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แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

การบรูณาการงานวิจัยแกป้ัญหาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
ของสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ และ อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักด ี
 

 1) การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน 
 2) การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
 3) การจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 4) การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 5) การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
 6) การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.บทสรุปโครงการ  
 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกลือทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2559 จาก
สภาพปัญหาของเกษตรกรผู้ทำนาเกลือที่สินค้าเกลือทะเลมีราคาตกต่ำ สินค้าล้นตลาด และขาดเสถียรภาพส่วน
แบ่งทางการตลาดลดลง เนื่องจากคู่แข่งเกลือสินเธาว์ที่ผลิตโดยกระบวนการอุตสาหกรรมและเกลือทะเลนำเข้าจาก
ต่างประเทศ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระบบโดยร่วมมือกับ
สถานศึกษาในพื้นที่ที่ผลิตเกลือทะเลได้มากที่สุดในประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อประสาน
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเกษตรกรและภาคเอกชน ซึ่งต่อมาได้ยกระดับ
บูรณาการการทำงานกับเครือข่ายภายนอกซึ ่งจัดตั ้งขึ ้นในนาม “สถาบันเกลือทะเลไทย (Thai Sea Salt 
Academy)” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน
คณะทำงานแก้ไขปัญหาเกลือทะเลทั้งระบบ มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งขึ้นเพื่อการแก้ไขปัญหาเกลือทะเลอย่าง
เร่งด่วน การพัฒนาระบบการผลิตเกลือทะเลและเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและส งเสริมการบ มเพาะเกษตรกร ส งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงสิ
นค าเกลือทะเลสู อุตสาหกรรมแปรรูปที่สร างมูลค าสูง ตลอดจนการบูรณาการร วมกับการเรียนการ
สอน การประกันคุณภาพ พันธกิจด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเฉพาะการดำเนินการยุทธศาสตร์
ที่ 5 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำนาเกลือซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์
การเกษตร วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตร จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 กลุ่ม จากจากจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงครามและ
สมุทรสาคร ที ่มีการผลิตเกลือทะเลและผลิตภัณฑ์ การบูรณาการกับรายวิชา  Project base learning, PBL 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดําเนินการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำสิ่งที่ค้นพบไปถ่ายทอดความรู้
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ต่อไป การขับเคลื ่อนในลักษณะนี้จึงเป็นไปตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตลอดจนการเชื ่อมโยงสู่
อุตสาหกรรมที่เพ่ิมมูลค่า การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้อง 
 “เส้นทางท่องเที่ยวสายเกลือทะเล” ภาคกลางตอนล่าง 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการ
ภาคกลางตอนล่าง 2 เพ่ิมเติม ปี 2560 ก่อให้เกิดเครือข่ายเส้นทางท่องเที่ยว 4 จังหวัดในพ้ืนที่การทำนาเกลือและ
ใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันในการพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยว
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกลือ ตลอดจนการนำเสนอและประชาสัมพันธ์ก ิจกรรมหลากหลายบนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ www.thaiseasalt.info และนิทรรศการ เพ่ือยกระดับภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บน
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที ่การทำนาเกลือและบริเวณใกล้เคียงตามเส้นทางสัญจรเลียบอ่าวไทยฝั่ง
ตะวันตก (Royal Coast) ซึ่งผลงานนวัตกรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการตลาดและการค้า
เกลือทะเล นวัตกรรมด้านรูปลักษณ์สินค้าและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) ของเกลือทะเลและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยเกษตรกรให้มีการจำหน่ายเกลือทะเลแบบค้าปลีกและผู้บริโภคในครัวเรือนประหยัดค่าใช้จ่าย
เนื่องจากได้ซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 
 เมื่อแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ก้าวมามีบทบาทในการส่งเสริมให้มีการนำคุณค่าสู่การสร้างมูลค่า โดย
มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา กล่าวคือ การนำองค์ความรู้ที่สะสมมาในท้องถิ่นชุมชน การถ่ายทอด การพบ
เห็นอยู่เสมอในท้องถิ่น หรือพบเจอโดยบังเอิญ แล้วนำมาสร้างให้เกิดประโยชน์เป็นผลสำเร็จในลักษระรูปธรรม
นามธรรม เราจึงมักพบว่าองค์ความรู้ทางการเกษตรจึงมักเป็นการนำความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ประโยชนหรือ
ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ วิธีการ กระบวนการประยุกต์ใช้ให้เกิดผลตามต้องการ ภูมิปัญญาการเกษตรที่โดดเด่นของ
เพชรบุรี อาทิ การเกษตรกรรมที่ผลิตข้าว น้ำตาล เกลือ งานช่าง(สิบหมู่)  การเลี้ยงวัว การประมง การทำอาหาร
คาว-หวาน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเชื่อและภูมิปัญญาที่แตกต่างกันเฉกเช่นเดียวกับศาสตร์อื่นๆ ซึ่งมีสมมุติฐานใน
งานที่แต่ต่างกัน  เช่น ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวนาในการทำนาข้าวก็จะมีงานประเพณีบุญลานข้าว ไหว้พระ
แม่โพสพ ชาวนาเกลือมีพิธีไหว้ศาลตาพุก การเลี้ยงวัว นำวัวเข้าคอกมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง มีการทำบุญ การถวาย
เครื่องสังเวยเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้อยู่ประจำเครื่องไม้เครื่องมือ ตลอดจนยานพาหนะแม่ย่านาง งานช่างหมู่ต่างๆมี
พิธีไหว้ครูทุกๆปี เพื่อระลึกถึงครูอาจารย์ผู้ประสาทวิชา แหล่งเรียนรู้ในปัจจุบันทางวัฒนธรรมการเกษตรที่พบมัก
อยู่ในรูปแบบของการจัดแสดงสิ่งของในนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ แต่กระบวนการและแนวคิดของการสืบสานภูมิ
ปัญญาไม่ได้มีการสืบต่อ เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีทัศนคติว่าเป็นความเชื่อที่งมงายและไม่ให้ความสำคัญต่อการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในคุณธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งที่มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือสิ่งของ 
ประโยชน์จากการศึกษาภูมิปัญญาและความเชื่อทางการเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนวิถีชีวิตและพิธีกรรมที่
เป็นอัตลักษณ์ อาทิ งานปีผีมด ด้วยความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Approach) เพื่อยกย่อง
เชิดชูสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เช่น   

