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รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ

มหำวิทยำลัยศิลปำกร



 มหำวิทยำลัยศิลปำกรก่อก�ำเนิดขึ้นโดยเป็นมหำวิทยำลัยแห่งแรก

ของประเทศไทยท่ีมุ่งเน้นกำรเรียนกำรสอนในด้ำนศิลปะและกำรออกแบบ  

และแม้ว่ำปัจจุบันมหำวิทยำลัยศิลปำกรจะขยำยพื้นที่กำรศึกษำไปยังภูมิภำค

คือจังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนเปิดกำรเรียนกำรสอนหลำก 

หลำยสำขำวิชำท้ังด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสุขภำพรวมถึงสังคมศำสตร ์

และมนุษยศำสตร์ แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยและได้สะท้อน

ออกมำในวิสัยทัศน์ “มหำวิทยำลัยชั้นน�ำแห่งกำรสร้ำงสรรค์” และกำรวิจัย

แบบบูรณำกำร ตลอดจนหลักสูตรที่เป็นสหวิทยำกำร ซึ่งมีกำรน�ำองค์ควำมรู้

ทำงด้ำนศิลปะและกำรออกแบบเข้ำมำเป็นส่วนประกอบ  

 สมุดบันทึกควำมทรงจ�ำเล่มนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อถ่ำยทอดผลงำนที ่

มหำวิทยำลัยศิลปำกร โดยคณำจำรย์จำกคณะวิชำต่ำง ๆ  ได้ร่วมมือกันด�ำเนิน 

กำรวิจัยถ่ำยทอดเทคโนโลยีและบริกำรวิชำกำร เพื่อเป็นกำรตอบโจทย์ของ

ชุมชนและพื้นที่ในกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยกำรน�ำ “ต้นทุน” และ “ศักยภำพ” 

ที่มีอยู่มำส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ เพิ่มรำยได้ สร้ำงอำชีพ และประชำชนมี 

“คุณภำพชีวิต” ที่ดีขึ้น

เพชรบุรี :
วิจัยและสร้างสรรค์โดยศิลปากร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ

ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร



 เพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มี “ต้นทุน” ทำงศิลปวัฒนธรรม วัด วัง ธรรมชำติ

ที่งดงำม และตั้งอยู่ในท�ำเลทำงภูมิศำสตร์ที่เหมำะสม สะดวกในกำรเดินทำง 

จำกทั้งในและต่ำงประเทศ ส่งผลให้มี “ศักยภำพ” เหมำะสมที่จะพัฒนำให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์เรียนรู้ สถำนที่พักผ่อน ตลอดจนสถำนพักฟื้นและที่อยู ่

อำศัยเพื่อส่งเสริมสุขภำพ น�ำมำซึ่งควำมเหมำะสมในกำรน�ำองค์ควำมรู้ที่มีใน 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร ด�ำเนินกำรพัฒนำและต่อยอดศักยภำพ ด้วยกำรวิจัย 

และถ่ำยทอดเทคโนโลยีตลอดไปจนถึงกำรบริกำรวิชำกำร เกิดกำรพัฒนำและ 

ส่งเสริม“คุณภำพชีวิต”ของประชำชนในท้องถ่ิน ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลป 

วัฒนธรรม ผ่ำนกำรถ่ำยทอดลงในงำนศิลปะและงำนออกแบบ เพ่ือน�ำไปสู่

ควำมร่วมสมัย และสำมำรถน�ำมำใช้ได้ในชีวิตประจ�ำวัน

 มหำวิทยำลัยศิลปำกร ได้ด�ำเนินกำรศึกษำและเก็บข้อมูล  “ต้นทุน” 

ของจังหวัดเพชรบุรี และพบว่ำในด้ำนประวัติศำสตร์และศิลปวัฒนธรรมนั้น

เพชรบุรีมีประวัติศำสตร์อันยำวนำนมำตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งเป็นช่วงที ่

พระเจ้ำชัยวรมันที่ 7 ครองรำชย์ ซึ่งเห็นได้จำกหลักฐำนปรำสำทเขมรที่มี

ลักษณะเป็นศิลปะแบบบำยนในวัดก�ำแพงแลง ช่วงประวัติศำสตร์ที่ส�ำคัญ



มำกอีกช่วงหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่สมัยอยุธยำ ซึ่งเห็นได้จำกวัดใหญ ่

สุวรรณำรำม ที่สะท้อนศิลปะสมัยอยุธยำตอนปลำย และวัดเกำะแก้วสุทธำรำม 

ที่มีจิตรกรรมฝำผนังในพระอุโบสถเป็นฝีมือช่ำงสมัยอยุธยำ เป็นต้น ศิลปะสมัย 

อยุธยำยังคงอยู่ในเพชรบุรีทั้งในรูปแบบที่เป็นจิตรกรรม และสถำปัตยกรรม 

จนมีค�ำกล่ำวว่ำ “เพชรบุรีคืออยุธยำที่มีชีวิต” เพชรบุรีซึ่งมีที่ตั้งทำงภูมิศำสตร ์

ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ต่ำง ๆ  ทั้งในประเทศและภูมิภำคอำเซียนได้เป็นอย่ำงด ี

ยังเป็นที่ตั้งของพระรำชวังและที่ประทับซึ่งถูกสร้ำงเพ่ิมเติมขึ้นในสมัย

รัตนโกสินทร์อีกด้วย และเพชรบุรียังอุดมไปด้วยภูมิปัญญำของงำนช่ำงแขนง

ต่ำง ๆ  เช่น ช่ำงทอง ช่ำงปูนปั้นที่มีชื่อเสียงมำจนถึงปัจจุบัน

 นอกจำกนั้นเพชรบุรียังมีอัตลักษณ์ที่ส�ำคัญในวิถีกำรด�ำรงชีวิตที่

สะท้อนให้เห็นได้จำกอำหำรทั้งคำวและหวำนที่มีชื่อเสียง วิถีกำรเกษตรที่เป็น 

แหล่งเพำะปลูกของพืชที่เป็นชื่อเสียงของท้องถิ่น จนท�ำให้เกษตรกรมีควำม

เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจจนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ และในปัจจุบันยังมีแหล่ง

เรียนรู้ที่เกิดขึ้นมำกจำกโครงกำรพระรำชด�ำริต่ำง ๆ  สืบเน่ืองจำกควำมอุดม

สมบูรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ  ท่ีกล่ำวมำนี้ ท�ำให้เพชรบุรีเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีควำม

หลำกหลำยของชำติพันธุ์และกลำยเป็นจังหวัดที่มีกำรอยู่อำศัยร่วมกันอย่ำง

เป็นพหุวัฒนธรรมท่ีมีควำมสงบสุขและเอื้ออำทรต่อกันโดยไม่มีกำรแบ่งแยก 

จึงน�ำไปสู่กำรพัฒนำต่อยอดที่เกิดจำกควำมต้องกำรของชุมชน ควำมมีจิต

สำธำรณะของนักวิชำกำรในกำรน�ำควำมรู้มำรับใช้สังคม และควำมร่วมมือ 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐ จึงเป็นที่มำของโครงกำรวิจัยและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ตลอดจนกำรบริกำรวิชำกำรต่ำง ๆ  ซึ่งก�ำลังด�ำเนินกำร

