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การพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง “ข้าว” จากผู้ใหญ่ สู่เยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ  

Development of Knowledge Transmission Activities about Rice from Adults to Youth at     

Don-Tao-It village 
สันติ  ศรีสวนแตง11 ประสงค์ ตนัพิชยั1 ภาษิต ชนะบญุ1 และคณะ   

บทคัดย่อ 

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ข้าว จากผู้ ใหญ่สู่

เยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ ผู้ มีส่วนร่วมประกอบด้วย ผู้ นําชุมชน, วิทยากรชุมชน, สมาชิกในชุมชน,  กลุ่มเยาวชน 

และ คณะผู้ วิจัย กระบวนการวิจัยมี 2 ระยะ ได้แก่  1) ระยะพัฒนาโจทย์วิจัย ศึกษาบริบทชุมชนและความ

ต้องการพัฒนากิจกรรมในชุมชน  ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร และการสมัภาษณ์กลุ่มผู้ นําชุมชน 2) ระยะการ

ปฏิบติัการวิจยั มี 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้วางแผน วิเคราะห์กิจกรรมร่วมกบัผู้ นําชมุชน วิทยากรชมุชน และนกัวิจยั ใช้การ

สนทนากลุ่ม แผนผังความคิด เส้นแบ่งเวลา และการวิเคราะห์ด้วยตารางเมตริกซ์  ขัน้การปฏิบติัและสงัเกต 

ดําเนินการจดักิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง”ข้าว” จากผู้ ใหญ่สู่เยาวชน โดยมีผู้ นําชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอด 

เก็บรวบรวมผลการจัดกิจกรรมด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม กับวิทยากรชุมชน 

เยาวชน ผู้ปกครอง และ ใช้แบบทดสอบประเมินความรู้กบัเยาวชน ขัน้การสะท้อนคิด สะท้อนผลการจดักิจกรรม

โดยการสนทนากลุม่  วิเคราะห์เนือ้หา และการใช้ผงัความคิด  

ผลการวิจยัพบวา่ชมุชนร่วมกนัลงความเห็นวา่ควรพฒันากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ข้าวใน 3 เร่ือง 

ได้แก่ การเตรียมพนัธุ์ข้าวและการหวา่นข้าว และการสงัเกตแมลง โดยการจดักิจกรรมในพืน้ท่ีของชมุชน และให้มี

วิทยากรจากชมุชน โดยจดัเยาวชนท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

ผลการประเมินการจดักิจกรรม พบวา่ เยาวชนสว่นใหญ่ตอบคําถามได้ถกูต้อง วิทยากรมีการถ่ายทอด

เนือ้หาครบถ้วน เปิดโอกาสให้เยาวชนซกัถาม และตอบคําถามได้ชดัเจน  

ผู้ มีสว่นร่วมในชมุชนสะท้อนความคิดวา่  ความสําเร็จของครัง้นีเ้กิดจากการมีส่วนร่วมกันผ่านจาก

ประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล  การมีความผูกพันทางเครือญาติ  การท่ีเยาวชนเคยมีประสบการณ์จาก

ครอบครัว  กิจกรรมมีการบรูณาการความรู้ท่ีเหมาะสมตามสภาพจริงในพืน้ท่ีนา และเกิดกระบวนการการเรียนรู้

ตามอธัยาศยั  
 

คาํสาํคัญ:  การเรียนรู้   การพฒันาแบบมีสว่นร่วม   ข้าว 

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 
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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  

คาํนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

4กระบวนการมีส่วนร่วมนับเป็นหัวใจของการพัฒนาจิตสํานึกเป็นแรงผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ชุมชน (โกวิทย์ พวงงาม, 2551:348) โดยมีองค์ประกอบสําคญัคือต้องมีการเรียนรู้ร่วมกนั 4มีการปรับตวัเข้ากับ

บริบท ผ่านการคิด ประสบการณ์ไปสู่ความตระหนักในแต่ละบุคคล (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2539: 25 และ 

มาลี จุฑา, 2544: 64) ซึ่งคล้ายคลงึกับกับการสร้างความรู้ในชุมชนซึง่มีขัน้ตอนตัง้แต่การกําหนดความรู้ของ

ชมุชน  การแสวงหาความรู้ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ และ การนําความรู้ท่ีได้ไปปฏิบติั (เฉลิมพล คงจิตต์ 

และคณะ, 2554 :8-9)  ทัง้นีต้้องอาศยัการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ซึง่ Rossman and Schlatter (2005: 33-

44) ได้แนะนําไว้ 6 ประการ ได้แก่ การมีปฏิสมัพนัธ์ การจดัเตรียมสถานท่ี อปุกรณ์ กติกา ความสมัพนัธ์ การ

เคลื่อนไหว ท่ีต้องสอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ด้านพทุธพิสยั ด้านจิตพิสยั ด้านทกัษะพิสยั 

