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บทคัดย่อ 
การศกึษาในครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือการอนุรักษ์ข้าวพนัธุ์

พืน้เมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี พืน้ท่ีศึกษาชุมชนบ้านดอนแฟบ หมู่ 10 ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัด

นครปฐม ด้วยการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยดําเนินการจดัทํา

แผนพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมปฏิบัติตามแผนกิจกรรมท่ีกําหนด พร้อมทัง้สังเกตการณ์ระหว่าง

กระบวนการ และผลสะท้อนจากการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ วิจยั สมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้ฯ ผู้ นําชุมชน 

และภาคีท่ีเก่ียวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง การจดัเวที การสมัภาษณ์ การสงัเกต การ

วิเคราะห์เนือ้หาเช่ือมโยงและสรุปผลการศกึษาพบว่า ชุมชนบ้านดอนแฟบ เร่ิมมีการทํานาเพ่ือการอนุรักษ์ด้วย

การปลกูข้าวพันธุ์พืน้เมืองพนัธุ์หอมนครชัยศรีไว้บริโภคเองภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมจากสํานกังานการ

ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดันครปฐม มีการจดัตัง้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มอนุรักษ์ข้าวพนัธุ์พืน้เมืองนิลเพชรเขตส.ป.ก.” 

เป็นศูนย์รวมในการพัฒนาเครือข่ายฯ อย่างเป็นระบบและได้รับการยอมรับตามกฎหมาย ผลของการพัฒนา

เครือข่ายทําให้เกิดการทํางานร่วมกันระหว่างสมาชิกในเครือข่ายและภาคีท่ีเก่ียวข้อง สมาชิกเครือข่ายเกิดการ

เรียนรู้ในเร่ืองการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประวติัศาสตร์ชุมชน ความเป็นมาของข้าวพนัธุ์หอมนครชยัศรี การ

ออกแบบตราสญัลกัษณ์ประจํากลุม่  

คาํสาํคัญ: เครือข่ายการเรียนรู้ การมีสว่นร่วม ข้าวพนัธุ์หอมนครชยัศรี การอนรัุกษ์ข้าวพนัธุ์พืน้เมือง  

ABSTRACT 

The study of this objective for development of learning involved for conservation of Indigenous 

Homnakhonchaisri Rice. The study area of village Moo.10 BAN DON FAEB community Ninlaphech 

Banglane district, Nakhonpathom province by Participatory Action Research, by technique has been 

applied learning network together and participating in the plan activities, along with the observation 

between process and the feed-back of the obtained results between the researcher, members of 

participatory learning Network, leader and participtor, the data were obtained from the related 

researcher, the interviews and the observation, the content analysis and the conclusion of the study 

BAN DON FEAB community began farming for indigenous Homnakhonchaisri Rice for consume from 

the support and promote of Nakhonpathom  ALRO. Have to how that the group is The “ANOO-LAK-

KLAW-PHAN-PHOON-MUENG-NINLAPETH-KAED-SOO-POO-KOO” is a center the Development of 
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Participatory Leaning Network for Conservation of Indigenous Homnakhonchaisri Rice in 

Nakhonpathom orderly, and recognized by law. Results of the development and know collaboration 

together in the network and know about registration in the groups, know community’s history and logo 

design for the group. 
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คาํนํา 

การทําการเกษตรและวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สภาพสังคม

เปลี่ยนแปลงไป การผลิตแบบพอมีพอกินมาเป็นผลิตเพ่ือการค้า เกษตรกรปลกูพืชตามความต้องการของตลาด 

การผลิตของเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ ยเคมี สารเคมี ใช้เคร่ืองจักรแทนแรงงานคน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตทาง

การเกษตรสงูซึง่ชมุชนบ้านดอนแฟบ เป็นชมุชนหนึง่ท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะต้นทนุการผลิตท่ีสงู และปลกูข้าว

