ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขที่ 113 ตําบล คลองหนึ่ง อําเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทร 02-564-6700 ตอ 3324, 3329
********************************************************************************
ไบโอเทค สวทช. นําคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ. แพร และ จ. นาน เพื่อเข;าชมและติดตามการพัฒนา
ชุมชนชนบทด;วยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในหัวข;อ 1 ทศวรรษ วิทยาศาสตรสร;างคน สงเสริมการ
เรียนรู;
ไบโอเทค สวทช. เล็งเห็นความสําคัญของชุมชนชนบท ซึ่งเปนรากฐานของคนส!วนใหญ!ของประเทศ จึงมีการ
ส!งเสริมการนําวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีเพื่อประยุกต*ใช.ให.เหมาะสมกับบริบทของแต!ละชุมชน
โดยได.
จัดทําโครงการเรียนรู.วิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท โดยเฉพาะกลุ!มโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รวมถึงโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ*ชุมชน ซึ่งยึดหลักการทรงงานและแนวพระราชดําริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มาใช.เปนแนวทางในการดําเนินงาน คือ การพึ่งพาตนเอง การมีส!วนร!วม การพัฒนาแบบองค*
รวมโดยผ!านกระบวนการเรียนรู. พัฒนาระบบประสานงานความร!วมมือจากทุกส!วน พัฒนาผูป. ฏิบัติงานให.มี
ความรู.และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ ยึดหลักการอนุรักษ*สิ่งแวดล.อมและสอดคล.องกับวัฒนธรรม
ประเพณีท.องถิ่น
ดร. กัญญวิมว กีรติกร ผู.อํานวยการไบโอเทค ได.เล!าถึงการเข.าไปทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร*
ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารในฐานะนักวิจัยรุ!นบุกเบิกว!า “ได.เริ่มเข.าไปมีส!วนร!วมในโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร*ใน
ชนบทของไบโอเทคตั้งแต! 2546 และได.มีโอกาสทํางานในพื้นที่จังหวัดน!านอยู!ระยะหนึง่ ซึ่งการเดินทางไปยัง
พื้นที่นนั้ ค!อนข.างลําบาก เนื่องจากเปนพื้นที่บนยอดเขา โดยงานของเราคือ ช!วยกันทํากิจกรรมการพัฒนาครู
และนักเรียนผ!านการเรียนรู.ทางวิทยาศาสตร*โดยใช.วิธีการต!างๆ เช!น การจัดค!ายเรียนรู.ทางวิทยาศาสตร* การ
ฝDกทําโครงงานวิทยาศาสตร*ในโรงเรียน การประกวดโครงงาน และการเปนพี่เลี้ยงให.คุณครู เปนต.น ในการ
ทํางานเราก็จะมีนักวิชาการของไบโอเทค ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว.
ส!วนนักวิจยั ก็จะเข.าไปช!วยเสริมในเนื้อหา เสริมการดูโครงงานต!างๆ ให.เปนตามหลักทางการคิดแบบ
วิทยาศาสตร* ช!วยคุณครูฝDกใช.เครื่องมือทางวิทยาศาตร*ตา! งๆ ซึ่งนอกจากการทํางานในโรงเรียนแล.ว เรายัง
ทํางานร!วมกับชุมชนต!างๆ โดยมุ!งเปEาเพื่อให.ชุมชนมีความเข.มแข็งพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได. และเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให.ดีขึ้น ส!งเสริมการรวมกลุ!มเปนวิสาหกิจชุมชน โดยเราจะใช.เครือข!าย
และพันธมิตรในท.องถิ่นในการถ!ายทอดเชื่อมโยงเพื่อให.เกิดการนําเทคโนโลยี ผลงานวิจัยไปปรับใช.ได.อย!าง
