐที่ดี จึงเป็นแกนในการสร้างความสมดุลระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของ
สังคมให้ดารงคงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสังคมมีเสถียรภาพ โดยกลไกประชารัฐมีบทบาทอานาจหน้าที่ในการดูแล
บริหารจัดการใน 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการบริหารประเทศ ซึ่งจะมีองค์ประกอบของ โครงสร้าง
อานาจหน้าที่ 3 ด้านคือ กลไกประชารัฐด้านเศรษฐกิจ (Economic Governance) หมายถึง กระบวนการการตัดสินใจ
และการกาหนด นโยบายที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจภายในของประเทศ และกระทบถึงความสัมพันธ์กับระบบ
เศรษฐกิจอื่นๆ กลไกประชารัฐด้านการเมือง (Political Governance) หมายถึง กระบวนการการกาหนดนโยบายที่มี
ผลต่อปวงชนในประเทศ ได้แก่ รัฐสภา หรือฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือเผด็จการ
และ กลไกบริหารรัฐกิจหรือภาคราชการ (Administrative Governance) หมายถึง กลไกและกระบวนการในการ
แปลงนโยบาย และทรัพยากรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและอย่างเที่ยงธรรม ซึ่งจะผ่านทางกลไก
การกาหนดนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติ (อรพินท์ สพโชคชัย, 2541:5-8)
คุณลักษณะของกลไกประชารัฐที่ดี
คุณลั กษณะของกลไกประชารั ฐ ที่ดี จ ะต้ องมีลั กษณะและเงื่อนไขดังนี้ (อรพินท์ สพโชคชัย, มปป. ระบบ
ออนไลน์)
1. การมีส่วนร่วมของสาธารณชน (Public Participation)
เป็นกลไกกระบวนการที่ประชาชน (ชายและหญิง) มีโอกาสและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
อย่างเท่าเทียมกัน (Equity) ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าร่วม ในทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านกลุ่มผู้แทนราษฎรที่
ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยชอบธรรม การเปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมอย่างเสรีนี้ รวมถึงการให้
เสรีภาพแก่สื่อมวลชนและให้เสรีภาพแก่สาธารณชน ในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ คุณลักษณะสาคัญ
ประการหนึ่ ง ที่ ส าธารณชนจะมี ส่ ว นร่ ว มคื อ การมี รู ป แบบการปกครองและบริ ห ารงานที่ ก ระจายอ านาจ
(Decentralization)
2. ความสุจริตและโปร่งใส (Honesty and Transparency)
ไฟล์ TemplateV1B22092560

14

โครงการวิจัย
เป็ น กลไกที่ มี ค วามสุ จ ริ ต และโปร่ง ใสซึ่ ง รวมถึ ง การมี ระบบกติ ก าและการด าเนิ น งานที่ เปิดเผย
ตรงไปตรงมา ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเสรี เป็นธรรม ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
หมายถึงการที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกากับดูแลและประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามผลได้
3. พันธะความรับผิดชอบต่อสังคม (Accountability)
การเป็นกลไกที่มีความรับผิดชอบในบทบาทภาระหน้าที่ที่มีต่อสาธารณชน โดยมีการจัดองค์กร หรือ
การกาหนดกฎเกณฑ์ที่เน้นการดาเนินงานเพื่อ สนองตอบ ความต้องการของกลุ่มต่างๆ ในสังคมอย่างเป็นธรรม ใน
ความหมายนี้รวมถึงการที่มี Bureaucracy Accountability และ Political Accountability ซึ่งจะมีความหมายที่
มากกว่าการมีความรับผิดชอบเฉพาะต่อผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้เป็นฐานเสียงที่ให้การสนับสนุนทางการเมือง แต่จะ
ครอบคลุมถึงพันธะ ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยรวม ตามปกติ การที่จะมีพันธะความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นนี้
องค์กร หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องพร้อมและสามารถ ที่จะถูกตรวจสอบและวัดผลการดาเนินงาน ทั้งในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรสาธารณะ ดังนั้นคุณลักษณะของความโปร่งใส ของระบบใน
ลาดับที่สองจึงเป็นหัวใจสาคัญในการสร้าง Accountability
4. กลไกการเมืองที่ชอบธรรม (Political Legitimacy)
เป็นกลไกที่มีองค์ประกอบของผู้ที่เป็นรัฐบาลหรือผู้ที่เข้าร่วมบริหารประเทศที่มีความชอบธรรม เป็น
ที่ยอมรับของคนในสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะโดยการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้ง แต่จะต้องเป็นรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชนว่ามีความสุจริต มีความเที่ยงธรรม และมีความสามารถที่จะบริหารประเทศได้
5. กฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและชัดเจน (Fair Legal Framework and Predictability)
มีกรอบของกฎหมายที่ยุติธรรมและเป็นธรรมสาหรับกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม ซึ่งกฎเกณฑ์มีการบังคับ
ใช้และสามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนซึ่งคนในสังคมทุกส่วนเข้าใจ สามารถคาดหวัง
และรู้ว่าจะเกิดผลอย่างไรหรือไม่เมื่อดาเนินการตามกฎเกณฑ์ของสังคม สิ่งเหล่านี้ เป็นการประกัน ความมั่นคง ศรัทธา
และความเชื่อมั่นของประชาชน
6. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness)
เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินงานไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดกระบวนการทางาน การจัด
องค์กร การจัดสรรบุคลากร และมีการใช้ทรัพยากรสาธารณะต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม มีการดาเนินการและ
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะ ที่ ใ ห้ ผ ลลั พ ธ์ เป็ น ที่น่ า พอใจและกระตุ้ นการพั ฒ นาของสั ง คมทุ ก ด้า น (การเมื อ ง สั ง คม
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ)
กล่ า วโดยสรุ ป แนวทางการด าเนิ น การในรู ป แบบ “ประชารั ฐ ” คื อ การที่ ห น่ ว ยงานภาคประชาชน
ประกอบด้วย ประชาสังคมและหน่วยธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกระดับร่วมมือกันในการขับเคลื่อนและพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมเพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยการดาเนินการนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานความสุจริตและโปร่งใส มีจิตสานึก
รับผิดชอบต่อสังคม
8.3 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตการบริโภคการจาหน่ายจ่ายแจกที่
คนในท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทาร่วมรับประโยชน์ของประชาชน และร่วมกันเป็นเจ้าของ เศรษฐกิจชุมชนมี
รากฐานมาจากศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน อาทิวัฒนธรรม ประเพณี สภาพภูมิประเทศ
ความหลากหลายทางทรัพยากรที่มีอยู่(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มปป.ระบบออนไลน์).
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน หมายถึ ง การด าเนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม
บริการ ทั้งในด้านการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิต โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาพื้นฐาน
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ทางเศรษฐกิจของชุมชนนั้นคือให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผลประโยชน์ บนรากฐานความสามารถที่มีอยู่จากการ
ใช้ ทุ น ของชุ ม ชน ซึ่ ง ทุ น ของชุ ม ชนทั้ ง ที่ เ ป็ น ทุ น ทางสั ง คม เช่ น วิ ถี ก ารผลิ ต ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ศาสนสถาน
โรงเรียน ที่ดิน ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง นั้นคือสมาชิกในชุมชนจะเป็นผู้ตัดสินเองว่าพวกเราจะผลิตอะไรได้บ้าง
ตามศักยภาพและทุนประเภทต่างๆ ที่มีอยู่ เราจะผลิตกันอย่างไร แล้วเราจะแบ่งปันผลประโยชน์จากการผลิตกัน
อย่างไร คือชุมชนคิดเอง ทาเอง แล้วก็ได้เอง
ประทีป วีร พัฒ นนิ รั น ดร์ (2541) กล่ าวว่า เศรษฐกิจชุมชนที่ พึ งปรารถนาคื อ กิ จ กรรมเศรษฐกิจ ทั้ ง ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่คนในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผลประโยชน์ และ
ร่วมเป็นเจ้าของ โดยการพัฒนาจากฐานของ “ศักยภาพของท้องถิ่น” หรือ “ทุนในชุมชน” ซึ่งร่วมถึงเงินทุน แรงงาน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ วัด ที่ดิน แหล่งน้า ความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ฯลฯ
เป้าหมายสาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กิจกรรมเศรษฐกิจสร้าง “กระบวนการ
เรียนรู้” ซึ่งจะทาให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ในขณะเดียวกันยังมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ หรืออีกนัยหนึ่ง เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างบูรณาการ
ภายใต้ฐานคิด คือ (ประทีป วีรพัฒนนิรันดร์, 2541. ระบบออนไลน์)
1. เน้นการพัฒนาอย่างบูรณาการ มีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และยึดพื้นที่เป็นหลัก เพื่อให้การพัฒนา
ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน และสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
2. สร้างภาคีและเครือข่ายความร่วมมือ ในลักษณะ “พหุภาคี” เพื่อประสาน “พลังสร้างสรรค์” ทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยมีองค์กรชุมชนเป็นแกนกลาง ส่วนภาคีอื่นๆ ทาหน้าที่ช่วยกระตุ้น อานวยความสะดวก
ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
3. เริ่มการพัฒนาจากชุมชนท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติ และให้องค์กรชุมชนเป็นจักรกลสาคัญในการดาเนินการ
พัฒนา เพื่อให้เกิดพลังการพัฒนาจากความต้องการของคนในชุมชน ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนามีความต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มชาวบ้านและการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งด้านการศึกษา สาธารณะสุข การผลิต การตลาด การระดมทุน การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
5. ใช้กิจกรรมเศรษฐกิจสร้างการเรียนรู้และสร้างอาชีพที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่คนในชุมชน ซึ่งมี
ความแตกต่างกันในด้านเพศ วัย การศึกษา ความถนัด ฐานะเศรษฐกิจ ฯลฯ
6. ยึดปรัชญาการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวพระราชดารัส “การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง” ตาม
ขั้นตอนของ “ทฤษฎีใหม่”
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีดังนี้ (ประทีป วีรพัฒนนิรันดร์, 2541. ระบบออนไลน์)
1. สร้างเวทีการเรียนรู้ เช่น เวทีประชาคมตาบล/อาเภอ ร้านค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน ฯลฯ
2. วิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (ทุนในชุมชน)
3. วางแผนพัฒนา “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” ตามขั้นตอนของ “ทฤษฎีใหม่”
4. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม (กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์) และการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
5. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ การสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
6. พัฒนาระบบตลาด เช่น ตลาดในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายผู้ผลิต-ผู้บริโภค เชื่อมโยงผู้ผลิตกับตลาดในเมือง/
โรงงาน อุตสาหกรรมการเกษตร ฯลฯ
7. พัฒนากิจกรรมทางด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
8. วิจัยเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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9. สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนแบบเบ็ดเสร็จระดับอาเภอ/จังหวัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กร
ชุมชนท้องถิ่น
10. สร้างหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาสถานที่ศึกษาดูงาน
11. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ช่วยตัดสินใจในการทาธุรกิจชุมชน
12. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสู่สังคมในวงกว้าง
ประทีป วีรพัฒนนิรันดร์ (2541) สรุปว่า การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ความสาคัญต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นการพัฒนา ที่เน้นกระบวนการมากกว่ารูปแบบ และต้องการความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติรวมทั้งให้ความสาคัญต่อการพัฒนาที่เริ่มจาก ฐานทรัพยากรในท้องถิ่น (ทุนในชุมชน) ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของพหุภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ฯลฯ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ความสาคัญของเศรษฐกิจชุมชน มีดังนี้
1) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับความเป็นอยู่และลักษณะของสังคมไทย
เศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจที่มองและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆอย่างเป็นระบบหรืออย่างเป็นองค์รวม
2) เศรษฐกิจชุมชนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบกระจายตัว กระจายความเข้มแข็งและยั่งยืนไปสู่ทั่วทุกภูมิภาค
3) เศรษฐกิจชุมชนสามารถพัฒนาขีดความสามารถของคน ครอบครัว ชุมชน จากการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อให้พึ่งตนเองได้
4) เศรษฐกิจชุมชนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปพร้อมๆ กัน
เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะสาคัญคือ ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัย
ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ความพอเพี ย ง ความพึ่ ง ตนเองที่ เ ราพู ด ถึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ การใช้ แ รงงานเป็ น อย่ า งมาก พึ่ ง แรงงานใน
ครอบครัว พึ่งทรัพยากรท้องถิ่น พึ่งตนเอง และพึ่งกันเองในชุมชนก่อน และหากจะขายก็ขายในตลาดใกล้ตัว ตลาด
ภูมิภาค ตลาดภายในประเทศ ซึ่งจะทาให้เศรษฐกิจชุมชนนั้นฝังตัวอยู่ในสังคมและวัฒนธรรม
โดยครอบครัวถือเป็นหน่วยการผลิตแรงงานของสมาชิกในครอบครัวและเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด เป็นปัจจัยที่
สาคัญต่อการอยู่รอดของครอบครัวต่อความพอเพียง และต่อความสามารถในการพึ่งตนเอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
ชุมชน ชุมชนเป็นตัวของตัวเอง มีพลวัต และสามารถที่จะอยู่รอดด้วยตัวเองได้ พัฒนาเคียงคู่ไปกับพัฒนาการของ
ระบบทุนนิยม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มปป.ระบบออนไลน์).
กล่าวโดยสรุปได้ว่าเศรษฐกิจชุมชน ถือเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน อันเกิดจากการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยมีทรัพยากรประจาถิ่น ภูมิปัญญา วิถีวัฒนธรรม ความคิดความเชื่อประจาถิ่นเป็น
เครื่องมือในการออกแบบรูปแบบการพัฒนาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของแต่ละชุมชน โดยความสาเร็จในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนนั้นจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ การเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนเป็นสาคัญ
8.4กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดเบื้องต้นโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีเป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางใน
การดาเนินการวิจัย โดยจะทาการศึกษาเกี่ยวกับบริบทต่างๆ ประกอบด้วยสภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์
อาเภอบ้านดุง กระบวนการผลิต และสภาพปัญหา ปัจจัยเอื้อและปั ญหาอุปสรรคในการพัฒนาและยกระดับ เกลื อ
สินเธาว์อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ค้นหาแนวทางการพัฒนา
และยกระดับเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ ชุมชน
ภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และนาข้อมูลที่ได้รับมาออกแบบแผนการพัฒนาเกลือสินเธาว์
อาเภอบ้านดุงเพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีผ่านกระบวนการประชารัฐ (ดังภาพที4่ )
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สภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์
เกลือสินเธาว์
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