เพ่ือจําหน่ายอย่างเดียว ไม่มีการลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการปลกูข้าวไว้บริโภคเอง การส่งเสริมการผลิตข้าว

พนัธุ์พืน้เมืองน่าจะเป็นแนวทางหนึง่ในการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างน้อยก็

ทําให้ลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการผลิตข้าวไว้บริโภคเอง และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพืน้เมืองพนัธุ์หอมนคร

ชัยศรีไม่ให้สูญหายไป สามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินให้มีความเข้มแข็งได้ 

เครือข่ายเป็นกระบวนการทํางานท่ีมีการเช่ือมโยงประสานงานระหว่างบุคคล องค์กรหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีฐานท่ี

ตัง้อยู่บนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน ร่วมกันพัฒนาเครือข่ายและได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง โดยเร่ิมตัง้แต่การเรียนรู้ การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการ ร่วมรับผลประโยชน์ (ปรีดา 

ศรีนฤวรรณ และคณะ, 2550) ซึง่สอดคล้องกับข้อเสนอเพ่ือการวิจยัและพัฒนาโครงการการพฒันารูปแบบการ

เช่ือมตอ่องค์ความรู้ในเส้นทางสินค้าข้าวจงัหวดันครปฐม (สนัติ ศรีสวนแตง และคณะ, 2552) ได้เสนอแนวทางใน

การวิจยัและพฒันาการสร้างมลูคา่เพ่ิมจากวิถีชีวิตการทํานาของชมุชน การพฒันาพืน้ท่ีข้าวเฉพาะ เช่น พืน้ท่ีผลิต

ข้าวคณุภาพสําหรับบริโภค รวมถงึการพฒันาพนัธุ์ข้าวปลกูในนาชลประทานท่ีใช้บริโภคและแปรรูป  

ผู้ วิจยัในฐานะเป็นนกัศกึษาปริญญาโท ภาควิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศกึษาศาสตร์

และพฒันศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และทํางานในหน้าท่ีนกัวิชาการปฏิรูปท่ีดิน 

ซึ่งมีบทบาทในการดําเนินงานพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร และเห็นความสําคญัในการ

พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ข้าวพืน้เมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี โดยการใช้วิธีการ

ศกึษาวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research) เพ่ือนําบทเรียนไปใช้เป็นแนวทางหนึง่

ในการอนรัุกษ์ข้าวพนัธุ์พืน้เมืองและสร้างมลูค่าเพ่ิมการผลิตข้าวในเขตปฏิรูปท่ีดินจงัหวดันครปฐม ตลอดจนการ

พฒันาและสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดินสามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยืน โดยหวงั

เป็นอย่างย่ิงว่าจะเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในเครือข่าย ได้ทํางานเป็นทีม ผลของการพฒันาเครือข่ายเป็น

บทเรียนของการมีส่วนร่วมในการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ข้าวพนัธุ์พืน้เมืองพนัธุ์หอมนครชยัศรี 

และได้แนวทางในการพฒันาและสง่เสริมในพืน้ท่ีอ่ืนตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาบริบทชมุชนบ้านดอนแฟบ ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และบริบทของ

การผลิตและอนรัุกษ์ข้าวพนัธุ์พืน้เมืองพนัธุ์หอมนครชยัศรี 

2. เพ่ือพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ข้าวพืน้เมืองพนัธุ์หอมนครชยัศรี 

 

 

วิธีการวิจัย 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

การศกึษาครัง้นี ้ใช้การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดย

ใช้การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ วิจัย ผู้ มีส่วนได้เสีย ได้แก่กลุ่มเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้ฯ ผู้ นําชุมชน 

และภาคีท่ีเก่ียวข้องในท่ีนีคื้อ เจ้าหน้าท่ีศนูย์เมลด็พนัธุ์ข้าวราชบุรี เจ้าหน้าท่ีเกษตรอําเภอบางเลน ผู้ วิจยัในฐานะ

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรในพืน้ท่ี ส.ป.ก. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจยัคือ การจดัเวที การ