เหมาะสมในแต!ละชุมชน เช!น การถ!ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ*ขา. วคุณภาพดี การถ!ายทอด
เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องต.นและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร เปนต.น”
วิทยาศาสตรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม คือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนขัน้ พื้นฐานให.แก!พระและสามเณร โดยมุ!งเน.น
วิชาการในด.านพุทธศาสนาเปนหลัก ปGจจุบนั แบ!งการเรียนการสอนออกเปน 3 ส!วน คือ แผนกสามัญ แผนก
ธรรม และแผนกบาลี โดยการศึกษาในแผนกสามัญศึกษา เปนการเรียนในสาขาวิชาต!างๆ ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาเช!นเดียวกับโรงเรียนสามัญทั่วไป ส!วนการศึกษาแผนกธรรม จะเปนการศึกษาเกี่ยวกับ
หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยใช.ภาษาไทยในการเรียน การสอน โดยมีการศึกษา 3 ระดับ คือ นักธรรมตรี
นักธรรมโท และนักธรรมเอก ส!วนการศึกษาแผนกบาลี เปน การศึกษาพระปริยัติธรรมจากพระไตรปIฎก ซึ่ง
เขียนเปนภาษาบาลี โดยแบ!งเปน ประโยค 1 ถึง ประโยค 9 ซึ่งเบื้องต.นผู.เรียนต.องเรียนเรื่องการอ!านและ
เขียนภาษาบาลีก!อนและเรียนจนถึงระดับทีส่ ามารถแต!งโคลง ฉันท* กาพย* กลอนได.
โครงการเรียนรู.วิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปนโครงการที่ดําเนินงานร!วมกับกลุ!มโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมฯ กลุ!มที่ 6 จํานวน 60 โรงเรียน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได.แก! แพร! น!านเชียงราย พะเยา และลําปาง
อาจารยผองพรรณ เอกอาวุธ ผู.เชี่ยวชาญ ไบโอเทค กล!าวว!า “โครงการดังกล!าวเปนการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ทัง้ พระอาจารย*ผบู. ริหารสถานศึกษา ครูบรรพชิต ครูฆราวาส และสามเณร
นักเรียน ให.ได.รับความรู.มีความเข.าใจทางด.านวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี เกิดการเรียนรู.กระบวนการคิดทาง
วิทยาศาสตร*ที่เน.นการคิดอย!างมีเหตุมีผล ผ!านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการนํานักวิจัยพี่เลี้ยงจากไบโอ
เทค สวทช. ไปให.คําปรึกษาการทําโครงงานวิทยาศาสตร*ให.กับครูและสามเณรนักเรียน การจัดค!ายเรียนรู.
ต!างๆ
ทั้งด.านวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี สุขภาพ และสิง่ แวดล.อม เพื่อให.ครูและสามเณรนักเรียนเกิด
กระบวนการคิด
และทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยที่สามารถนําไปแก.ปGญหาด.านโภชนาการและ
สุขอนามัยของสามเณรนักเรียน
และก!อให.เกิดความรู.ความเข.าใจ
และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ*
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมต!อไป”
การส!งเสริมความรู.ในด.านวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี นอกจากจะเปนการพัฒนาการเรียนรู.ทางวิชาการแล.ว
ยังสามารถนําเอาองค*ความรู.ทไี่ ด.รับ และประสบการณ*จากการทําโครงงานวิทยาศาสตร* มาประยุกต*ใช.
