กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)

ได้ด�ำเนินงานเพื่อน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถ่ายทอดสู่
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2525 โดยการคัดเลือกหมูบ่ า้ นทีม่ ศี กั ยภาพและความพร้อม จัดตัง้ เป็นหมูบ่ า้ น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชอ่ื “หมูบ่ า้ นเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ” ซึง่ มีจำ� นวน 9 แห่ง ต่อมาในปีงบประมาณ
2552 จากนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้ชุมชนน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต
และมีการถ่ายทอดและแพร่กระจายสูช่ มุ ชนมากยิง่ ขึน้ ผูบ้ ริหาร วท. จึงได้นำ� โครงการหมูบ่ า้ นเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ
มาพัฒนาต่อยอดเป็นโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้าน วท.) และมีการเปิดรับข้อเสนอโครงการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน วท. และสถาบันการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) ถ่ายทอดสู่ชุมชน และสร้างกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านด้วย วทน. ต่อ
เนื่องโดยให้ชื่อหมู่บ้านที่ได้รับการยกระดับการพัฒนาว่า “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นปีแรกที่ วท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการขยายผลกรอบความคิดของการน�ำ วทน.
ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนโดยความร่วมมือกับภาคีทั้ง 4 ได้แก่ ภาคราชการและท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชนและภาคเอกชน การพัฒนาหมู่บ้าน
ด้วย วทน. นัน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยทีส่ ามารถเป็นต้นแบบและขยายผลถ่ายทอดองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปยังหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ด้วยวิทยากร
ท้องถิ่น โดยมีระยะเวลาในการพัฒนา 3 ปี ทั้งนี้ วท. จะบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น หน่วยงานในสังกัด วท. สถาบันการ
ศึกษาในพืน้ ที่ เครือข่ายความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชน(คลินกิ เทคโนโลยี) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนท้อง
ถิ่น ผู้น�ำชุมชนหรือประธานกลุ่มของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อน�ำผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้(Knowledge) ใหม่ ๆ
ให้สมาชิกมีทกั ษะ(Skill) ความช�ำนาญ ให้เกิดการเพิม่ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การเพิม่ ผลผลิตให้เพิม่ ขึน้ (Productivity) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product development) การบริหารจัดการ(Management) กระบวนการคิดการพัฒนาแบบครบวงจรห่วงโซ่แห่งคุณค่า(Value chain) ตั้งแต่
ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ การลดต้นทุนการผลิต การเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์(Value added) รวมถึงการสร้างพฤติกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การแสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ การสังเกต การระบุปญ
ั หา การทดลอง การจดบันทึก การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล การตรวจสอบ
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นิยาม หมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย วท. “เป็นหมูบ่ า้ นทีน่ ำ� วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป พัฒนา
ต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ ให้เกิดกระบวนการความคิดอย่างวิทยาศาสตร์ผา่ นการ
อาชีพอืน่ ๆ ในชุมชน เพือ่ สร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ และด�ำเนิน มีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีเป้าหมาย
งานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบส�ำหรับชุมชนอื่น ๆ”
สุดท้าย คือ “1 อ�ำเภอ 1 หมู่บ้านแม่ข่าย”
ในการด�ำเนินงานของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายฯ จะมีการเชื่อมโยงโครงการอีก 2 โครงการเข้าด้วยกันเพื่อให้การด�ำเนินงานได้รับประโยชน์
สูงสุด นั้นคือ โครงการคลินิกเทคโนโลยี และโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อสวท.) โดยประสานเชื่อมโยงทั้ง 3 โครงการตั้งแต่
ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และระดับของการจัดท�ำข้อมูล สารสนเทศให้มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ดังภาพที่ 1
แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน วท. ให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ได้น้อมน�ำแนว
พระราชด�ำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” บนฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข) ซึ่งเป็นบันใด 3 ขั้นสู่ความส�ำเร็จ
ของการพัฒนาชุมชน มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
ดังภาพที่ 2 นั้นคือ
การเข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูล
ทุกมิติของชุมชน ค้นหารากของปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนผ่านเวที
ภาพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์เพื่อค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและปัญหาอุปสรรค
หมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย วท. โครงการคลินกิ เทคโนโลยี
(SWOT) ทั้งในมิติภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ปัญหา
และโครงการ อสวท.
ความต้องการต่างๆ ของชุมชน ซึ่งต้องอาศัยการแสวงหาความรู้ เช่น การวิจัย เข้าไป
พูดคุย คลุกคลีกบั คนในพืน้ ที่ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน การรวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การเข้าถึง คือ การสือ่ สารและสร้างการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน โดยมุง่ สือ่ สาร
สร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด
การพัฒนา คือ การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน การน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะ
สมไปถ่ายทอดสู่ชุมชน การบริหารจัดการ การสร้างทีมพี่เลี้ยง การออกแบบหลักสูตร
และเมนูการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของคนในชุมชน
รวมทั้งการมีที่ปรึกษาให้ค�ำแนะน�ำอย่างต่อเนื่อง การติดตามให้ค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชิด
การประเมินผลเพือ่ น�ำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีตอ่ ไป สุดท้ายคือการสร้าง
การบูรณาการการท�ำงานกับ 4 ภาคส่วนคือ ภาครัฐและท้องถิ่น ภาคภาควิชาการ ภาค
ประชาชนและภาคเอกชน
บันไดทั้ง 3 ขั้นนี้ มุ่งไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและระเบิด
ออกมาจากข้างในและน�ำไปสู่กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน สร้างความยั่งยืนในที่สุด
ดังภาพที่ 3
ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ได้ก�ำหนดให้ทุกหมู่บ้านต้องจัด
ท�ำแผนพัฒนาหมู่บ้านด้าน วทน. และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การให้ความรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสอดแทรกกระบวนการคิดด้วยหลักวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน การบริหารจัดการเพื่อเตรียมความ ภาพที่ 2 หลักคิดและหลักปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้ อ มในการท� ำ ธุ ร กิ จ
และการแข่งขันทั้งในประเทศและการเปิดรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านใช้เป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับ
จากหมู่บ้าน วท. เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ทั้งนี้ก�ำหนดระยะเวลาในการพัฒนา
หมู่บ้าน 3 ปี โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังภาพที่ 4
เพือ่ ให้เป็นไปตามกระบวนการพัฒนาหมูบ่ า้ นตามกรอบการพัฒนา (3 ปี) และ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้แบ่งระดับการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อใช้ใน
การจ�ำแนกประเภทของหมู่บ้านออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ภาพที่ 3 แนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
1) ระดับอยู่รอด หมายถึง หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีหมู่บ้าน/
ชุมชนรับการถ่ายทอดและน�ำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
2) ระดั บ เข้ ม แข็ ง -เติ บ โต หมายถึ ง หมู ่ บ ้ า นที่ น� ำ องค์ ค วามรู ้ ไ ปใช้ ใ น
กระบวนการผลิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีระบบบริหารจัดการภายในหมู่บ้าน
มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ แต่ยังไม่สามารถขยายผลได้
3) ระดับยั่งยืน หมายถึง หมู่บ้านที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ
ในการศึกษาดูงาน รวมทั้งสามารถสร้างวิทยากรท้องถิ่นที่มีความรู้(Knowledge)
ความช�ำนาญ(Skill) และมีทัศนคติ(Attitude) ต่อการน�ำ วทน. ไปใช้ในชุมชนและ
มีการขยายผลสร้างหมู่บ้านลูกข่าย
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