สมัภาษณ์ และการสงัเกต 

 ขัน้ตอนการวิจัย 

 

นกัวิจยั 

        กลุม่เกษตรกร 

(สมาชิกเครือข่ายการ 

            เรียนรู้ฯ) 

ภาคีท่ีเก่ียวข้อง 

- เจ้าหน้าท่ีส.ป.ก.นครปฐม 

- เจ้าหน้าท่ีจากศมข.ราชบรีุ 

- เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมการเกษตร 

- เครือข่ายการ

เรียนรู้แบบมีสว่น

ร่วมในการอนรัุกษ์

ข้าวพนัธุ์พืน้เมือง

พนัธุ์หอมนครชยัศรี 

กระบวนการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมในการ

อนรัุกษ์ข้าวพนัธุ์พืน้เมืองพนัธุ์หอมนครชยัศรี 

1. เตรียมการ/วางแผนร่วมกนั (Plan)  

2. ปฏิบติัตามแผน (Action) และสงัเกตผลการปฏิบติั

ระหวา่งกระบวนการ (Observe) 

3. สะท้อนผลการปฏิบติัจริงจากความคิด (Reflect) 

บริบทชมุชนบ้านดอนแฟบ 
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1. ระยะวางแผน ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาข้อมลูเบือ้งต้นในพืน้ท่ี ด้วยการ

สอบถามแกนนําในปัญหาการปลกูและอนุรักษ์ข้าวพนัธุ์พืน้เมือง ปัญหาของกลุ่มเกษตรกร และศกึษาบริบทของ

พืน้ท่ี ข้อมลู กลุ่มเกษตรกร ข้อมลูการผลิตและอนุรักษ์ข้าวหอมนครชัยศรีในพืน้ท่ีชุมชนเป้าหมาย เตรียมชุมชน 

สร้างความสมัพันธ์กบัชุมชน ศกึษาชุมชนการเตรียมคนและเครือข่ายความร่วมมือ ประชุมวางแผนปฏิบติัการ/

เตรียมความพร้อมและทําความเข้าใจระหว่างนกัวิจัยกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง จัดทําแผนปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ

กําหนดขัน้ตอนการปฏิบติังานและนดัหมายผู้ เข้าร่วมการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ข้าวพนัธุ์พืน้เมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี และเตรียมประเด็นในการทํากิจกรรม ปฏิบัติการจัดทําแผนกิจกรรมการ

พฒันาเครือข่ายร่วมกนั ผู้ เข้าร่วมประชมุประกอบด้วย ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย สมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้ ผู้ นําชุมชน 

ภาคีท่ีเก่ียวข้องได้แก่เจ้าหน้าท่ีศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าวราชบุรี การดําเนินกิจกรรมแผนการพัฒนาเครือข่าย โดย

สมาชิกเครือข่ายร่วมดําเนินการในทุกกระบวนการ ผู้ วิจัยเป็นผู้ อํานวยความสะดวก (Facilitator) ใช้วิธี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้สมาชิกเครือข่ายเป็นคนกําหนดแผนการดําเนินการพัฒนา เป้าหมายการ

ดําเนินการพอสรุปเป็น แผนกิจกรรมการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม  

2. ระยะปฏิบัติการ/สังเกตการณ์ เร่ิมด้วยการประสานงานนัดหมายแกนนํากลุ่มเพ่ือนัดสมาชิก

ปฏิบติัการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม กิจกรรมการตัง้ช่ือกลุ่มโดยให้สมาชิกแต่ละคนเสนอช่ือและ

ใช้วิธีลงคะแนนเสียง กิจกรรมกําหนดบทบาทหน้าท่ี โครงสร้างการบริหารงานของกลุ่ม โดยสมาชิกร่วมกนัเสนอ

ช่ือ กิจกรรมการจดทะเบียนกลุม่ ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เอกสารประกอบการจด