 
2. ท่ีมาและความสำคัญของโครงการ  

http://www.thaiseasalt.info/
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 ปัญหาเกลือทะเลทั ้งระบบมีความสอดคล้องเชื ่อมโยงกันตั ้งแต่การผลิตที ่ต ้องใช้พื ้นที ่มากและมี
ลักษณะเฉพาะ ผลผลิตผันแปรตามสภาพธรรมชาติ ขาดเสถียรภาพทางด้านราคา การถูกกดราคาและปฏิเสธการ
รับซื้อจากปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพทำได้ยาก ต้นทุนการผลิตสูงจากค่าแรงงานและค่าขนส่ ง และการถูก
สินค้าชนิดเดียวกันที่เป็นคู่แข่งแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ปัญหาการรุกรานพ้ืนที่จากกิจกรรมอ่ืน อาทิ การเปลี่ยน
ที่ดินเป็นโรงงานอุตสาหกรรม การปล่อยน้ำเน่าเสียลงบริเวณแหล่งน้ำทะเลซึ่งเป็นวัตถุดิบการทำเกลือทะเล ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ นอกจากนี้ การนำเข้าเกลือทะเลของไทยสามารถนำเข้าเสรีโดยชำระภาษีตามที่กฎหมายกำหนด 
ปี 2559 ประเทศไทยมีการนำเข้าเกลือทะเลเฉลี่ยปีละ 7 ,383.5 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 78 ล้านบาท ซึ่ง
ประเทศท่ีไทยสั่งนำเข้า ได้แก่ ออสเตรเลีย และมาเลเซีย เป็นต้น ส่วนการส่งออกเกลือทะเลของประเทศไทยมีการ
ส่งออกเกลือทะเลมานานแล้ว แต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีคู่แข่งมาก  
 บทบาทของสถาบันเกลือทะเลไทยในการชี้นำแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับสังคมโดยบูรณาการการวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ 2 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที ่มุ ่งเน้นการเพ่ิม
ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
ภาพการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้ง 4 เป้าหมายกล่าวคือ เป้าหมายทางเศรษฐกิจ สังคม 
สะสมองค์ความรู้และโครงสร้างพื้นฐาน สถาบันเกลือทะเลไทยจึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ชุมชน ความมั่นคง สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ.2563-2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ให้
สอดคล้องบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับทิศทางของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเป็นกระทรวงใหม่และกำหนดบทบาทเพื่อให้สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทโลก 
จึงเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์มความ
ร่วมมือตามเป้าประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ 4) 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเลื่อมล้ำ โดยการดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูป
ระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวักรรมของประเทศ เมื่อนโยบายการวิจัยได้เปลี่ยนแปลงไปจึงส่งผลให้
การทำงานวิจัยในปัจจุบันของสถาบันการศึกษาเปลี ่ยนไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมไปถึงลักษณะ
กระบวนการทำงานที่ต้องมีการบูรณาการเชิงรุกทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถสร้าง
ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมและบรรเทาปัญหาในสถานการณ์จริงได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาเชิงพื้นที่และ
สถานการณ์ของสินค้าเกลือทะเลที่แม้จะมีอุปสรรคและมีปัญหาคุกคามรอบด้าน แต่โอกาสที่ดีของเกลือทะเลคือมี
การรวมตัวขององค์กรภาคส่วนต่างๆมารวมตัวกันเพ่ือทำงานบูรณาการเชิงรุกร่วมกันแก้ไขปัญหาเพราะต่างเล็งเห็น
ความสำคัญของเกลือทะเลว่าเป็นสินค้าเกษตรที ่สร้างความมั ่นคงทางอาหารให้กับประเทศได้ เนื ่องจาก
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คุณประโยชน์ของเกลือมีหลายด้าน และระบบนิเวศการทำนาเกลือและพื้นที่โดยรอบทำให้สภาพแวดล้อมชายฝั่ง