ทัง้นีจํ้ารัส สกัลอ (2552) ได้พบวา่ความสําเร็จในการถ่ายทอดความรู้การทํานาข้าวอินทรีย์ ต้องทําให้เกิดลกัษณะ

ดงันี ้มีการชกัชวน การเป็นตวัอย่างท่ีดีในการปฏิบติั การกําหนดกฎระเบียบ การให้คําปรึกษาได้ตลอดเวลา การ

ให้กําลงัใจแก่เกษตรกรท่ีกําลงัอยู่ในช่วงการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกบัสมาชิก สมาชิก

กบัผู้ นําและสมาชิกกบัเครือข่ายภายนอก ซึง่ผู้ นําต้องเป็นผู้ ท่ีเช่ือมประสาน เอือ้อํานวยตอ่กระบวนการเรียนรู้  
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ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนได้พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย-

โรงเรียน-ชุมชน เร่ิมจากการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันกบัโรงเรียนท้องถ่ิน โดยได้พฒันาหลกัสตูรท้องถ่ิน

ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถใช้ในโรงเรียนท้องถ่ินตามสภาพจริงได้ (Traimongkolkul P., Prosong 

T., Sunti S. and Nirun Y. 2007) ตอ่มาได้พฒันาเครือข่ายในชมุชนเป็นพืน้ท่ีปฏิบติัการทางสงัคมศาสตร์ (Social 

Lab) ขึน้ในตําบลสระสี่มมุ อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม เพ่ือให้นิสิตและคณาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กบัชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม (สมิุตร และดํารงค์, 2553) ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนชาวนาบ้านดอน

เตาอิฐในเร่ืองการต่อยอดความรู้ในกระบวนการทํานา (ดํารงและ คณะ,2552) และเกิดการพฒันาการรวมกลุ่ม

แม่บ้านบ้านดอนเตาอิฐผ่านกิจกรรมการเพาะเห็ดเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน (เทียมพบ และคณะ, 2553)4 จาก

การจดัเวทีประชุมเพ่ือทบทวนผลการดําเนินงานร่วมกบัชมุชนในการพฒันางานต่อ ชุมชนเห็นว่าการสร้างความ

เข้มแข็งให้กบัชุมชนอย่างต่อเน่ืองควรให้ความสําคญักบัเยาวชน โดยทําให้เยาวชนตระหนกั มีความรู้และเข้าใจ

ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ “ข้าว” ซึ่งเป็นวิถีท่ีหล่อเลีย้งชีวิตของชุมชนบ้านดอนเตาอิฐ ดงันัน้ผู้ นําชุมชน 

เกษตรกร จึงเห็นว่าควรจะให้เยาวชนในพืน้ท่ีได้เรียนรู้เร่ืองข้าวในอย่างน้อยท่ีสุดใน 1 กิจกรรม โดยมีผู้ ใหญ่ 

เกษตรกร หรือผู้ รู้ในชุมชนเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ งานวิจัยนีจ้ึงได้ถูกพัฒนาขึน้เพ่ือร่วมกันเรียนรู้และพัฒนา

กิจกรรมการการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ใหญ่สูเ่ยาวชน 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้กรอบแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ท่ีเกิดจากการถ่ายทอดจาก

บรรพบุรุษเก่ียวกับการทํานาและเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีเป็นการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ รวมทัง้แนวคิดการถ่ายทอดองค์

ความรู้ จากผู้ใหญ่สูเ่ยาวชน โดยสามารถสรุปกรอบแนวคิดการวิจยัได้ดงันี ้
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ภาพที่ 1 กรอบความคิดการวิจยั (Conceptual Framework) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง “การพฒันากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองข้าว จากผู้ใหญ่สูเ่ยาวชนบ้านดอนเตา

อิฐ” เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีสว่นร่วม โดย มีวตัถปุระสงค์ดงันี ้ 

1) เพ่ือพฒันากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองข้าวจากผู้ ใหญ่สูเ่ยาวชน  

2) เพ่ือศกึษาผลการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองข้าวจากผู้ใหญ่สูเ่ยาวชน   
วิธีการวิจัย 

งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการ โดยดําเนินการพฒันากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง “ข้าว” 

จากผู้ใหญ่สูเ่ยาวชนของชมุชนบ้านดอนเตาอิฐ หมู ่8 ตําบลสระสี่มมุ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีผู้ มีสว่นร่วม 

ดงันี ้1) กลุม่ผู้ นําชมุชน 2) วิทยากรชมุชน 3) สมาชิกในชมุชน 4) กลุม่เยาวชนและ 5) ผู้ วิจยั  

ขัน้ตอนการดาํเนินการวิจัย 

การดําเนินการการวิจยัแบ่งเป็น 2 ระยะ  ดงันี ้ 

ระยะที่ 1 การพัฒนาโจทย์วิจัย  มีขัน้ตอนดําเนินการดงันี ้

1 ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานชุมชนบ้านดอนเตาอิฐ โดยวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ รายงานการ

