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การพัฒนากิจกรรมการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ เรื่ อง “ข้ าว” จากผู้ใหญ่ สู่เยาวชนบ้ านดอนเตาอิฐ
Development of Knowledge Transmission Activities about Rice from Adults to Youth at
Don-Tao-It village
สันติ ศรีสวนแตง1 1 ประสงค์ ตันพิชยั 1 ภาษิ ต ชนะบุญ1 และคณะ

บทคัดย่ อ
งานวิจัยเชิ งปฏิบัติการนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ ความรู้ ข้ าว จากผู้ใหญ่ สู่
เยาวชนบ้ านดอนเตาอิฐ ผู้มีส่วนร่ วมประกอบด้ วย ผู้นําชุมชน, วิทยากรชุมชน, สมาชิกในชุมชน, กลุ่มเยาวชน
และ คณะผู้วิจัย กระบวนการวิจัยมี 2 ระยะ ได้ แ ก่ 1) ระยะพัฒนาโจทย์ วิจัย ศึกษาบริ บทชุม ชนและความ
ต้ องการพัฒนากิจกรรมในชุมชน ด้ วยการวิเคราะห์ เอกสาร และการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้นําชุมชน 2) ระยะการ
ปฏิบตั ิการวิจยั มี 3 ขัน้ ได้ แก่ ขัน้ วางแผน วิเคราะห์กิจกรรมร่ วมกับผู้นําชุมชน วิทยากรชุมชน และนักวิจยั ใช้ การ
สนทนากลุ่ม แผนผังความคิด เส้ นแบ่งเวลา และการวิเคราะห์ ด้วยตารางเมตริ กซ์ ขัน้ การปฏิ บตั ิ และสังเกต
ดําเนินการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่ อง”ข้ าว” จากผู้ใหญ่ส่เู ยาวชน โดยมีผ้ นู ําชุมชนเป็ นผู้ถ่ายทอด
เก็บรวบรวมผลการจัดกิ จกรรมด้ วยการสังเกต การสัมภาษณ์ เชิ งลึก การสัมภาษณ์ กลุ่ม กับวิทยากรชุมชน
เยาวชน ผู้ปกครอง และ ใช้ แบบทดสอบประเมินความรู้ กบั เยาวชน ขัน้ การสะท้อนคิ ด สะท้ อนผลการจัดกิจกรรม
โดยการสนทนากลุม่ วิเคราะห์เนื ้อหา และการใช้ ผงั ความคิด
ผลการวิจยั พบว่าชุมชนร่ วมกันลงความเห็นว่าควรพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้าวใน 3 เรื่ อง
ได้ แก่ การเตรี ยมพันธุ์ข้าวและการหว่านข้ าว และการสังเกตแมลง โดยการจัดกิจกรรมในพื ้นที่ของชุมชน และให้ มี
วิทยากรจากชุมชน โดยจัดเยาวชนที่สนใจเข้ าร่ วมกิจกรรม
ผลการประเมินการจัดกิจกรรม พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ตอบคําถามได้ ถกู ต้ อง วิทยากรมีการถ่ายทอด
เนื ้อหาครบถ้ วน เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนซักถาม และตอบคําถามได้ ชดั เจน
ผู้มีสว่ นร่ วมในชุมชนสะท้ อนความคิดว่า ความสําเร็ จของครั ง้ นีเ้ กิ ดจากการมีส่วนร่ วมกันผ่านจาก
ประสบการณ์ เดิมของแต่ละบุคคล การมีความผูกพัน ทางเครื อญาติ การที่ เยาวชนเคยมีประสบการณ์ จาก
ครอบครัว กิจกรรมมีการบูรณาการความรู้ ที่เหมาะสมตามสภาพจริ งในพื ้นที่นา และเกิดกระบวนการการเรี ยนรู้
ตามอัธยาศัย
คําสําคัญ: การเรี ยนรู้ การพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม ข้ าว

ABSTRACT
This participatory action research aimed to develop knowledge transfer activities from adult
to youth at Don- Tao- It village. Participants include community leaders, community guru, community
members, youth groups and researchers. Research process was divided in to two main stages: 1) to
develop a research problem, Explored the community context and the needs of the community
1
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activities development. The Documentary analysis, Group Interviews with community leaders to be
used. and 2)The action stages was divided into 3 stages, first stage was planning and analysis
activities with community leaders, lecturers and researchers using community focus groups, timeline,
mind mapping and analysis with a matrix. Second stage was action and observation, The
community leaders transmitted rice knowledge to youth, activities collected with the structural
observation, in-depth interviews, Interviews with experts, parents, youth and community and
assessment test with youth. The final stage was reflective thinking the activities. Focus group
interview, Content analysis and mind mapping were used.
Results show that the common opinion of community wanted local rice cultivation experts
transferred rice cultivation knowledge to youth who are interested in participating in three topics
about seeding, sowing and explore insects on local rice paddy.
The result of activities assessment showed that young people answered questions most
correctly. Community rice guru could transfer content completely and answered questions clear.
Participants in the community reflect that this success is due to the sharing of the explicit
knowledge of the individual, the ties of kinship, the young family had experienced, activities are
integrated knowledge according to actual conditions in the field, and the process of informal learning.
Keywords: learning, Participatory development, rice
Email: satsts@ku.ac.th

คํานํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
กระบวนการมีส่วนร่ วมนับเป็ นหัวใจของการพัฒนาจิตสํานึกเป็ นแรงผลักให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชน (โกวิทย์ พวงงาม, 2551:348) โดยมีองค์ประกอบสําคัญคือต้ องมีการเรี ยนรู้ ร่วมกัน มีการปรับตัวเข้ ากับ
บริ บท ผ่านการคิด ประสบการณ์ ไปสู่ความตระหนักในแต่ละบุคคล (ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2539: 25 และ
มาลี จุฑา, 2544: 64) ซึ่งคล้ ายคลึงกับกับการสร้ างความรู้ ในชุมชนซึง่ มีขนตอนตั
ั้
งแต่
้ การกําหนดความรู้ ของ
ชุมชน การแสวงหาความรู้ การประมวลและกลัน่ กรองความรู้ และ การนําความรู้ ที่ได้ ไปปฏิบตั ิ (เฉลิมพล คงจิตต์
และคณะ, 2554 :8-9) ทังนี
้ ้ต้ องอาศัยการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ซงึ่ Rossman and Schlatter (2005: 3344) ได้ แนะนําไว้ 6 ประการ ได้ แก่ การมีปฏิสมั พันธ์ การจัดเตรี ยมสถานที่ อุปกรณ์ กติกา ความสัมพันธ์ การ
เคลื่อนไหว ที่ต้องสอดคล้ องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ทงั ้ 3 ด้ าน ได้ แก่ด้านพุทธพิสยั ด้ านจิตพิสยั ด้ านทักษะพิสยั
ทังนี
้ ้จํารัส สักลอ (2552) ได้ พบว่าความสําเร็ จในการถ่ายทอดความรู้ การทํานาข้ าวอินทรี ย์ ต้ องทําให้ เกิดลักษณะ
ดังนี ้ มีการชักชวน การเป็ นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิ การกําหนดกฎระเบียบ การให้ คําปรึ กษาได้ ตลอดเวลา การ
ให้ กําลังใจแก่เกษตรกรที่กําลังอยู่ในช่วงการเรี ยนรู้ การแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ ระหว่างสมาชิกกับสมาชิก สมาชิก
กับผู้นําและสมาชิกกับเครื อข่ายภายนอก ซึง่ ผู้นําต้ องเป็ นผู้ที่เชื่อมประสาน เอื ้ออํานวยต่อกระบวนการเรี ยนรู้
4

4
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ภาควิชาการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ และชุมชนได้ พัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยโรงเรี ยน-ชุมชน เริ่ มจากการพัฒนาการเรี ยนการสอนร่ วมกันกับโรงเรี ยนท้ องถิ่น โดยได้ พฒ
ั นาหลักสูตรท้ องถิ่น
ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้ อมที่สามารถใช้ ในโรงเรี ยนท้ องถิ่นตามสภาพจริ งได้ (Traimongkolkul P., Prosong
T., Sunti S. and Nirun Y. 2007) ต่อมาได้ พฒ
ั นาเครื อข่ายในชุมชนเป็ นพื ้นที่ปฏิบตั ิการทางสังคมศาสตร์ (Social
Lab) ขึ ้นในตําบลสระสี่มมุ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ นิสิตและคณาจารย์ได้ ร่วมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ กบั ชุมชนอย่างเป็ นรู ปธรรม (สุมิตร และดํารงค์, 2553) ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่วมกับชุมชนชาวนาบ้ านดอน
เตาอิฐในเรื่ องการต่อยอดความรู้ ในกระบวนการทํานา (ดํารงและ คณะ,2552) และเกิดการพัฒนาการรวมกลุ่ม
แม่บ้านบ้ านดอนเตาอิฐผ่านกิจกรรมการเพาะเห็ดเพื่อการบริ โภคในครัวเรื อน (เทียมพบ และคณะ, 2553) จาก
การจัดเวทีประชุมเพื่อทบทวนผลการดําเนินงานร่ วมกับชุมชนในการพัฒนางานต่อ ชุมชนเห็นว่าการสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนอย่างต่อเนื่องควรให้ ความสําคัญกับเยาวชน โดยทําให้ เยาวชนตระหนัก มีความรู้ และเข้ าใจ
ในกิ จกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ “ข้ าว” ซึ่งเป็ นวิถีที่หล่อเลีย้ งชีวิตของชุมชนบ้ านดอนเตาอิฐ ดังนัน้ ผู้นําชุมชน
เกษตรกร จึงเห็นว่าควรจะให้ เยาวชนในพื น้ ที่ได้ เรี ยนรู้ เรื่ องข้ าวในอย่างน้ อยที่ สุดใน 1 กิ จกรรม โดยมีผ้ ูใหญ่
เกษตรกร หรื อผู้ร้ ู ในชุมชนเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ งานวิ จัยนี จ้ ึง ได้ ถูกพัฒนาขึน้ เพื่ อร่ วมกันเรี ยนรู้ และพัฒนา
กิจกรรมการการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผู้ใหญ่สเู่ ยาวชน
4

การวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ กรอบแนวคิดของการเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุมชนเป็ นฐาน ที่เกิดจากการถ่ายทอดจาก
บรรพบุรุษเกี่ยวกับการทํานาและเรี ยนรู้ ด้วยตนเองที่เป็ นการเรี ยนรู้ ของผู้ใหญ่ รวมทัง้ แนวคิดการถ่ายทอดองค์
ความรู้ จากผู้ใหญ่สเู่ ยาวชน โดยสามารถสรุ ปกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ ดงั นี ้
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การถ่ ายทอดจากบรรพบุรุษ/
ศึกษาด้ วยตนเอง/ดูงาน

การ
เรี ยนรู้
ชุมชน

กระบวนการ
ถ่ ายทอดความรู้
แบบมีส่วนร่ วม

ผู้ใหญ่
พัฒนาการเรียนรู้

การพัฒนา
องค์ ความรู้
เรื่ อง ข้ าว

เห็นคุณค่ า/
ความรู้

เยาวชน/
ปฏิบัติได้

เครือข่ าย
การเรียนรู้/
ม.เกษตร

ภาพที่ 1 กรอบความคิดการวิจยั (Conceptual Framework)

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่ องข้ าว จากผู้ใหญ่สเู่ ยาวชนบ้ านดอนเตา
อิฐ” เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม โดย มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่ องข้ าวจากผู้ใหญ่สเู่ ยาวชน
2) เพื่อศึกษาผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่ องข้ าวจากผู้ใหญ่สเู่ ยาวชน

วิธีการวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ โดยดําเนินการพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่ อง “ข้ าว”
จากผู้ใหญ่สเู่ ยาวชนของชุมชนบ้ านดอนเตาอิฐ หมู่ 8 ตําบลสระสี่มมุ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีผ้ มู ีสว่ นร่ วม
ดังนี ้ 1) กลุม่ ผู้นําชุมชน 2) วิทยากรชุมชน 3) สมาชิกในชุมชน 4) กลุม่ เยาวชนและ 5) ผู้วิจยั
ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การพัฒนาโจทย์ วิจัย มีขนตอนดํ
ั้
าเนินการดังนี ้
1 ศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐานชุมชนบ้ านดอนเตาอิฐ โดยวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ รายงานการ
วิจยั เอกสารข้ อมูลชุมชน
2 การจัดเวทีเสวนากับผู้ นําชุ มชน เพื่ อศึกษาข้ อมูลเบื อ้ งต้ น ทัง้ สภาพปั ญหา/ความต้ องการ
กิจกรรมการพัฒนาของชุมชน
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3 การสนทนากลุ่ มกับชุมชน ทําการรวบรวมปั ญหา และความต้ องการของชุมชน นํ ามาสนทนา

กลุม่ เพื่อวิเคราะห์ความต้ องการของชุมชน โดยใช้ เครื่ องมือ ได้ แก่ เส้ นแบ่งเวลา เทคนิคแผนผังความคิด
ระยะที่ 2 กระบวนการ และขัน้ ตอนการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ วางแผน (Planning) โดยการวิเคราะห์กิจกรรมร่ วมกับผู้นําชุมชน วิทยากรชุมชน และ
นักวิจยั ใช้ การสนทนากลุม่ แผนที่ความคิด เส้ นแบ่งเวลา และการวิเคราะห์ด้วยตารางเมตริ กซ์
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ การปฏิบัติ (Action) และ การสังเกต (Observation) จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เรื่ อ ง”ข้ าว” จากผู้ ใหญ่ สู่ เ ยาวชน โดยมี ผ้ ู นํ า ชุ ม ชนเป็ นผู้ ถ่ า ยทอด และคณะผู้ ร่ ว มเรี ย นรู้ จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็ นทังผู
้ ้ ดําเนินรายการ อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
และเก็บรวบรวมข้ อมูลจากการจัดกิจกรรมด้ วยการสังเกตแบบมีโครงสร้ าง การสัมภาษณ์ วิทยากรในเชิงลึก (In
depth Interview) การสัมภาษณ์ กลุ่ม (Group Interview) กับวิทยากรชุมชน เยาวชน ผู้ปกครอง และ ใช้
แบบทดสอบ (Test) เพื่อประเมินความรู้ จากการทํากิจกรรมในครั ง้ นี ้ โดยกําหนดกิจกรรมตามรายละเอียดใน
ภาคผนวก
ขัน้ ที่ 3 การสะท้ อนคิด (Reflective Thinking) สะท้ อนผลการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ จาก
ผู้ใหญ่สเู่ ยาวชน โดยการ วิเคราะห์เนื ้อหา และการใช้ ผงั ความคิด (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แนวทางการดําเนินการวิจยั
การ
วิเคราะห์
ขัน้ ตอน
เครื่ องมือ/วิธีการ
แหล่ งข้ อมูล
ผลผลิต
และแปล
ผล
1.การสืบเสาะ
ปั ญหาและความ
ต้ องการของชุมชน
2.การพัฒนา
วางแผน (Plan)
และการสังเกต
(Observation)
3.การจัดกิจกรรม
การถ่ายทอด
ความรู้ การปฏิบตั ิ
การสังเกต
4.การสะท้ อนผล
การสะท้ อนคิด
การสังเกต