อยู่ในขณะนี้ได้แก่ 

 1. ชุมชนพระปรำงค์ในเขตเทศบำลเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่มีบ้ำนเรือน 

และสถำนที่ส�ำคัญซึ่งมีประวัติมำยำวนำน เหมำะสมต่อกำรพัฒนำให้เป็น 

“ถนนสำยวัฒนธรรม” เพื่อกำรท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิด 

รำยได้ต่อชุมชน และอนุรักษ์สิ่งที่เป็นประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ให้คงอยู่ต่อไป



 2. สหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จ�ำกัด อ. บ้ำนลำด จ. เพชรบุรี ซึ่ง

เป็นแหล่งผลิตกล้วยหอมทองส่งออก ได้มีกำรด�ำเนินงำนวิจัยเพื่อพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์และแปรรูปอำหำรจำกกล้วยหอมทองซึ่งไม่สำมำรถส่งออกได้และ

วัตถุดิบอื่นในพื้นที่ เช่น กำรแปรรูปกล้วยหอมทองอบแห้ง กล้วยหอมทอง

ทอดกรอบปรุงรส แยมกล้วยหอมทอง ไอศกรีมตำลโตนด ไซรัปตำลโตนด 

เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดท�ำสื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วย

 3. หมู่บ้ำนชำวไทยมุสลิม ต. สำมพระยำ อ. ชะอ�ำ จ. เพชรบุรี ซึ่ง

เป็นชุมชนที่สะท้อนควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมของประเทศ เน่ืองจำก 

ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม และบำงส่วนย้ำยถิ่นฐำนมำจำกภำคใต ้

ซ่ึงมีกรณีพิพำทสืบเนื่องจำกควำมต่ำงของวัฒนธรรม แต่กำรมำอยู่อำศัยใน

พื้นที่ที่อยู่ภำยใต้โครงกำรพระรำชด�ำริ น�ำมำซึ่งอำชีพ และกำรเป็นอยู่ที่มั่นคง

ขึ้น แต่เนื่องจำกท�ำเลที่ตั้งของหมู่บ้ำนอยู่ในเขตเงำฝน ท�ำให้ไม่สำมำรถเพำะ

ปลูกพืชได้ จึงเน้นกำรท�ำปศุสัตว์ได้แก่ กำรเลี้ยงวัวนม เพื่อผลิตนมพำสเจอไรซ ์

โดยสหกรณ์โคนม และแพะเนื้อเพื่อน�ำเนื้อมำท�ำอำหำร ซึ่งหนังแพะกลำยเป็น 

ของเหลือทิ้ง จึงได้รับกำรพัฒนำจำกกำรวิจัยให้มีกำรฟอกหนังโดยสำรธรรมชำต ิ

เพื่อน�ำมำผลิตเป็นสินค้ำ และก้ำนกระถินซึ่งเป็นของเหลือจำกกำรเลี้ยงแพะ 

ถูกน�ำมำพัฒนำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อลดต้นทุนในกระบวนกำรต่ำง ๆ  ที่ต้อง 

ใช้เชื้อเพลิง และเป็นกำรส่งเสริมกำรใช้พลังงำนสะอำด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และพัฒนำอำชีพใหม่ให้กับชุมชน นอกจำกนั้นมีกำรพัฒนำให้เกิดเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวโดยจัดให้มีเส้นทำงจักรยำน และแหล่งเรียนรู้จำกต้นทุน และภูมิปัญญำ 

ที่มีอยู่ในพื้นที่

 กำรด�ำเนินกำรทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรน�ำ

องค์ควำมรู้และอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยตอบโจทย์ของชุมชนและท้องถิ่น 

เป็นกำรท�ำให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำพื้นที่ น�ำมำซึ่งกำรสร้ำงอำชีพ ประชำชน 

มีสถำนะทำงเศรษฐกิจดีขึ้น ส่งเสริมคุณภำพชีวิต และมีส่วนแก้ปัญหำควำม

แตกแยกโดยลดควำมเหลื่อมล�้ำของสังคมไทยได้ในที่สุด



การพัฒนาต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
อัตลักษณ์ถนนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
โดย อำจำรย์ ดร. จันทิมำ บรรจงประเสริฐ และคณะ
วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ชุมชนพระปรางค์
ในเขตเทศบาลเมือง

จังหวัดเพชรบุรี



 เป้ำหมำยสูงสุดในกำรวิจัยนี้จะน�ำไปสู ่กำรพัฒนำและก�ำหนด 

อัตลักษณ์ถนนวัฒนธรรมในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นให้มี

อัตลักษณ์ของตนเอง มีควำมสอดคล้องกับวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ รวมถึงสภำพ

แวดล้อมโดยรอบและจะมีกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถน�ำผลกำร

วิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงแพร่หลำย อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้กำรพัฒนำ

และก�ำหนดอัตลักษณ์ถนนวัฒนธรรมเป็นไปได้อย่ำงยั่งยืนนั้น ประชำชนใน

พื้นท่ี/ผู้ประกอบกำรท้องถิ่น ควรมีทักษะทำงกำรวำงแผนทั้งระยะสั้นและ

ระยะยำว รวมถึงกำรค�ำนึงถึงควำมต้องกำรของตลำด กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ

ให้กับประชำชนในพื้นที่/ผู้ประกอบกำรในเรื่องของกำรตลำดน้ันจึงมีควำม

ส�ำคัญ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำอัตลักษณ์ถนนวัฒนธรรมโดยคนใน

พื้นที่และกำรวำงแผนกำรตลำดท่ีเหมำะสมเพื่อจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน

ให้กับทั้งผู้ประกอบกำรเองและแก่ชุมชน

 ดังนั้นโครงกำรจึงก�ำหนดเป้ำหมำยไว้ 3 ประกำร คือ 1) เพื่อวิเครำะห ์

และค้นหำอัตลักษณ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชนบริเวณพื้นที่ถนนวัฒนธรรม  

2) เพื่อสร้ำงต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ที่เน้นด้ำนกำรพัฒนำถนน 

วัตนธรรมท่ีมีอัตลักษณ์แบบมีส่วนร่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

และ 3) เพื่อให้ประชำชน/ผู้ประกอบกำรในชุมชนสำมำรถพัฒนำรูปแบบถนน

วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมที่เหมำะสมกับพื้นที่และมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน



การจัดการข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการน�าไปประยุกต์ใช้พัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของอ�าเภอเมืองเพชรบุรี
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร. ชุลีพร วิรุณหะ และคณะ
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ชุมชนพระปรางค์
ในเขตเทศบาลเมือง