วิจยั เอกสารข้อมลูชมุชน  

2  การจัดเวทีเสวนากับผู้นําชุมชน เพ่ือศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น ทัง้สภาพปัญหา/ความต้องการ

กิจกรรมการพฒันาของชมุชน  

 ปฏิบัติได้ 

การพัฒนา

องค์ความรู้

เร่ือง ข้าว 

การ

เรียนรู้

ชุมชน

 

เครือข่าย

การเรียนรู้/

ม.เกษตร 

การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ /

ศึกษาด้วยตนเอง/ ดูงาน 

 

 

เยาวชน/

  

พั
ฒ

น
าการเรียน

รู้

 

ผู้ใหญ่ 
เหน็คุณค่า/

ความรู้ 

กระบวนการ

ถ่ายทอดความรู้

แบบมีส่วนร่วม 
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3 การสนทนากลุ่มกับชุมชน ทําการรวบรวมปัญหา และความต้องการของชุมชน นํามาสนทนา

กลุม่ เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการของชมุชน โดยใช้เคร่ืองมือ ได้แก่  เส้นแบ่งเวลา เทคนิคแผนผงัความคิด  

ระยะที่ 2 กระบวนการ และขัน้ตอนการวิจัยเชงิปฏบิัตกิาร มีขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ที่ 1 ขัน้วางแผน (Planning) โดยการวิเคราะห์กิจกรรมร่วมกบัผู้ นําชุมชน วิทยากรชุมชน และ

นกัวิจยั ใช้การสนทนากลุม่ แผนท่ีความคิด เส้นแบ่งเวลา และการวิเคราะห์ด้วยตารางเมตริกซ์  

 ขัน้ที่  2 ขัน้การปฏิบัติ (Action) และ การสังเกต (Observation) จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์

ความรู้เร่ือง”ข้าว” จากผู้ ใหญ่สู่เยาวชน โดยมีผู้ นําชุมชนเป็นผู้ ถ่ายทอด และคณะผู้ ร่วมเรียนรู้จาก

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน เป็นทัง้ผู้ ดําเนินรายการ อํานวยความสะดวกในการจดักิจกรรม 

และเก็บรวบรวมข้อมลูจากการจดักิจกรรมด้วยการสงัเกตแบบมีโครงสร้าง การสมัภาษณ์วิทยากรในเชิงลึก (In 

depth Interview) การสัมภาษณ์กลุ่ม (Group Interview) กับวิทยากรชุมชน เยาวชน ผู้ ปกครอง และ ใช้

แบบทดสอบ (Test) เพ่ือประเมินความรู้จากการทํากิจกรรมในครัง้นี ้โดยกําหนดกิจกรรมตามรายละเอียดใน

ภาคผนวก 

 ขัน้ที่ 3 การสะท้อนคดิ (Reflective Thinking) สะท้อนผลการจดักิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จาก

ผู้ใหญ่สูเ่ยาวชน โดยการ วิเคราะห์เนือ้หา และการใช้ผงัความคิด (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 แนวทางการดําเนินการวิจยั 

ขัน้ตอน เคร่ืองมือ/วิธีการ แหล่งข้อมูล 

การ

วิเคราะห์ 

และแปล

ผล 

ผลผลิต 

1.การสบืเสาะ

ปัญหาและความ

ต้องการของชมุชน  

-การสนทนากลุม่  -การสงัเกต  

-การใช้แผนท่ีความคิด  

-การวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

-ผู้ นําชมุชน-ชาวบ้าน 

-เอกสาร รายงาน

งานวจิยั ข้อมลูชมุชน 

-วิเคราะห์

เนือ้หา 

-ผงัความคิด 

-ข้อมลูพืน้ฐานการ

พฒันากิจกรรม 

2.การพฒันา

วางแผน (Plan) 

และการสงัเกต

(Observation) 

 

-การวิเคราะห์ตารางเมตริกซ์  

-การสนทนากลุม่  

-การใช้แผนท่ีความคิด  

-กิจกรรมเส้นแบง่เวลา  

-การวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

-วิทยากรชมุชน 

-ผู้ปกครอง เยาวชน 

-นกัวิจยั -เอกสาร 

รายงานงานวจิยั 

ข้อมลูชมุชน 

-วิเคราะห์

เนือ้หา 

-ผงัความคิด 

 

กิจกรรม 

3.การจดักิจกรรม

การถา่ยทอด

ความรู้ การปฏิบตั ิ

การสงัเกต 

-การสงัเกต   

-การสมัภาษณ์เชิงลกึ 

-การสมัภาษณ์กลุม่  

-แบบทดสอบ  

-วิทยากรชมุชน 

-เยาวชน 

-ผู้ปกครอง 

 