-การสนทนากลุม่ -การสังเกต
-การใช้ แผนที่ความคิด
-การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
-การวิเคราะห์ตารางเมตริ กซ์
-การสนทนากลุม่
-การใช้ แผนที่ความคิด
-กิจกรรมเส้ นแบ่งเวลา
-การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ อง
-การสังเกต
-การสัมภาษณ์เชิงลึก
-การสัมภาษณ์กลุม่
-แบบทดสอบ
-การสนทนากลุม่
-การสังเกต
-การทบทวนหลังการปฏิบตั ิ
-การใช้ แผนที่ความคิด

-ผู้นําชุมชน-ชาวบ้ าน
-เอกสาร รายงาน
งานวิจยั ข้ อมูลชุมชน
-วิทยากรชุมชน
-ผู้ปกครอง เยาวชน
-นักวิจยั -เอกสาร
รายงานงานวิจยั
ข้ อมูลชุมชน
-วิทยากรชุมชน
-เยาวชน
-ผู้ปกครอง
-วิทยากรชุมชน
-เยาวชน
-ผู้ปกครอง
-นักวิจยั
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-วิเคราะห์
-ข้ อมูลพื ้นฐานการ
เนื ้อหา
พัฒนากิจกรรม
-ผังความคิด
-วิเคราะห์
กิจกรรม
เนื ้อหา
-ผังความคิด

-สถิติ
พื ้นฐาน
-วิเคราะห์
เนื ้อหา
วิเคราะห์
เนื ้อหา และ
การใช้ ผงั
ความคิด

-ผลการเรี ยนรู้ของ
เยาวชน
-ผลการใช้ กิจกรรม
-จุดเด่น และจุด
ด้ อยของกิจกรรม
-ข้ อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง
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ผลการวิจัย
บริบทของพืน้ ที่
ชุมชนบ้ านดอนเตาอิฐ ตังอยู
้ ่ที่หมู่ 8 ต.สระสี่มมุ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เกิดจากการย้ ายถิ่นของกลุ่ม
เชื ้อสายไทยวน ในจังหวัดราชบุรี เมื่อ 100 ปี ก่อน ปั จจุบนั มีครัวเรื อนจํานวน 116 ครัวเรื อน ประชากรรวม 547
คน เป็ นชาย 262 คน หญิง 285 คน มีพื ้นที่รวม 1,860 ไร่ อาชีพหลักคือเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานามี
จํานวน 68 ครัวเรื อน พื ้นที่ของหมูบ่ ้ านอยู่ในเขตชลประทาน ที่ดินเหมาะแก่การเพาะปลูก ในหมูบ่ ้ านประกอบด้ วย
กองทุนที่เข้ มแข็ง ได้ แก่ กองทุนผลิตพันธุ์ข้าวและปุ๋ ย กองทุนรถไถตีนา จุดเด่นของหมูบ่ ้ าน คือ ประกอบอาชีพการ
ทํานามากที่สดุ ในตําบลสระสี่มมุ มีลานตากข้ าวเป็ นสมบัติส่วนรวมของหมู่บ้าน มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
สระสี่มุมรวมใจเป็ นองค์ กรชุมชนที่ เน้ นการพึ่งตนเอง และที่ สําคัญคือเป็ นแหล่งปลูกข้ าวพันธุ์ดีของจังหวัด
นครปฐม
ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการถ่ ายทอดความรู้
การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ แบ่งออกได้ เป็ น 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) ขันการสํ
้
ารวจปั ญหาและ
ความต้ องการของชุมชน 2) การจัดทําร่ างเอกสารประกอบการเรี ยนรู้ 3) การนําร่ างกิจกรรมให้ กบั ผู้นําชุมชนเพื่อ
จัดทําแผนกิจกรรมเรื่ องการถ่ายทอดความรู้ และ 4) การจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้
ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ มีดงั ต่อไปนี ้
ปั ญหาและความต้องการของชุมชน
จากการวิเคราะห์ปัญหาร่ วมกันของชุมชน ได้ ข้อสรุ ป ดังนี ้
1. ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการทํานา เช่น การทําขวัญข้ าว
2. ขาดการสืบทอดอาชีพทํานา ซึง่ ปั จจุบนั ลูกหลานชาวนาหันไปทํางานอย่างอื่นแทน
3. เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่สง่ ผลต่อวิถีชีวิต ได้ แก่ สารเคมีตกค้ างในร่ างกาย การมีหนี ้สิน และการ
ขายที่นา
4. เยาวชนขาดความรู้ เรื่ องข้ าว ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างต้ นข้ าวกับต้ นหญ้ าได้
จากปั ญหาดังกล่าว ได้ มีการยืนยันปั ญหาและค้ นหาความต้ องการของ
ชุมชนจากมุมมองของผู้นําชุมชนและชาวบ้ าน พบว่า ปั ญหาสําคัญที่ชมุ ชนเห็น
ร่ วมกันคือ เยาวชนรุ่ นใหม่รวมถึงผู้ใหญ่ในชุมชนหลายคนไม่ได้ ยดึ อาชีพทํานาเป็ น
อาชีพหลักดังเช่นที่บรรพบุรุษเคยได้ ทํามา ทําให้ อนาคตอาชีพการทํานาอยู่บนความ
เสี่ยงที่จะขาดผู้สืบทอด ดังนัน้ สิ่ งที ช่ มุ ชนต้องการคือ การให้ความรู้เกี ย่ วกับ
กระบวนการทํานาเพือ่ ให้เยาวชนและผูท้ ี ส่ นใจในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามารับรู้และทดลองปฏิ บตั ิ โดยมีเนื ้อหาที่
เห็นว่าควรถ่ายทอดให้ เยาวชน 3 เรื่ อง ได้ แก่ การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ข้าว การหว่านข้ าว การสังเกตแมลง สรุ ปได้ ดงั
ตารางที่ 2
4
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ตารางที่ 2 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่ อง “ข้ าว” จากผู้ใหญ่สเู่ ยาวชน
ชื่อกิจกรรม เมื่อฉันเป็ นชาวนา