ทะเบียนกลุ่ม ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการจดทะเบียน โดยเร่ิมตัง้แต่เอกสารคําขอจดทะเบียน (แบบ

สวช.01) พร้อมทัง้ให้สมาชิกกลุ่มนําเอกสารประกอบการจดทะเบียนได้แก่สําเนาบัตรประชาชน และสําเนา

ทะเบียนมาด้วย เม่ือจดัทําเอกสารเสร็จได้ย่ืนขอจดทะเบียน และร่วมกนัจดัทําแผนประกอบกิจการวิสาหกิจชมุชน 

แผนพฒันาวิสาหกิจชมุชน ร่วมกนัจดัทําข้อตกลงกลุม่ และจดัทําหนงัสือมอบอํานาจเพ่ือประกอบการจดทะเบียน 

และได้รับการอนมุติัเป็นวิสาหกิจชมุชนจากนายทะเบียน “กลุ่มอนุรักษ์ข้าวพืน้เมืองนิลเพชรเขตส.ป.ก.” เลข

ทะเบียน 2-73-05-10/1-0009 ลงวนัท่ี 18 เมษายน 2555 และกิจกรรมออกแบบตราสญัลกัษณ์ ประจํากลุ่ม มี

สมาชิกร่วมออกแบบทัง้หมด 3 คน จากการสงัเกตการณ์ (Observe) ระหวา่งกระบวนการปฏิบติัการตามแผน ใน

ด้านต่างๆ พบว่าสมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้ได้ร่วมกิจกรรมในทุกกระบวนการท่ีมีการทํากิจกรรมร่วมกัน มีการ

ร่วมมือ ร่วมใจ สนใจ ในการดําเนินกิจกรรมเครือข่าย แต่การแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ท่ีแกนนํา ผลการ

ปฏิบัติได้ตามแผนท่ีกําหนด เกษตรกรมีความรู้สึกดีท่ีได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม ด้านสภาพแวดล้อมท่ี

เก่ียวข้อง พบวา่ บรรยากาศตอนทําสว่นใหญ่ดําเนินการหลงัจากงานของสว่นราชการท่ีนดัหมายเกษตรกรตรงกนั 

ทําให้เวลาท่ีทํากิจกรรมจะเป็นช่วงใกล้เท่ียงและคอ่นข้างร้อน  

 3. ระยะสะท้อนผล ดําเนินการนดัหมายจดัเวทีคืนข้อมลูจากการปฏิบติังานการพฒันาเครือข่ายการ

เรียนรู้ แบบมีสว่นร่วม ให้กบัสมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้ของกลุ่มอนุรักษ์ข้าวพนัธุ์ เร่ิมด้วยการทบทวนการดําเนิน

กิจกรรมครัง้ท่ีผ่านมาทัง้ 4 ครัง้ คืนข้อมลูด้านบริบทชุมชนเร่ิมตัง้แต่ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน สภาพ

ภูมิประเทศ ทรัพยากร การคมนาคม สภาพการตัง้บ้านเรือน ประชากร การปกครอง ข้อมลูกลุ่มองค์กรในชุมชน 

ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม และเหตุการณ์สําคญั ๆ ของชุมชนบ้านดอนแฟบ และตามด้วยบริบทเก่ียวกับการ

ผลิตข้าวหอมนครชยัศรี และสรุปการดําเนินงานตามแผนกิจกรรมการพฒันาของกลุม่ท่ีได้ร่วมกนัปฏิบติั  
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วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลจากการดําเนินกิจกรรมโดยการถอดประสบการณ์ร่วมกัน และวิเคราะห์

ข้อมลูในเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เนือ้หา สรุปข้อมูลจากการสงัเกต เร่ืองราวต่างๆ ตามบริบท ตามความเป็นจริงท่ี

เกิดขึน้ในกิจกรรม สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะจากการดําเนินการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ 

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการศกึษาการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าวพืน้เมืองพนัธุ์หอมนคร