ได้รับการอนุรักษ์และมีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งไทยมีบุคลากรที่มีความพร้อมด้วยประสบการณ์การทำนาเกลือ
ทะเลมาอย่างยาวนาน ดังจะเห็นได้จากการค้าเกลือทะเลในคาบสมุทรอินโดจีนของไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนาน 
 สถาบันเกลือทะเลไทยจึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเกลือทะเลไทยและการแก้ไขปัญหาเกลือทะเล
อย่างเป็นระบบร่วมกับจตุภาคี อันได้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ และผู้ประกอบการ มาตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้การ
ผลิตเกลือทะเลของไทยที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกลือทะเลเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ เป็นแหล่งบริการวิชาการที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจสามารถนำองค์
ความรู้ต่างๆ ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิตและสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกลือทะเลได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.เพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกลือทะเลเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ เชื่อมโยง
สินค าเกลือทะเลสู อุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สร างมูลค าสูง 
2.เพ่ือพัฒนาการบูรณาการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายและบูรณาการร วมกับพันธกิจการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
3.เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการบ่มเพาะความรู้ให้กับเกษตรกร 
 

4. เป้าหมายของโครงการ  
1.กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการผลิตเกลือทะเลทั่วประเทศ(7 จังหวัด) เข้าร่วมใน
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการบ่มเพาะความรู้ให้กับเกษตรกร 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.เกษตรกรหรือผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่ต่ำกว่า 200 คน 
2.กลุ่มเป้าหมาย แหล่งทุนภายนอก/ภายใน กิจกรรมการแสวงหาความร่วมมือในการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเกลือทะเลเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ เชื่อมโยงสินค า
เกลือทะเลสู อุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สร างมูลค าสูง 
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาที่เสนอ proposal ขอรับทุน/ได้ทุนทำวิจัย 
ตัวชี้วัดเชิงประมาณ  1.มีผลงานนำเสนอตีพิมพ์เผยแพร่/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ไม่ต่ำกว่า 5 ชิ้นงาน 
   2.รายได้จากงบประมาณทุนที่ได้รับ(โดยรวมตลอดทุกกิจกรรมในระยะเวลาแผน 5 ปี )
ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท 
   3. ได้รับทุนวิจัยหรือทุนพัฒนาจากแหล่งทุนภายนอกไม่ต่ำกว่า 3 เรื่อง 
3.กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา สมาชิกสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้าน จากจากจังหวัดเพชรบุรี 
สมุทรสงครามและสมุทรสาคร ที่มีการผลิตสินค้าและบริการ และประชาชนผู้สนใจ  
กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี บูรณาการร วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ ไม่ต่ำกว่า 1 รายวิชา 
  2.การนำเสนอผลงานการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/นำเสนอความรู้ภาคโปสเตอร์/การจัดนิทรรศการ 
จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง/ปี 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์/ต่อยอด/การได้รับรางวัล 
 

