ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕๗๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ชุมชนชาวลำ�ปาง ต้อนรับ U2T งานวิจัยและนวัตกรรม อว. อย่างเต็มที่
หวังความยั่งยืนและความสมบูรณ์ในคุณภาพชีวิต
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากูล รองปลัดกระทรวงฯ คณะกรรมการ
บริหารโครงการ และคณะผูบ้ ริหาร อว. พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน
ตรวจเยี่ยมโครงการ U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำ � บลแบบบู ร ณาการ “มหาวิ ท ยาลั ย สู่ ตำ � บล สร้ า งรากแก้ ว ให้
ประเทศ” ในพื้นที่จังหวัดลำ�ปาง ซึ่งจัดที่ศูนย์เรียนรู้การทำ�เกษตร
อิ น ทรี ย์ ต ามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนวอแก้ ว
บ้านหล่ายทุ่ง ตำ�บลวอแก้ว อำ�เภอห้างฉัตร จังหวัดลำ�ปาง โดยมี
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิการบดี และ
คณะผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง ผูน้ �ำ ชุมชนวอแก้ว ให้การ
ต้อนรับและพาเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของงาน U2T ในจังหวัด ได้แก่ การจัดทำ�แปลงผัก
เกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและมูลค่าทางการตลาด การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและของเสียของตำ�บลนาสัก อำ�เภอ
แม่เมาะ การสาธิตการเปลี่ยนขยะของเสียเป็นพลังงานโดยชุมชน เพื่อใช้ในชุมชน การพัฒนาวัตถุดิบ ผ้าไทย ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นโดยใช้
งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่เพื่อการต่อยอดทางการตลาด การประเมินสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัด การประเมิน
ปริมาณผลผลิตรายเดือนล่วงหน้าโดยกำ�หนดตำ�แหน่งจุดความร้อน รวมทั้งระบบบริหารจัดการพื้นที่ปลูกในจังหวัดลำ�ปาง จากจีสด้า อว.
การติดตามค่า PM 2.5 และตรวจคุณภาพอากาศในจังหวัดเพื่อประเมินกระบวนการแก้ปัญหา และการจัดการศิลปะพื้นถิ่น ภูมิปัญญา

ต่อหน้า ๒
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พื้นบ้าน งานศิลปกรรม งานพุทธศิลป์ในจังหวัดลำ�ปาง รวมทั้งจัด
หมวดหมู่ ร วบรวมเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข องท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ต่ อ ยอดสู่ ก าร
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมและขยายผลสูก่ ารวิจยั ทางศิลปวัฒนธรรมไทย
ภาคเหมือและต่อยอดไปสู่สากล
ภายหลังจาก รมว.อว. ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นของ
ความก้าวหน้าและกิจกรรมในพืน้ ทีช่ มุ ชนต่างๆ ของจังหวัดลำ�ปางแล้ว
ได้เข้าสู่การเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในโครงการระหว่างผู้บริหาร
อว. ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าทีจ่ า้ งงาน ผูน้ �ำ ชุมชนและประชาชน
ในพื้นที่ผู้มีส่วนร่วมในงาน U2T ในพื้นที่ จากนั้น รมว.อว. และคณะ
ได้เยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำ�บลวอแก้ว ซึ่งเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนโครงการ U2T ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง ซึ่งผู้สนใจสามารถรับชมการตรวจเยี่ยมย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook
ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
รมว.อว. กล่าวตอนหนึ่งว่า ต้องขอบคุณโควิด-19 วิกฤตินี้ ทำ�ให้รัฐบาลต้องจ้างงานนักศึกษาและประชาชนเพื่อบรรเทา
การว่างงานด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน ขณะที่ อว. เองได้นำ�มาคิดต่อว่าการจ้างงานของเราต้องไม่เพียงแต่ทำ�ให้หายจาก
ความทุกข์เท่านั้น แต่ต้องทำ�ให้มากกว่า คือ ให้ทั้งวิชาการความรู้ การเพิ่มและพัฒนาทักษะ ให้ประสบการณ์การทำ�งานในพื้นที่
กับชุมชนและการทำ�งานแบบเป็นทีม มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง พร้อมจัดกิจกรรมเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ต่อหน้า ๓
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ได้รู้จักพูดคุยกับคนมากหน้าหลายตา จึงอยากให้ผู้ได้รับการจ้างงาน
รักษาโอกาสนี้ไว้ การจ้างงานครั้งนี้ จะให้อนาคตใหม่เพื่อให้ทุกคน
นำ�ไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้
“อย่างไรก็ตาม เท่าทีม่ กี ารประเมินเบือ้ งต้น พบว่าโครงการ
U2T มีผลตอบรับดีมาก แต่ละเดือนทำ�ให้มีเงินไหลเข้าตำ�บลดีมาก
ผมจึงได้กำ�ชับทางตำ�บล อบต. เทศบาล ช่วยทำ�ให้มีเงินไหลเวียนอยู่
ในชุมชนให้มากที่สุดเพื่อช่วยเศรษฐกิจชุมชน” รมว.อว. กล่าว
ดร.เอนก กล่าวต่ออีกว่า สำ�หรับในพื้นที่ที่ศูนย์การเรียนรู้
การทำ � เกษตรอิ น ทรี ย์ ต ามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งบ้ า น
หล่ายทุ่ง ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำ�ปาง นักศึกษาที่ได้รับการจ้าง
งานโครงการ U2T จะร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง พัฒนา