ชยัศรี โดยการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างนกัวิจยั กลุ่มเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้ และภาคีท่ีเก่ียวข้อง เป็น

บทเรียนการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์ข้าวพนัธุ์พืน้เมืองพนัธุ์หอมนครชยัศรี พอสรุป

ได้ดงันี ้

บริบทชุมชนบ้านดอนแฟบ และบริบทของการผลิตและอนุรักษ์ข้าวหอมนครชัยศรี 

1. บริบทชุมชนบ้านดอนแฟบ ตัง้อยู่ท่ีหมู่ 10 ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ตัง้ช่ือ

ชมุชน 

ตามช่ือต้นไม้ท่ีมีอยู่มากในพืน้ท่ี มีพืน้ท่ีประมาณ 4,565 ไร่ สภาพพืน้ท่ีของชุมชนเป็นท่ีราบลุ่ม อยู่ในเขต

ชลประทาน มีคลองวงแหวนรับนํา้ต่อจากคลองนิลเพชรเพ่ือใช้ในการทําการเกษตร มีครัวเรือนประมาณ 140 

ครัวเรือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีอาชีพทํานาเป็นอาชีพหลกั นับถือศาสนาพุทธ มีนายประภา เพียรภักดีเป็น

ผู้ ใหญ่บ้านคนปัจจบุนั เหตกุารณ์ครัง้ประวติัศาสตร์คือนํา้ท่วมใหญ่ช่วงเดือนตลุาคม-ธันวาคม 2554 ทําให้ชุมชน

ได้รับผลกระทบทัง้ด้านเกษตรกรรม และด้านท่ีอยู่อาศยั 

2. บริบทของการผลิตและอนุรักษ์ข้าวหอมนครชัยศรี ลกัษณะข้าวหอมนครชยัศรีเป็นข้าวนาปี เป็น

ข้าวไวแสง ปลูกในช่วงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม ไม่ว่าจะปลูกช่วงไหนของปีผลผลิตก็จะเก็บเก่ียวเวลาเดิม 

ลกัษณะเด่นของข้าวพนัธุ์นีมี้ความหอม ขาว เมล็ดยาวและปลายงอเล็กน้อยเหมือนกบัข้าวนาปีทัว่ไปเม่ือนํามา

หงุมีกลิ่นหอม การเก็บเก่ียวผลผลิตและนําไปสี นํา้หนกัของข้าวท่ีเสียไปกบัการสีข้าวน้อยกว่าข้าวหอมมะลิและ

ข้าวนาปรัง เน่ืองจากสีแล้วได้เนือ้ข้าวสารเต็มเมล็ด ข้าวชนิดนีเ้ป็นข้าวพืน้เมือง มีอายุการครองชีวิตยาวนาน ทํา

ให้มีวิตามิน แร่ธาตมุาก เช่น ธาตเุหลก็ คณุสมบติัต้านทานต่อศตัรูพืชอย่างเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล มีศตัรูพืชน้อย 

ไมจํ่าเป็นต้องดแูลด้วยสารเคมี ลําต้นใหญ่ แข็งแรง มีความสงูประมาณ 2 เมตร แต่เน่ืองจากความสงูมาก จึงล้ม

ได้ง่าย และต้องคอยดนูกและหน ูไมใ่ห้มาทําลายตลอด ผลผลิตต่ํา ประมาณ 30-70 ถงัตอ่ไร่  

    2.1 ความเป็นมาของข้าวหอมนครชัยศรี สืบเน่ืองจากสํานกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม      

(ส.ป.ก.) ได้มีแนวคิดในการสืบสานและอนุรักษ์ข้าวพืน้เมืองในรูปแบบ “ข้าวนพรงค์” บนผืนดินพระราชทานเพ่ือ

ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน

โอกาสทรงพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในปี 2551 โดยสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (ส.ป.ก.