-สถิติ

พืน้ฐาน 

 -วิเคราะห์

เนือ้หา 

-ผลการเรียนรู้ของ

เยาวชน 

-ผลการใช้กิจกรรม 

4.การสะท้อนผล 

การสะท้อนคิด  

การสงัเกต 

-การสนทนากลุม่  

-การสงัเกต   

-การทบทวนหลงัการปฏิบตัิ  

-การใช้แผนท่ีความคิด  

-วิทยากรชมุชน 

-เยาวชน 

-ผู้ปกครอง 

-นกัวิจยั 

วิเคราะห์

เนือ้หา  และ

การใช้ผงั

ความคิด 

-จดุเดน่ และจดุ

ด้อยของกิจกรรม 

-ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุง 

 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1613 

ผลการวิจัย 

บริบทของพืน้ที่ 

ชมุชนบ้านดอนเตาอิฐ ตัง้อยู่ท่ีหมู ่8 ต.สระสี่มมุ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม เกิดจากการย้ายถ่ินของกลุ่ม

เชือ้สายไทยวน ในจงัหวดัราชบุรี เม่ือ 100 ปีก่อน  ปัจจุบนัมีครัวเรือนจํานวน 116 ครัวเรือน ประชากรรวม 547 

คน เป็นชาย 262 คน หญิง 285 คน มีพืน้ท่ีรวม 1,860 ไร่ อาชีพหลกัคือเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานามี 

จํานวน 68 ครัวเรือน พืน้ท่ีของหมูบ้่านอยู่ในเขตชลประทาน ท่ีดินเหมาะแก่การเพาะปลกู ในหมูบ้่านประกอบด้วย 

กองทนุท่ีเข้มแข็ง ได้แก่ กองทนุผลิตพนัธุ์ข้าวและปุ๋ ย กองทนุรถไถตีนา จดุเดน่ของหมูบ้่าน คือ ประกอบอาชีพการ

ทํานามากท่ีสดุในตําบลสระสี่มมุ มีลานตากข้าวเป็นสมบติัส่วนรวมของหมู่บ้าน มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศนูย์ข้าว

สระสี่มุมรวมใจเป็นองค์กรชุมชนท่ีเน้นการพึ่งตนเอง และท่ีสําคัญคือเป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุ์ ดีของจังหวัด

นครปฐม 

ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ 

การพฒันากิจกรรมการถ่ายทอดความรู้   แบ่งออกได้เป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้การสํารวจปัญหาและ

ความต้องการของชมุชน 2) การจดัทําร่างเอกสารประกอบการเรียนรู้ 3) การนําร่างกิจกรรมให้กบัผู้ นําชมุชนเพ่ือ

จดัทําแผนกิจกรรมเร่ืองการถ่ายทอดความรู้ และ 4) การจดักิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้  

ผลการพฒันาแผนการจดักิจกรรมการถ่ายทอดความรู้มีดงัต่อไปนี ้

ปัญหาและความตอ้งการของชมุชน 

จากการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนัของชมุชน ได้ข้อสรุป4 ดงันี ้ 

1. ขาดการสืบทอดวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัการทํานา เช่น การทําขวญัข้าว  

2. ขาดการสืบทอดอาชีพทํานา ซึง่ปัจจบุนัลกูหลานชาวนาหนัไปทํางานอย่างอ่ืนแทน  

3. เทคโนโลยีการเกษตรสมยัใหมส่ง่ผลตอ่วิถีชีวิต ได้แก่ สารเคมีตกค้างในร่างกาย การมีหนีส้ิน และการ

ขายท่ีนา  

4. เยาวชนขาดความรู้เร่ืองข้าว ไมส่ามารถแยกความแตกต่างระหวา่งต้นข้าวกบัต้นหญ้าได้ 

จากปัญหาดงักลา่ว  ได้มีการยืนยนัปัญหาและค้นหาความต้องการของ

ชมุชนจากมมุมองของผู้ นําชมุชนและชาวบ้าน พบวา่ ปัญหาสําคญัท่ีชมุชนเห็น

ร่วมกนัคือ เยาวชนรุ่นใหมร่วมถงึผู้ ใหญ่ในชมุชนหลายคนไมไ่ด้ยดึอาชีพทํานาเป็น

อาชีพหลกัดงัเช่นท่ีบรรพบรุุษเคยได้ทํามา ทําให้อนาคตอาชีพการทํานาอยู่บนความ

เสี่ยงท่ีจะขาดผู้สืบทอด ดงันัน้  ส่ิงทีช่มุชนตอ้งการคือ การใหค้วามรู้เกีย่วกบั

กระบวนการทํานาเพือ่ใหเ้ยาวชนและผูที้ส่นใจในชมุชนไดมี้โอกาสเขา้มารับรู้และทดลองปฏิบติั โดยมีเนือ้หาท่ี