คําถามวิจัย

รายละเอียดของกิจกรรม

การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่ อง วัตถุประสงค์
“ข้ าว” ควรมีเนื ้อหาอะไรบ้ าง เพือ่ ให้ เยาวชนได้ ร้ ูจกั วิถีชีวิตของชาวนา และสามารถอธิบายขันตอนการทํ
้
านาได้
เนื ้อหา
การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ข้าว การหว่านข้ าว
การสังเกตแมลงในนาข้ าวโดย
วิทยากรควรประกอบด้ วย
-ประธานคณะกรรมการศูนย์สง่ เสริ มการทํานา
ใครบ้ าง
ข้ าว บ้ านดอนเตาอิฐ
-ผู้ใหญ่บ้าน -ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
-ผู้เชี่ยวชาญในการทํานา 2 ท่าน
กลุม่ เยาวชนที่เข้ าร่วมควร
เป็ นเยาวชนในช่วงอายุใด
กิจกรรมทีจ่ ดั ควรมีอะไรบ้ าง

ระยะเวลาในการจัด
สถานที่ที่เหมาะสมควรเป็ น
อย่างไร ที่ไหน

เยาวชนไม่จํากัดอายุ 10-20 คน
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมพบกันที่เถียงนาน้ อย
ค้ นหาแมลงในนาข้ าว(โฉบแมลง)
กิจกรรมนันทนาการ
เล่าเรื่ อง “แมลงในนาข้ าว”
เล่าเรื่ องและสาธิต “การเตรี ยมพันธุ์และ
หว่านข้ าว”
6. ลุงป้าพาหลานหว่านข้ าว (ลงพื ้นที่หว่านข้ าว
แปลงนาจริง)
7. เปิ ดเวทีเล่าเรื่ อง
8. เวทีสะท้ อนผลการถ่ายทอดความรู้
จัดกิจกรรมต่อเนื่อง 1 วัน แบ่งเป็ นช่วงเช้ าและ
บ่าย เลือกช่วงเวลาที่กลุม่ เยาวชนสะดวก
จัดกิจกรรมที่ศนู ย์ข้าวชุมชนของหมูบ่ ้ าน และ
แปลงนาของเพื่อนบ้ าน

ผลการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ เรื่ องข้ าวจากผู้ใหญ่ ส่ ูเยาวชน

จากการประเมิ น ความรู้ เรื่ อ งการเตรี ย มพัน ธุ์ ข้ าวและการหว่า นข้ า ว และการสัง เกตแมลง โดยใช้
แบบทดสอบความรู้ ที่ร่วมกันสร้ างขึน้ พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ตอบคําถามได้ ถูกต้ อง วิทยากรมีการถ่ายทอด
เนื ้อหาครบถ้ วน เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนซักถาม และตอบคําถามได้ ชดั เจน มีรายละเอียดดังนี ้

ผลการถ่ ายทอดความรู้ เรื่ องการเตรี ยมพันธ์ ข้าวและการหว่ านข้ าว
คณะผู้ร่วมวิจยั จัดทําแบบประเมินขึ ้นมา 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบประเมินความรู้ เรื่ องข้ าวโดยใช้ ภาพ ชุดที่
2 แบบประเมินความสนใจและการมีสว่ นร่ วมของกลุม่ เยาวชน ใช้ รูปแบบประเมินแบบ Rubric ร่ วมกับการสังเกต
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แบบ พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ตอบคําถามได้ ถูกต้ อง ยกเว้ นข้ อคําถามข้ อที่ 4 ที่ให้ เยาวชนเรี ยงลําดับขันตอนการ
้
เตรี ยมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนนําไปปลูก ส่วนใหญ่ตอบผิด คือ ผิด 11 คนจากเยาวชนทังหมด
้
18 คน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบความรู้ เรื่ องข้ าวของเยาวชน
ข้ อที่

