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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตรหรือแหลงศึกษาเรียนรูสําหรับนิสิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ใหมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน
อยางเปนระบบและรูปธรรม โดยมีพื้นที่เปาหมายในการศึกษา 2 แหง คือ 1) องคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 2) เทศบาลตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี
สําหรับวิธีดําเนินการวิจัย ใชการศึกษาเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

ผลการวิจัย พบวา นิสิตเลือกพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม เปนพื้นที่ฝกปฏิบัติการวิจัย 
ภายหลังจากการฟงบรรยายในหองเรียน เนื่องจากมีระยะทางไมไกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ซึ่งคณาจารยและนิสิตสามารถเดินทางเขาไปศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่ไดสะดวกและ
บอยครั้งตามความจําเปน อีกทั้งพื้นที่ดังกลาวยังเปนพื้นที่ที่มีการเขามาศึกษาวิจัยหรือดูงานไมมากนัก โดยนิสิตได
เลือกศึกษาเกี่ยวกับการผลิตขาวพันธุดีของศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน สําหรับการฝกปฏิบัติการวิเคราะห
และนําเสนอขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบวา ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชนมีจุดเริ่มตนจากการ
สนับสนุนของภาครัฐ มีการประสานความรวมมือของผูนําที่เปนทางการและไมเปนทางการในชุมชน การมีผูนํากลุม
ที่มีความเขมแข็ง มีวิสัยทัศน มีคุณธรรมและเสียสละ ทําใหองคกรชุมชนแหงนี้ประสบความสําเร็จ และการที่กลุม
สมาชิกเปนเครือญาติกัน ทําใหงายตอการสรางความเขาใจและการติดตอสื่อสาร ในระยะตอมานิสิตไดเลือกศึกษา
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขาวสําหรับฝกปฏิบัติการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ปรากฏวา 
ชาวบานในชุมชนที่เขารวมกิจกรรมไดปรับเปลี่ยนวิธีการทํานาตามที่ไดไปศึกษาดูงานมาโดยไดคัดเลือกพันธุขาว
มาทดลองเพาะและทดลองปลูกขาวโดยใชวิธีการโยนตนกลาขาว ซึ่งสามารถลดตนทุนการผลิตไดทั้งคาเมล็ดพันธุ
และการใชสารเคมี ผลสําเร็จจากการปฏิบัติการวิจัยในครั้งนี้ไดสงเสริมกระบวนการเรียนรูใหกับชาวบานในชุมชน 
โดยเฉพาะเรื่องการทํานาในรูปแบบใหมที่สามารถชวยกําจัดขาววัชพืชและลดตนทุนการผลิตได รวมทั้งไดรับ
ความรูในการคัดเมล็ดพันธุขาว การเพาะจุลินทรีย และเครือขายการทํานาทั้งภายในและภายนอกชุมชน ในสวน
ของนิสิตนั้นไดเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง โดยมีขอเสนอแนะวา ควรจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาอยางมีสวนรวม
ระหวางมหาวิทยาลัยและองคกรทองถิ่นในระยะตอไป เพื่อสรางพื้นที่สําหรับฝกปฏิบัติการทางสังคมศาสตรใหกับ
นิสิตทั้งในระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต ตลอดจนสงเสริมการเรียนรูของชุมชนตอไป  
 
คําสําคัญ :  การวิจัยและพัฒนา  พื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร 
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Abstract 
The Study aimed to a build social lab or learning area for doctoral students who were studying 