จังหวัดเพชรบุรี



 งำนวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมำย 2 ประกำร ประกำรแรกคือ กำรสืบค้น

ข้อมูลทำงประวัติศำสตร์มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพ่ือตรวจสอบสถำนภำพ

ควำมรู้ที่มีอยู่และสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ ประกำรที่สองได้แก่ กำรน�ำองค์ควำมรู ้

ที่ได้จำกกำรค้นคว้ำวิจัยมำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ 

ชุมชน ซึ่งในที่นี้คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุร ี

ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยน�ำเสนอในลักษณะของเอกสำรอ้ำงอิง (reference) 

ทำงประวัติศำสตร์ที่ผู้ผลิตหรือผู้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวสำมำรถน�ำไปใช้

อ้ำงอิงเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำและกำรบริกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว พื้นที่

ในกำรท�ำงำนวิจัยคือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มประชำกรเป้ำหมำย

ได้แก่ หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

 กำรด�ำเนินกำรในช่วง  6 เดือนแรก จะท�ำแบบคู่ขนำน ได้แก่ กำรส�ำรวจ

พื้นที่ที่ด�ำเนินกำรวิจัย เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

เพื่อก�ำหนดประเด็นทำงประวัติศำสตร์ที่ผู้ประกอบกำรด้ำนต่ำง ๆ  ต้องกำรใช้  

และส�ำรวจผลงำนและข้อมูลประวัติศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ท่ีด�ำเนินกำร

วิจัยที่มีกำรใช้อยู่ในปัจจุบัน พร้อมท้ังเก็บข้อมูลเอกสำรชั้นต้นและเอกสำร 

ชั้นรอง หลักฐำนประวัติศำสตร์จำกเอกสำรต่ำงชำติ และหลักฐำนทำง

ประวัติศำสตร์อื่น ๆ  อำทิ ภำพถ่ำย เป็นต้น ส่วนกำรด�ำเนินงำนในระยะ 6 เดือน

หลังได้แก่ ประมวลข้อมูล จัดระบบให้สอดคล้องกับประเด็นทำงประวัติศำสตร์

ที่ก�ำหนดไว้ วิเครำะห์สังเครำะห์ข้อมูลและน�ำเสนอองค์ควำมรู้ในรูปแบบของ

รำยงำนกำรวิจัย และน�ำองค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรวิจัยมำประยุกต์ให้อยู่ในรูป

แบบที่น�ำไปใช้ได้สะดวก เป็นข้อมูลอ้ำงอิง ส่ือสนับสนุนควำมรู้ในประเด็น

ต่ำง ๆ  ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

 ผลผลิตของโครงกำรได้แก่ 1) รำยงำนผลกำรวิจัย และ 2) สื่อใน 

รูปแบบของหนังสือคู่มือและ e-book



การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อการผลิตวีดีโอสารคดีศิลปวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษา ศิลปินปูนปั้นสกุลช่างเมืองเพชร
โดย อำจำรย์ ดร. สังกมำ สำรวัตร และคณะ
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ชุมชนพระปรางค์
ในเขตเทศบาลเมือง

จังหวัดเพชรบุรี



 โครงกำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกำรผลิตสื่อสะท้อนศิลป

วัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดเพชรบุรีโดยใช้กรอบแนวคิดวิชำกำรกำรส่ือสำร

แบบกำรมีส่วนร่วม (Participatory Communication) เป็นกำรผสมผสำน

แนวคิดกำรมีส่วนร่วมและแนวคิดกำรส่ือสำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน

ทุกขั้นตอนของกำรด�ำเนินโครงกำร โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นวำงแผน ซึ่งประชำชนจะ

ต้องระบุปัญหำและควำมต้องกำร ขั้นปฏิบัติกำร ขั้นประเมินผล ตลอดจนขั้น

บ�ำรุงรักษำ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรผลักดัน สนับสนุนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

สร้ำงกระบวนกำรให้เกิดควำมตระหนักถึงคุณค่ำวัฒนธรรมท้องถิ่น   กำรท�ำให ้

เกิดควำมภำคภูมิใจในชุมชน และน�ำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์งำนทั้งเชิงเศรษฐกิจ 

และงำนด้ำนศิลปะท้องถิ่น กำรสร้ำงงำนให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน 

 คณะผู้วิจัยวำงแผนกระบวนกำรวิจัยโดยเร่ิมกระบวนกำรให้คนใน

ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีทั้งบุคลำกรครูในโรงเรียน และเยำวชนคนรุ่นใหม่ใน

พื้นที่ศึกษำได้เรียนรู้คุณค่ำของส่ิงท่ีตัวเองมีผ่ำนศิลปินแห่งชำติ ครูทองร่วง 

เอมโอษฐ์ ที่มีผลงำนปูนปั้นในวัดและสถำนที่ส�ำคัญในจังหวัดเพชรบุรี และ

ระดับชำติ โดยใช้กระบวนกำรกำรร่วมผลิตควำมรู้ (Co-production of 

knowledge) นักวิจัยจะมีบทบำทในฐำนะกำรอ�ำนวยกำร กำรสะท้อนกำร

เรียนรู้เชิงวิชำกำร กำรเป็นตัวประสำนให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อให้เกิด 

พื้นที่ทำงสังคม จำกนั้นนักเรียนในกลุ่มเป้ำหมำยกำรวิจัย 5 โรงเรียน จะผลิต

งำนสำรคดีในรูปแบบต่ำงๆ อำทิ  สำรคดีแบบใหม่ ภำพยนตร์ หนังสั้น สื่อ

ใหม่ บทควำม เป็นต้น

 เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนต่อชุมชน ผลงำนทั้งหมดจะถูกน�ำเสนอผ่ำน 

กระบวนกำรให้กลุ่มต่ำงๆ ในจังหวัดเพชรบุรี อำทิ โรงเรียน หน่วยงำนรำชกำร 

และชุมชนได้ร่วมรับชมชิ้นงำนเพื่อน�ำไปต่อยอดในสำยงำนของหน่วยงำนตัว

เองต่อไป เช่น กำรบรรจุในหลักสูตรเพชรบุรีศึกษำ กิจกรรมสภำเยำวชน 

กำรประกวดงำนศิลปวัฒนธรรมประจ�ำปี และบรรจุในแผนกำรท�ำงำนด้ำน

วัฒนธรรมของหน่วยงำนรัฐ



การถ่ายทอดเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์
แบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยระหว่างเมืองเพชรบุรี
และราชส�านักสยามด้วยสื่อดิจิทัล
โดย อำจำรย์นลินณัฐ ดีสวัสดิ์ และคณะ
วิทยำลัยนำนำชำติ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ชุมชนพระปรางค์
ในเขตเทศบาลเมือง