- กระบวนการผลิต ได้แก่ การต้ม
การตากเกลื อ การบ าบั ด น้ าเสี ย
การสูบน้าเกลือ การปล่อยน้าเสีย
การบริหารจัดการเกลือฯลฯ
- สภาพปั ญ หา ได้ แ ก่ การผลิ ต
การจาหน่าย การตลาด ราคาเกลือ
การแข่ ง ขั น ผลกระทบทางด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมจาก
การทาเกลือ ฯลฯ

ปัจจัยเอื้อและปัญหาอุปสรรค
ในการพัฒนาและยกระดับ
เกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี สูผ่ ลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่น
อันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
- ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตความเชื่อ
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ช่องทางการตลาด การ
แปรรูปเกลือ ความต้องการเกลือ
การส่งเสริมการสนับสนุนจากภาค
ส่วนต่างๆ ฯลฯ
- ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ การถูก
คัดค้านต่อต้านจากฝ่ายต่างๆ สภาพ
พื้นที่ดิน ระบบการบริหารจัดการ
เงินทุน ช่องทางการขนส่ง การ
ส่งเสริมสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ
ฯลฯ

แนวทางการพัฒนาและยกระดับ
เกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง
สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็น
เอกลักษณ์และสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืน
แก่ชุมชนภายใต้โมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
- เกษตรอัจฉริยะ (smart farmer)
- นวัตกรรมสินค้าและบริการ
(smart start up)
- ระบบการตลาด (e-commerce)
- ระบบโลจิสติกส์ (Logistic)
- ระบบสหกรณ์เข้มแข็ง (Smart
Cooperative)
- ฯลฯ

แบบแผนการพัฒนาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุงเพื่อเป็น
ต้นแบบการบริหารจัดการทีด่ ีผ่านกระบวนการประชารัฐ
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ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
ภูสิทธ์ ภูคาชะโนด(2560: บทคัดย่อ)ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสังคมแห่งความสุขตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ผลกระทบนาข้าวและนาเกลือด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนอาเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจภูมิสังคมปัญหาเดิมและปัญหาใหม่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบตลอดเส้นทางสายน้า
3 สาย ได้แก่ ลาห้วยหลวง ลาห้วยสงคราม ล้าห้วยทวน และ 2 นา ได้แก่ นาข้าวและนาเกลือวิเคราะห์การมีส่วนร่วม
ในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการรุกล้าของน้าเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิตของประชาชน รวมถึงเพื่อสร้างภาพในอนาคต รูปแบบและแนวทางการพัฒนา
สังคมแห่งการดารงชีวิตอย่างมีความสุขของการอยู่ร่วมกันของประชาชนผู้ทานาข้าวและนาเกลือ โดยผลจากการศึกษา
พบว่า ผู้คนมีความผูกพันต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันมากทั้งเรื่องความผูกพันในสถานที่มีความรู้สึกว่าเป็นบ้าน
และความรู้สึกรักชุมชนซึ่งสามารถสร้างความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี เมื่อต้องการแก้ไข
ปัญหาการรุกล้าของน้าเค็มจากการผลิตนาเกลือสินเธาว์ ประชาชนให้ความร่วมมือดีมีส่วนร่วมมาก โดยเฉพาะด้าน
การร่วมรับรู้และเข้าใจ ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น แต่ขาดการลงมือทา การร่วมดาเนินการอยู่เพียงใน
ระดับปานกลางหย่อนลงมาในระดับน้อย และพบว่าปัญหาเชิงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการทานาเกลือยังคงอยู่โดย
ประชาชนต้องปรับตัวตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พร้อมกับต้องปรับตัวที่จะต้องค้นหานวัตกรรมหรือผลผลิต
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สาหรับการนาเกลือมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพ็ญนภา ปาละปิน (2560: บทคัดย่อ)ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาผลกระทบจากการรุกล้าของ
น้าเค็มในมิติทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า การเกิดการรุกล้า
ของน้าเค็มในเขตพื้นที่อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เกิดจาก 3 ปัจจัยสาคัญ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยทางธรณีวิทยา
คือ ลักษณะทางธรณีวิทยาของอาเภอบ้านดุงที่เป็นหน่วยหินเกลือและหน่วยหินโคกกรวดซึ่งอยู่ชั้นบนสุดของกลุ่มหิน
โคราชโดยมีการไหลเวียนของน้าบาดาลเป็นตัวกลางสาคัญในการละลายและพาเกลือขึ้นมาสู่ชั้นผิวดิน 2) ปัจจัยทาง
ธรรมชาติ คือ การไหลบ่าของน้าฝนเป็นตัวเร่งนาพาให้เกิดการแพร่กระจายของน้าเค็ม และ 3) ปัจจัยจากการกระทา
ของมนุ ษย์ คือ ปล่ อยน้ าเค็มลงสู่ แ หล่ ง น้ าธรรมชาติส่ งผลให้ เ กิด การแพร่ก ระจายของน้าเค็ ม และพบว่า ปั ญ หา
ผลกระทบจากการรุกล้าของน้าเค็ม อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย ผลกระทบทางด้านสั งคม คือ เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผู้ผลิตเกลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพ
เกิดการเปลี่ ย นแปลงวิถี ก ารด ารงชีวิต ของประชาชน เกิดการย้ายถิ่ นฐานบ้ านเรื อนที่อ ยู่ อาศัย ไปอยู่ ในพื้ น ที่ อื่ น
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ คือ เกษตรกรไม่สามารถทาการเพาะปลูกพืชผักพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ อาทิ ข้าว อ้อย
ยางพาราและปาล์มน้ามัน และ/หรือทาการเพาะปลูกแล้วแต่ได้ผลผลิตไม่ดีทาให้สูญเสียรายได้ ไม่สามารถจับสัตว์น้า
ทาการประมงทุกช่วงฤดู ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ผ ลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมคือ เกิดปัญหาแหล่งน้าจืดตามธรรมชาติและน้าใต้ดิน (บาดาล) มีสภาพเป็นน้าเค็มหรือน้ากร่อย เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ทางดินทางน้าและสิ่งมีชีวิตจาพวกพืชและสัตว์น้า และพบว่าแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบ
จากการเกิดการรุกล้าของน้าเค็มในพื้นที่อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีประกอบด้วย 1) เร่งปลูกจิตสานึกด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้ประกอบการนาเกลือสินเธาว์โดยจะต้องคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ไม่มักง่ายเห็น
แก่ตัว 2) ยกระดับเกลือบ้านดุงให้เป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี เป็นแหล่งผลิตเกลือที่ ได้คุณภาพมาตรฐานเป็น
มิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้ก้าวไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะถิ่นและเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) 3) หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องคอยติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและ
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บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครั ด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจบริสุทธิ์และซื่อตรง ไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
หรื อไม่ต่ออายุ ใบอนุ ญาตประกอบกิจ การโรงงานกรณีที่ผู้ ประกอบการเกลื อไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับตาม
กฎหมาย 4) หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องติดตามเฝ้าระวังปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทาเกลือเพื่อไม่ให้ปัญหา
นั้นบานปลายและเกิดการแพร่กระจายของน้าเค็มดินเค็มไปยังพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆ 5) ก่อสร้าง
คันทานบดินป้องกันน้าเค็มรอบพื้นที่ทาเกลือ เจาะบ่อระบายน้าเค็มลงสู่ใต้ดิน เฝ้าระวังแผ่นดินทรุดตัว ขุดลอกสระ
เก็บน้าจืด ขุดลอกลาห้วยและนาดินขึ้นมาทาคันทานบเพื่อป้องกันน้าเค็มไม่ให้ไหลลงสู่ลาห้วยและเพื่อให้น้าจืดจาก
ด้านบนไล่น้าเค็มออกไป 6) ต้องคอยติดตามเฝ้าระวังไม่ให้คันทานบดินขาดหรือต่าลง หากพบว่าคันทานบดินชารุด
ต้องรีบทาการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 7) เกษตรกรชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ต้องเปิ ดใจยอมรับและยอมที่จะ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางประการ อาทิเช่น ทดลองปลูกพืชทนเค็ม เลี้ยงสัตว์ในน้ากร่อย เพื่อที่ทุกฝ่ายจะสามารถอยู่
ร่วมกันได้โดยปราศจากความขัดแย้ง และอยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน 8) ถ้าหากไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
การรุกล้าของน้าเค็มในพื้นที่อาเภอบ้านดุงได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรให้ผู้ซึ่งมีอานาจสั่งยุติการทาเกลือสินเธาว์ ไม่ให้มี
การประกอบกิจการเกลือสินเธาว์โดยสิ้นเชิงและถาวร เพื่อจะได้ยุติปัญหาการรุกล้าของน้าเค็มดินเค็มในอาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี
จรัสพิมพ์ วังเย็นและคณะ(2556: บทคัดย่อ)ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าโดย
ใช้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่ นกับแนวคิดการออกแบบแฟชั่นเพื่ อพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน อาเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าในการพัฒ นา
รูปแบบเสื้อผ้าจากผ้าขาวม้าโดยใช้แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่ นร่วมกับแนวคิดการออกแบบแฟชั่น และถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบเสื้อผ้าจากผ้าขาวม้า สู่ชุมชน อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยผลจากการศึกษา
พบว่า ภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้าของกลุ่มชุมชน อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นจากการผลิตเพื่อใช้สอยภายในครัวเรือน จึงมีรูปแบบลวดลายและการใช้สีตามวัสดุที่หาได้จาก
ท้องถิ่น เมื่อนามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเสื้ อผ้าจึงจาเป็นต้องใช้เทคนิคในการตัดต่อผ้าและการประยุกต์การ
จัดวางลวดลายของผ้าขาวม้า เพื่อให้มีรูปแบบและลวดลายที่น่าสนใจและเหมาะกับแนวโน้มแฟชั่น ซึ่งกลุ่มชุมชนได้รับ
ความรู้และสามารถนาภูมิปัญญาการทอผ้าขาวม้ามาผสมผสานแนวคิดการออกแบบแฟชั่นสร้ างสรรค์เป็นรูปแบบ
เสื้อผ้าในกลุ่มชุดทางานสุภาพสตรี เพื่อการสร้างอาชีพเดิมและส่งเสริมอาชีพใหม่ให้กับกลุ่มคนในชุมชน
บุญฑวรรณ วิงวอนและคณะ (2557: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม มูลค่ากิจการวิสาหกิจขนาดย่อมอาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทการดาเนินงานของวิสาหกิจขนาดย่อมและแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อ เพิมมูลค่าวิสาหกิจขนาดย่ อมอาเภอห้างฉัตรจังหวัดลาปางโดยผลจาก
การศึกษาพบว่าบริบทการดาเนินงานของวิสาหกิจขนาดยอมที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีลักษณะการจัดตั้ง 3 รูปแบบ คือ (1)
สมาชิกต่อยอดมาจากธุรกิจครอบครัวและมีประสบการณ์มาก่อน (2) จัดตั้งกิจการโดยนโยบายรัฐบาลให้มีการรวมกลุ่ม
เพื่อขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ และ (3) จัดตั้งกิ จการขึ้นมาตามความต้องการของสมาชิกเพื่อแก้ ไขปัญหา
เศรษฐกิจครอบครัวและชุมชน ส่วนการผลิตยังอยู่ ในลักษณะเดิมๆ หรือผลิตตามคาสงซื้อของลูกค้าและอาศัยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมด้วยการประยุกต์ใช้กั บเทคโนโลยีที่เหมาะสม แต่ยังขาดการพัฒนาด้านองค์ความรู้แบบองค์
รวม แนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์พบว่า เน้นการเรียนรู้จากธุรกิจอื่น
ที่ประสบความสาเร็จผ่านการนาความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม รูปแบบการดาเนินชีวิตและพิธีกรรมต่างๆ ด้วยการ
ออกแบบรูปลักษณ์ใหม่ๆ บนผลิตภัณฑ์หรือ ตานานและเรื่องราวของผลิต ภัณฑ์เน้นการสร้างความแตกต่างบนบรรจุ
ภัณฑ์หรือตราสินค้าเพื่อสร้างอัตลักษณ์เฉพาะ
ขวั ญ กมล ดอนขวา (2555: บทคั ด ย่ อ )ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ผลกระทบทางตรงของปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ที่มีต่อ
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กิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน (2) ผลกระทบทางตรงของกิจกรรมในกระบวนการเศรษฐกิจชุมชน ที่มีต่อการ
จัดสรรกาไรส่วนเกินของชุมชน และ (3) ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออมของปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน
ที่ มีต่อการจั ดสรรกาไรส่ ว นเกิน ของชุมชน โดยเน้ นศึกษากลุ่ มอาชี พที่ ประสบความส าเร็จ ใน 6 จังหวัดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธานีสุรินทรขอนแกน อุดรธานีและจังหวัดเลย โดยผลจาก
การศึกษาพบว่า ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีผลกระทบทางตรงต่อกิจกรรมใน
กระบวนการเศรษฐกิ จ ชุม ชนในด้ า นการขายมากที่สุ ดโดยมี ข นาดของผลกระทบเท่ า กับ 0.513 สวนกิจกรรมใน