ให.เหมาะสมกับงานภายใต.แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กพด.) เช!น
การส!งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย โดยการทําโครงงานแปรรูปนมผงพระราชทานให.เปน
ผลิตภัณฑ*ใหม! ๆ เช!น โยเกิร*ต ไอศครีม เต.าหู.นมสด เพื่อแก.ปGญหาสามเณรไม!ชอบฉันนมให.สามารถ
ฉันนมได.มากขึ้น
การเสริมสร.างศักยภาพทางงานการอาชีพ โดยการทําโครงงานด.านอาชีพต!าง ๆ สามเณรนักเรียน
สามารถทําผลิตภัณฑ*ออกจําหน!ายสร.างรายได.ระหว!างเรียน เช!น งานช!างสิบหมู! เปนต.น
การปลูกฝGงจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพในการอนุรักษ*ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม
สามเณรนักเรียนได.เรียนรู. การอนุรักษ*น้ําและดิน การทําปุQยหมักชีวภาพเพื่อทดแทนการใช.ปยุQ เคมี
การปลูกหญ.าแฝกเพื่อปEองกันการพังทลายของหน.าดิน
จากพระอาจารย*มหาบัณทิตด.าน
สิ่งแวดล.อม ร!วมกับนักวิชาการของสถานีพัฒนาที่ดนิ ซึง่ นอกจากจะเปนการส!งเสริมความรูใ. ห.กับ
สามเณรนักเรียนแล.ว
ยังเปนการพัฒนาศักยภาพของพระอาจารย*มหาบัณฑิต ในการเปน
วิทยากรถ!ายทอดความรู.อีกด.วย
การเสริมสร.างศักยภาพในการอนุรักษ*สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปGญญาท.องถิน่ ท.องถิ่น มีการนําเอา
ความรู.ทางด.านวิทยาศาสต*และเทคโนโลยีสอดแทรกเข.าไปใน การจัดงานประเพณี การเทศนาและ

หรือบรรยายธรรมของพระอาจารย*และสามเณรนักเรียน เช!น การเทศน*มหาชาติ การเทศน*ภาษา
ล.านนา การทําพิธีสืบชะตา เปนต.น เพื่อให.ชาวบ.านทั่วไปเกิดกระบวนการคิดอย!างมีระบบ มีความ
เข.าใจว!าวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปGญญาท.องถิ่นที่ทาํ สืบทอดกันมาทุกวันนี้เปนกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร*แทบทัง้ สิน้ จนสามารถนําเอาไปใช.เปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตประจําวันได.
นอกจากนี้โครงการฯ ยังจัดให.มีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู.การดําเนินงานร!วมกันระหว!างโรงเรียน วัด ชุมชน
และองค*กรปกครองส!วนท.องถิ่น ผ!านการจัดกิจกรรมต!างๆ ของโครงการฯ เพื่อให.เกิดเครือข!ายในการทํางาน
เกิดการถ!ายทอดความรู.และเทคโนโลยี และสร.างความเข.มแข็งให.เกิดขึ้นในสังคม
อาจารยผองพรรณ กล!าวเสริมอีกว!า “นอกจากนี้โครงการฯ ยังได.มีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อจัดทํา
เปนโรงเรียนต.นแบบทั้ง ด.านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดให.มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีการนํา eDLTV มาประยุกต*ใช.ในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนฯ ทําให.สามเณรนักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู.และเรียนซ้ําเมื่อยังไม!เข.าใจเนื้อหาของรายวิชาด.วย
ตนเอง โดยประกอบด.วย
8 รายวิชา คือ วิทยาศาสตร* คณิตศาสตร* ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม
ศาสนาและวัฒนธรรม การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษา และศิลปะ ซึ่งคาดว!าจะมีสามเณร
นักเรียนที่ได.เรียนรู.ผา! นสื่อดังกล!าวกว!า 1,000 รูป ด.านวิทยาศาสตร*เทคโนโลยี และ ด.านวิทยาศาสตร*
สิ่งแวดล.อม โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให.กับกลุ!มครูในโรงเรียนฯ จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร*