เรื่ อง

1
2
3
4

แยกความแตกต่างระหว่าง “ต้ นข้ าว” กับ “ต้ นหญ้ า”
ระบุชื่อเรี ยกของข้ าวที่เพาะปลูกตามฤดูกาล (ข้ าวนาปี )
เรี ยงลําดับขันตอนการเตรี
้
ยมเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนนําไปปลูก
ระยะเวลาที่ใช้ ตงแต่
ั ้ การเตรี ยมพันธุ์ข้าวไปจนกระทัง่ การเก็บเกี่ยว (120
วัน)
ระยะเวลาที่แช่พนั ธุ์ข้าวในนํ ้าก่อนปลูก (1 วัน)
ระยะเวลาที่คลุมข้ าวเพื่อให้ ข้าวเริ่ มงอกก่อนปลูก (1 คืน)
ลักษณะการหว่านข้ าวที่ดี (หว่านให้ กระจายตัว)
ระบุภาพของการตีเทือก
ระบุภาพของการทํานาแบบ “หว่านนํ ้าตม”
ระบุพนั ธุ์ข้าวที่ไม่ได้ ใช้ ปลูกในเขตบ้ านดอนเตาอิฐ (พวงไร่ 2)

5
6
7
8
9
10

จํานวนผู้ตอบ (คน) n=18
ผิด
ถูก
ไม่ ตอบ
18
1
17
11
4
3
2
14
2
1
1
1
3
1

18
17
17
17
14
17

1
-

ผลการประเมินความรู้ เรื่ องแมลง
ผู้ตอบคําถามส่วนใหญ่ จะได้ คะแนนสูงกว่า ร้ อยละ 90 มีเพี ยง 2 รายที่ได้ คะแนนตํ่ากว่าร้ อยละ 80
สําหรับคําถามเกี่ยวกับแมลงที่มีผ้ ตู อบผิดมากถึง 8 คน คือ มวนเขียวดูดไข่ รองลงมาคือ แตนเบียน มีผ้ ตู อบผิด 4
คน รายละเอียดผลการประเมินดังนี ้

ภาพที่ 2 สรุปผลการประเมินความรู้เรื่ องแมลง
ผลการประเมินการถ่ ายทอดความรู้ ของวิทยากร
จากการประเมินการถ่ายทอดความรู้ ของวิทยากรทัง้ 4 ท่าน พบว่า ในภาพรวมวิทยากรมีการถ่ายทอด
เนื ้อหาครบถ้ วน เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนซักถาม และตอบคําถามได้ ชดั เจน มีมนุษยสัมพันธ์ กบั ผู้ร่วมกิจกรรม ส่วน
ข้ อบกพร่ องที่พบอยู่บ้าง คือการขาดเทคนิคในการสร้ างความน่าสนใจขณะการบรรยายและการทดลองปฏิบัติ
(ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
ระดับการให้ ความสนใจ (n=16)
เรื่ อง
ดีมาก ดี พอใช้
ควร
ปรับปรุ ง
1. ถ่ายทอดเนื ้อหาได้ ครบถ้ วนตามที่ได้ กําหนดร่ วมไว้ กบั คณะผู้วิจยั
6
5
5
2. เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนได้ ซกั ถาม
6
10
3. ตอบคําถามได้ ชดั เจน เข้ าใจง่าย
6
7
3
4. มีเทคนิคในการสร้ างความน่าสนใจขณะการบรรยายและการทดลอง
2
7
7
ปฏิบตั ิ
5. ควบคุมเวลาได้ ดี
4
6
6
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
8
8
-

การสะท้ อนคิดจากเวทีเล่ าเรื่ อง
การสะท้ อนคิด การจัดเวทีเล่าเรื่ อง “เมื่อฉันเป็ นชาวนา” ผู้ร่วมสะท้ อนคิด ประกอบด้ วย 1) วิทยากร 2)
เยาวชน 3) ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน 4) ผู้ร่วมเรี ยนรู้ (คณะผู้วิจยั ) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 การสะท้ อนคิดต่อกิจกรรมการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์และการหว่าน
สรุ ปประเด็น
เวลาในการจัดกิจกรรม

ควรเพิม่ ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม โดยจัดอย่างน้ อย 2
วัน เพื่อให้ เนื ้อหาสาระ
ครอบคลุมการทํานา หรื ออาจ
ใช้ เวลาประมาณ 4 เดือน
เพื่อให้ เรียนรู้ครบวิถีการผลิต

