กรอบและทิศทางการวิจัยพื้นที่ตาบลป่าเซ่า อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาปี 2559-2563
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาลตาบลป่าเซ่า อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทน
เทศบาลตาบลป่าเซ่า, ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล, ผู้แทนสถานศึกษาในพื้นที่ตาบลป่าเซ่า, ผู้แทน
ผู้นาชุมชน, ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน, ผู้แทนกลุ่มโขยด, ผู้แทนกลุ่มนิรชราและผู้แทนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยให้ไ ด้ข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่โดย
จาแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมู ลสถานภาพศักยภาพ และสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่ 2) กรณีตัวอย่าง
ประเด็นโจทย์เพื่อการวิจัยและพัฒนา
1. ข้อมูลสถานภาพศักยภาพ และสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่

จากภาพจะเห็นว่าสถานภาพและสถานการณ์ปัญหาของชุมชนตาบลป่าเซ่า ดังนี้
1.1 สถานภาพ ศักยภาพชุมชน ตาบลป่าเซ่า ผลจากการจัดเวทีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยช่วยให้ได้ข้อมูล
สถานภาพ ศักยภาพเบื้องต้นของตาบลป่าเซ่า ดังนี้

(1) นโยบายการด้า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มโดยเน้ นการบริ ห ารจั ด การขยะเพื่ อ รองรั บ
สถานการณ์ ปั ญ หาขยะที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต โดยมี ภ าคี ห นุ น เสริ ม การขั บ เคลื่ อ นคื อ เทศบาล ,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล, โรงเรียน, ชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อขยายผล
กลุ่มโขยดให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่โดยกลุ่มโขยดนั้น เป็นกลุ่มที่จัดตั้ง ขึ้นมาเพื่อรองรับปัญ หาขยะ
โดยตรง กิจกรรมหลักของกลุ่มมี การคัดแยกขยะ, การขจัดขยะ, การแนะนาในเรื่องการจัดการขยะใน
พื้นที่, การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนในการหนุนเสริมและธนาคารขยะชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
คนในชุมชน
(2) นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยมีจุดเน้นที่สาคัญคือกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีภาคี
เครือข่ายการขับเคลื่อน คือ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน เทศบาล กลุ่มนิรชราและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1.2 สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของชุมชนตาบลป่าเซ่า ผลจากการจัดเวทีช่วยให้ได้ข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาของชุมชน จาแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านสิ่งแวดล้อม 2) ด้านสุขภาพ และ 3) ด้าน
สังคม
ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
1) ปัญหาที่ดินทากินเนื่องจากเป็นพื้นที่ทับซ้อนจากการรุกล้าเขตพื้นที่ สปก.
2) ระบบนิเวศทางน้าถูกทาลายเนื่องจากมีปลาชะโดในบึงกะโล่จานวนมาก เพราะปลาชะโดเป็นปลา
เป็นเนื้อ จึงทาให้ปลาชนิดอื่นสูญพันธุ์
3) ปัญหาน้าขัง เกิดจากพฤติกรรมของคนในชุมชน
4) ปัญหาขยะ เนื่องจากขยะในชุมชนมีจานวนมาก จึงมีความต้องการเตาเผาขยะไว้ใช้ในชุมชน
ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพ
1) ปัญหาโรคระบาดโดยแมลง เช่น โรคไข้เลือดออก
2) ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดัน เป็นต้น
3) ภาวะโภชนาการของเด็ก ได้แก่ โรคอ้วนและพัฒนาการล่าช้าในเด็ก
4) ปัญหาวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควร
5) ปัญหายาเสพติด
6) ผู้ป่วยติดเตียงในผู้สูงอายุ
ประเด็นปัญหาด้านสังคม
1) ปัญหาเด็ก และเยาชน ได้แก่ ปัญ หาพัฒนาการล่าช้า สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการเลี้ยงดู ของ
ผู้ปกครอง เช่น การปล่อยเด็กดูโทรทัศน์มากเกินไป, ปัญหาโภชนาการ การบริโภคเกินความจาเป็น
ของร่างกายเด็กและไม่ได้ออกกาลังกายจึงทาให้เกิดโรคอ้วนและปัญหาท้องก่อนวัยอันควร เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริง
2) ปัญหาผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุมีจานวนเพิ่มมากขึ้นและขาดคนดูแล เนื่องจากลูกหลานไปทางาน
ต่างถิ่น