จังหวัดเพชรบุรี



 จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีควำมส�ำคัญมำตั้งแต่อดีตกำลเป็นหัว

เมืองใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่ำงอำณำจักร ทั้งยังเป็นเมืองหน้ำด่ำนส�ำคัญในช่วง

ที่ตะวันตกก�ำลังเริ่มเข้ำมำค้ำขำยในสยำมมีช่ือเรียกในกลุ่มชำวตะวันตกว่ำ 

“ เมืองพริบพรี”  ตลอดจนพัฒนำเป็นเมืองตำกอำกำศในช่วงสมัยรัชกำลที่ 5 

และรัชกำลที่ 6 โดยมีจุดเด่นคือ หำดเจ้ำส�ำรำญ และ หำดชะอ�ำ ในส่วน

เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีนั้น มีชุมชนเล็กชุมชนน้อยที่ส่วนใหญ่ท�ำกำร

ค้ำขำยและได้สร้ำงวัฒนธรรมย่อยของตัวเองผ่ำนสื่อสัญลักษณ์ต่ำงๆ ดังนั้น

ศิลปะและวัฒนธรรมของชำวเพชรบุรี จึงมีควำมหลำกหลำยและมีเอกลักษณ์ 

มีเรื่องรำวที่น่ำสนใจและเป็นตัวของตัวเอง ในโครงกำรวิจัยที่ด�ำเนินกำรศึกษำ 

วิจัยในพื้นที่ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีน้ี ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงควำม

ส�ำคัญในกำรวิจัยเพื่อศึกษำแนวทำงกำรน�ำเสนอกระบวนกำรถ่ำยทอดศิลปะ

และวัฒนธรรมของชำวเพชรบุรี ในเขตอ�ำเภอเมือง โดยผ่ำนเร่ืองเล่ำแบบ

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทำงประวัติศำสตร์ระหว่ำงเมืองเพชรบุรีและรำชส�ำนัก

สยำมโดยใช้กลวิธีแบบเทคนิคกำรเล่ำเรื่อง (Story Telling) เพื่อจูงใจให ้

คนทั่วไปมีควำมสนใจและอยำกค้นหำเรื่องรำวประวัติศำสตร์ ณ สถำนที่จริง 

ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรขยำยตัวทำงกำรท่องเที่ยวในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุร ี

ตำมมำ โดยผู้วิจัยจะใช้กลวิธีแบบเทคนิคกำรเล่ำเรื่องนี้ (Story Telling) เสนอ 

ผ่ำนกำรออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Design) และสื่อร่วมสมัยต่ำง ๆ  

ในรูปแบบของ สื่อสิ่งพิมพ์ E-Publishing ซึ่งจะสำมำรถขยำยมิติ ในกำรรับ 

ข้อมูลให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ “เศรษฐกิจ 

สร้ำงสรรค์”  เพื่อรักษำมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่ำงยั่งยืนอีกด้วย



นวัตกรรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
กรณีศึกษา อ.เมือง จ.เพชรบุรี
โดย อำจำรย์คมสัน คีรีวงศ์วัฒนำ และคณะ
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ชุมชนพระปรางค์
ในเขตเทศบาลเมือง

จังหวัดเพชรบุรี



 จังหวดัเพชรบรุเีปน็จงัหวดัอกีหนึง่แหง่ทีม่ทีีตั่ง้ชมุชนขนำดใหญ ่รวมทัง้ 

ประวัติควำมเป็นมำที่ยำวนำน ท�ำให้เกิดสถำนที่ท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมที่

ผสำนกับประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของชุมชนได้เป็นอย่ำงดีซึ่งจัดเป็นกำร

ท่องเที่ยวในรูปแบบหนึ่งที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักท่องเที่ยวทั้งชำว

ไทยและชำวต่ำงชำติได้เป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะในเขตอ�ำเภอเมืองน้ันมีแหล่ง

ท่องเที่ยวท่ีส�ำคัญหลำยแห่งท้ังพระรำชวัง วัด และชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่ที่มี

เอกลักษณ์เฉพำะในด้ำนวิถีชีวิต งำนวิจัยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

และพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์: กรณีศึกษำ อ.เมือง จ.เพชรบุรีนี้ จึงมุ่งเน้น

ในเรื่องกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งสถำนที่ท่องเที่ยว สินค้ำ รวมทั้ง

บุคลำกรที่ด�ำเนินงำนของท้องถิ่น รวมท้ังกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ของชุมชนอันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรท่องเที่ยว

และกำรจัดท�ำแผนกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของ

ประชำชนในพื้นที่อย่ำงยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลสถำนภำพ
แหล่งท่องเที่ยว

อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ประเมินศักยภำพ
แหล่งท่องเที่ยว

อ.เมือง จ.เพชรบุรี

เส้นทำงกำรท่องเที่ยว
อ.เมือง จ.เพชรบุรี

นวัตกรรมต้นแบบ
ส�ำหรับสนับสนุนกำร

ท่องเที่ยว

ขั้นตอนกำรวิจัย

โปรแกรมประยุกต์ GIS
อ.เมือง จ.เพชรบุรี

จัดท�ำและปรับปรุง
ฐำนข้อมูล GIS

อ.เมือง จ.เพชรบุรี

ฐำนข้อมูลสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์

อ.เมือง จ.เพชรบุรี



การพัฒนากระบวนการอบแห้งกล้วยหอมทองระดับ
อุตสาหกรรมชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีด้วยเทคโนโลยี
การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร. เสริม จันทร์ฉำย และคณะ
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด จ�ากัด
อ�าเภอบ้านลาด



 จังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเสียงด้ำนกำรผลิตกล้วยหอมทองคุณภำพดี โดย

มีพื้นที่กำรปลูกประมำณ  8,900 ไร่  ส่วนใหญ่อยู่ในอ�ำเภอบ้ำนลำด และอ�ำเภอ

ท่ำยำง และมีผลผลิตปีละประมำณ  15,000 ตัน  เกษตรกรในอ�ำเภอบ้ำนลำดได้

รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จ�ำกัด เพื่อส่งเสริมกำรปลูก

และจ�ำหน่ำยกล้วยหอมทอง โดยในปัจจุบันได้ท�ำกำรส่งออกกล้วยหอมทอง 

ไปประเทศญี่ปุ่น ในกำรคัดเลือกกล้วยหอมทองเพื่อส่งออกจะมีกล้วยซึ่งไม่ได้

มำตรฐำนหรือเรียกว่ำกล้วยตกเกรด และต้องคัดออก กล้วยดังกล่ำวจะขำย 

ได้รำคำต�่ำ ซึ่งเป็นปัญหำส�ำคัญของเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมทอง คณะนักวิจัย 

จำกภำควิชำฟิสิกส์ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร จึงได้ท�ำกำร

ปรับปรุงเคร่ืองอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์แบบพำรำโบลำโดมเพื่อให้เหมำะ