in the Division of Human and Community Resource Development. With the research, students had an 
opportunity to exchange learning aspects and had systematic and tangible study with the community. 
There were 2 target areas of study: 1) Srasrimum Subdistrict Administrative Organization, Kamphaeng 
Saen District, Nakhonpathom Province and 2) Nongsarai Subdistrict Municipality, Phanomthuan District, 
Kanchanaburi Province. In addition, the research tools used were Documentary Research, Qualitative 
Research and Participatory Action Research (PAR). 
 The results of the study stated that students chose Srasrimum Subdistrict Administrative 
Organization, Kamphaeng Saen District, Nakhonpathom Province for a research practice after listening 
to the lecture in the classroom. The reasons for choosing this area was the distance of this organization 
was not far from Kasetsart University of Kamphaeng Saen Campus; therefore, teachers and students 
were able to collect data and study community easily and as often as they needed. Furthermore, this 
area was interesting because it was a few persons came to do a research or have a study trip. For this 
research, students chose to study good rice production in the Center of Rice’s Promotion and 
Production in Community for analytical practice and qualitative research present. The results of this 
research stated that the Center of Rice’s Promotion and Production in Community was set from 
government support. There was cooperation among formal leaders and informal leaders in the 
community. Other factors were strong community leaders; they had vision, merit and sacrificed.All  
these factors made community a success. Furthermore, members of the community were relatives, 
making it easy to understand and communicate. After that students chose to study the efficiency of rice 
production for participatory Action Research (PAR) practice.  The results showed that people in the 
community who participated in activities changed production methods for rice as they studied. They 
tried to plant selected rice seedlings and tried to plant them by throwing rice sprouts. These methods 
were effective in decreasing the cost of buying seeds and using chemicals. The success of this 
research helped to enhance the learning process of people in the community, especially new methods 
of rice production that were able to be off with rice weeds. In addition, people in the community 
received knowledge about how to select rice seeds, cultivate microbe, and build inside or outside 
network of rice production community. For students, they learned real practice. However, they 
suggested that university and local organizations set a research and development project like this in the 
future for building a social lab area for master and doctoral students and also for enhancing learning in 
the community. 
 
Keywords : research and development, social lap 
E-mail : sumit.s@ku.ac.th  
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คํานํา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีภารกิจในการสรางและพัฒนาองคความรู มีการบริหารทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพรวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการนํา
ประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง ในขณะที่ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร มีพันธกิจในการผลิตบุคลากรดานการศึกษาและการพัฒนาทั้งในระดับปริญญาตรี โทและเอก 
เพื่อรับใชสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตะวันตก มีการพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับ
โรงเรียนในการจัดการเรียนรูดานเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา โดยมีโรงเรียนนํารอง 2 แหง และมีโรงเรียน 
ในเครือขายอีก 12 แหง (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2550) ดังนั้น เพื่อใหเกิดการสานตอและขยายความรวมมือใน
ลักษณะอื่น ๆ ไปสูทองถิ่นในวงกวางออกไป ตลอดจนใหนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษามีโอกาสไดฝกปฏิบัติการวิจัยใน
ชุมชน จึงไดดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที ่2 แหง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เทศบาลตําบลหนองสาหราย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และในปแรก
ไดดําเนินการจัดทําเปนโครงการนํารอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร (Social Lab) 
หรือแหลงศึกษาเรียนรูสําหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกับชุมชนอยางเปนระบบและมีรูปธรรม อันจะนํามาซึ่งการเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการและชุมชน
ตอไป 

 
วิธีการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสาร เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 
2 แหง คือ องคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุมและเทศบาลตําบลหนองสาหราย ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา  

ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหนิสิตเลือกประเด็นที่จะทําการศึกษาในการฝกปฏิบัติการวิเคราะห
และนําเสนอขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ภายหลังจากการบรรยายภาคทฤษฎีในหองเรียน โดยการสํารวจและวิเคราะห
ชุมชนในเบื้องตน ซึ่งผูวิจัย อาจารยผูสอนและนิสิต ไดเลือกพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม เปนพื้นที่
ฝกปฏิบัติการรวมกัน และเลือกประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง “การผลิตขาวพันธุดีของศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน” 
เปนตัวอยางในการศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลักที่สําคัญ คือ ผูนําชุมชน 
ชาวบานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการผลิตขาวพันธุดีของศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน หลังจากนั้น 
ทําการถอดเทปจากการสัมภาษณและจัดทําดัชนีขอมูล พรอมทั้งทําการตรวจสอบขอมูลโดยใชเทคนิคสามเสา 
ทั้งดานแหลงขอมูล สถานที ่เวลา และทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางขอสรุป และเขียนเปนรายงานผลการศกึษา 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อใหนิสิตไดฝกปฏิบัติการวิจัยตอจากขั้นตอนที่ 2 
โดยเริ่มตนจากการกําหนดปญหาและความตองการของชุมชนรวมกันระหวางผูวิจัย นิสิตและชาวบานในชุมชน  
ใชวิธีการสนทนากลุมยอยในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดขอสรุปในประเด็นปญหาที่สนใจรวมกัน คือ “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตขาว” หลังจากนั้นเริ่มปฏิบัติการโดยการคนหาความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว 
โดยไดไปศึกษาเรียนรูวิธีการทํานาที่โรงเรียนชาวนา มูลนิธิขาวขวัญ ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร ี
ชุมชนชาวนา และที่แปลงนาของ คุณชัยพร พรหมพันธุ ตําบลบางใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุร ี 
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ซึ่งเปนชาวนาตัวอยางที่ไดรับรางวัลเกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาการทํานา เมื่อป พ.ศ.2538 โดยใชเทคนิคการ
ปลูกขาวดวยวิธีโยนตนกลาขาวแทนการหวานเมล็ดพันธุและการดํานา ภายหลังที่กลับจากการไปศึกษาเรียนรู 
ชาวบานบางคนไดนําความรูเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุขาวมาทดลองเพาะจริงดวยตนเองและทดลองปฏิบัติการ
ปลูกขาวโดยใชวิธีการโยนตนกลาขาวที่แปลงนาของคุณฉลอม ทองดอนพุม ซึ่งเปนหนึ่งในชาวบานที่เขารวม
กิจกรรมในครั้งนี้ ในระหวางการปฏิบัติการไดมีการติดตามผลการเรียนรูที่เกิดขึ้น โดยใชวิธีการสังเกตและการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก  