5. การดำเนินการโครงการตามหลัก PDCA  
 5.1 ขั้นวางแผน (P) คณะทำงานสถาบันเกลือทะเลไทยมีขั้นตอนการวางแผนตามระบบกลไกการบูรณา
การการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้ คณะทำงานแก้ไขปัญหาเกลือทะเลทั้งระบบได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานบันเกลือทะเลไทยข้ึนเพื่อให้เป็นทีมงานปฏิบัติงานเชิงลึกในระดับพ้ืนที่เนื่องจากคณะทำงานแก้ไขปัญหาเกลือ
ทะเลทั้งระบบเป็นบอร์ดใหญ่ซึ่งมีสมาชิกจากหลายองค์กรภาคส่วนทั้งจากส่วนกลางในกระทรวงและหน่วยงาน
ภูมิภาคจึงต้องมีทีมงานในพื้นที่เพื่อดำเนินงานในยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
ทำงานแก้ไขปัญหา โดยมีแนวทางในการปฎิบัติงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1.งานถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต. 2.งานวิจัยบูรณาการร วมกับการเรียนการสอน 3.งานพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านเกลือทะเล
เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
 5.2 ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินงานตามที่สถาบันเกลือทะเลไทยได้รับมอบหมาย 3 ด้าน ดังนี้  
 1.งานถ่ายทอดเทคโนโลยี มีกลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการผลิตเกลือทะเล
ทั่วประเทศ(7 จังหวัด) เข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตเกลือทะเลที่มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน GAP แนวปฏิบัติที่ดีในการทำนาเกลือ สถาบันเกลือได้ประสานกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติและกรมส่งเสริมการเกษตร ในการขยายผลองค์ความรู้จากงานวิจัยโครงการการทำนาเกลือสมุทร
เพ่ือการแข่งขันเชิงพาณิชย์ และโครงการ การศึกษาข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการทำนาเกลือ มาขยายผลต่อยอด
ร่วมกับระบบการพัฒนาเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตเกลือทะเลคุณภาพ ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตเกลือทะเลที่มี
ประสิทธิภาพและมาตรฐาน GAP แนวปฏิบัติที่ดีในการทำนาเกลือ จำนวน 350 คนจากทั่วประเทศ โดยเข้าสู่ระบบ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐานจำนวน 678 คน โดยสมัครใจเข้าร่วมโครงการนำร่อง
จำนวน 5 คนเป็นเกษตรกรต้นแบบ ซึ่งผลผลิตเกลือทะเลที่นำไปตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์สินค้า ได้คุณภาพ ร้อย
ละ 100 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีแผนการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560-2565 ควบคู่ไปกับการ
พัฒนามาตรฐานและระบบรับรองการผลิตและสินค้าเกษตร มกษ.9055-2562 และ มกษ.8402-2562 
 2.งานวิจัยบูรณาการร วมกับการเรียนการสอนและการวิจัยในรายวิชาปัญหาพิเศษซึ่งจัดการเรียนการ
สอนแบบ Project based learning ตามที่ได้ระบุขั ้นตอนการปฏิบัติไว้ใน มคอ.2 และ มคอ.3 ในการจัดการ
รายวิชา ซึ่งงานโครงงานที่นักศึกษาได้ทำร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในทักษะการแก้ไขปัญหาและค้นหาคำตอบด้วย
กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยมีการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในนาเกลือร่วมกับเกษตรกรผู้ช่วยนักวิจัยท้องถิ่น
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ตามแผนบูรณาการการจัดการเรียนการสอน และมีประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยการนำเสนอเผยแพร่ผลงานในเวที
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
 3.งานพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านเกลือทะเลเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่  
ประกอบด้วย 2 ส่วน ซ่ึงสถาบันเกลือทะเลไทยเป็นกลไกในการประสานและอำนวยความสะดวกแก่อาจารย์นักวิจัย 
ตั้งแต่กระบวนการแสวงหาปัญหาโจทย์วิจัย การสำรวจสภาพปัญหาเกลือทะเลและพิจารณาติดต่อประสานนักวิจัย
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง จนกระท่ังประสานชุมชนเพ่ือจัดหาพ้ืนที่การทำวิจัยรวมทั้งการจัดหาทุนในการ
ทำวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมการแสวงหาความร่วมมือในการให้ทุน
สนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการ
วิจัยและบูรณาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยมีสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นกลไกสนับสนุนให้
อาจารย์เขียนโครงร่างเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยประสานกับแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาทักษะที่จำเป็น
แก่นักวิจัย และ 2) กิจกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาจารย์และนักวิจัยที่พัฒนาตนเองจนมีสมรรถนะ
เพียงพอและประสบความสำเร็จในการขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยตลอดจนดำเนินการวิจัยจนเสร็จสิ้นได้
ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 5.3 ขั้นติดตามประเมินผล(C) 
 เมื่ออาจารย์/นักวิจัยได้ดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสถาบัน
เกลือทะเลไทยได้ร่วมกันดำเนินการตามระบบกำกับติดตามและประเมินคุณภาพของงานวิจัย ซึ่งมีการประเมิน
ติดตามการบรรลุผลงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ด้วยแบบประเมิน การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดจากรายงานการ
วิจัยและรายงานผลการเผยแพร่ขยายผลนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงรูปธรรมจากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายผู้รับ
ผลประโยชน์จากงานวิจัย  พร้อมหลักฐานหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
 5.4 ขั้นปรับปรุง (A) 
 สถาบันเกลือทะเลไทยได้ดำเนินการตามระบบกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการงานวิจัย
แล้วจึงนำผลการประเมินมาทบทวนระบบและกลไก ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม 
ระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยซึ่งมีการดำเนินการตามรอบปี จากการประชุมพิจารณาทบทวนพบว่าการบูรณา
การงานวิจัยแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศของสถาบันเกลือทะเลไทยควรมีการ
ปรับโครงสร้างการทำงานให้กระจายสู่คณะวิชาต่างๆมากข้ึนเพื่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ในแนวกว้างมากยิ่งข้ึน 
อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์และแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือ
จากภาคเอกชน และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปเกลือทะเล ตลอดจนอุตสาหกรรมปลายน้ำอื่นๆ เพื่อการพัฒนาสู่
การตลาดของสินค้าเกลือทะเลแบบ B2B (ธุรกิจกับธุรกิจ)มากยิ่งข้ึน ก็จะเป็นการส่งเสริมการตลาดของสินค้าเกลือ
ทะเลและสนับสนุนการทำนาเกลือทะเลของไทยให้มีความมั่นคงต่อไป 
 

6. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  
 ผลงานที่ได้ดำเนินการผ่านมาตลอดระยะเวลา 5 ปีของสถาบันเกลือทะเลไทย ปี 2560-2564  
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1.กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการผลิตเกลือทะเลทั่วประเทศ(7 จังหวัด) เข้าร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตเกลือทะเลที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน GAP แนวปฏิบัติที่ดีในการ
ทำนาเกลือ  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.เกษตรกรหรือผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวนไม่ต่ำกว่า 200 คน 
    2.ผลผลิตเกลือทะเลได้คุณภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการนำร่อง 
 มีเกษตรกรเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตเกลือทะเลที่มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน GAP แนวปฏิบัติที่ดีในการทำนาเกลือ จำนวน 350 คนจากทั่วประเทศ โดยเข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรเพ่ือการเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐานจำนวน 678 คน โดยสมัครใจเข้าร่วมโครงการนำร่องจำนวน 5 คนเป็น
เกษตรกรต้นแบบ ซึ่งผลผลิตเกลือทะเลที่นำไปตรวจวิเคราะห์ตามเกณฑ์สินค้า ได้คุณภาพ ร้อยละ 100 
2.กลุม่เป้าหมาย แหล่งทุนภายนอก การแสวงหาความร่วมมือในการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านเกลือทะเลเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ งานวิจัยทางการตลาดและ
เชื่อมโยงสินค าเกลือทะเลสู อุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สร างมูลค าสูง 
อาจารย์ นักศึกษาที่เสนอ proposal ขอรับทุน/ได้ทุนทำวิจัย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  1.มีผลงานนำเสนอตีพิมพ์เผยแพร่/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ไม่ต่ำกว่า 5 ชิ้นงาน 
1. จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ จินตนา  วิบูลย์ศิริกุล และมนัญญา ปริยวิชญภักดี. 2561. การพัฒนาแผ่นวัดสีเกลือ
ทะเล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. หน้า 144-161 
2.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ และบัญญัติ  ศิริธนาวงศ์. 2562. โลหะหนักในนาเกลือทะเลในอ่าวไทยตอนบน. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 "วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น" 
วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3.ขัตติยะ ศรีรพร, ณัฐพล อ่อนมาก และจุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์. 2563. ประสิทธิภาพของชะครามและผักเบี้ย
ทะเลในระบบบำบัดนาเกลือที่ความเค็มต่างกัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยน
โลก  (Management in Disruptive Technologies Era) วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ ศายาลา, จังหวัดนครปฐม 
4..กฤษดา แก้วเกตุ, เชิงชาย แจ่มศรี และจุฑามาศ  ทะแกล้วพันธุ์. 2563. ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำนาเกลือของ
ชะครามและผักเบี้ยทะเล. การประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  (Management 
in Disruptive Technologies Era) วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศา
ยาลา, จังหวัดนครปฐม 
5.บัญญัติ  ศิริธนาวงศ์ และจุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์. 2562การใช้น้ำทะเลแห้งและดีเกลือจากภูมิปัญญาการทำนา
เกลือสมุทรในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vanname) และอนุบาลกุ้งก้ามกราม(Macrobrachium 
rosenbergii De man) จาก http://research.pbru.ac.th/researchexpo2017/docs/salt/1_1_salt.pdf 