สมกับกำรอบแห้งกล้วยหอมทองตกเกรด ภำยใต้โครงกำรศิลปำกรพัฒนำ 

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์เพื่อควำมยั่งยืนของสังคมและชุมชน ซึ่งได้รับกำรสนับสนุน 

จำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 ในกำรด�ำเนินงำนคณะผู้วิจัยได้ปรับปรุงเคร่ืองอบแห้งพลังงำนแสง

อำทิตย์แบบพำรำโบลำโดมแล้วน�ำไปติดตั้งสำธิตใช้งำนที่สหกรณ์กำรเกษตร

บ้ำนลำด จ�ำกัด จำกนั้นได้ท�ำกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนเครื่องอบแห้งและ

กระบวนกำรผลิตกล้วยหอมทองอบแห้งให้ได้มำตรฐำนให้กับเจ้ำหน้ำที่และ

สมำชิกของสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด รวมถึงได้พัฒนำบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับ

กล้วยหอมทองอบแห้ง โครงกำรดังกล่ำวได้ช่วยแก้ปัญหำกำรผลิตกล้วยหอม

ทองของชุมชนผู้ปลูกกล้วยหอมทองในจังหวัดเพชรบุรี และสำมำรถน�ำไปใช้

เป็นแบบอย่ำงของชุมชนอื่น ๆ  ต่อไป



การสร้างนวัตกรรมทางด้านอาหารเพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย และคณะ
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด จ�ากัด
อ�าเภอบ้านลาด



 อ�ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งผลิต “กล้วยหอมทอง” 

ส่งออกประเทศญี่ปุ่น ซึ่งด�ำเนินกำรโดยสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด จ�ำกัด 

โดยปัจจุบันมีผลผลิตกล้วยหอมทองบำงส่วนที่ไม่สำมำรถส่งออกได้เน่ืองจำก

ไม่ได้ตำมเกรดคุณภำพมำตรฐำนที่ก�ำหนด เช่น ผลมีขนำดเล็ก หรือเปลือก

มีรอยขีดข่วน ซึ่งมักต้องทิ้งหรือขำยภำยในประเทศในรำคำถูก สหกรณ์

กำรเกษตรบ้ำนลำดจึงมีควำมประสงค์ท่ีจะน�ำผลผลิตส่วนน้ีที่ยังมีเน้ือกล้วย

ข้ำงในผลคุณภำพดีอยู่ ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อเพิ่มมูลค่ำให้สูงขึ้น 

ซึ่งจะช่วยลดกำรสูญเสียและเพิ่มรำยได้ให้กับชุมชน  นอกจำกนี้อ�ำเภอบ้ำนลำด 

จังหวัดเพชรบุรียังเป็นแหล่งปลูก “ตำลโตนด” ที่ส�ำคัญของประเทศ โดย

จังหวัดเพชรบุรีได้วำงยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรวิจัยเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ 

กำรแปรรูปและพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกตำลโตนดให้หลำกหลำยโดยใช้

นวัตกรรมใหม่ ๆ  เพื่อเพ่ิมมูลค่ำให้กับตำลโตนดและจ�ำหน่ำยเป็นสินค้ำเพื่อ

กำรท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี  

 ดังนั้นโครงกำรนี้จึงได้ท�ำกำรวิจัยและพัฒนำ ทั้งสูตร กระบวนกำรผลิต 

และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อำหำรนวัตกรรมจำกกล้วยหอมทองและตำลโตนด 

ซึ่งได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรของสหกรณ์กำรเกษตรบ้ำนลำด 

จ�ำกัด ไปแล้ว ได้แก่ แยมกล้วยหอมทอง เฟรนช์ฟรำยด์กล้วยหอมทอง แป้ง

กล้วยหอมทอง กล้วยหอมทองทอดกรอบปรุงรส กล้วยหอมทองบำนำน่ำมิกซ์  

กล้วยหอมทองอบแห้งเคลือบช็อคโกแลต ไอศกรีมตำลโตนด ไซรัปตำลโตนด 

และน�้ำส้มสำยชูหมักตำลโตนด โดยผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองและตำลโตนด

ดังกล่ำวสำมำรถน�ำไปจ�ำหน่ำยภำยในร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์

กำรเกษตรบ้ำนลำดที่มีลักษณะเป็น farmer market



การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์: การส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศการเรียนรู้วิถีชีวิต
เกษตรไทย เพื่อชุมชนยั่งยืน
กรณีศึกษาอ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สมชำย ส�ำเนียงงำม และคณะ
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด จ�ากัด
อ�าเภอบ้านลาด



 โครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล ส�ำรวจ และประเมิน

ศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศกำร

เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทย พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ของ

พื้นที่อ�ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี พัฒนำสื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิง

เกษตรนิเวศ กำรเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทย และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ

ท้องถิ่นให้มีศักยภำพต่อกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศกำรเรียนรู้

วิถีชีวิตเกษตรไทย โดยเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม และกำรสัมภำษณ์แบบ

เจำะลึก 

 ผลกำรศึกษำกำรประเมินศักยภำพของแหล่งท่องเที่ยวพบว่ำ อ�ำเภอ

บ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรีมีศักยภำพที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ

กำรเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทย ท้ังศักยภำพทำงด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำร

รองรับกำรให้บริกำร และควำมดึงดูดใจ ของแหล่งท่องเที่ยว จำกนั้นโครงกำร

ได้พัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยว 4 เส้นทำง โดยใช้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ

กำรเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรไทยในพื้นที่จ�ำนวน 10 แห่ง และได้พัฒนำระบบฐำน

ข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ของเส้นทำงและแหล่งท่องเที่ยวดังกล่ำว และ

แปลข้อมูลที่ส�ำคัญเป็นภำษำอังกฤษ ภำษำจีน และภำษำญี่ปุ่น รวมทั้งพัฒนำ

สื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยว ได้แก่ หนังสั้น และนิทรรศกำรภำพถ่ำย “บ้ำนลำด 

บ้ำนเรำ” นอกจำกนี้ยังจัดกำรอบรมบุคลำกรในท้องถ่ินให้มีศักยภำพในกำร

จัดกำรกำรท่องเที่ยวและดูแลระบบฐำนข้อมูลเพื่อควำมยั่งยืนอีกด้วย



การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : การฟื้นส�านึก
ท้องถิ่นด้วยกระบวนการทางศิลปะการแสดง
ร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : 
พื้นที่ศึกษา วัดท่าไชยศิริ ต.สมอพลือ
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มุจรินทร์ อิทธิพงษ์ และคณะ
คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด จ�ากัด
อ�าเภอบ้านลาด



 โครงกำรวิจัยมุ่งเป้ำตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำประเทศ ปี 2558 

ประเภทกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เน้นกำรท�ำงำนร่วมกับชุนชน 