2. กรณีตัวอย่างประเด็นโจทย์เพื่อการวิจัยและพัฒนา ประจากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความ
ต้องการของพื้นที่ ช่วยให้ได้ข้อมูลเพื่อพัฒนาประเด็นโจทย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตาบลป่า
เซ่าโดยมีกรณีตัวอย่าง แสดงดังตารางที่ 2 และ 3 ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกาหนดประเด็นคาถามวิจัยเชิงพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย
ปัญหา
สาเหตุ
(ผู้ประสบปัญหา/
ผู้ร่วมแก้ปัญหา)
การขาดการจัดการขยะ ทา  ด้วยวิถีการดารงชีวิตของ  ประชาชนในพื้นที่
ให้ขยะมีปริมาณเพิ่มมาก ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ส่วน  เทศบาล
ขึ้น
ใหญ่จะใช้ชีวิตแบบรีบด่วน  ผู้นาชุมชน
จนทาให้ไม่เห็นความสาคัญ  รพ.สต.
ของการจัดการขยะ
 อสม.
 ร.ร.

แนวทางแก้ปัญหา

คาถามวิจัย

 การจัดการเรื่อง
ของการคัดแยกขยะ
 การใช้จุลินทรีย์ใน
การจัดการขยะ
ขยายผลพื้นที่
ต้นแบบกลุ่มโขยด

 ข้อมูลที่จะนามา
ออกแบบการจัดการ
ของแต่ละรูปแบบเป็น
อย่างไร
 เป้าหมายของการ
จัดการขยะเป็น
อย่างไร
 รูปแบบการจัดการ
ขยะที่ดีเพื่อลดปริ
มานของขยะควรเป็น
อย่างไร

ตารางที่ 3 ตัวอย่างแผนงานการวิจัยรูปแบบการจัดการคุณภาพชีวิตชุมชนคนป่าเซ่า
แผนงานวิจัย
(ชุดโครงการวิจัย)
แผนงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการสุขภาพแบบองค์รวม
ของผู้สูงอายุตาบลป่าเซ่า

การสร้างศักยภาพและ
ความสามารถในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของประชาชน
ตาบลป่าเซ่า

โครงการวิจัย (ตัวอย่างจากปัญหาวิจัยเร่งด่วน)
1. รูปแบบการจัดการผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กึ่งเมือง
กึ่งชนบท
2. ส่งเสริมโภชนาการด้านอาหารสาหรับผู้สงู อายุ
ในเขตพื้นที่ตาบลป่าเซ่า
3. รูปแบบการจัดการสุขภาวะแบบพึ่งตนเองของ
ผู้สูงอายุตาบลป่าเซ่า อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
แบบองค์รวม (กาย ใจ สังคม ปัญญา)
1. รูปแบบการจัดการขยะในแต่ละหมู่บ้านในเขต
พื้นที่ตาบลป่าเซ่า
2. การพัฒนาเพื่อขยายผลกิจกรรมกลุ่มโขยดให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตาบลป่าเซ่า
3. กระบวนการใช้จุลินทรีย์ในการกาจัดขยะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาคี
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
มรอ.
-สาธารณสุขศาสตร์
รพ.สต
-อาหารและโภชนาการ
-วิทยาศาสตร์การกีฬา
-คอมพิวเตอร์
-คณิตศาสตร์
-ฟิสิกส์
มรอ
อสม.

-ชีววิทยา
-วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
-เคมี
-ฟิสิกส์

อินทรีย์ในเขตพื้นที่ตาบลป่าเซ่า

การเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กและเยาวชนตาบลป่า
เซ่า

1. สารวจพฤติกรรมพัฒนาการของเด็กในเขตพื้นที่ มรอ.
ตาบลป่าเซ่า
รพ.
2. ส่งเสริมโภชนาการด้านอาหารสาหรับเด็กในเขต
พื้นที่ตาบลป่าเซ่า
3. รูปแบบวิธีการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรในเขตพื้นที่ตาบลป่าเซ่า
4. สารวจพฤติกรรมการเลี้ยงดูของผู้ปกครองใน
เขตพื้นที่ตาบลป่าเซ่า

-สาธารณสุข
-อาหารและโภชนาการ
-คณะเกษตรศาสตร์
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
-สาธารณสุขศาสตร์
-อาหารและโภชนาการ
-คณะครุศาสตร์
-คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