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนในด้านการขาย มีผลกระทบทางตรงต่อการจัดสรรกาไรส่วนเกินของชุมชนในด้านการให้
ความอนุเคราะห์ชุมชนมากที่สุดโดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.417 ทางด้านปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนด้ าน
การพั ฒ นาพื้ น ฐานทางกายภาพมี ผ ลกระทบทางตรงต่ อ การจั ด สรรก าไรส่ ว นเกิ นของชุ ม ชนในด้ านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.434 นอกจากนีป้ ัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนในด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีผลกระทบทางอ้อมต่อการจัดสรรกาไรส่วนเกินของชุมชนในด้านการให้การศึกษามาก
ที่สุด โดยมีขนาดของผลกระทบเท่ากับ 0.302ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการพัฒนาผู้นาเศรษฐกิจ
ชุมชน การพัฒนาสมาชิกกลุ่มและการพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มีผลต่อการเพิ่ม
ยอดขายจากการขายสินคาภายในชุมชน โดยรายไดจากการขายจะมีผลต่อขนาดของการจัดสรรกาไรไปช่วยเหลื อ
กิจกรรมต่างๆ ทางสังคมในชุมชนที่เป็นที่ตั้งของกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชวยในด้าน
การให้การศึกษามากที่สุด
สัญญา เคณาภูมิ (2558: บทคัดย่อ)ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของ
วิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ผลจากการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามประกอบด้วย (1) แนวทางกลยุทธ์เชิงรุก โดยการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ระดับประเทศและระดับสากล ขยายช่องทางการจัดจาหน่าย ขยายพัฒนา
เครือข่ายทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการกระจายสินค้า (2) แนวทางกลยุทธ์เชิงพัฒนา โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถ
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สร้างความร่วมมือ
เชิงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ และ (3) แนวทางกลยุทธ์
เชิงตั้งรับโดยการพัฒนาศักยภาพแรงงานวิสาหกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
10. ระดับความพร้อมเทคโนโลยี (เฉพาะเป้าหมายที่ 1)
10.1 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน(เลือกความสอดคล้องสูงสุดเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น)
Basic Research
Basic principles observed and reported
Concept and/or application formulated
Concept demonstrated analytically or experimentally
Prototype Development
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Key elements demonstrated in laboratory environments
Key elements demonstrated in relevant environments
Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments
Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation
Final development version of the deliverable demonstrated in
operationalenvironment
Actual deliverable qualified through test and demonstration
Operational use of deliverable
10.2 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถ้างานประสบความสาเร็จ(เลือกความสอดคล้องสูงสุดเพียง
หัวข้อเดียวเท่านั้น)
Basic Research
Basic principles observed and reported
Concept and/or application formulated
Concept demonstrated analytically or experimentally
Prototype Development
Key elements demonstrated in laboratory environments
Key elements demonstrated in relevant environments
Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments
Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation
Final development version of the deliverable demonstrated in
operationalenvironment
Actual deliverable qualified through test and demonstration
Operational use of deliverable
11. ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา(เฉพาะเป้าหมายที่ 1 หากระบุเป็นตัวเลขได้
โปรดระบุ)
11.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.2) ความสามารถในการแข่งขัน (คู่แข่ง/ต้นทุน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจั ย เรื่ องการพัฒ นาและยกระดับเกลื อ สิ นเธาว์อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สู่ ผ ลิ ตภัณฑ์
เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ ชุมชน ภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
คณะผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดกระบวนการวิ ธี วิ จั ย (research methodology) โดยใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (qualitative
research) มาใช้ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งรายละเอียดของกระบวนการวิจัยวิธีการรวบรวมข้อมูลตลอดจนวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. วิธีการวิจัย
1.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (documentary research)
โดยเบื้ อ งต้ น ทางคณะผู้ วิจั ย จะด าเนิ นการศึ ก ษาและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่า งๆ ที่ มี ค วาม
น่าเชื่อถือดังต่อไปนี้
- เอกสาร ตารา หนังสือ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
- คาสั่ง ประกาศ ข่าวสารและเอกสารทางราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การทบทวนแนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)
คณะผู้วิจัยจะดาเนินการแสวงหาคาตอบโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเปนการสัมภาษณเจาะลึก
แบบกึ่งโครงสร้าง (in-depth interview) โดยลักษณะข้อคาถามจะมีความยืดหยุนและเปิดกว้างสามารถปรับเปลี่ยน
ถ้อยคาหรือข้อซักถามให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเหมาะสมกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละราย
อันจะนามาซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกมิติ ทุกประเด็น ดังเช่น
ประเด็นคาถามที่ 1สภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง เป็นอย่างไร
- กระบวนการผลิต ได้แก่ การต้ม การตากเกลือ การบาบัดน้าเสีย การสูบน้าเกลือ การปล่อยน้าเสีย
การบริหารจัดการเกลือ ฯลฯ
- สภาพปัญหา ได้แก่ การผลิต การจาหน่าย การตลาด ราคาเกลือ การแข่งขัน ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมจากการทาเกลือ ฯลฯ
ประเด็นคาถามที่ 2 ปัจจัยเอื้อและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาและยกระดับเกลือ สินเธาว์อาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีอะไรบ้าง
- ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตความเชื่อ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ช่องทางการตลาด การแปรรูปเกลือ ความต้องการเกลือ การส่งเสริมการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ฯลฯ
- ปัญหาอุปสรรค ได้แก่ การถูกคัดค้านต่อต้านจากฝ่ายต่างๆ สภาพพื้นที่ดิน ระบบการบริหารจัดการ
เงินทุน ช่องทางการขนส่ง การส่งเสริมสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ฯลฯ
1.3 การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)
คณะผู้วิจัยจะดาเนินการจัดสนทนากลุ่มโดยให้ตัวแทนฝ่ายต่างๆสนทนาและอภิปรายร่วมกันตาม
ประเด็นข้อคาถามซึ่งมีลักษณะแบบปลายเปิด (openend)โดยประเด็นข้อคาถามนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาจากแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสร้างเป็นแนวคาถามที่มีความครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและขอบเขตของการศึกษาวิจัยเพื่อให้
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บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีการเรียงลาดับคาถาม เนื้อหาของคาถามสามารถปรับได้ตามลักษณะของการสนทนา
กลุ่ม โดยอาศัยการตั้งแนวคาถามที่มีความเข้าใจง่าย ซึ่งประเด็นคาถามมีดังนี้
ประเด็ น ค าถามที่ 1แนวทางการพั ฒ นาและยกระดั บ เกลื อ สิ น เธาว์ อ าเภอบ้ า นดุ ง สู่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ ชุมชนภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
ควรเป็นอย่างไร
- เกษตรอัจฉริยะ (smart farmer)
- นวัตกรรมสินค้าและบริการ (smart start up)
- ระบบการตลาด (e-commerce)
- ระบบโลจิสติกส์ (Logistic)
- ระบบสหกรณ์เข้มแข็ง (Smart Cooperative)
- ฯลฯ
ประเด็นคาถามที่ 2 แบบแผนการพัฒนาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุงเพื่อเป็นต้นแบบการบริห าร
จัดการที่ดผี ่านกระบวนการประชารัฐควรมีรูปแบบอย่างไร
- การพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน
- การพัฒนาแบบภาคีเครือข่าย
- ฯลฯ
2. การกาหนดพื้นที่ทาการวิจัย
พื้นที่ที่ทาการศึกษาวิจัยอยู่ในเขตอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมีการรายงานในฐานข้อมูลของ
สานักงานเกษตรอาเภอบ้านดุงและ/หรือสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านดุงว่าเป็นพื้นที่ทานาเกลือสินเธาว์
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
การใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้กาหนดประชากร
และกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากความเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมด ดังนี้
3.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview)
3.1.1 กลุ่มตัวอย่าง: เกษตรกรนาเกลือสินเธาว์
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรนาเกลือสินเธาว์ พิจารณาจากเกษตรกรที่ประกอบอาชีพ
ทานาเกลือ ณ ปัจจุบัน และมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของสานักงานเกษตรอาเภอบ้านดุงและ/หรือสานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอบ้านดุง รวมทั้งมีส่วนได้ส่วนเสียกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง โดยวิธีเลือก
กลุ่ มตัว อย่ างใช้วิธีการบอกต่อ (Snowball Sampling) เริ่ม ต้นจากการสั มภาษณ์ผู้ นาเกษตรกรนาเกลื อแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างแนะนารายชื่อผู้ให้ข้อมูลอื่นๆต่อไป
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรนาเกลือสินเธาว์ จานวน 30 รายประกอบด้วย
- ประธานสหกรณ์นาเกลืออาเภอบ้านดุง
- เกษตรกรนาเกลือสินเธาว์ (สมาชิกสหกรณ์ฯ)
- เกษตรกรนาเกลือสินเธาว์ (ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ)
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง: ผู้นาระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างผู้นาระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค พิจารณาจากผู้นา
ที่มีอานาจปกครอง มีอานาจกาหนดนโยบาย มีอานาจสั่งการ มีอานาจการบริหารการพัฒนาในเขตพื้นที่ทานาเกลือ
อาเภอบ้านดุง โดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งพิจารณาจากผู้นาที่มีความรอบรู้
มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความชานาญและมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเกลือสินเธาว์
กลุ่มตัวอย่างผู้นาระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค จานวน 20 ราย ประกอบด้วย
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- ประธานชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
- นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- หัวหน้าพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านดุง
- หัวหน้าสานักงานเกษตรอาเภอบ้านดุง
- นายอาเภอบ้านดุง
- อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
3.1.3กลุ่มตัวอย่าง: ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนภาครัฐและตัวแทนภาคเอกชน
การกาหนดกลุ่ มตัว อย่างตัว แทนภาคประชาชน ตัวแทนภาครัฐ และตัวแทนภาคเอกชน
เลือกใช้วิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 40 ราย โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
1)ตัวแทนภาคประชาชน คัดเลือกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่
เกษตรกรชาวนา ชาวสวน ชาวไร่ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการทานาเกลือและได้รับผลกระทบเชิงบวกและ
เชิงลบจากการกาหนดทิศทางการพัฒนาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง
2)ตัวแทนภาครัฐ คัดเลือกจากผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ปฏิบัติ ผู้รับสนอง
นโยบายในหน่วยงานรัฐซึ่งมีอานาจ/บทบาท/หน้าที่ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเขตพื้นที่ที่มีการทานาเกลือ ได้แก่ เจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานเกษตร เจ้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนัก งานอาเภอ เจ้าพนักงาน
พาณิชย์จังหวัด เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
3) ตัวแทนภาคเอกชน คัดเลือกจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการทาการค้าการพาณิชย์เกลือ
สินเธาว์อาเภอบ้านดุง ในฐานะคู่ค้า ผู้รับซื้อ ผู้สนับสนุน ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ทั้งในและนอกพื้นที่อาเภอบ้านดุง
3.2การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เป็นการจัดสนทนาอภิปรายกลุ่มร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยมีตัวแทนจากเกษตรกรนาเกลือ
สิ น เธาว์ ผู้ น าระดั บ ชุ ม ชน ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และระดั บ ภู มิ ภ าค ตั ว แทนภาคประชาชน ตั ว แทนภาครั ฐ และตั ว แทน
ภาคเอกชนในอาเภอบ้ านดุง จั งหวัดอุดรธานี ตัว แทนจากทุกฝ่ ายระดมสมองเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒ นาและ
ยกระดับเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ ชุมชน
ภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และร่วมกันออกแบบแผนการพัฒนาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง
เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีผ่านกระบวนการประชารัฐ
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีดังนี้
1) แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview protocol) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์
ปลายเปิดเน้นสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interviews) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ แบ่งออกตามกลุ่ม ได้แก่
- เกษตรกรนาเกลือสินเธาว์
- ผู้นาระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค
- ตัวแทนภาคประชาชน
- ตัวแทนภาครัฐ
- ตัวแทนภาคเอกชน
โดยโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์และแนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ ตาแหน่งงาน รายได้
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ส่วนที่ 2สภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง และปัจจัยเอื้อและปัญหาอุปสรรค
ในการพัฒนาและยกระดับเกลือสิ นเธาว์อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน
2) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)โดยให้ตัวแทนฝ่ายต่างๆสนทนาและอภิปรายร่วมกันตาม
ประเด็นข้อคาถามซึ่งมีลักษณะแบบปลายเปิด (openend) มีการเรียงลาดับคาถาม และเนื้อหาของคาถามสามารถ
ปรับได้ตามลักษณะของการสนทนากลุ่ม โดยประเด็นคาถามมีดังนี้
ประเด็นที่ 1แนวทางการพัฒนาและยกระดับเกลือ สินเธาว์อาเภอบ้านดุง สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอัน
เป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
ประเด็นที่ 2แบบแผนการพัฒนาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุงเพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี
ผ่านกระบวนการประชารัฐ
5. การทดสอบเครื่องมือ
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้สาหรับการเก็บข้อมูลงานวิจัย มีดังนี้
1) แบบสัมภาษณ์ (interview protocol)
ทาการพิจารณาข้อคาถามในการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนถูกต้องเหมาะสม
ตรงตามโครงสร้ าง และภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผู้ ให้ ข้อมูล จากนั้นนาแบบสั มภาษณ์ไปให้ กรรมการผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจสอบและนาข้อชี้แนะมาปรับปรุงแก้ไข และนาแบบสัมภาษณ์ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม
2) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group)
กาหนดเรื่องและวัตถุประสงค์ในการสนทนากลุ่มรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเกลือสินเธาว์
อาเภอบ้านดุงเพื่อสร้างแนวทางในการสนทนากลุ่ม ตั้งประเด็นคาถามและทาการอภิปรายกลุ่มเพื่อนาไปสู่การค้นหา
แนวทางการพัฒนาและยกระดับเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้
อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน ภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และร่วมกันออกแบบแผนการพัฒนาเกลือ
สินเธาว์อาเภอบ้านดุงเพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีผ่านกระบวนการประชารัฐ จากนั้นนาประเด็นที่ได้เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการวิจัยเพื่อตรวจสอบความตรงตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยและนามาปรับแก้ไขตามข้อแนะนา
ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการวิจัยก่อนนาไปใช้ในการสนทนากลุ่ม
6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการเข้าถึงข้อ มูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review Data) และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) ข้อมูลที่ใช้ในการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data) โดย
ในการเก็บข้อมูลภาคสนามนี้ มีขั้นตอนในการจัดเก็บโดยการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่พื้นที่ศึกษา การเตรียมความ
พร้อมของผู้วิจัย การทาความรู้จักกับพื้นที่ โดยการลงพื้นที่สังเกตการณ์(Field Observation) โดยผู้วิจัยได้ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดทาสนทนากลุ่ม
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Review
Data) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมู ลด้านวิชาการโดยการวิเคราะห์จากเอกสารต่างๆทั้งที่เป็นทฤษฏีแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่นเอกสารวารสารหนังสือและงานวิจัยต่างๆ
7. การตรวจสอบข้อมูล
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น าข้อมูล ที่ได้ มาทาการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้ า ด้านข้อมูล (Data
Triangulation)เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งต่างๆนั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ ก่อนที่จะนาข้อมูลที่ได้ไป
ทาการสรุปและวิเคราะห์ผลต่อไป
8. การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาทาการวิเคราะห์แบบสรุปอุปนัย (Analytic Induction) จากนั้นเขียน
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนาเพื่อให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสภาพปัจจุบันของผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์
อาเภอบ้านดุง กระบวนการผลิต และสภาพปัญหา ปัจจัยเอื้อและปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาและยกระดับเกลื อ
สินเธาว์อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สู่ ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน การค้นหาแนวทางการ
พัฒนาและยกระดับเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่
ชุมชนภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และการออกแบบแผนการพัฒนาเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง
เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีผ่านกระบวนการประชารัฐ
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14. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ ผู้วิจัย คาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์ในด้านการค้นพบข้อมูล เกี่ยวกับ สภาพ
ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง กระบวนการผลิตและสภาพปัญหา ค้นพบปัจจัยเอื้อและปัญหา
อุป สรรคในการพัฒ นาและยกระดับ เกลื อ สิ น เธาว์ อ าเภอบ้ านดุง จังหวัดอุดรธานี สู่ ผ ลิ ตภัณฑ์เฉพาะถิ่ น อั น เป็ น
เอกลักษณ์ของชุมชน ค้นพบแนวทางการพัฒนาและยกระดับเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุง สู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็น
เอกลักษณ์และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ ชุมชนภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 และสามารถนา
ข้อมูล ที่ได้รั บ มาออกแบบแผนการพัฒ นาเกลื อสิ นเธาว์อาเภอบ้านดุง เพื่อเป็นต้นแบบการบริห ารจัดการที่ ดี ผ่าน
กระบวนการประชารัฐ โดยคาดหวังว่าผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนฐานรากอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ด้านนโยบาย
ผู้ที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผู้ใช้
การใช้ประโยชน์
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ไ ด้ แ ก่ น าผลที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาไปใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาก าหนด
อุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด อุ ด รธานี พาณิ ช ย์ นโยบาย/แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนฐานรากอาเภอ
จั ง หวั ด อุ ด รธานี หน่ ว ยงานระดั บ พื้ น ที่ บ้านดุงจังหวัดอุดรธานี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย
ได้ แ ก่ เทศบาลเมื อ งบ้ า นดุ ง องค์ ก าร ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล
บริ ห ารส่ ว นต าบล ส านั ก งานเกษตร
อ าเภอบ้ า นดุ ง อ าเภอบ้ า นดุ ง ก านั น
ผู้ใหญ่บ้าน และประธานชุมชน
15. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
การถ่ายทอด/การนา
กลุ่มเป้าหมาย
การวิจัยไปใช้
ประโยชน์
1) ทาการบรรยาย/ -เกษตรกรนาเกลือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สินเธาว์
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
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ปัจจุบันของ
ผลิตภัณฑ์เกลือ
สินเธาว์อาเภอบ้าน
ดุง กระบวนการผลิต
และสภาพปัญหา
2) ทาการบรรยาย/
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
เ อื้ อ แ ล ะ ปั ญ ห า
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร
พัฒนาและยกระดับ
เกลือสินเธาว์อาเภอ
บ้ า น ดุ ง จั ง ห วั ด
อุดรธานี สู่ผลิตภัณฑ์
เฉพาะถิ่ น อั น เป็ น
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
ชุมชน