นครปฐม) และเกษตรกรในเขตผืนดินพระราชทานจงัหวดัฉะเชิงเทรา ปลกูข้าว 9 สายพนัธุ์ (ข้าวนพรงค์) ในแปลง

ท่ีดินของนายวิเศษ นามบดีอุบล ตําบลหนามแดง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา ในพืน้ท่ี 1 ไร่ โดย

ข้าว 9 สายพนัธุ์ดี ข้าวแห่งสํานกึกตญั� ู9 อศัจรรย์ จากหวัใจชาวนาในผืนดินพระราชทาน 5 จงัหวดั ได้แก่  ข้าว

หอมสีทอง ข้าวเหนียว กข.6 ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมปทุม ข้าวเหนียวดํา ข้าวหอมมะลิ ข้าว
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สพุรรณ1 และหอมศรีโสธร ซึง่พนัธุ์ดัง้เดิมคือข้าวหอมนครชยัศรีโดยชาวนาจงัหวดัฉะเชิงเทรา นายขวญัชยั รักษา

พนัธุ์ ได้นําไปจากนายอนนัต์ ผลวฒันะ เพ่ือนจากตําบลท่าตําหนกั อําเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม เม่ือปี พ.ศ.

2517 เพราะข้าวพนัธุ์นีท้นตอ่โรคและแมลง โดยในขณะนัน้มีเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลระบาด จึงนําไปปลกูท่ีแปลง

เกษตรกรรมของตนเองท่ีตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวดัฉะเชิงเทรา ข้าวได้ถูกเปลี่ยนช่ือไปเป็นข้าวเทพ

ราช หรือข้าวขวญัชยั ซึง่ปัจจบุนัเป็นข้าวท่ีมีช่ือเสียงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา และจากการดําเนินงานข้าวนพรงค์ ได้

ขออนญุาตตัง้ช่ือข้าวใหมต่ามช่ือวดัหลวงพ่อโสธร เป็นข้าวศรีโสธร ข้าวนพรงค์เม่ือข้าวทัง้ 9 พนัธุ์สกุพร้อมกนัทาง

สํานกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมได้จดังานเกษตรกรผืนดินพระราชทานได้ร่วมกนัลงแขกเก่ียวข้าวนพรงค์

ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2551 และในวนันีเ้องสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวดันครปฐม (ส.ป.ก.นครปฐม) ได้

จดัทําโครงการรับพนัธุ์ข้าวนครชัยศรีคืนถ่ิน พบปัญหาจากการผลิตทําให้เกษตรกรในเขตผืนดินพระราชทานไม่

ปลูกต่อ โดยเกษตรกรให้เหตุผลว่าผลผลิตได้น้อย ขายได้ในราคาไม่แตกต่างจากข้าวทั่วๆ ไป ประกอบกับ

เกษตรกรส่วนใหญ่ค่อนข้างสูงอายุแล้ว การบริหารจัดการกลุ่มไม่สามารถจัดการแปรรูปข้าวเพ่ือขายได้ ทําให้

เกษตรกรหนัไปปลกูข้าวเพ่ือขายในเชิงพาณิชย์มากกวา่ 

2.2 การก่อกาํเนิดการอนุรักษ์ข้าวพันธ์ุหอมนครชัยศรีในชุมชนบ้านดอนแฟบ จุดเร่ิมต้นของการ

ก่อกําเนิดการอนุรักษ์ข้าวพนัธุ์หอมนครชยัศรีในชุมชนบ้านดอนแฟบ เกิดจากนายสมบติั เล็บครุฑ เกษตรกรใน

เขตปฏิรูปท่ีดินเห็นวา่ข้าวนีมี้คณุลกัษณะท่ีดี หอม กินปริมาณแตน้่อย แตอ่ิ่มนาน จงึได้ประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ี

สํานกังานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดันครปฐม ขอนําข้าวพนัธุ์นีไ้ปปลกูในพืน้ท่ีของตนเองในเนือ้ท่ี 3 ไร่ ในช่วงฤดกูาร

ผลิตข้าวนาปีในปี 2552 โดยเร่ิมแรกคิดจะปลกูไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือจึงจะขายให้เพ่ือนบ้าน ประกอบกบัได้