ขั้นตอนที่ 4 การสรุปและสะทอนผล สวนแรกเปนการสรุปและสะทอนผลการเรียนรูของนิสิตปริญญาเอก 
โดยใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมและการจัดทําบันทึกรายงานภายหลังจากจบภาคการศึกษา หลังจากนั้นทําการ
วิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร เพื่อสรุปเปนผลการวิจัยตอไป สวนที่สองเปนการสรุปและสะทอนผลการเรียนรู 
สูชุมชน โดยการจัดเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชาวบานในชุมชนกับนิสิตในลักษณะการสนทนากลุม 
เพื่อสรุปและแลกเปลี่ยนความรูที่ชุมชนไดรับ รวมถึงการกําหนดกิจกรรมที่จะตองดําเนินการตอไป  

 
ผลการวิจัย 

1. ขอมูลพื้นฐานของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1.1 องคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2539 ตั้งอยูหมูที่ 6 บานเสืออีดาง 

ถนนดอนเตาอิฐ – เกาะไผเถื่อน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม อยูหางจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ  
43 กิโลเมตร และอยูทางทิศเหนือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประมาณ 5 กิโลเมตร 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลุม มีคลองธรรมชาติ บอน้ําตื้น สระน้ํา บอน้ําบาดาล ระบบประปาหมูบาน 
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมงและปศุสัตว มีโรงเรียนประถมศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน วัด สถานีอนามัยประจําตําบล ที่ทําการตํารวจชุมชน มีกลุมองคกรตาง ๆ หลาย
กลุม และมีประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ คือ ไทยทรงดํา (องคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม, 2550) 

1.2 ขอมูลเทศบาลตําบลหนองสาหราย จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2540 และไดรับการจัดตั้งเปน
เทศบาลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ตั้งอยูหมูที่ 1 บานสระลุมพุก ตําบลหนองสาหราย อําเภอ 
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ีอยูหางจากอําเภอ ประมาณ 10 กิโลเมตร และอยูหางจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน ประมาณ 40 กิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบลักษณะดินเปนดินทราย มีหนองน้ํา
และมีคลองสงน้ําสงทั่วถึงทุกหมูบาน ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร เลี้ยงสัตว  
มีโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
3 แหง ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน วัด สถานีอนามัยประจําตําบล มีจุดตรวจประจําตําบล มีการรวมกันจัดตั้ง
กลุมและชมรมตาง ๆ ที่เขมแข็ง เชน การผลิตปุยชีวภาพ กองทุน สวัสดิการเกิด แก เจ็บ ตาย สถาบันการเงินชุมชน 
เปนตน (เทศบาลตําบลหนองสาหราย, 2550) 
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2. ผลการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพของนิสิต 
การผลิตขาวพันธุดีของศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน หมูที่ 8 บานดอนเตาอิฐ เขตการปกครองของ

องคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม เปนประเด็นและพื้นที่ที่ผูวิจัย อาจารยผูสอนและนิสิต ไดตัดสินใจเลือกเปน
แหลงศึกษาเรียนรูและฝกปฏิบัติการวิจัยในครั้งนี้ โดยกําหนดชื่อเรื่องที่จะศึกษาวา “กระบวนการพัฒนาองคกร
ชุมชนเพื่อการผลิตขาวอยางยั่งยืน หมูที่ 8 บานดอนเตาอิฐ ตําบลสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม” 
และตั้งคําถามการวิจัย 3 ประการ คือ 1) กระบวนการในการกอเกิดและการจัดการองคกรชุมชนเพื่อการผลิตขาว
เปนอยางไร และมีบทเรียนอยางไร 2) มีปจจัยอะไรบางที่ทําใหองคกรชุมชนสามารถผลิตขาวไดอยางยั่งยืน  
3) รูปแบบในการพัฒนาองคกรชุมชนเพื่อการผลิตขาวอยางยั่งยืนเปนอยางไร เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
เปนหลัก สรุปผลการศึกษาไดวา สภาพปญหาของการกอเกิดและการจัดการองคกรชุมชนเพื่อการผลิตขาวในอดีต
เกิดจากปญหาที่สําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก ปญหาในระบบการทํานา ไดแก ตนทุนการผลิตสูง  
อันเนื่องมาจากปจจัยการผลิตที่ใชในการทํานา เชน เมล็ดพันธุมีไมเพียงพอตอความตองการของชุมชนและไมมี
คุณภาพ ปุยมีราคาแพง เกษตรกรไมสามารถซื้อเชื่อไดในราคาที่ถูก  น้ํามันเชื้อเพลิงมีแนวโนมของราคาที่สูงขึ้นทุกป 
และมีปริมาณการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูขาวมาก ประการที่สอง ปญหาดานการขาดการรวมกลุมที่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหรูปแบบการทํานาเปลี่ยนไปเปนแบบตางคนตางทํา 
ขาดอํานาจตอรองในดานการจัดซื้อปจจัยการผลิตตาง ๆ และขายขาวไดในราคาที่ต่ํากวาทองตลาด  

ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน มีจุดเริ่มตนโดยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ คือ เกษตรตําบล  
เปนผูกระตุนและสนับสนุนดานปจจัยการผลิต รวมทั้งใหขอมูลขาวสารทางวิชาการ เพื่อทําใหเกิดการรวมกลุมขึ้นใน
ชุมชน และยังมีผูสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในรูปของเงินทุนหมุนเวียนและโครงสรางพื้นฐานการผลิต 
ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมอนามัย องคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม และโครงการตาง ๆ ของรัฐบาล
ที่เขามาในหมูบาน เชน โครงการมิยาซาวา โครงการอยูดีมีสุข และโครงการ SML  

การบริหารจัดการมีการประสานความรวมมือของผูนําที่เปนทางการ ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
ทํางานรวมกับผูนําที่ไมเปนทางการของชุมชน ไดแก คุณอรุณรุง สระนะพงษ และคุณฉลอม ทองดอนพุม โดยแบง
โครงสรางการบริหารงานออกเปน 3 สวน คือ สวนแรกเปนกองทุนศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน ซึ่งเปนแหลง
สนับสนุนเงินทุนในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดซื้อปุยมาจําหนายใหสมาชิก การใหสมาชิกกูยืมเงินไป
ลงทุนประกอบอาชีพ สวนที่สองเปนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน ดําเนินกิจกรรมโดยมีรถไถนารับจางตีดินใหกับสมาชิก
และเกษตรกรที่ทํานาทั่วไป สวนที่สามเปนกิจกรรมการผลิตและจําหนายเมล็ดพันธุขาว ดําเนินกิจกรรมในการรับซื้อ
ขาวพันธุดีเพื่อจําหนายใหเกษตรกรทั่ว ๆ ไป  