ตั้งแต่กระบวนกำรสืบค้นข้อมูล กำรจัดอบรมศิลปะกำรแสดงร่วมสมัยเพื่อ

เป็นกำรพัฒนำเพิ่มพูนศักยภำพในกำรสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะกำรแสดงแก่เด็ก

และเยำวชนที่สนใจในชุมชนร่วมกับนักศึกษำคณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัย

ศิลปำกร จนน�ำไปสู่กระบวนกำรสร้ำงงำนศิลปะกำรแสดงร่วมสมัยและกำร 

น�ำเสนอผลงำนสู่สำธำรณชน เพื่อบอกเล่ำเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์อันทรง

คุณค่ำแห่งสำยน�้ำเพชรบุรี และน�ำไปสู่กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่  

 จำกกำรเก็บข้อมูลในขั้นปฐมภูมิและจำกกำรสัมภำษณ์ปรำชญ์

ชุมชน พบว่ำ อ�ำเภอบ้ำนลำดมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนศิลปะกำรแสดงกลอง

ยำวในระดับประถมศึกษำ  ซึ่งถือเป็นกำรแสดงดั้งเดิมที่โดดเด่น  และมีควำม

พยำยำมในกำรฟื้นฟูกำรร�ำพื้นบ้ำนที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน   

 ทำงทีมวิจัยได้น�ำอัตลักษณ์ของชุมชนดังกล่ำว มำเป็นแกนหลักใน 

กำรพัฒนำและอบรมศิลปะกำรแสดงร่วมสมัยให้แก่โรงเรียนวัดม่วงงำม 

โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย และศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

อ�ำเภอบ้ำนลำด (กศน.) โดยได้เชิญนำยมำนพ มีจ�ำรัส  ศิลปินศิลปำธร  สำขำ

ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย  ประจ�ำปี พ.ศ. 2548 จำกส�ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม  มำเป็นวิทยำกรหลักในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

เพื่อให้เกิดกระบวนกำรปรับพ้ืนฐำนและเรียนรู ้ร่วมกันก่อนจะน�ำไปสู่กำร

สร้ำงสรรค์ผลงำนทำงศิลปะกำรแสดงร่วมสมัยต่อไป



รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สำยสุดำ เตียเจริญ และคณะ
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

สหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด จ�ากัด
อ�าเภอบ้านลาด



 เป็นโครงกำรวิจัยแบบผสมผสำน (Mixed method) เน้นกำรวิจัยเชิง

ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ด�ำเนินกำรวิจัย

โดยให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และปรำชญ์

ชำวบ้ำน มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำ

ท้องถิ่นและร่วมสร้ำงหลักสูตรท้องถิ่นในสถำนศึกษำ โดยมุ่งหวังให้นักเรียน

ได้เรียนรู้สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นของตน ก่อให้เกิดควำมรัก ควำมหวงแหน 

และควำมภำคภูมิใจต่อบ้ำนเกิดของตนเอง น�ำไปสู่กำรสืบทอดทุนปัญญำของ

ท้องถ่ินจนสำมำรถพัฒนำและประยุกต์ทุนปัญญำน้ันสร้ำงเป็นอำชีพหรือผู้

ประกอบกำรชุมชน ก่อให้เกิดรำยได้ที่สร้ำงสรรค์ในท้องถิ่นและเกิดควำมเข้ม

แข็งและยั่งยืนของชุมชน 

 กำรด�ำเนินงำนโครงกำรอยู่ในขั้นกำรด�ำเนินงำนขั้นตอนที่ 1 คือ 

กำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษำบริบทของโรงเรียน

บ้ำนลำดวิทยำ ชุมชนอ�ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ โรงเรียนยังไม่มี

กำรใช้หลักสูตรท้องถิ่น ใช้กำรบูรณำกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นบ้ำงในรำยวิชำ

กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และได้ท�ำกำรศึกษำแนวปฏิบัติ

ทีด่ด้ีำนกำรจดัท�ำหลกัสตูรท้องถิน่ในโรงเรยีนรจุริพัฒน์ รำชบรุ ีเพือ่น�ำมำจดัท�ำ 

ร่ำงหลักสูตรท้องถิ่น และวำงแผนกำรจัดท�ำหลักสูตรท้องถ่ินให้กับโรงเรียน

บ้ำนลำดวิทยำต่อไป



การพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านห้วยทรายใต้
สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนการฟอกหนังแพะ
โดย อำจำรย์ ดร. กฤติยำ เลิศชุณหะเกียรติ และคณะ
คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยศิลปำกร

หมู่บ้านชาวไทยมุสลิม
ต�าบลสามพระยา 

อ�าเภอชะอ�า



 ชุมชนมุสลิมบ้ำนห้วยทรำยใต้เป็นชุมชนมุสลิมขนำดใหญ่ ส่วนใหญ ่

ประกอบอำชีพด้ำนปศุสัตว์ มีกำรเลี้ยงแพะเป็นจ�ำนวนมำก โดยสำมำรถแบ่ง

ออกได้เป็น 2 พื้นที่หลักๆ ได้แก่ พื้นที่หมู่ 1 และหมู่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ในต�ำบล

สำมพระยำ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี จำกกำรส�ำรวจปริมำณกำรเลี้ยง

พบว่ำมีแพะเนื้อ (5,821 ตัว: 86.73%) และแพะนม (891 ตัว: 13.27%) 

หนังแพะในชุมชนมุสลิมบ้ำนห้วยทรำยใต้มีปริมำณที่ค่อนข้ำงสม�่ำเสมอ 

ตลอดทั้งปี ประมำณปีละ 100 ผืน แต่ชุมชนไม่ได้มีกำรใช้ประโยชน์จำกหนัง

แพะ ซึ่งกระบวนกำรเก็บรักษำหรือกำรฟอกหนังจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถ 

น�ำไปต่อยอดเพื่อน�ำไปสู่กระบวนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์หน่ึงต�ำบลหน่ึง 

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ คณะวิจัยได้ท�ำกำรศึกษำวิธีกำรฟอกหนังอย่ำงง่ำย 

เพื่อเป็นกำรเตรียมหนังแพะ ยืดอำยุกำรเก็บรักษำหนังและกำรน�ำใช้ประโยชน์

ของหนังที่ได้ โดยอำศัยโดยสิ่งเหลือทิ้ง ได้แก่ กำกกำแฟสด ก้ำนเครือกล้วย

หอมทอง เปลือกสับปะรด ที่เป็นสิ่งเหลือทิ้งทำงกำรเกษตรที่มีปริมำณมำกมำ

ใช้ในกระบวนกำรฟอกหนังแพะ จำกนั้นตรวจสอบคุณสมบัติทำงกำยภำพของ

หนังแพะที่ได้จำกกระบวนกำรวิจัยในห้องปฏิบัติกำรและหนังที่ฟอกในระดับ

โรงงำนอุตสำหกรรม เมื่อสิ้นสุดกระบวนกำรศึกษำในห้องปฏิบัติกำรแล้วจึง

น�ำถ่ำยทอดสู่ชุมชน รวมทั้งวิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิต ประเมินควำมพึงพอใจ