ตัวอย่ างความคิดเห็นของผู้ร่วมเรียนรู้
“การจัดกิ จกรรมนี ้ เป็ นการเรี ยนรู้เกี ่ยวกับการหว่าน …หากจะลงลึกต้ องใช้ เวลา
มากกว่ านี้ การจัดกิ จกรรมในวันนีต้ อ้ งการให้เกิ ดการเรี ยนรู้ในเรื ่องหลัก ๆ เท่านัน้ ”
(วิ ทยากร)
“..เวลาในการจัดกิจกรรมวันนี้น้อยไป ควรจัด 2 วัน โดยให้มีการเรี ยนรู้ทงั้ นาดํา
และนาหว่าน” (เยาวชน)
“สําหรับเยาวชนทีว่ ่ากิ จกรรมเวลาน้อย จริ ง ๆ แล้วเราเจาะจงในเรื ่องหลัก ๆ ทีต่ อ้ ง
เรี ยนรู้ อาทิ เพลีย้ ะกระโดดสีนํ้าตาล มาแล้ว ไล่แล้วไม่ไป ซึ่ งเพลีย้ ะเหล่านีน้ ําไวรัส
และทําให้ใบข้าวหยิ ก แมลงทีจ่ ะนําเชื ้อโรคมาสู่ขา้ ว เช่น ผีเสือ้ ซึ่ งมี ดว้ ยกัน 4 ชนิ ด
เช่น ผีเสือ้ ปี กลายหยักทําให้เกิ ดหนอนม้วนใบ ผีเสือ้ สีชมพูอ่อนเหลือบทําให้เกิ ด
หนอนกอข้าว เรายังไม่เจาะลึกว่าแมลงตัวไหนมี ประโยชน์อย่างไร ซึ่ งต้องใช้เวลา
มากกว่านี.้ ..”
“ในความเห็นคิ ดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 เดือน ในการเรี ยนรู้การทํานา
การศึกษาในเรื ่องนีต้ อ้ งเรี ยนรู้ตงั้ แต่การทํานา การจัดกิ จกรรมยังไม่อธิ บายถึงวิ ถีชีวิต
การทํานา การหว่านต้องเรี ยนรู้เรื ่องเครื ่องมื อทีใ่ ช้ และเทคนิ คต่าง ๆ การทํานาใน
อนาคตในการเพิ่ มผลผลิ ต เพิ่ มอย่างไร หากลดต้นทุนการผลิ ตลดอย่างไร และ
เพราะอะไร”

เนือ้ หา

“อดีตเคยทํานาของตนเอง และปั จจุบนั มี อาชี พรับจ้างทํานา การถ่ายทอดความรู้
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สรุ ปประเด็น
เนื ้อหาที่จดั เป็ นเพียงพื ้นฐาน
การทํานา ซึง่ ยังมีรายละเอียด
อีกมาก
กิจกรรมการเรียนรู้
เรี ยนรู้ร่วมกันในครอบครัว
สิ่งที่ได้ เรียนรู้
ชอบกิจกรรมเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
แมลง

ความพึงพอใจต่ อการเข้ า
ร่ วมทํากิจกรรม
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่
จัดขึ ้น มีความเหมาะสม
วิทยากร
วิทยากรมีความรู้ดี อาจมีความ
แตกต่างกันในเรื่ องเทคนิคการ
ถ่ายทอดขึ ้นกับประสบการณ์

ตัวอย่ างความคิดเห็นของผู้ร่วมเรียนรู้
ในวันนี้เป็ นความรู้ที่มอี ยู่แล้ ว ไม่ มีอะไรใหม่
“กิ จกรรมการถ่ายทอดในวันนีม้ ี ความเหมาะสม กับความรู้ทีต่ อ้ งการถ่ายทอด
เพราะเป็ นความรู้พืน้ ฐาน
...หากเป็ นกิ จกรรมทีถ่ ่ายทอดให้เด็ก เพือ่ ให้เด็กอยากทํานา เพือ่ ให้เห็นคุณค่านัน้
จะต้ องพาลูกไปด้ วยเวลาทํานาทุกครั้ ง
“การร่ วมกิ จกรรมในวันนีท้ ําให้รู้ว่าแมลงชนิ ดใดเป็ นประโยชน์ และแมลงชนิ ดใดเป็ น
โทษทําลายนาข้าว
…ชอบกิ จกรรมโฉบแมลง และจะนําความรู้ทีไ่ ด้รบั ไปให้เพือ่ นๆ ได้เรี ยนรู้ดว้ ย”
“ได้เรี ยนรู้การหว่านข้าว ด้วยเครื ่องมื อทีใ่ ช้ในการหว่านข้าว” (เยาวชน)
“การร่ วมกิ จกรรมในวันนีท้ ําให้รู้เรื ่องแมลงว่าแมลงชนิ ดใดเป็ นประโยชน์ และ
แมลงชนิ ดใดเป็ นโทษทําลายนาข้าว แล้วยังได้เรี ยนรู้เรื ่องการหว่านด้วย และ
เครื ่องมื อทีใ่ ช้ในการหว่าน...สามารถนําไปถ่ายทอดให้เพือ่ นๆต่อได้” (เยาวชน)
“รู้สึกดีใจที ่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กบั พี ่ ๆ เพือ่ น ๆ และน้อง เพือ่ ให้ความรู้กระจายไป
ทัว่ หมู่บา้ นได้ และขอฝากไว้ว่าการทํานาของเรายังคงอยู่ต่อไป”(วิ ทยากร)
“กิ จกรรมในวันนีเ้ หมาะสมแล้ว ไม่มากหรื อน้อยเกิ นไป” (เยาวชน)

