แบบฟอร์มรับรองการนาผลงานวิจัย
งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์และให้ชมุ ชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตัว
อย

่าง

1. ชื่อผลงานวิจัย /งานนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ การส่งเสริมการสร้างงานและอาชีพผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
จากใบหญ้าแฝกของชุมชนพื้นที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู จังหวัดอุดรธานี
ผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ) ผศ.ดร.รจนา จันทราสา
สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ เบอร์โทร 0955181285
 งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณรายได้  งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันเดือนปีที่ทาวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 30 ก.ค. 2562
วัตถุประสงค์ของผลงานวิจัย /งานนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์
1.เพื่อนาองค์ความรู้ถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมใบหญ้าแฝกตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างงานฝึกอาชีพแก่ชุมชนพื้นที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู
2. เพื่อทดลองกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมใบหญ้าแฝกตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.เพื่ อ ติ ด ตามผลการสร้างงานและอาชี พ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถกรรมใบหญ้ าแฝกตามหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนพื้นที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู
2. ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์และให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยนาเทคโนโลยีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ให้
เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจโดยการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
 ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุล
 ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าและยึดมั่นปฏิบัติตน
ตามหลักทางสายกลางหรือมัชณิมาปฏิปทา
 ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเข้า
มาร่วมดาเนินการที่ส่งผลให้ชุมชนบรรลุเป้าหมายและนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ตัว
อย

่าง

ผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ ที่สามารถส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ (อธิบายเป็นความเรียงหรือขั้นตอนจากข้อ 2 ที่เลือก)
 ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยนาเทคโนโลยีหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ให้
เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจโดยการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
จากสภาพบริบทพื้นที่และการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านนาชมภู ด้วยข้อจากัดของจานวนพื้นที่ทา
ให้โอกาสในการสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพน้อยตามไปด้วยส่งผลให้ผู้นาชุมชนได้ตระหนักและเห็น
ช่องทางโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพเสริมจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดด้วยการใช้ประโยชน์
จากใบหญ้าแฝกมาทาเป็นงานหัตถกรรมการฝึกอบรมอาชีพครั้งนี้จะช่วยให้ชาวบ้านในชุมชนมีการรวมกลุ่ม
อาชีพหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกเสริมรายได้จากการเกษตรและยังช่วยให้ชุมชนมีแนวทางการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดผลลัพธ์เป็นชุมชนต้นแบบในการขับเคลื่อนการรณรงส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝกในวงกว้างในพื้นที่อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ดังภาพประกอบการจัดกิจกรรมต่อไปนี้

่าง

ภาพชุมชนสามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัว
อย

 ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุล
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกและการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในพื้นที่ต้นแบบชุมชนโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านนาชมภูและพื้นที่กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงพื้นที่สารวจพื้นที่ปลูก
และจั ด เตรีย มแปลงเพาะกล้ าหญ้ า แฝก แปลงสาธิ ต ของชุ ม ชนผลการด าเนิ น งานส่ งผลให้ เกษตรกรให้
ความสาคัญและมีการดาเนินงานจริงจังเร่งด่วนมากขึ้น วางแผนการปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวยาวโดยรอบบริเวณ
พื้นที่บ่อน้าของโรงเรียนริมถนนที่เป็นเนินดินติดกับร่องน้าหลากจากเนินเขา รวมเนื้อที่จานวน 2 แปลง กว่า
10 ไร่เป็นแนวระยะทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตร จานวนกล้าหญ้าแฝกสองหมื่นกล้า
ภาพประกอบการจัดกิจกรรม (ภาพการจัดโครงการอบรมอาชีพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน)

ภาพกิจกรรมการแจกกล้าหญ้าแฝกเพื่อการส่งเสริมการปลูกเพื่อการฟืนฟูดินและนาใบหญ้าแฝกสู่การ
ใช้ประโยชน์ในงานหัตถกรรม

ตัว
อย

่าง

 ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าและยึดมั่นปฏิบัติตน
ตามหลักทางสายกลางหรือมัชณิมาปฏิปทา
แนวคิดหลักของศึกษาชุมชนเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกซึ่งในชุมชนมีทรัพยากรและภูมิปัญญาดั้งเดิมอยู่เป็นทุนแล้ว การสร้างความเข้าใจ
ให้กับชาวบ้านในชุมชนมุ่งเน้นให้เกิดความพอประมาณ ของครอบครัว ก่อให้เกิดชุมชนมีร่วมมือร่วมใจช่วยกัน
ดูแลรักษาบารุงแหล่งวัตถุดิบ ส่งเสริมการปลูกหญ้ าแฝกแบ่งปันวัตถุดิบในท้ องถิ่นอย่างประหยัดเพื่อเกิด
ประโยชน์ในการอนุรักษ์บารุงดิน และส่วนรวมอย่างสูงสุด ร่วมมือพึ่งพิงอิงกันสร้างศักยภาพในการผลิตและ
จาหน่ายตามกาลังของตนไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป ความมีเหตุผล โดยชุมชนจะต้องเกิดความเข้มแข็งมี
แนวคิดร่วมกันสามัคคีมีเหตุผลเป็นหลักยึดโยง การตัดสินใจก่อนสร้างผลิตภัณ ฑ์นั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลเพื่อให้ได้ผลิตภัณ ฑ์ที่คุ้ มค่าโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการกระทานั้นอย่างรอบครอบระมัดระวัง มีภูมิคุ้มกัน ชุมชนได้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพ มีความรู้ รอบรู้ใฝ่รู้รอบครอบเข้าใจถึงเทคนิค วิธีการขั้นตอน ในการคิด มีทักษะ การผลิตผลิตภัณฑ์
ตามหลักภูมิปัญญาของท้องถิ่นรู้ทันตามความต้องการของสังคมเป็นภูมิคุ้มกันพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยมีเงื่อนไขพื้นฐานคือจะต้องอาศัยความรอบรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ความรอบคอบและ
ความระมัดระวังในการนาวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการทุกขั้นตอนและการมีคุณธรรม
เป็นพื้นฐานจิตใจและการดาเนินชีวิตพัฒนาคุณภาพคนเสริมสร้างศีลธรรมทางจิตใจของคนในชาติในทุกระดับ
ให้มีสานึกในคุณธรรมความซื่อสั ตย์สุจริตการไม่เบียดเบียนทั้งต่อบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมี
ความอดทนมีความเพียรและมีสติปัญญาและความรอบคอบในการประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตประจาวันดัง
ภาพ

ภาพการอบรมการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบ
หญ้าแฝก

ตัว
อย

่าง

 ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเข้า
มาร่วมดาเนินการที่ส่งผลให้ชุมชนบรรลุเป้าหมายและนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
เครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมดาเนินการที่ส่งผลให้ ชุมชนบรรลุเป้าหมายและ
นาไปใช้ป ระโยชน์ ได้จริง คื อ ส านัก งานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติและสางานงานพั ฒ นาชุม ชน จังหวัด
อุดรธานีที่เป็นเครือข่ายในการดาเนินการต่อยอดสู่การส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ภาพประกอบการจัดกิจกรรม (ภาพการจัดโครงการอบรมอาชีพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน)

จากภาพด้านบนด้วยสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญกลุ่มจักสานหญ้าแฝก รร.ตชด.บ้านนา
ชมภู จังหวัดอุดรเข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตและขายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชม
งานเป็นอย่างดีและได้ยอดการจัดจาหน่ายรวม 12,000 บาท

ตัว
อย

่าง

จากนั้นทางกลุ่มได้นาผลิตภัณ ฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้ าแฝกเข้าหารือกับพัฒ นาชุมชนอาเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี เพื่อยื่นขึ้นทะเบียนสินค้าโอทอปต่อไปดังภาพต่อไปนี้

ภาพสมาชิกได้นาผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนสินค้าโอทอปกับพัฒนาชุมชน อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

สาหรับชุมชน/หน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับประโยชน์
และขอรับรองว่า (ชุมชน/หน่วยงาน) กลุ่มจักสานหญ้าแฝกโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน บ้านนาชมภู
อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ได้นางานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงและสามารถนาสู่การพัฒนาให้ชุมชนพึ่งตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ลงชื่อ
(นางสายันต์ ไชยรักษา)
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มจักสานหญ้าแฝก
วันที่ให้ข้อมูล......30 ก.ค. 2562........
ผู้ให้ข้อมูล

ตัว
อย

่าง

พิจารณาจากจานวนชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้จากผลงานวิจัยทั้งหมดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชุมชน หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณที่คนอยู่ร่วมกันในขอบเขตที่ชัดเจน รวมไปถึงทุกๆ อย่างที่เรา
เห็นอยู่ในบริเวณนั้นด้วย เช่น ถนน แม่น้า ลาคลอง วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นต้น
การพึ่งพาตนเองได้จากงานวิจัย หมายถึง การนาผลจากการวิ จัยไปใช้ช่วยให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ โดยการพึ่งพาตนเองของชุมชน ประกอบไปด้วยด้านต่างๆ ดังนี้
1. การพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี หมายถึง การมีปริมาณและคุณภาพของเทคโนโลยีทาง
วั ต ถุ เช่ น เครื่ อ งไม้ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รกล และเทคโนโลยี ท างสั ง คม เช่ น การจั ด วางโคร งการ
การจัดการ เป็นต้น การรู้จักใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ หรือประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม
2. การพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความสามารถในการทามาหากินเลี้ยงชีพที่มีความ
มั่นคงสมบูรณ์พูนสุขพอสมควรหรืออย่างมีสมดุล
3. การพึ่ ง ตนเองได้ ท างทรั พ ยากรธรรมชาติ หมายถึ ง ความสามารถในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความสามารถในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ดารงอยู่
ไม่ให้เสื่อมเสียไปจนหมดสิ้น หรือไม่ให้เสียสมดุลธรรมชาติ
4. การพึ่งตนเองได้ทางจิตใจ หมายถึง การมีสภาพจิตใจที่กล้ าแข็ง เพื่อที่สามารถต่อสู้กับ
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทั้งการหาเลี้ยงชีพ การพัฒนาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า การยึดมั่นปฏิบัติตนตามหลักทาง
สายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา
5. การพึ่ งตน เองได้ ท างสั ง คม หมายถึ ง การที่ คนกลุ่ ม หนึ่ ง มี ค วามเป็ น ปึ ก แผ่ น
เหนียวแน่น มีผู้นาที่มีประสิทธิภาพ สามารถนากลุ่มคนเหล่านี้ให้ดาเนินการใด ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วย
ตนเอง หรือสามารถหาความช่วยเหลือจากภายนอกเข้ามาช่วย ทาให้ชุมชนช่วยตนเองได้ โดยต้องมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนั้น ๆ
นวัตกรรม หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ ที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและ
สังคม