เห็นวา่ควรถ่ายทอดให้เยาวชน 3 เร่ือง  ได้แก่ การเตรียมเมลด็พนัธุ์ข้าว การหวา่นข้าว  การสงัเกตแมลง สรุปได้ดงั

ตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง “ข้าว” จากผู้ใหญ่สูเ่ยาวชน 

ช่ือกจิกรรม  เม่ือฉันเป็นชาวนา 

คาํถามวิจัย รายละเอียดของกิจกรรม 

การถา่ยทอดองค์ความรู้เร่ือง 

“ข้าว” ควรมีเนือ้หาอะไรบ้าง 

วตัถปุระสงค์  

เพ่ือให้เยาวชนได้รู้จกัวถีิชีวิตของชาวนา และสามารถอธิบายขัน้ตอนการทํานาได้ 

เนือ้หา 

การเตรียมเมลด็พนัธุ์ข้าว  การหวา่นข้าว 

การสงัเกตแมลงในนาข้าวโดย 

วิทยากรควรประกอบด้วย

ใครบ้าง 

-ประธานคณะกรรมการศนูย์สง่เสริมการทํานา

ข้าว บ้านดอนเตาอิฐ 

-ผู้ใหญ่บ้าน  -ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

-ผู้ เช่ียวชาญในการทํานา 2 ทา่น  

 

กลุม่เยาวชนท่ีเข้าร่วมควร

เป็นเยาวชนในชว่งอายใุด 

เยาวชนไมจํ่ากดัอาย ุ10-20 คน  

กิจกรรมท่ีจดัควรมีอะไรบ้าง 1. กิจกรรมพบกนัท่ีเถียงนาน้อย 

2. ค้นหาแมลงในนาข้าว(โฉบแมลง) 

3. กิจกรรมนนัทนาการ 

4. เลา่เร่ือง “แมลงในนาข้าว” 

5. เลา่เร่ืองและสาธิต “การเตรียมพนัธุ์และ

หวา่นข้าว” 

6. ลงุป้าพาหลานหวา่นข้าว (ลงพืน้ท่ีหวา่นข้าว

แปลงนาจริง) 

7. เปิดเวทีเลา่เร่ือง 

8. เวทีสะท้อนผลการถา่ยทอดความรู้ 

 

 
 

ระยะเวลาในการจดั  จดักิจกรรมตอ่เน่ือง 1 วนั แบง่เป็นช่วงเช้าและ

บา่ย เลอืกช่วงเวลาท่ีกลุม่เยาวชนสะดวก 

 

สถานท่ีท่ีเหมาะสมควรเป็น

อยา่งไร  ท่ีไหน 

จดักิจกรรมท่ีศนูย์ข้าวชมุชนของหมูบ้่าน และ

แปลงนาของเพ่ือนบ้าน 

 

ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองข้าวจากผู้ใหญ่สู่เยาวชน 

จากการประเมินความรู้เร่ืองการเตรียมพันธุ์ ข้าวและการหว่านข้าว และการสังเกตแมลง โดยใช้

แบบทดสอบความรู้ ท่ีร่วมกันสร้างขึน้พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ตอบคําถามได้ถูกต้อง วิทยากรมีการถ่ายทอด

เนือ้หาครบถ้วน เปิดโอกาสให้เยาวชนซกัถาม และตอบคําถามได้ชดัเจน มีรายละเอียดดงันี ้

ผลการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการเตรียมพันธ์ข้าวและการหว่านข้าว  

คณะผู้ ร่วมวิจยัจดัทําแบบประเมินขึน้มา 2 ชดุ คือ ชดุท่ี 1 แบบประเมินความรู้เร่ืองข้าวโดยใช้ภาพ ชุดท่ี 

2 แบบประเมินความสนใจและการมีสว่นร่วมของกลุม่เยาวชน ใช้รูปแบบประเมินแบบ Rubric ร่วมกบัการสงัเกต
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แบบ พบวา่ เยาวชนสว่นใหญ่ตอบคําถามได้ถูกต้อง ยกเว้นข้อคําถามข้อท่ี 4 ท่ีให้เยาวชนเรียงลําดบัขัน้ตอนการ

เตรียมเมลด็พนัธุ์ข้าวก่อนนําไปปลกู สว่นใหญ่ตอบผิด คือ ผิด 11 คนจากเยาวชนทัง้หมด 18 คน (ตารางท่ี 3) 

ตารางที่ 3  แสดงผลการทดสอบความรู้เร่ืองข้าวของเยาวชน 

ข้อที่ เร่ือง จาํนวนผู้ตอบ (คน) n=18 

ผิด ถูก ไม่ตอบ 

1 แยกความแตกต่างระหวา่ง “ต้นข้าว” กบั “ต้นหญ้า” - 18 - 

2 ระบช่ืุอเรียกของข้าวท่ีเพาะปลกูตามฤดกูาล (ข้าวนาปี) 1 17 - 

3 เรียงลําดบัขัน้ตอนการเตรียมเมลด็พนัธุ์ข้าวก่อนนําไปปลกู 11 4 3 

4 ระยะเวลาท่ีใช้ตัง้แตก่ารเตรียมพนัธุ์ข้าวไปจนกระทัง่การเก็บเก่ียว (120 

วนั) 