และควำมเป็นไปได้ของชุมชนในกำรน�ำกระบวนกำรไปใช้จริง

 ผลกำรวิจัยน�ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ ได้แก่

 1. กำรเพิ่มศักยภำพในกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของ

ชุมชน โดยส่งเสริมอุตสำหกรรมจำกสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับควำมสนใจเพิ่มสูงขึ้น 

 2. สนับสนุนกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มของสิ่ง

เหลือทิ้งเปลี่ยนขยะของครัวเรือนให้เป็นสิ่งที่มีมูลค่ำและสร้ำงรำยได้เพิ่มให้

ชุมชน นอกจำกนี้ยังส่งเสริมวัฒนธรรมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรให้คุ้ม

ค่ำ ลดควำมสูญเปล่ำเหลือทิ้งสู่กำรผลิตที่ได้มำตรฐำน

 3. กระตุ้นให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันและสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับ

หน่วยงำนต่ำง ๆ  มำกขึ้น



โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลทางเลือกส�าหรับชุมชน
ยั่งยืน เพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
โดย อำจำรย์ ดร. วีระนุช อินทะกันฑ์ และคณะ
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยศิลปำกร

หมู่บ้านชาวไทยมุสลิม
ต�าบลสามพระยา 

อ�าเภอชะอ�า



 โครงกำรวิจัยนี้ได้ด�ำเนินกำรศึกษำ พบว่ำเศษกระถินที่เหลือจำกกำร

เลี้ยงแพะในพื้นที่ชุมชนชำวไทยมุสลิม ต�ำบลสำมพระยำ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัด

เพชรบุรี มีแนวโน้มที่จะน�ำมำพัฒนำผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบ เพื่อ

ผลิตควำมร้อนแทนก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ได้ โดยคุณสมบัติเบื้องต้น

ผ่ำนมำตรฐำน PFI Standard ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

ตะเกียบที่ได้จำกเศษกระถินสำมำรถขำยในตลำดอุตสำหกรรมเพื่อใช้เป็นเช้ือ

เพลิงผลิตควำมร้อนได้ ถือว่ำเป็นทำงเลือกหนึ่งในกำรสร้ำงอำชีพเสริมให้แก่

คนในชุมชน นอกจำกกำรผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบจำกเศษกระถินเหลือ

ทิ้งแล้ว นักวิจัยได้พัฒนำเตำแคมปิ้งที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จำกเศษกระถิน 

ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรส�ำหรับสร้ำงควำมร้อน เพื่อให้แสงสว่ำง

ยำมค�่ำคืน รวมทั้งประกอบอำหำรประเภทต้ม ปิ้ง และย่ำง ในแหล่งท่อง

เที่ยวต่ำง ๆ  โดยน�ำเศษกระถินมำลดขนำดอนุภำคให้มีขนำดที่เล็ก ประมำณ 5 

มิลลิเมตร จำกนั้นน�ำมำบรรจุลงในเตำแคมปิ้งด้วยวิธีกำรอัดขึ้นรูป ซึ่งกำรใช้

เช้ือเพลิงชีวมวลทำงกำรเกษตรเหล่ำนี้สำมำรถช่วยรักษำสิ่งแวดล้อมและเป็น

เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



การพัฒนาแนวทางบริหารจัดการชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม เพื่อรองรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แบบมีอัตลักษณ์ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านมุสลิม
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์ และคณะ
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร

หมู่บ้านชาวไทยมุสลิม
ต�าบลสามพระยา 

อ�าเภอชะอ�า



 จำกกำรศึกษำสภำพท่ัวไปของหมู่บ้ำนมุสลิมมีควำมเป็นเอกลักษณ์

ทำงด้ำนศำสนำและวิถีชีวิต ซึ่งเป็นชุมชนท่ียึดอำชีพเกษตรกรรมและอำชีพ

ปศุสัตว์เป็นหลัก โดยใช้พื้นที่เกษตรและปศุสัตว์เดียวกับพื้นที่อยู่อำศัยที่มีกำร 

ท�ำกำรเกษตรโดยกำรเลี้ยงแพะ เล้ียงโค และมีระบบฟำร์ม โดยเห็นว่ำมี

ลักษณะของชุมชนกำรเกษตรที่สมบูรณ์ อันมีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่เอื้ออ�ำนวย

กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นอย่ำงดี จึงเกิดเป็นแนวคิดกำรพัฒนำเส้นทำง 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีอัตลักษณ์ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้ำนมุสลิมเพื่อให้กำร

ด�ำเนินงำนกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรประสบควำมส�ำเร็จ ได้

มีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเพื่อจัดกำรแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำมอัตลักษณ์ท้องถิ่นชุมชนมุสลิมด้วยกำรถ่ำยทอด

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนวิจัยผ่ำนผู้น�ำชุมชน จำกนั้นจึงให้ผู้น�ำชุมชนน�ำ 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนวิจัยไปถ่ำยทอดให้กับประชำชนในหมู ่บ้ำน 

ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมสร้ำงสัมพันธ์กับประชำชนในชุมชน ส�ำหรับกำร

พัฒนำระบบสำรสนเทศของศูนย์บริหำรกำรจัดกำรได้มีแนวทำงในกำรท�ำป้ำย

สื่อควำมหมำยเพื่อเป็นสื่อกำรเรียนรู้ตำมจุดต่ำง ๆ  กำรท�ำ Infographic QR 

code กำรจัดท�ำ Website หรือ Page facebook ของชุมชน ไว้ส�ำหรับบริกำร

ข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว และเพื่อก่อให้เกิดควำมยั่งยืนและแก้ไขปัญหำควำม

ยำกจนให้กับประชำชนได้มีกำรพัฒนำแผนธุรกิจส�ำหรับบริหำรจัดกำรแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีอัตลักษณ์ในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้ำนมุสลิม ด้วยกำรจัด

ตั้งวิสำหกิจชุมชนเพื่อกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์



การพัฒนาอาชีพชุมชนตามอัตลักษณ์หมู่บ้าน
มุสลิมด้วยศูนย์บริหารจัดการบ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ธีระวัฒน์  จันทึก และคณะ
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร

หมู่บ้านชาวไทยมุสลิม
ต�าบลสามพระยา 

อ�าเภอชะอ�า



 โครงกำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำอำชีพ

ตำมอัตลักษณ์หมู่บ้ำนมุสลิม เพื่อเพิ่มศักยภำพชุมชนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนำโมเดลบ้ำนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู ้และศูนย์