-ผู้นาระดับชุมชน
ระดับท้องถิ่นและ
ระดับภูมิภาค
-ตัวแทนภาค
ประชาชน ตัวแทน
ภาครัฐและตัวแทน
ภาคเอกชน
ในอาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี

คือ เกษตรกรนา
เกลือสินเธาว์ และ
เกษตรกร/ประชาชน
ทั่วไป
-จัดประชุมสัมมนา
ระดับผู้นา
ประกอบด้วย ผู้นา
ระดับชุมชน ระดับ
ท้องถิ่นและระดับ
ภูมิภาค ในอาเภอ
บ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี

3) ทาการบรรยาย/
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนว
ทางการพั ฒ นาและ
ย ก ร ะ ดั บ เ ก ลื อ
สิ น เธาว์ อ าเภอบ้ า น
ดุ ง สู่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เฉพาะถิ่ น อั น เป็ น
เอกลักษณ์และสร้าง
รายได้อย่างยั่งยืนแก่
ชุมชน ภายใต้โมเดล
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0
4) ทาการบรรยาย/
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แบบ
แผนการพัฒนาเกลือ
สิ น เธาว์ อ าเภอบ้ า น
ดุ ง เพื่ อ เป็ น ต้ น แบบ
การบริหารจัดการที่
ดีอย่ างเป็ น รู ป ธรรม
ไฟล์ TemplateV1B22092560
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ผ่ า นกระบวนการ
ประชารัฐ
16. ระยะเวลาการวิจัย
ระยะเวลาโครงการ1ปี0เดือน
วันที่เริ่มต้น1 ตุลาคม 2561วันที่สิ้นสุด30 กันยายน 2562
แผนการดาเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด)
ปี
กิจกรรม
(งบประมาณ)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2562 1.ศึกษาและรวมรวมข้อมูล
x
-ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสาร ตารา
วิชาการที่สอดคล้องศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
-ลงสารวจชุมชนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
(บริบททั่วไป)
2562 2.วางแผนการวิจัยและเสนอเค้า
x
โครงงานวิจัย
2562 3.สร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ เก็ บ ข้ อ มู ล
งานวิจัย
2562 4.ลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่
กาหนดไว้
2562 5.ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูล
2562 6.วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลการวิจัย
2562 7.รายงานผลการวิจั ยแก่แหล่ งทุน (วช.)
และเผยแพร่ผลงานวิจัย
2562 8.ส่งรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
รวม

5

5
x

x

5
x

x

x

x
x

50
x

5
x

x
x

x
x

17. งบประมาณของโครงการวิจัย
17.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ(กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดาเนินงาน)
ปีที่ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
งบประมาณที่เสนอขอ
ปีที่ 1
2562
338,400
รวม
338,400
17.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ

ไฟล์ TemplateV1B22092560

ร้อยละของ
กิจกรรมใน
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โครงการวิจัย
ประเภทงบประมาณ
งบดาเนินการ : ค่าใช้สอย

ไฟล์ TemplateV1B22092560

รายละเอียด
- ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย (วุฒิปริญญาตรี)
จานวน 6 คน (ทางานเต็มเวลาตลอด
โครงการ) สาหรับลงพื้นที่เก็บข้อมูล/
สัมภาษณ์/จัดสนทนากลุ่ม เหมาจ่ายคนละ
20,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท
- ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ให้ข้อมูลในการ
สัมภาษณ์) จานวน 90 คน ๆ ละ 100 บาท
รวมเป็นเงิน 9,000 บาท
- ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง (ผู้เข้าร่วมการ
สนทนากลุ่ม (focus group)) จานวน 30 คน
ๆ ละ 200 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
- ค่าที่พัก จานวน 2 ห้อง ๆ ละ 1,000 บาท
จานวน 20 ครั้ง/วัน (เพื่อดาเนินการวิจัย
ตลอดระยะเวลา 10 เดือน (พ.ย.60 -ก.ย.61))
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม
จานวน 30 ชุด ๆ ละ รวมเป็นเงิน800บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนบุคคล จานวน
2 คันระยะทางจาก มรภ.สวนสุนันทา-อาเภอ
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี รวม 639 กิโลเมตร
ๆ 4 บาทจานวน 20 เที่ยว (ไป-กลับ) เพื่อ
ดาเนินการวิจัยตลอดระยะเวลา 10 เดือน
(พ.ย.60 -ก.ย.61) รวมเป็นเงิน 102,240 บาท
- ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ในการจัดสนทนา
กลุ่ม จานวน 1 วัน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาแบบเวที
ชาวบ้าน (กลุ่มที่ 1)เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัย/
การนาไปใช้ประโยชน์
- ค่าจ้างทาอาหารว่างและอาหารกลางวัน
จานวน 100 คนๆ ละ 150 บาท จานวน 1วัน
รวมเป็นเงิน15,000บาท
- ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ในการจัด
ประชุมสัมมนาแบบเวทีชาวบ้าน (กลุ่มที่ 1)
จานวน 1 วัน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทาแฟ้ม
ประกอบการประชุมสัมมนาแบบเวทีชาวบ้าน

งบประมาณ (บาท)
330,240
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ประเภทงบประมาณ

รายละเอียด
(กลุ่มที่ 1)จานวน 100 ชุด ๆ ละ 80 บาท
รวมเป็นเงิน8,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาระดับผู้นา
(กลุ่มที่ 2)เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัย/การ
นาไปใช้ประโยชน์
- ค่าจ้างทาอาหารว่างและอาหารกลางวัน
จานวน 40 คนๆ ละ 150 บาท จานวน 1วัน
รวมเป็นเงิน6,000บาท
- ค่าเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ในการจัด
ประชุมสัมมนาระดับผู้นา (กลุ่มที่ 2)จานวน 1
วัน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทาแฟ้ม
ประกอบการประชุมสัมมนาระดับผู้นา (กลุ่ม
ที่ 2)จานวน 40 ชุด ๆ ละ 80 บาท รวมเป็น
เงิน3,200 บาท
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบสัมภาษณ์ จานวน
90 ชุด ๆ ละ 5 แผ่น รวมเป็นเงิน 4,500 บาท
- ค่าจ้างพิมพ์รายงานวิจัย รวมเป็นเงิน 3,500
บาท
- ค่าจ้างจัดทาเล่มรายงานความก้าวหน้าและ
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รวมเป็นเงิน 3,000
บาท
งบดาเนินการ : ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสานักงานปากกา กระดาษ A4
เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ
กระดาษชาร์จ ปากกาเมจิก ซองจดหมาย
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
- ค่าหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ (ขาว-ดา)รวมเป็นเงิน
2,800 บาท
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (External Hard disk)
(เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่)รวมเป็นเงิน 2,100 บาท
งบดาเนินการ : ค่าสาธารณูปโภค - ค่าบริการโทรศัพท์ค่าไปรษณีย์(เหมาจ่าย
ตลอดโครงการ)รวมเป็นเงิน 1,260 บาท
รวม

งบประมาณ (บาท)

6,900

1,260
338,400

17.3เหตุผลความจาเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ)

ไฟล์ TemplateV1B22092560
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ชื่อครุภัณฑ์