2 14 2 

5 ระยะเวลาท่ีแช่พนัธุ์ข้าวในนํา้ก่อนปลกู (1 วนั) - 18 - 

6 ระยะเวลาท่ีคลมุข้าวเพ่ือให้ข้าวเร่ิมงอกก่อนปลกู (1 คืน) 1 17 - 

7 ลกัษณะการหวา่นข้าวท่ีดี (หวา่นให้กระจายตวั) 1 17 - 

8 ระบภุาพของการตีเทือก 1 17 - 

9 ระบภุาพของการทํานาแบบ “หวา่นนํา้ตม” 3 14 1 

10 ระบพุนัธุ์ข้าวท่ีไมไ่ด้ใช้ปลกูในเขตบ้านดอนเตาอิฐ (พวงไร่2) 1 17 - 

 

ผลการประเมินความรู้เร่ืองแมลง  

ผู้ตอบคําถามส่วนใหญ่จะได้คะแนนสูงกว่า ร้อยละ 90 มีเพียง 2 รายท่ีได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 80 

สําหรับคําถามเก่ียวกบัแมลงท่ีมีผู้ตอบผิดมากถงึ 8 คน คือ มวนเขียวดดูไข่ รองลงมาคือ  แตนเบียน มีผู้ตอบผิด 4 

คน รายละเอียดผลการประเมินดงันี ้

 
ภาพท่ี 2 สรุปผลการประเมินความรู้เร่ืองแมลง 

ผลการประเมินการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 

จากการประเมินการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรทัง้ 4 ท่าน พบว่า ในภาพรวมวิทยากรมีการถ่ายทอด

เนือ้หาครบถ้วน เปิดโอกาสให้เยาวชนซกัถาม และตอบคําถามได้ชดัเจน มีมนุษยสมัพนัธ์กบัผู้ ร่วมกิจกรรม ส่วน

ข้อบกพร่องท่ีพบอยู่บ้าง คือการขาดเทคนิคในการสร้างความน่าสนใจขณะการบรรยายและการทดลองปฏิบัติ 

(ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4   ผลการประเมินการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 

เร่ือง 

ระดบัการให้ความสนใจ (n=16) 

ดีมาก ดี  พอใช้  ควร

ปรับปรุง 

1. ถ่ายทอดเนือ้หาได้ครบถ้วนตามท่ีได้กําหนดร่วมไว้กบัคณะผู้ วิจยั 6 5 5 - 

2. เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ซกัถาม 6 10 - - 

3. ตอบคําถามได้ชดัเจน เข้าใจง่าย 6 7 3 - 

4. มีเทคนิคในการสร้างความน่าสนใจขณะการบรรยายและการทดลอง

ปฏิบติั 

2 7 7 - 

5. ควบคมุเวลาได้ดี 4 6 6 - 

6. มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 8 8 - - 

การสะท้อนคิดจากเวทีเล่าเร่ือง   

 การสะท้อนคิด การจดัเวทีเล่าเร่ือง “เม่ือฉันเป็นชาวนา” ผู้ ร่วมสะท้อนคิด ประกอบด้วย 1) วิทยากร 2) 

เยาวชน 3) ผู้ปกครองและสมาชิกในชมุชน 4) ผู้ ร่วมเรียนรู้ (คณะผู้ วิจยั) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้(ตารางท่ี 5) 

ตารางท่ี 5 การสะท้อนคดิตอ่กิจกรรมการเตรียมเมล็ดพนัธุ์และการหวา่น 

สรุปประเด็น ตัวอย่างความคิดเหน็ของผู้ ร่วมเรียนรู้ 

เวลาในการจัดกิจกรรม 

 
ควรเพ่ิมระยะเวลาการจดั

กิจกรรม โดยจดัอยา่งน้อย 2 

วนั เพ่ือให้เนือ้หาสาระ

ครอบคลมุการทํานา หรืออาจ

ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน

เพ่ือให้เรียนรู้ครบวถีิการผลติ 

“การจดักิจกรรมนี ้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกบัการหว่าน …หากจะลงลึกต้องใช้เวลา

มากกว่าน้ี  การจดักิจกรรมในวนันีต้อ้งการใหเ้กิดการเรียนรู้ในเร่ืองหลกั ๆ เท่านัน้” 

(วิทยากร) 

“..เวลาในการจัดกิจกรรมวันน้ีน้อยไป  ควรจดั 2 วนั โดยใหมี้การเรียนรู้ทัง้นาดํา

และนาหว่าน” (เยาวชน)   