ทราบจากเจ้าหน้าท่ีวา่ไมมี่คนปลกูพนัธุ์นีแ้ล้ว จงึคิดอยากจะอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าวหอมนครชยัศรีนีไ้ว้ไม่ให้สญูพนัธุ์ไป

จากจงัหวดันครปฐม การปลกูในปีแรกให้ผลผลิตประมาณ 30 ถงัต่อไร่ ผลผลิตท่ีได้นําไปสีเป็นข้าวสารและข้าว

กล้องไว้บริโภคเอง และขายเพ่ือนบ้าน บางสว่นเจ้าหน้าท่ีสํานกังานการ ปฏิรูปท่ีดินจงัหวดันครปฐม ได้นําออกไป

จดันิทรรศการ ปีตอ่มาได้ขยายพืน้ท่ีปลกูในเป็น 6 ไร่ ในช่วงฤดกูาลผลิตปี 2553 ผลผลิตท่ีได้ประมาณ 50 ถงัต่อ

ไร่ ในปีนีเ้องได้มีเพ่ือนบ้านสนใจคิดร่วมอนุรักษ์ เพ่ิมขึน้อีกจํานวน 3 ราย ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกนั และเป็น

เกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน จึงชวนกนัมาร่วมเรียนรู้และอนุรักษ์ปลกูข้าวพนัธุ์นีข้ึน้ในปี 2554 การก่อกําเนิดเกิด

กลุม่การอนรัุกษ์ข้าวหอมนครชยัศรีในชมุชนบ้านดอนแฟบ มาจากการท่ีมีเกษตรกรแกนนําของชุมชน นายสมบติั 

เล็บครุฑ ได้ให้ความสนใจและทดลองปลกู ประกอบกบัได้รับโอกาสในการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ

เจ้าหน้าท่ี ในการประสานงานให้องค์ความรู้ / ปัจจัยการผลิตต่างๆ รวมทัง้เกษตรกรแกนนําได้ขยายผลสู่เครือ

ญาติ และสมาชิกเพ่ือนบ้านท่ีมีความเช่ือมประสานกันจากจุดเล็กและขยายไป โดยมีเป้าหมายในการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้และปรับตัว ในการท่ีจะพัฒนาเครือข่ายมีกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยมี

เป้าหมายในการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน เป็นเครือข่ายระดับบุคคล โดยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากส่วน

ราชการในท่ีนีไ้ด้แก่สํานกังานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดันครปฐม ศนูย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวราชบุรี สํานกังานเกษตรอําเภอ

บางเลน  

ผลของการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ข้าวพันธ์ุพืน้เมืองพันธ์ุหอมนครชัยศรี  

1.  ผลของการพัฒนาเชงิประจักษ์ 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1670 

     1.1 ได้แผนการดําเนินการพฒันาเครือข่ายร่วมกนั ในภาพรวมแบ่งเป็นแผนงานระยะสัน้คือการตัง้ช่ือ

กลุม่ การออกแบบตราสญัลกัษณ์ประจํากลุม่และการจดทะเบียนกลุม่เป็นวิสาหกิจชุมชน และแผนงานระยะยาว

คือการเรียนรู้การปลกูข้าวพนัธุ์พืน้เมือง และการพฒันาแปรรูปผลผลิตเพ่ือบริโภคและจําหน่าย 

     1.2 เกิดเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (participatory 

learning) โดยเร่ิมกระบวนการด้วยการประชมุกลุม่ร่วมกนั หาแนวทาง/กิจกรรมการพฒันาเครือข่าย ใช้วิธีร่วมกนั

คิด และร่วมปฏิบติัในการทํากิจกรรมร่วมกนั เป็นการเรียนรู้จากการกระทํา (learning by doing) การได้ทดลอง

ปฏิบติัใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุม่ (group process) เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน ในอนัท่ีจะ