http://research.pbru.ac.th/researchexpo2017/docs/salt/1_1_salt.pdf
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   2. ได้รับทุนวิจัยหรือทุนพัฒนาจากแหล่งทุนภายนอกไม่ต่ำกว่า 3 เรื่อง 
 1) “เส้นทางท่องเที่ยวสายเกลือทะเล” ภาคกลางตอนล่าง 2 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการ
ภาคกลางตอนล่าง 2 เพ่ิมเติม ปี 2560 
 2) พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเกลือทะเลของไทย. วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม และ
โสภาพร กล่ำสกุล. ทุนสนบัสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 3) การท านาเกลอืสมุทรเพือ่การแขง่ขนัเชงิพาณิชย ์จุฑามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์และคณะ ทุนสนับสนุน
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 4) การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมระบบผลิตเกลือทะเลคุณภาพสูงด้วยการสะตุเกลือแบบอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าของเกลือทะเลไทย ทุนสนบัสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 5) การพัฒนาและยกระดับเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑืเกลือทะเลไทยสู่การยอมรับเชิงพานิชย์ ทุนสนบัสนุน
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
  3.รายได้จากงบประมาณทุนที่ได้รับ(โดยรวมตลอดทุกกิจกรรมในระยะเวลาแผน 5 ปี )ไม่ต่ำกว่า 
500,000 บาท 
รายได้จากการดำเนินโครงการ รวมรายได้ท้ังหมด 567,670 บาท (0.567 ล้านบาท) 
3.กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้าน จากจากจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม
และสมุทรสาคร ที่มีการผลิตสินค้าและบริการ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ  
กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี บูรณาการร วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 1.จำนวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ ไม่ต่ำกว่า 1 รายวิชา 
    2.การนำเสนอผลงานการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/นำเสนอความรู้ภาคโปสเตอร์/การจัดนิทรรศการ 
จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง/ปี 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์/ต่อยอด/การได้รับรางวัล 
1.อบรมมาตรฐานและระบบการผลิตเกลือทะเล พร้อมยกระดับสินค้าเกลือทะเลเข้าสู่มาตรฐาน 14 มกราคม 2562 
2. จัดการ“เสวนาอัตลักษณ์เกลือทะเลไทย”สู่มรดกเกษตรโลก กับสำนักการเกษตรต่างประเทศจัดพร้อมลงพ้ืนที่
ศึกษาระบบตลาดของเกลือทะเลไทย  
3.การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกลือและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจำนวน 11 ชิ้นงาน นำเสนอในมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 
2561 และ 2562 โดย ศูนย์ความเป็นเลิศเกลือทะเลไทย นวัตกรรมที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำไปใช้คือ สูตรน้ำ
หมักข้ีแดดนาเกลือสำหรับพืชไฮโดรโปนิกส์ สูตรปุ๋ยขี้แดดนาเกลือสำหรับไม้ผล และ สูตรปุ๋ยขี้แดดนาเกลือสำหรับ
ไม้ดอก เกษตรกรอำเภอบ้านแหลม อำเภอชะอำ อำเภอเขาย้อย 
4.การบูรณาการสู่การเรียนการสอนและพัฒนาทักษะของนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ผลงาน “แผ่นวัดสี
เกลือ” โดย นายณัฐพล อ่อนมาก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดนวัตกรรม
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เกษตรระดับปริญญาตรี วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้าน
การเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา ปัญหาพิเศษทางการพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 2 เรื่อง นำเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ การจัดการในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  (Management in Disruptive Technologies Era) 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศายาลา, จังหวัดนครปฐม 
ได้แก่ 
 1.ขัตติยะ ศรีรพร, ณัฐพล อ่อนมาก และจุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์. 2563. ประสิทธิภาพของชะครามและ
ผักเบี้ยทะเลในระบบบำบัดนาเกลือที่ความเค็มต่างกัน.  
 2.กฤษดา แก้วเกตุ, เชิงชาย แจ่มศรี และจุฑามาศ  ทะแกล้วพันธุ์. 2563. ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำนา
เกลือของชะครามและผักเบี้ยทะเล.  
 