“สําหรบัเยาวชนทีว่่ากิจกรรมเวลานอ้ย  จริง ๆ แลว้เราเจาะจงในเร่ืองหลกั ๆ ทีต่อ้ง

เรียนรู้  อาทิ  เพลีย้ะกระโดดสีน้ําตาล มาแลว้ ไล่แลว้ไม่ไป  ซ่ึงเพลีย้ะเหล่านีนํ้าไวรสั

และทําใหใ้บข้าวหยิก  แมลงทีจ่ะนําเชื้อโรคมาสู่ขา้ว เช่น  ผีเสือ้  ซ่ึงมีดว้ยกนั 4 ชนิด  

เช่น ผีเสือ้ปีกลายหยกัทําใหเ้กิดหนอนม้วนใบ    ผีเสือ้สีชมพูอ่อนเหลือบทําใหเ้กิด

หนอนกอข้าว   เรายงัไม่เจาะลึกว่าแมลงตวัไหนมีประโยชน์อย่างไร  ซ่ึงตอ้งใช้เวลา

มากกว่านี.้..” 

      “ในความเห็นคิดว่าตอ้งใช้เวลาอย่างนอ้ย 4 เดือน  ในการเรียนรู้การทํานา  

การศึกษาในเร่ืองนีต้อ้งเรียนรู้ตัง้แต่การทํานา  การจดักิจกรรมยงัไม่อธิบายถึงวิถีชีวิต

การทํานา  การหว่านตอ้งเรียนรู้เร่ืองเคร่ืองมือทีใ่ช้ และเทคนิคต่าง ๆ   การทํานาใน

อนาคตในการเพ่ิมผลผลิต  เพ่ิมอย่างไร  หากลดตน้ทนุการผลิตลดอย่างไร  และ

เพราะอะไร” 

เนือ้หา      “อดีตเคยทํานาของตนเอง และปัจจุบนัมีอาชีพรบัจ้างทํานา  การถ่ายทอดความรู้
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สรุปประเด็น ตัวอย่างความคิดเหน็ของผู้ ร่วมเรียนรู้ 

เนือ้หาท่ีจดัเป็นเพียงพืน้ฐาน

การทํานา ซึง่ยงัมีรายละเอียด

อีกมาก   

ในวันน้ีเป็นความรู้ที่มีอยู่แล้ว ไม่มีอะไรใหม่ 

            “กิจกรรมการถ่ายทอดในวนันีมี้ความเหมาะสม กบัความรู้ทีต่อ้งการถ่ายทอด

เพราะเป็นความรู้พืน้ฐาน   

กิจกรรมการเรียนรู้ 
เรียนรู้ร่วมกนัในครอบครัว  

     ...หากเป็นกิจกรรมทีถ่่ายทอดใหเ้ด็ก เพือ่ใหเ้ด็กอยากทํานา เพือ่ใหเ้ห็นคณุค่านัน้ 

จะต้องพาลกูไปด้วยเวลาทํานาทุกคร้ัง  

สิ่งที่ได้เรียนรู้ 

ชอบกิจกรรมเรียนรู้เก่ียวกบั

แมลง 

 

    “การร่วมกิจกรรมในวนันีทํ้าใหรู้้ว่าแมลงชนิดใดเป็นประโยชน์ และแมลงชนิดใดเป็น

โทษทําลายนาข้าว 

   …ชอบกิจกรรมโฉบแมลง และจะนําความรู้ทีไ่ดร้บัไปใหเ้พือ่นๆ ไดเ้รียนรู้ดว้ย”  

“ไดเ้รียนรู้การหว่านข้าว ดว้ยเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการหว่านขา้ว” (เยาวชน) 

     “การร่วมกิจกรรมในวนันีทํ้าใหรู้้เร่ืองแมลงว่าแมลงชนิดใดเป็นประโยชน์  และ

แมลงชนิดใดเป็นโทษทําลายนาขา้ว  แลว้ยงัไดเ้รียนรู้เร่ืองการหว่านดว้ย  และ

เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการหว่าน...สามารถนําไปถ่ายทอดใหเ้พือ่นๆต่อได้” (เยาวชน) 

ความพึงพอใจต่อการเข้า

ร่วมทาํกิจกรรม 

มีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมท่ี

จดัขึน้ มีความเหมาะสม 

“รู้สึกดีใจที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กบั พี ่ๆ เพือ่น ๆ และนอ้ง  เพือ่ให้ความรู้กระจายไป

ทัว่หมู่บา้นได ้และขอฝากไวว่้าการทํานาของเรายงัคงอยู่ต่อไป”(วิทยากร)   

“กิจกรรมในวนันีเ้หมาะสมแลว้ ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป” (เยาวชน) 