สถานภาพ

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน
ครุภัณฑ์ใกล้เคียงที่ใช้ ณ
ปัจจุบัน (ถ้ามี)

สถานภาพการใช้งาน ณ
ปัจจุบัน

ลักษณะการใช้งาน
และความจาเป็น

การใช้ประโยชน์
ของครุภัณฑ์นี้เมื่อ
โครงการสิ้นสุด

ไม่มีครุภัณฑ์นี้
ไม่มีครุภัณฑ์นี้

18. ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดของผลผลิต

จานวนนับ
ปี
2562

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังนี้
1.1 ระดับอุตสาหกรรม
1.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
1.3 ระดับภาคสนาม
1.4 ระดับห้องปฏิบัติการ

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566

รวม

หน่วยนับ

ต้นแบบ
ต้นแบบ
ต้นแบบ
ต้นแบบ

ระดับ
ความ
สาเร็จ
Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result

2.ต้นแบบเทคโนโลยี โดยระบุ ดังนี้

2.1 ระดับอุตสาหกรรม
2.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
2.3 ระดับภาคสนาม
2.4 ระดับห้องปฏิบัติการ

ต้นแบบ
ต้นแบบ
ต้นแบบ
ต้นแบบ

Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result

3.กระบวนการใหม่ โดยระบุ ดังนี้
กระบวน
การ
กระบวน
การ
กระบวน
การ
กระบวน
การ

3.1 ระดับอุตสาหกรรม
3.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม
3.3 ระดับภาคสนาม
3.4 ระดับห้องปฏิบัติการ

Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result

4.องค์ความรู้ (โปรดระบุ)

4.1องค์ความรู้การพัฒนาและ
ยกระดับเกลือสินเธาว์ ด้าน
ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์

4.2 องค์ความรู้การพัฒนา
และยกระดับเกลือสินเธาว์
ภายใต้โมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศไทย4.0

- องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
เกลือสินเธาว์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าในตัวผลิตภัณฑ์
และเป็นผลิตภัณฑ์
เฉพาะถิ่นอันเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน
อาเภอบ้านดุง
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
นาเอาเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะ (smart farmer)
มาปรับใช้ในการทานา
เกลือของเกษตรกรอาเภอ
บ้านดุงได้แก่ การบริหาร
จัดการเกลือ การใช้พื้นที่
การปรับปรุงดินเค็ม น้า
กร่อย การกาจัดน้าเสีย

ไฟล์ TemplateV1B22092560
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Result

1

เรื่อง

Primary
Result

3
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4.3 องค์ความรู้การพัฒนา
และยกระดับเกลือสินเธาว์
ด้านนวัตกรรมสินค้าและ
บริการ (smart start up)

4.4 องค์ความรู้การพัฒนา
ระบบสหกรณ์เข้มแข็ง
(Smart Cooperative)

รายละเอียดของผลผลิต
ฯลฯ เพื่อประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการนาเกลือ
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
นาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่
(ระบบคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ smart
phone, internet) มา
ออกแบบระบบการตลาด
(e-commerce) เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการค้าขายโดย
เกษตรกรสามารถจัด
จาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า
และบริการเกลือสินเธาว์
อาเภอบ้านดุง ไปทั่วทุก
มุมโลก
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
นาเอาระบบโลจิสติกส์
(Logistic)มาใช้วางแผนใน
การจัดการสินค้าเกลือ
การจัดส่งสินค้าและ
บริการเกลือ การจัดเก็บ
เกลือ การขนส่ง ฯลฯ เพื่อ
ความคุ้มค่าและประหยัด
ต้นทุนของเกษตรกร
- องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบสินค้าและ
บริการเกลือสินเธาว์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เกลือเพื่อ
สุขภาพ เกลือสปา
ธุรกิจสปาเกลือเพื่อ
สุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมศึกษาวิถีชีวิต
ชาวนาเกลือ ฯลฯ
- องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบสหกรณ์เข้มแข็ง
(Smart Cooperative)
ได้แก่การพัฒนาสหกรณ์
ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านบทบาท
หน้าที่ในการช่วยเหลือ
เกษตรกรนาเกลือสินเธาว์
อาเภอบ้านดุง ผลักดันให้
กลไกของสหกรณ์เป็นที่

ไฟล์ TemplateV1B22092560

จานวนนับ
ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566

รวม

หน่วยนับ

ระดับ
ความ
สาเร็จ

Primary
Result

1

เรื่อง

Primary
Result

1

เรื่อง
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4.5 องค์ความรู้แบบแผนการ
พัฒนาเกลือสินเธาว์อาเภอ
บ้านดุงเพื่อเป็นต้นแบบการ
บริหารจัดการที่ดีผ่าน
กระบวนการประชารัฐ

รายละเอียดของผลผลิต
พึ่งของสมาชิกอย่าง
แท้จริง
- องค์ความรู้เกี่ยวกับแบบ
แผนการพัฒนาเกลือ
สินเธาว์อาเภอบ้านดุง
ได้แก่ ความร่วมมือใน
รูปแบบภาคีเครือข่าย,
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับ
ชุมชนผ่านการบูรณาการ
แผนร่วมกันของภาคส่วน
ต่าง ๆ, การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ร่วมกัน ฯลฯ

จานวนนับ
ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566

รวม

หน่วยนับ

ระดับ
ความ
สาเร็จ

Primary
Result

1

เรื่อง

5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

5.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
5.2 การฝึกอบรม
5.3 การจัดสัมมนา

ครั้ง
ครั้ง

- การจัดประชุมสัมมนา
ในรูปแบบเวทีชาวบ้าน
กลุ่มเป้าหมายคือ
เกษตรกรนาเกลือสินเธาว์
และเกษตรกร/ประชาชน
ทั่วไปเพื่อถ่ายทอด
ผลงานวิจัยเพื่อการ
นาไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาและ
ยกระดับเกลือสินเธาว์
อาเภอบ้านดุง สูผ่ ลิตภัณฑ์
เฉพาะถิ่นอันเป็น
เอกลักษณ์และสร้างรายได้
อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน
ภายใต้โมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศไทย 4.0
เพื่อที่กลุ่มเป้าหมายจะได้
มีความรู้ความเข้าใจและ
ปรับตัวยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาเกลือสินเธาว์อาเภอ
บ้านดุง

1

Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result

ครั้ง

6. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

6.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
6.2 การฝึกอบรม

ไฟล์ TemplateV1B22092560

ครั้ง
ครั้ง

Primary
Result
Primary
Result
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โครงการวิจัย
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ
6.3 การจัดสัมมนา

รายละเอียดของผลผลิต
- การจัดประชุมสัมมนา
ระดับผู้นาชุมชน ท้องถิ่น
และภูมิภาคเพื่อถ่ายทอด
ผลงานวิจัยเพื่อการ
นาไปใช้ประโยชน์ในการ
กาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาและ
ยกระดับเกลือสินเธาว์
อาเภอบ้านดุง สู่
ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอัน
เป็นเอกลักษณ์และสร้าง
รายได้อย่างยั่งยืนแก่
ชุมชน

จานวนนับ
ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566

รวม

หน่วยนับ

ระดับ
ความ
สาเร็จ
Primary
Result

1

ครั้ง

7. การพัฒนากาลังคน
คน

7.1 นศ.ระดับปริญญาโท
7.2 นศ.ระดับปริญญาเอก
7.3 นักวิจัยหลังปริญญาเอก
7.4 นักวิจัยจากภาคเอกชน
ภาคบริการและภาคสังคม

คน
คน
คน

Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result

8. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครือ่ งหมายการค้า/ความลับทางการค้า เป็นต้น (โปรดระบุ)

8.1 ...............
8.2 ...............
8.3 .............