บริหำรจัดกำรอำชีพตำมอัตลักษณ์หมู่บ้ำนมุสลิมที่มีกำรสอดแทรกภูมิปัญญำ

และอัตลักษณ์ของวิธีกำรกักเก็บน�้ำในบ่อให้คงอยู่และใช้ได้อย่ำงยำวนำน 

และเพื่อสังเครำะห์แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนด้วย

กำรพัฒนำอำชีพ

ผลกำรศึกษำตำม Model ที่ตั้งเป้ำหมำยไว้

รูปแบบกำรพัฒนำอำชีพ

ตำมอัตลักษณ์หมู่บ้ำนมุสลิม

(ในอดีตที่มีน�้ำใช้อย่ำงอุดมสมบูรณ์)

รูปแบบกำรพัฒนำอำชีพ

ตำมอัตลักษณ์หมู่บ้ำนมุสลิม

(ในปัจจุบันที่ขำดแคลนน�้ำ)

กำรพัฒนำอำชีพ

ตำมอัตลักษณ์หมู่บ้ำนมุสลิม

(ในอนำคตที่เป็นกำรกักเก็บน�้ำในบ่อ

ให้คงอยู่และใช้ได้อย่ำงยำวนำน

เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน)



การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของชุมชน
โดย อำจำรย์ ดร. จิตตรำ มำคะผล และคณะ
คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

หมู่บ้านชาวไทยมุสลิม
ต�าบลสามพระยา 

อ�าเภอชะอ�า



 โครงกำรวิจัย “กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

ของชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นควำมรู้ของชุมชนในด้ำนสภำพภูมิศำสตร์  

ประวัติชุมชน ควำมเชื่อและศำสนำ วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ จำกหลักฐำน 

เอกสำร และผู้รู้หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น น�ำข้อมูลควำมรู้จำกกำรสืบค้นมำ

ประมวลเป็นสำรสนเทศ ในรูปแบบที่ง่ำยต่อกำรเรียนรู้ และน�ำไปใช้ประโยชน์

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ พื้นที่ศึกษำ 2 แห่ง คือ 1) ชุมชนไทย

มุสลิม หมู่ที่ 8 ต�ำบลสำมพระยำ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี และ 2) อ�ำเภอ

บ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี กำรจัดเก็บข้อมูลภำคสนำม ใช้กำรสังเกต สัมภำษณ์ 

และสนทนำกลุ่มกับผู้เกี่ยวข้องในชุมชน 

 ผลกำรด�ำเนินงำน  

 1. ชุมชนไทยมุสลิม ต�ำบลสำมพระยำ ได้ควำมรู้ของชุมชน 4 ชุด 

24 เรื่อง ดังนี้ ชุดที่ 1 บ้ำนห้วยทรำยใต้ 8 เรื่อง คือ ประวัติหมู่บ้ำน อ่ำง

เก็บน�้ำ มัสยิดและศูนย์อบรมศำสนำ ศำลำสมำนฉันท์ ศำลำอเนกประสงค์

และศูนย์เจียระไนพลอย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ประปำหมู่บ้ำน สถำนีกำชำด ชุด

ที่ 2 โครงกำรพระรำชด�ำริ 6 เรื่อง คือ งำนส่งเสริมกำรเกษตร งำนปศุสัตว์ 

งำนประมง งำนเพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์กบ งำนอนุรักษ์ป่ำ (ต้นไม้ทรงปลูก) 

และงำนอนุรักษ์ดิน (แปลงทรงงำนในหลวง) ชุดที่ 3 อำชีพในชุมชน 6 เรื่อง 

คือ แพะนม แพะขุน โคนม โคขุน ศูนย์รวบรวมน�้ำนมดิบ เรือนเกษตรใจใส 

และชุดที่ 4 ภูมิปัญญำชุมชนห้วยทรำยใต้ 4 เรื่อง คือ อำหำรขนม เครื่องดื่ม 

ยำสมุนไพร และศิลปหัตถกรรม

 2. อ�ำเภอบ้ำนลำด จังหวัดเพชรบุรี ได้องค์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรที่

โดดเด่นของอ�ำเภอบ้ำนลำด จ�ำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ “ละมุดหวำน น�้ำตำลเด็ด 

ชมพู่เพชร พิเศษข้ำว”

 คณะวิจัยออกแบบกิจกรรมจัดกำรควำมรู้ฯ ในหลำยลักษณะ คือ 1) 

แผนที่ควำมรู้ 2) ป้ำยสื่อควำมหมำย 3) เอกสำรประชำสัมพันธ์ 4) หนังสือ

เล่มเล็ก 5) ppt presentation และ 6) เผยแพร่บนเว็บไซต์



การพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ด้านวิถีชีวิตปลอดพลังงานปิโตรเลียม
โดย อำจำรย์ ดร. ณัฐ ธัชยะพงษ์ และคณะ
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

หมู่บ้านชาวไทยมุสลิม
ต�าบลสามพระยา 

อ�าเภอชะอ�า



 โครงกำรนี้มีควำมสนใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนให้เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงำนทดแทนในรูปแบบต่ำง ๆ  ที่เหมำะสม 

กับกำรด�ำรงชีวิตในสังคมที่ปลอดปิโตรเลียม และนอกจำกนี้แหล่งเรียนรู้ 

ดังกล่ำวยังก่อให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

กำรใช้พลังงำนทดแทน ทั้งยังส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและคนภำยในชุมชน

เกิดจิตส�ำนึกที่ดีในกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรใช้พลังงำนทดแทน รวมถึง

กำรพัฒนำชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่นักท่องเที่ยวสำมำรถเดินทำงมำเพื่อ

เรียนรู้กำรใช้ชีวิตในสังคมที่ปลอดปิโตรเลียม ทั้งแบบแวะเที่ยวและแบบมำอยู ่

เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกับคนในชุมชน โดยขณะนี้ทำงทีมวิจัยได้วำงแผนที่จะ 

พัฒนำชุมชนโดยจะท�ำกำรปรับปรุงบ้ำนร้ำงภำยในพื้นที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ

บ้ำนห้วยทรำยใต้ หมู่ที่ 8 ต�ำบลสำมพระยำ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็น 

บ้ำนพักตำกอำกำศเชิงนิทรรศกำร โดยภำยในบ้ำนพักนี้จะผนวกเอำ

เทคโนโลยีพลังงำนทดแทนต่ำง ๆ  อันได้แก่ กำรใช้เตำชีวมวลในกำรประกอบ

อำหำร กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกแรงโน้มถ่วงและควำมร้อน เป็นต้น เพื่อให้

นักท่องเที่ยวท่ีมำพักหรือแวะเวียนมำเท่ียวชมเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและมี

ประสบกำรณ์จริงในกำรท่องเท่ียวเชิงสร้ำงสรรค์ด้ำนวิถีชีวิตปลอดพลังงำน

ปิโตรเลียม และเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย



 