ปจจัยที่ทําใหองคกรชุมชนแหงนี้ประสบความสําเร็จ คือ การมีผูนํากลุมที่มีความเขมแข็ง มีวิสัยทัศน  
มีคุณธรรม เสียสละ และสมาชิกกลุมมีพื้นฐานการเปนเครือญาติกัน ทําใหงายตอการสรางความเขาใจและการ
ติดตอสื่อสาร ประกอบกับการบริหารงานของคณะกรรมการที่ใชหลักธรรมภิบาล เนนการพึ่งตนเอง พัฒนา
กระบวนการเรียนรูของสมาชิกกลุมอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นพื้นที่ของชุมชนมีสภาพที่เหมาะสมเอื้อตอการทํานา 
และการไดรับการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน  
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3. ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของนิสิต 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เริ่มดําเนินการภายหลังจากที่นิสิตไดฝกปฏิบัติการวิเคราะห 

และนําเสนอขอมูลวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชพื้นที่เดียวกัน คือ ศูนยสงเสริมและผลิตขาวพันธุชุมชน หมูที่ 8 บานดอน
เตาอิฐ เริ่มตนดวยการระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดประเด็นปญหาของชุมชนรวมกันระหวางชาวบานในชุมชนกับ
นิสิตปริญญาเอก อาจารยผูสอนและผูวิจัย ปรากฏวาสมาชิกตองการหาความรูสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตขาว โดยใชแนวทางใหม ๆ ที่ชุมชนยังไมไดรับการเรียนรู ซึ่งไดเลือกการไปศึกษาเรียนรูวิธีการทํานาที่โรงเรียน
ชาวนา มูลนิธิขาวขวัญ ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีการบรรยายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
ความคิดในการผลิตขาวแบบไมใชสารเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิต และมีการสาธิตวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุขาว 
เพื่อนําไปเพาะพันธุขาว ในระยะตอมาไดไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมที่แปลงนาของคุณชัยพร พรหมพันธุ ตําบลวัดดาว 
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนชาวนาตัวอยางที่ไดรับรางวัลเกษตรกรดีเดนแหงชาต ิสาขาการทํานา  
ป พ.ศ.2538 โดยใชเทคนิคการปลูกขาวดวยวิธีโยนตนกลาขาวแทนการหวานเมล็ดพันธุและการดํานา โดยสามารถ
ทํานาไดประมาณ 100 ไร  

ภายหลังที่กลับจากการไปศึกษาดูงานชาวบานที่เขารวมกิจกรรมไดนําความรูเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ
ขาวมาทดลองเพาะจริงดวยตนเอง และไดมีการทดลองปลูกขาวโดยใชวิธีการโยนตนกลาขาวบนที่นาของคุณฉลอม 
ทองดอนพุม จํานวน 4 ไร โดยมีสมาชิกศูนยสงเสริมและผลิตขาวชุมชน นักเรียนโรงเรียนชาวนา นายกองคการ
บริหารสวนตําบลวัดดาว นายกองคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม นิสิตปริญญาเอก คณาจารยภาควิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน และชาวบานในชุมชนใหความสนใจมารวมกิจกรรมในครั้งนี้จํานวนมาก ผลการทดลอง
ปลูกขาวโดยใชวิธีการโยนตนกลาขาว ปรากฏวา ตนขาวเจริญงอกงามดี สามารถลดตนทุนการผลิตไดทั้งคาเมล็ด
พันธุและการใชสารเคมี นอกจากนั้นยังสรางความรูสึกภาคภูมิใจใหกับชาวนาที่เปนผูนํารองในการปลูกขาวดวย
วิธีการใหม และยังสามารถถายทอดความรูใหกับชาวนาคนอื่นไปทดลองทําไดทั้งในและนอกตําบล 

 

  
  

  
ภาพแสดงการทดลองปลูกขาวโดยใชวิธีการโยนตนกลาขาว 
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4. การสรุปและสะทอนผล 
4.1 การสรุปและสะทอนผลการเรียนรูของนิสิตปริญญาเอก นิสิตไดรับความรูจากการฟงบรรยายใน