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

Primary
Result
Primary
Result
Primary
Result

9. บทความทางวิชาการ

9.1 วารสารระดับชาติ
9.2วารสารระดับนานาชาติ

เรื่อง
เรื่อง

Primary
Result
Primary
Result

10. การประชุม/สัมมนาระดับชาติ

10.1 นาเสนอแบบปากเปล่า

การเผยแพร่ผลงานวิจัย
(บทความวิจัย) โดย
นาเสนอในเวทีการ
ประชุม/สัมมนา
ระดับชาติ และตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ

Primary
Result

1
ครั้ง

10.2 นาเสนอแบบโปสเตอร์

ครั้ง

Primary
Result

11. การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ

11.1 นาเสนอแบบปากเปล่า

การเผยแพร่ผลงานวิจัย
(บทความวิจัย) โดย
นาเสนอในเวทีการ
ประชุม/สัมมนาระดับ
นานาชาติ และตีพิมพ์
ผลงานในวารสารวิชาการ
ในฐานข้อมูลสากล (TCI,

ไฟล์ TemplateV1B22092560

Primary
Result

1
ครั้ง
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โครงการวิจัย
ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดของผลผลิต

จานวนนับ
ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ปี
2565

ปี
2566

รวม

หน่วยนับ

ระดับ
ความ
สาเร็จ

ครั้ง

Primary
Result

Scopus, google scalar
ฯลฯ)
11.2 นาเสนอแบบโปสเตอร์

19. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
ชื่อผลลัพธ์
ประเภท
ปริมาณ
ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม/
เชิงคุณภาพ
90
สัมมนามีความรู้ความเข้าใจในประเด็น
เนื้อหาที่ได้รับการถ่ายทอดโดยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม/
สัมมนามีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา

เชิงคุณภาพ

90

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม
(ผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น/ภูมิภาค) สามารถนา
ความรู้ที่ได้รับจาการอบรม/สัมมนาไปใช้
ประโยชน์ในระดับนโยบาย

เชิงปริมาณ

90

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม
(เกษตรกรนาเกลือสินเธาว์ และเกษตรกร/
ประชาชนทั่วไป)สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
จาการอบรม/สัมมนาไปใช้ประโยชน์ใน
ระดับปฏิบัติ

เชิงปริมาณ

90
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รายละเอียด
กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกรนาเกลือ
สินเธาว์ และเกษตรกร/ประชาชน
ทั่วไปและผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น/
ภูมิภาค) มีความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นเนื้อหาที่ได้รับการถ่ายทอด
โดยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย (เกษตรกรนาเกลือ
สินเธาว์ และเกษตรกร/ประชาชน
ทั่วไปและผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น/
ภูมิภาค)มีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมอบรม/สัมมนา
ผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น/ภูมิภาคนาเอา
ความรู้จากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ถ่ายทอดไปใช้ในการกาหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์กาหนดแนว
ทางการพัฒนาและยกระดับเกลือ
สินเธาว์อาเภอบ้านดุง สู่ผลิตภัณฑ์
เฉพาะถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์และ
สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชน
เกษตรกรนาเกลือสินเธาว์ และ
เกษตรกร/ประชาชนทั่วไปนาเอา
ความรู้จากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน ด้วยการปรับตัว
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
การปรับปรุงรูปแบบสินค้าและ
บริการเกลือสินเธาว์ การบริหาร
จัดการเกลือ การเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายเกลือผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
37

โครงการวิจัย
ชื่อผลลัพธ์
ร้อยละของการดาเนินโครงการวิจัยเป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนดในแผน

ประเภท
เชิงเวลา

ปริมาณ
100

ร้อยละของค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาใน
การดาเนินโครงการวิจัยเป็นไปตาม
งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากแหล่ง
ทุน (วช.)

เชิงต้นทุน

100

รายละเอียด
การดาเนินโครงการวิจัยเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในแผนคือ วันที่
เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2560 วันที่สิ้นสุด
30 กันยายน 2561
คณะผู้วิจัยสามารถบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาในการ
ดาเนินโครงการวิจัยโดยเป็นไปตาม
งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก
แหล่งทุน (วช.)

20. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ(หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ)
ชื่อผลงาน
เกิดสินค้าและบริการจาก
ผลิตภัณฑ์เกลือสินเธาว์ที่
หลากหลาย

กลุ่มเป้าหมาย /
ผู้ใช้ประโยชน์
เกลืออโรมา เกลือสปาขัดผิว เกลือ เกษตรกรนาเกลือ
สมุนไพรขัดผิว สบู่เหลวอาบน้า
สินเธาว์
เกลือปรับอากาศกลิ่นๆต่าง สบู่
อาบน้าจากเกลือ เกลือเม็ดแช่เท้า
ฯลฯ
ลักษณะผลงาน

เกิดการวางนโยบาย
แผนงาน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและยกระดับเกลือ
สินเธาว์อาเภอบ้านดุง

มีการกาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ การกาหนดแนว
ทางการพัฒนาและยกระดับเกลือ
สินเธาว์อาเภอบ้านดุง สู่
ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่นอันเป็น
เอกลักษณ์และสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืนแก่ชุมชน

ผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น/
ภูมิภาค

เกิดเป็นแบบแผนการ
พัฒนาเกลือสินเธาว์อาเภอ
บ้านดุงเพื่อเป็นต้นแบบ
การบริหารจัดการที่ดผี ่าน
กระบวนการประชารัฐ

การพัฒนาอย่างบูรณาการและ
ยั่งยืนทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนอาเภอ
บ้านดุง และการพัฒนาแบบภาคี
เครือข่ายโดยการเข้ามามีส่วนร่วม
ของฝ่ายต่าง ๆ ในการบริหาร

เกษตรกร/ประชาชน
ทั่วไป
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ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ
ในระยะยาวจะเกิดเป็นธุรกิจชุมชนด้าน
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวิถี
วัฒนธรรมนาเกลือส่งผลให้เกษตรกรนา
เกลือมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถลด
ช่องว่าง/ความเหลื่อมล้าของรายได้
เกษตรกรนาเกลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อีกทั้งสามารถเพิ่มการกระจายรายได้สู่
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เกิดเม็ดเงิน
หมุนเวียนในชุมชน เกิดการสร้างงาน
และลดปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐานของ
แรงงาน
การกาหนดทิศทางการพัฒนา การวาง
นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่อาเภอบ้านดุง
สอดคล้องกับศักยภาพชุมชน ทรัพยากร
ชุมชนที่มี ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนทุกกลุ่ม ในระยะยาวจะส่งผล
ให้อาเภอบ้านดุง กลายเป็นอาเภอ
ต้นแบบการบริหารจัดการทีด่ เี ป็น best
practiceระดับประเทศ
ในระยะยาวการพัฒนาในพื้นที่อาเภอ
บ้านดุงจะเกิดความยั่งยืนทุกมิติเศรษฐกิจ
ชุมชนดี สังคมน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมอุดม
สมบูรณ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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โครงการวิจัย
ชื่อผลงาน

กลุ่มเป้าหมาย /
ผู้ใช้ประโยชน์

ลักษณะผลงาน

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ

จัดการชุมชนเป็นต้นแบบการ
บริหารจัดการทีด่ ี

21. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
หมายเลขทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ประเภททรัพยสิน
ทางปัญญา

ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อผู้ประดิษฐ์

ชื่อผู้ครอบครอง
สิทธิ์

22. มาตรฐานการวิจัย
มีการใช้สัตว์ทดลอง
มีการวิจัยในมนุษย์
มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี
23. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund
ประเภท

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

แนวทางร่วมดาเนินการ

ภาคการศึกษา
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย)
ภาคอุตสาหกรรม
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน)

การร่วมลงทุน

จานวนเงิน
(In cash (บาท))

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดทาหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ
24. สถานที่ทาการวิจัย
ในประเทศ/
ชื่อประเทศ/
ต่างประเทศ
จังหวัด
ในประเทศ อุดรธานี

พื้นที่ที่ทาวิจัย
ภาคสนาม

ชื่อสถานที่
อาเภอบ้านดุง

พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี)
ละติจูด
ลองจิจูด
17.716369 103.283955
*องศาทศนิยม (DD)
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25. สถานที่ใช้ประโยชน์
ในประเทศ/
ชื่อประเทศ/
ต่างประเทศ
จังหวัด
ในประเทศ อุดรธานี

ชื่อสถานที่
อาเภอบ้านดุง

พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี)
ละติจูด
ลองจิจูด
17.716369
103.283955
*องศาทศนิยม (DD)

26. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอื่น หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัย
อื่น มี
ไม่มี
หน่วยงาน/สถาบันที่ยื่น
.............................................................................................................................
ชื่อโครงการ
.............................................................................................................................
ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... .......................
..................................................................................................................................................................................
สถานะการพิจารณา
ไม่มีการพิจารณา
โครงการได้รับอนุมัติแล้วสัดส่วนทุนที่ได้รับ..........%
โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา
27. คาชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาและยกระดับเกลือ สินเธาว์อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สู่ ผลิตภัณฑ์เฉพาะถิ่น อันเป็น
เอกลักษณ์และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ ชุมชน ภายใต้โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ที่มาของการ
ศึกษาวิจัยนี้คือการพบรายงานข้อมูลสภาพปัญหาการทานาเกลือ ปัญหาการทาการค้าผลิตภัณฑ์เกลือและปัญหาด้าน
เศรษฐกิจสังคมที่เชื่อมโยงกับการทานาเกลือสินเธาว์ในอาเภอบ้านดุง กอปรกับการให้ความสาคัญของนโยบายการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ 20 ปี ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาและยกระดับเกลือสินเธาว์อาเภอบ้านดุงจึงถือเป็นประเด็นสาคัญที่จะต้องเร่งพัฒนาเร่งผลักดัน
และเร่งวางแนวทางที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อก่อเกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่
ชุมชนอาเภอบ้านดุงอีกทั้งผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้จะมีความสาคัญยิ่งต่อหน่วยงานรัฐเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนฐานรากอาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
28. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี

ลงชื่อ.................................................
(ว่าที่ รต.หญิงเพ็ญนภา ปาละปิน)
หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่ 7 ตุลาคม 2560

ไฟล์ TemplateV1B22092560

40