สําหรับสามเณรนักเรียน และนําเอาโครงการต!างๆ ที่คิดขึ้นมาใช.งานจริงในโรงเรียน เช!น โปรแกรมควบคุม
การเปIด-ปIดน้าํ และไฟแบบอัตโนมัติ เปนต.น”
วิทยาศาสตรในชุมชน
โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ*ชุมชน เปนโครงการที่ไบโอเทค สวทช. เข.าไป
สนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่ในรูปแบบของการถ!ายทอดเทคโนโลยีสู!ชุมชน เพื่อให.เกิดความรู.ความเข.าใจ
ในการนําวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีมาปรับประยุกต*ใช. โดยเฉพาะการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และนอกจากนี้ยงั มีการถ!ายทอดเทคโนโลยีดา. นการแปรรูปอาหารและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
(Good Hygiene Practice: GHP) ให.แก!ชุมชน โดยก!อให.เกิดผลิตภัณฑ*แปรรูปผลิตภัณฑ*อาหารต!างๆ ใน
ชุมชนมากมาย
หมู!บ.านผาคับ อําเภอบ!อเกลือ จังหวัดน!าน เปนตัวอย!างหนึง่ ที่ ไบโอเทค สวทช. ร!วมกับหน!วยงานพันธมิตร
เช!น ศูนย*ภูฟาE พัฒนา สํานักงานการเกษตรอําเภอบ!อเกลือ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล.าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยราชมงคลล.านนา เข.ามาช!วยเหลือด.วยการส!งเสริมอาชีพหลังการทํานาภายใต. โครงการ
ถ!ายทอดเทคโนโลยีสชู! ุมชน โดยได.เข.าไปให.ความรู.เกี่ยวกับการปลูกข.าวสาลีให.ได.ผลผลิตมีคุณภาพ และการ
เก็บรักษาผลผลิต รวมไปถึงการแปรรูปผลผลิตเปน “ชาต.นอ!อนข.าวสาลี” ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย และส!ง
ขายให.กับโครงการภูฟEา และร.านเลมอนฟาร*ม เพื่อเพิ่มมูลค!าผลผลิตและสร.างอาชีพเสริมให.กับครัวเรือน
โดยผลิตภัณฑ*นสี้ ามารถสร.างรายได.ให.แก!ชุมชนประมาณปjละ 70,000 บาท ซึ่งนอกจากชาต.นอ!อนข.าวสาลีนี้
จะมีความหอมแล.ว ยังมีคุณค!าทางโภชนาการสูงอีกด.วย

นอกจากการแปรรูปผลิตภัณฑ*แล.ว บ.านผาคับยังได.รบั การถ!ายทอดเทคโนโลยีต!างๆ อีก เช!น การผลิตปุยQ
อินทรีย*ชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือใช.ในท.องถิ่น การเลี้ยงไก!ไข!ระบบเกษตรธรรมชาติเพื่อเปนแหล!งอาหาร
โปรตีนในชุมชน อีกด.วย
ดร. กัญญวิมว กล!าวทิ้งท.ายไว.ว!า “การไปเห็นความเปนจริงของอีกส!วนหนึ่งของประเทศ ทําให.เราเข.าใจ
บริบทและข.อจํากัดของประเทศไทยมากขึ้น ช!วยให.เห็นว!าปGญหาจํานวนมากต.องแก.แบบองค*รวม ไม!ได.แก.
ด.วยวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีเปนหลัก ทําให.เรารู.สึกถ!อมตนมากขึ้น และเมื่อได.มโี อกาสมาอยู!ในตําแหน!ง
ทางบริหาร จึงเข.าใจลึกซึ้งว!าการทํางานเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร*ในชนบทนัน้ ต.องอาศัยระยะเวลา ค!อยๆ
วัดผล ติดตามดูความก.าวหน.าที่เกิดขึ้น จะใจร.อนไม!ได. และต.องส!งเสริมทีมทํางานเนื่องจากมีอุปสรรคที่ไม!
คาดคิดมากมายหากไม!ได.ไปเห็นด.วยตนเอง ทําให.ไบโอเทคมีความชัดเจนในว!าการพัฒนาวิทยาศาสตร*ใน
โรงเรียนและชุมชนกันดารนั้นเปนเรื่องที่ต.องให.ความสําคัญในระยะยาว”
####
สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอ:
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (ไบโอเทค)
คุณอุดมรัตน* วัฒนกูล
ผู.จัดการงานประชาสัมพันธ* ไบโอเทค สวทช.
โทร. 0 2564 6700 ต!อ 3324
โทรสาร 0 2564 6572
อีเมล*: udomrat.vat@biotec.or.th
คุณอริสรา ศรีอุบล
งานประชาสัมพันธ* ไบโอเทค สวทช.
โทร. 0 2564 6700 ต!อ 3329
มือถือ 0 87505 1817
อีเมล*: arisara.sri@biotec.or.th