“…แต่บคุ ลิ กภาพของวิ ทยากรแต่ละคนต่างกัน บ้างก็พูดดี พูดเก่ง แต่บางคนก็ไม่ค่อย
พูด ทําให้วิทยากรแต่ละคนมี การถ่ายทอดความรู้จริ งในสัดส่วนทีไ่ ม่เท่ากัน”
“วิ ทยากรบางคนอาจไม่ชินกับการจัดงานที เ่ ป็ นทางการ หรื อพูดต่อหน้าสาธารณะไม่
เก่ง ก็เลยทําให้การถ่ายทอดความรู้ดูขดั ธรรมชาติ ไปบ้าง”
“เด็กบางคนที ่ไม่เคยทํ านา ก็ ไม่รู้จะถามอะไรวิ ทยากร ขณะเดี ยวกัน เด็กที ่ทํานาก็ได้
เรี ยนรู้มาบ้างแล้ว การซักถามถึงไม่มีเท่าทีค่ วร”
ปั จจัยสนับสนุน
“ความเป็ นเครื อญาติ เพือ่ นฝูง น่าจะมี ส่วนช่ วยสร้างความรู้สึกและบรรยากาศที ่ดีใน
ความเป็ นเครื อญาติ ทําให้ การ งานระหว่างเด็กกับวิ ทยากร”
เรี ยนรู้เป็ นธรรมชาติ

สะท้ อนผลการวิจัย
จากการสรุ ปผลดังกล่าวข้ างต้ น อภิปรายผลสรุ ปได้ ดงั นี ้
1 การมีส่วนร่ วมของชุมชนและความเป็ นประชาธิปไตย ความสําเร็ จของการวิจยั เกิดจากการมี
ส่วนร่ วม ตังแต่
้ กระบวนการพัฒนาโจทย์ พัฒนากิจกรรม เป็ นผลให้ กิจกรรมตอบสนองความต้ องการและเป็ น
ประโยชน์กบั ชุมชน ทุกคนก็มีโอกาสที่จะแสดงความเห็นผ่านช่องทางทางการและไม่เป็ นทางการ เป็ นข้ อมูลที่มี
ความสําคัญเท่าเทียมกัน และผ่านจากประสบการณ์จริ งของแต่ละบุคคล
2 ความสําเร็ จของกิจกรรมการถ่ ายทอดความรู้ เยาวชนและผู้ปกครองให้ ความร่ วมมือและสนใจ
ทําให้ กิจกรรมสําเร็ จตามเป้าหมาย เนื่องจากคณะวิทยากร กลุม่ เยาวชนและผู้ปกครอง มีความผูกพันกันทางเครื อ
ญาติ บ รรยากาศของการถ่ า ยทอดความรู้ เป็ นไปอย่ า งกัน เอง นอกจากนี ้ เยาวชนสามารถนํ า ความรู้ และ
ประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้ เพื่อนคนอื่นๆได้ อีกทัง้ มีผ้ ูปกครองมาช่วยให้ คําแนะนําอีกทอดหนึ่ง สอดคล้ องกับ
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ความเห็นของ โกวิทย์ พวงงาม (2553: 15) ที่ กล่าวว่า คนจะมีความมั่นคงเพราะสามารถระบุไ ด้ ว่าตนเป็ น
สมาชิกของกลุ่ม มีลกั ษณะร่ วมในด้ านคุณค่า บรรทัดฐาน มีการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ ให้ กนั และกัน
นอกจากนี ้ การสื่อสารที่ ไม่เป็ นทางการ ยังช่วยเสริ มให้ บรรยากาศของกิจกรรมเป็ นไปอย่างราบรื่ น กล่าวคือ
ลักษณะการถ่ายทอดระหว่างวิทยากรกับกลุ่มเยาวชนและระหว่างเยาวชนด้ วนกันเองนันมี
้ ความเป็ นเป็ นกันเอง
สูง ใช้ ภาษาท่าทางเป็ นธรรมชาติ เนื ้อหามีขอบเขตที่ชดั เจน เหมาะสมกับระยะเวลาที่มีอยู่ และสุดท้ าย ผู้เข้ าร่ วม
กิจกรรมมีจดุ ร่ วมบางประการที่เหมือนกัน (สมบูรณ์ สิริสรรหิรัญ, 2546: 86-87) คือ มีความเกี่ยวข้ องกับอาชีพทํา
นา ทําให้ ลดปั ญหาเรื่ องของภูมิหลังไปได้ การถ่ายทอดความรู้ จงึ มีลกั ษณะแบบพ่อสอนลูก ลุงสอนหลาน เพื่อน
สอนเพื่อนแทน
3 ผลจากการจัดกิจกรรมการถ่ ายทอดความรู้
การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่ อง
ข้ าวจากผู้ใหญ่สเู่ ยาวชนที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ จัดทําขึ ้นโดยการบูรณาการความรู้ ให้ ความเหมาะสมกับการเรี ยนรู้
ของชุมชนหรื อการเรี ยนรู้ ตามอัธยาศัย คือ ผู้เรี ยนเลือกเรี ยนในสิ่งที่ตนสนใจและสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี ้ได้ รับทุนสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน
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