7. ข้อปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความสำเร็จ  
 1.ปัจจัยภายใน เนื่องจากงานทางด้านเกลือทะเลยังคงเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่(ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) อีกทั้งยังไม่ได้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมองค์ความรู้ด้านเกลือทะเลเป็นการ
เฉพาะ งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องมีน้อย ตลอดจนยังไม่มีขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับเกลือทะเล
อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ปัจจัยที่เก้ือหนุนให้เกิดความสำเร็จจึงต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกัน อาทิ วิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารและผู้นำองค์กรต่างๆที่สนับสนุนการดำเนินงาน การสื่อสารระหว่างบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
การบริหารจัดการงานของหัวหน้าหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ผู้รับผิดชอบงานมีความเอาใจใส่งานและความมานะ
ทำงานให้ประสบความสำเร็จ การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความกะตือรือล้นและความสนใจใฝ่รู้พัฒนา
ตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของผู้ปฏิบัติงาน ความสามารถการทำวิจัยของนักวิจัย และความพร้อมของทรัพยากรต่างๆ 
 2.ปัจจัยภายนอก นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและผู้นำองค์กรต่างๆ การยอมรับสินค้าเกลือทะเลมา
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเป็นปัจจัยสำคัญแรกเริ่ม การสื่อสารระหว่างบุคคลที่จะต้องมี Keypersonที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอดและรับข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติที่ชัดเจนและรวดเร็วเพื่อนำมาดำเนินการอย่าง
ทันท่วงท ีการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดการโครงสร้างหน่วยงานเฉพาะผู้รับผิดชอบสินค้าเกลือทะเล 
การปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นต่อการทำงานแบบบูรณาการเชิงรุก ทัศนคติเชิงบวกต่อเกลือทะเลและการสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับเกลือทะเล 
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8. แนวทางท่ีพัฒนาในอนาคต  
 ปี 2563 สถาบันเกลือทะเลไทยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกฐานะการทำงานบูรณาการสู่ภาคี
เครือข่าย 6 ภาคีระดับชาติ โดยเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเกลือทะเล(เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย) 
การพัฒนาในก้าวต่อไปของสถาบันเกลือทะเลไทยจึงมุ่งเน้นดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ในภาคการผลิตเกลือทะเลของไทยผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็น
ผู้ช่วยนักวิจัยในพื้นที่และนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นประเด็นด้านการ
ลงทุนร่วมจากผู้ประกอบการ การตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์จากงานวจิัย
และพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Approach) ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการพยายามทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
พึ่งตนเองได้ แม้ว่าในปัจจุบันปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ทำนาเกลือยังคงมีอยู่และทวีความรุนแรงเมื่อมี
วิกฤตการณ์ของโรคระบาดมาเป็นตัวกระตุ้น อย่างไรก็ตาม การวางระบบความคิดให้กับกลุ่มคนทำงานและการ
เชื่อมโยงของภาคีเครือข่ายได้ประสานพลังกันเพ่ือวางรากฐานโครงสร้างในทุกๆด้านตามแผนปฏิบัติการเกลือทะเล
ไทย ส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเกลือทะเลซึ่งเปรียบเสมือนเรือธงด้านหนึ่ งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาองค์รวมของคลัสเตอร์เกลือทะเลของประเทศ โดยมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับต่อสังคมระดับชาติ สมดังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำดา้น
อาหารการท่องเที่ยว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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9. มาตรฐานระบบงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
กระบวนการดำเนินงานที่ดีในการบูรณาการงานวิจัยแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ของสถาบนัเกลือทะเลไทย 

สภาพแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ปัจจยัน ำเขำ้ กระบวนกำร ผลผลติ
ผลลพัธก์ำรวิจยัเชิงพืน้ท่ีเพื่อแกไ้ขปัญหำ

พฒันาเกษตร สินค้าเกลือทะเล นิเวศการท านาเกลือ

1.นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านการวจิัยของชาติ 
มหาวิทยาลัยและองค์กรภาคี
เครือข่าย* 
2.อาจารย์นกัวิจยัและบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการวิจยัเพื่อ
แก้ไขปัญหา 
3.การสำรวจสภาพปัญหา/
กำหนดประเด็นปัญหา/โจทย์ท้า
ทาย 
4.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
5.งบประมาณ/ทุนสนับสนุนการ
วิจัย 
6.เครือข่ายความร่วมมือ 

1.การประชุมวางแผน แต่งต้ังคณะทำงาน 
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 
โครงการ กิจกรรม ระบบและกลไกสนับสนุน
การวิจยั 
2.การกำหนดอำนาจหน้าที ่การแบ่งงานตาม
บทบาทและศักยภาพเชิงรุกของแต่ละ
หน่วยงาน 
3.ดำเนินการวิจัย บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและบุคลากรดำเนินงานตามหน้าที่
ประสานกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการรับ-
ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์แก้ไข
ปัญหาและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของบุคลากรท่ี
เกี่ยวขอ้งและจรรยาบรรณนักวิจยั การ
ประสานเพื่อส่งต่องานที่อยู่นอกเหนืออำนาจ
หน้าที ่
4.มีการรายงานผล(ผลผลิต)/ประชุมติดตาม
งานตามแผนและบริบทของหน่วยงาน 
5.มีการขยายผลการนำไปใช้ประโยชนแ์ละ
ประเมินความสำเร็จของการขยายผลนัน้
(ผลลัพธ์) 
6.มีการเผยแพร่สื่อสารประชาสัมพันธแ์ละ
ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เขา้ถึงได้และ
ตอบสนองความแตกตา่ง 
7.การตีพิมพ์เผยแพร ่จัดอบรมถา่ยทอด
เทคโนโลยี การจัดนิทรรศการให้ความรู ้สื่อ
เผยแพร่ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ยกระดับคุณค่าให้กับผลงาน 

ผลผลิต  
1.กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก
ผลงานวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ตลอดจนการบ่มเพาะความรู้ให้กบั
เกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วมในกิจกรรม
การพัฒนาระบบบริหารจัดการผลิตเกลอื
ทะเลที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
จำนวน 350 คนจากทัว่ประเทศ ซ่ึง
เกษตรกรต้นแบบ 5 คนจากโครงการนำ
ร่องมีผลผลิตเกลือทะเลไดต้ามเกณฑ์ 
2. กิจกรรมการแสวงหาความร่วมมือใน
การให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนางานวิจยั
และนวัตกรรมด้านเกลือทะเลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
เชิงพื้นที่บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ผลงานวจิัยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเกิดการเผยแพร่ขยาย
ผลนำไปสู่การใช้ประโยชนอ์ยา่งเป็น
รูปธรรม 
3.มีการบูรณาการร่ วมกบัการเรียนการ
สอนและการวิจยัในรายวิชาปัญหาพิเศษ
ซ่ึงจัดการเรียนการสอนแบบ Project 
based learning 

การป้อนกลับ 
การนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงปัจจยัการนำเข้าและกระบวนการเพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึน้ 

ระบบสนับสนุน 
การจัดอบรมพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของนักวิจยัเชิงพื้นที่ 



เอกสารหมายเลข 2 

12 
 

 

10. ภาคผนวก 

 
ภาพภาคผนวกท่ี 1 การประชุมภาคีเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกัน 6 ภาค ี
 

  
ภาพภาคผนวกท่ี 2 เครือข่ายการบูรณาการงานวิจัยแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศของสถาบันเกลือทะเลไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเว็บไซต์รวบรวมผลงาน 
www.thaiseasalt.info 