วิทยากร 

วิทยากรมีความรู้ดี อาจมีความ

แตกตา่งกนัในเร่ืองเทคนิคการ

ถ่ายทอดขึน้กบัประสบการณ์ 

“…แต่บคุลิกภาพของวิทยากรแต่ละคนต่างกนั บ้างก็พูดดี พูดเก่ง แต่บางคนก็ไม่ค่อย

พูด ทําใหวิ้ทยากรแต่ละคนมีการถ่ายทอดความรู้จริงในสดัส่วนทีไ่ม่เท่ากนั” 

 “วิทยากรบางคนอาจไม่ชินกบัการจดังานที่เป็นทางการ หรือพูดต่อหนา้สาธารณะไม่

เก่ง ก็เลยทําใหก้ารถ่ายทอดความรู้ดูขดัธรรมชาติไปบา้ง” 

 “เด็กบางคนที่ไม่เคยทํานา ก็ไม่รู้จะถามอะไรวิทยากร ขณะเดียวกนั เด็กที่ทํานาก็ได้

เรียนรู้มาบา้งแลว้ การซกัถามถึงไม่มีเท่าทีค่วร” 

ปัจจัยสนับสนุน 

ความเป็นเครือญาติ ทําให้การ

เรียนรู้เป็นธรรมชาต ิ

“ความเป็นเครือญาติ เพือ่นฝงู น่าจะมีส่วนช่วยสร้างความรู้สึกและบรรยากาศที่ดีใน

งานระหว่างเด็กกบัวิทยากร” 

สะท้อนผลการวิจัย 

จากการสรุปผลดงักลา่วข้างต้น  อภิปรายผลสรุปได้ดงันี ้

 1  การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเป็นประชาธิปไตย  ความสําเร็จของการวิจยัเกิดจากการมี

ส่วนร่วม ตัง้แต่กระบวนการพัฒนาโจทย์ พัฒนากิจกรรม เป็นผลให้กิจกรรมตอบสนองความต้องการและเป็น

ประโยชน์กบัชุมชน ทุกคนก็มีโอกาสท่ีจะแสดงความเห็นผ่านช่องทางทางการและไม่เป็นทางการ  เป็นข้อมลูท่ีมี

ความสําคญัเท่าเทียมกนั และผ่านจากประสบการณ์จริงของแตล่ะบคุคล  

2 ความสําเร็จของกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้   เยาวชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนใจ 

ทําให้กิจกรรมสําเร็จตามเป้าหมาย เน่ืองจากคณะวิทยากร กลุม่เยาวชนและผู้ปกครอง มีความผกูพนักนัทางเครือ

ญาติบรรยากาศของการถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างกันเอง นอกจากนี ้เยาวชนสามารถนําความรู้และ

ประสบการณ์มาถ่ายทอดให้เพ่ือนคนอ่ืนๆได้ อีกทัง้มีผู้ปกครองมาช่วยให้คําแนะนําอีกทอดหนึ่ง สอดคล้องกับ
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ความเห็นของ โกวิทย์ พวงงาม (2553: 15)  ท่ีกล่าวว่า คนจะมีความมั่นคงเพราะสามารถระบุได้ว่าตนเป็น

สมาชิกของกลุ่ม มีลกัษณะร่วมในด้านคุณค่า บรรทดัฐาน มีการถ่ายทอดทกัษะและประสบการณ์ให้กนัและกัน 

นอกจากนี ้การสื่อสารท่ีไม่เป็นทางการ ยังช่วยเสริมให้บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปอย่างราบร่ืน กล่าวคือ 

ลกัษณะการถ่ายทอดระหว่างวิทยากรกบักลุ่มเยาวชนและระหว่างเยาวชนด้วนกนัเองนัน้มีความเป็นเป็นกนัเอง

สงู ใช้ภาษาท่าทางเป็นธรรมชาติ เนือ้หามีขอบเขตท่ีชดัเจน เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีมีอยู่ และสดุท้าย ผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมมีจดุร่วมบางประการท่ีเหมือนกนั (สมบรูณ์ สิริสรรหิรัญ, 2546: 86-87) คือ มีความเก่ียวข้องกบัอาชีพทํา

นา ทําให้ลดปัญหาเร่ืองของภมิูหลงัไปได้ การถ่ายทอดความรู้จงึมีลกัษณะแบบพ่อสอนลกู  ลงุสอนหลาน  เพ่ือน

สอนเพ่ือนแทน  

 3 ผลจากการจัดกจิกรรมการถ่ายทอดความรู้  การพฒันากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง

ข้าวจากผู้ใหญ่สูเ่ยาวชนท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้จดัทําขึน้โดยการบูรณาการความรู้ให้ความเหมาะสมกบัการเรียนรู้

ของชมุชนหรือการเรียนรู้ตามอธัยาศยั คือ ผู้ เรียนเลือกเรียนในสิ่งท่ีตนสนใจและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  

กิตตกิรรมประกาศ 

 งานวิจยันีไ้ด้รับทนุสนบัสนนุจากคณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยา

เขตกําแพงแสน 

เอกสารอ้างอิง 
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