หองเรียนและประสบการณจากการฝกปฏิบัติจริง ซึ่งในวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพ นิสิตไดเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งในเรื่องแนวทางและรูปแบบของการวิจัย 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการเขาถึงแหลงขอมูล การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนการนําเสนอ
และรายงานผลการวิจัย ในสวนของวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในองคกรและชุมชน นิสิตไดเรียนรูกระบวนการหรือ
ขั้นตอนในการวิจัยเริ่มตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะทอนกลับ ซึ่งกระบวนการวิจัยสามารถ
ปรับใหยืดหยุนไดตามสถานการณ นักวิจัยหรือนักวิชาการจากภายนอกจะเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกโดย
กระตุนใหกลุมคนที่อยูในปญหาไดตระหนักและมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง ที่สําคัญคนในชุมชน
จะตองเปนผูตัดสินใจเลือกแนวทาง รวมทั้งดําเนินการแกไขปญหาดวยตนเอง นอกจากนั้นนิสิตยังไดสะทอนวาเวลา
การฝกปฏิบัติยังมีนอย ทําใหขาดโอกาสในการเรียนรู การเรียนการสอนควรเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูเชี่ยวชาญ 
มาเสริมเพื่อเติมเต็ม ซึ่งจะทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น
การศึกษาโดยการปฏิบัติจริง ทําใหเกิดการเรียนรูและเขาใจกระบวนการในการวิจัยไดอยางลึกซึ้ง เปนความรูที่ได
มากกวาการอานตํารา และไดขอคิดในการทํางานรวมกับชุมชนใหประสบความสําเร็จ อีกทั้งการมีงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการวิจัยของอาจารย ทําใหสามารถจัดกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในการเรียนและการวิจัยไดเปนอยางด ี

4.2 การสรุปและสะทอนผลการเรียนรูสูชุมชน ภายหลังการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นไดมีการจัดเวทีเพื่อคืน
ความรูใหกับชุมชน โดยการทบทวนสิ่งที่ชุมชนไดรับจากการเขารวมกิจกรรมในลักษณะการเหลียวมองขางหลัง 
พบวา ชาวบานที่เขารวมกิจกรรมมีความมั่นใจและกลาที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการทํานา เพราะไดรับความรูเกี่ยวกับ
การกําจัดขาววัชพืช (ขาวดีด ขาวเดง) การคัดเมล็ดพันธุขาว การเพาะจุลินทรีย การลดตนทุนการผลิต เชน การลด
การใชปุย การผสมผสานระหวางความรูใหมและความรู เดิม การใชภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับความรู เชิง
วิทยาศาสตร นอกจากนั้นยังไดเครือขายการเรียนรูเพิ่มขึ้น เชน โรงเรียนชาวนา มูลนิธิขาวขวัญ ชุมชนชาวนาตําบล
วัดดาว ตําบลบางใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุร ีรวมทั้งการฟนฟูวัฒนธรรมขาว เชน การบูชาแมโพสพ 
แมธรณ ีในขณะทีชุ่มชนไดสะทอนในลักษณะการแลไปขางหนาวากิจกรรมที่ตองการดําเนินตอไป คือ การเชื่อมโยง
เปนเครือขายกับภายนอกชุมชน เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเปนชองทางในการไดรับความรูใหมและเปน
การกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง การแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในชุมชน โดยการตั้งวงคุยกันอยางตอเนื่อง การทํา
เปนตัวอยางใหกับชาวนาคนอื่น การขยายผลกิจกรรมตาง ๆ เชน การเพาะเลี้ยงจุลินทรียเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว  
การผลิตขาวพันธุดี ตามแนวทางที่ไดเรียนรูจากมูลนิธิขาวขวัญ การฟนฟูวัฒนธรรมการทํานา เชน การเอาแรง  
การทําขวัญขาว การตั้งศาลเจา การปรับวิธีการทํานาใหงายเพื่อใหคนรุนหลังหันมาทํานาใหมากขึ้น และการระดม
ทุนจากคนในชุมชนเพื่อซื้อรถเกี่ยวนวดขาว 

 
ขอเสนอแนะ 

 1. ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน เปนองคกรชุมชนที่มีศักยภาพซึ่งสามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรู
ชุมชนไดหากไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในทองถิ่นโดยเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลสระสี่มุม 
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2. ควรจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาอยางมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัยและองคกรทองถิ่นในระยะ
ตอไป เพื่อใหนิสิตของภาควิชาโดยเฉพาะในระดับปริญญาโทและเอกมีพื้นที่สําหรับฝกปฏิบัติการทางสังคมศาสตร
และสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  

3. คณาจารยผูสอนควรจัดทําโครงการวิจัยใหตอเนื่อง เพื่อนํางบประมาณมาสนับสนุนใหกับนิสิตของ
ภาควิชาไดฝกปฏิบัติการวิจัยจริง และสงเสริมกระบวนการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
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