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ตราสินค้า สลากสินค้า บรรจุภัณฑ์
ส่งเสริมการตลาดและช่องทางการตลาด ได้แก่ อบรมพัฒนาตลาด
ออนไลน์ อบรมการคำ�นวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ อบรมการจัดทำ�บัญชี
อบรมการจัดการของเสียจากการผลิต นอกจากนั้น จะมีการยก
ระดับอาชีพเกษตรกรรม เช่น การส่งเสริมการทำ�ปุ๋ยหมัก ที่ชุมชน
ยังขาดความรู้ในเรื่องการตรวจสอบสารอาหารในปุ๋ย และจากการ
สำ�รวจพื้นที่ในชุมชนและจากการค้นหาข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการ
ทำ�ปุ๋ยพบว่า กระถินป่าที่มีอยู่ในชุมชนจำ�นวนมากสามารถนำ�มา
ทำ�ปุ๋ยหมักได้ ผลการวิจัยพบว่ากระถินมีสารอาหารที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืช เนื่องจากมีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม
“ที่ สำ � คั ญ จะมี ก ารพั ฒ นาและยกระดั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
เพราะวอแก้วพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขาและเนินเขา
มีความสวยงาม มีพน้ื ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ แม่วงั ฝัง่ ขวา อุทยานขุนตาล
และมีวัฒนธรรมประเพณีที่สำ�คัญ ได้แก่ ประเพณีนมัสการและ
สรงนํ้าพระธาตุ วัดม่อนป๋อปอดอยแล รวมทั้งมีแหล่งน้ำ�ธรรมชาติ
เช่น ห้วยแม่ไพร ห้วยแม่เปิ๊บ ห้วยแม่ติว ห้วยบก ห้วยซ้อน ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและการเกษตร ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว
สนใจทำ�กิจกรรมในชุมชนจำ�นวนมาก เช่น นักปั่นจักรยาน ผู้สนใจ
เข้ามาอบรมการทำ�การเกษตรอินทรีย์ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
พักโฮมสเตย์ เป็นต้น โดยจะต้องมีการพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชน เช่น
การใช้ต้นพืชผักที่เพาะปลูกในการจัดสถานที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยใช้ภูมิปัญญาชุมชนและสอดรับกับวิถีชุมชน” รมว.อว. กล่าว
ในตอนท้าย

รมว.อว. พร้อมหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร่วมขับเคลื่อนด้านศิลปวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่องานด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรม” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจำ�ปี ๒๕๖๔ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๑ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
รมว.อว. กล่าวว่า การพัฒนาประเทศต้องขับเคลื่อนในหลายๆ ด้าน
ด้านหนึ่งคือในทางธุรกิจ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ อีกด้านคือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ถ้ามีแต่ด้านแรกแต่ขาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ก็จะมีการค้าหรือ
ลงทุนแต่ของที่มูลค่าเพิ่มไม่สูงมากนัก เป็นประเทศที่ติดอยู่ในกับดักประเทศ
ด้อยพัฒนา หรือดีที่สุดคือติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลาง แต่จะไม่ขยับขึ้น
ไปเป็นประเทศรายได้ขั้นสูง หรือประเทศที่พัฒนาแล้ว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จึ ง มี ค วามจำ � เป็ น เพราะเหตุ นี้ ก ระทรวง อว. มี วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้ามากกว่าที่เราทั่วไปรู้ คนไทยโดยเฉพาะรัฐบาลไทยต้องพยายามช่วยกัน
ใช้ของไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คนไทยประดิษฐ์อาจจะไม่สวย อาจจะยัง
ไม่พร้อมแต่พวกเราต้องพร้อมที่จะซื้อ ฝากมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งขับเคลื่อน
แนวทางนี้ในการใช้ของไทยให้มากที่สุด การขับเคลื่อนในด้านที่สามคือ ด้านศิลป
วัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรม เราจะต้องทำ�เรื่องทุนทางวัฒนธรรม โดยการคิด
ให้เป็นยุทธศาสตร์ มีการกำ�หนดเป้าหมายที่ชัดเจน และต้องทำ�ให้ได้
“จากการหารือกับนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เราจะเชิญคนของ
ราชภัฏมาคุยกับกระทรวง อว. ซึ่งรับผิดชอบธัชชา จะนำ�มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เข้าไปในสถาบันทั้ง ๕ โดยอาจจะเป็นกิจกรรม หรือโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับธัชชา
หรือหากหารือกันแล้วน่าจะมีเรื่องราวที่เป็นพิเศษสำ�หรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
โดยเฉพาะก็สามารถทำ�ได้ หวังว่าการบรรยายนี้จะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน
พัฒนาด้านที่สามให้กับประเทศ ถ้าเราทำ�ได้การท่องเที่ยว งานทางศิลปะ จะไปได้ดี
ชาวต่างประเทศทีม่ าเมืองไทยจะไม่ได้สมั ผัสแค่ไทยแลนด์ แต่สมั ผัสไปถึสวุ รรณภูมิ
ทวารวดี ศรีวิชัย อีกทั้งยังจะมีพิพิธภัณฑ์ที่สามารถสร้างได้อีกจำ�นวนมากเพื่อ
แสดงความเป็นท้องถิ่น ที่สะท้อนอารยธรรมคลาสสิคของไทย” รมว.อว. กล่าว
ในตอนท้าย
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