ประสานเช่ือมโยงแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ภายใต้วตัถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่ง

ร่วมกนั (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2537) ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทํากิจกรรมร่วมกัน โดยเร่ิม

ตัง้แตกํ่าหนดแผนการพฒันา ร่วมกนัปฏิบติัตามแผน เพ่ือเป้าหมายของการพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วม การเรียนรู้ของกลุ่มเป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาเครือข่ายให้มีกิจกรรมในการอนุรักษ์ข้าวพนัธุ์พืน้เมือง

พนัธุ์หอมนครชยัศรีและพนัธุ์พืน้เมืองอ่ืนๆ ภายใต้บริบทของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาเป็นทุนเดิม 

กลุ่มและสมาชิกเครือข่ายได้เรียนรู้เร่ือง 1) บริบทชุมชน ประวติัความเป็นมาของชุมชน ข้อมลูพืน้ฐานด้านต่างๆ 

ของชุมชน บริบทของการผลิตและอนุรักษ์ข้าวหอมนครชยัศรี 2) ข้าวพนัธุ์พืน้เมืองพนัธุ์หอมนครชยัศรี ลกัษณะ

ประจําพนัธุ์ของข้าวหอมนครชยัศรี ข้อดี ข้อเสียของข้าวพนัธุ์พืน้เมือง องค์ความรู้ในการผลิตข้าวพนัธุ์พืน้เมือง 3) 

การจดัทําแผนกิจกรรมการพฒันาเครือข่าย 4) การจดัทําตราสญัลกัษณ์ การออกแบบตราประจํากลุ่ม 5) การจด

ทะเบียนกลุ่ม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ภายใต้การได้รับโอกาสสนับสนุนและให้

ความช่วยเหลือแก่ชาวนาเพ่ือให้ทําหน้าท่ีผลิตข้าวและอนุรักษ์ข้าว เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า และเช่ือม

ความสมัพนัธ์การรวมกลุม่ในลกัษณะกลุม่แลกเปลี่ยน กลุม่เครือญาติ และกลุม่เกษตรกร ตรงกบัแนวทางอนุรักษ์

และฟืน้ฟวิูธีการพืน้บ้านในการผลิตข้าวแบบดัง้เดิมท่ีกําหนดไว้ (ภายพัภเูบศวร์ มากกลู, 2546) 

   1.3 ได้ตราสญัลกัษณ์ประจํากลุม่ท่ีร่วมกนัออกแบบ เป็นสื่อถึงศนูย์รวมของเครือข่าย มีเป็นสญัลกัษณ์

ร่วม มาจากการออกแบบการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก เพ่ือให้บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีเครือข่ายตัง้ไว้  

 

                ตราท่ี 1                                ตราท่ี 2                                  ตราท่ี 3 

 

 

 

 

 

         ออกแบบโดย 1. นายดํารงค์ บวัแดง     2. นายสมบติั เลบ็ครุฑ        3.น.ส.อมรา หสตงัไทรแก้ว 

 

2. ผลของการพัฒนาเชิงกระบวนการ พบว่ามีทัง้หมดในประเด็น  7 ประเด็น คือ 1) เกิดการทํางาน

ร่วมกนั การแสดงความคิดเห็น การมีกิจกรรมร่วมกนั 2) เกิดการอนุรักษ์ข้าวพนัธุ์พืน้เมือง 3) การได้รับความรู้

เพ่ิมเติมในเร่ืองประวติัชุมชน การเก็บรักษาพนัธุ์ข้าว 4) เกิดความน่าเช่ือถือมีเอกลกัษณ์ 5) ข้อจํากดัในเร่ืองการ



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1671 

เขียน การจดบนัทกึ 6) บรรยากาศในการทํากิจกรรม และ 7) ความเป็นกงัวลและกลวั  ดงัท่ีเกษตรกรรายนายดาว 

เกษรบุบผา กล่าวว่า “ดีท่ีทุกคนช่วยกันคิด คนละนิด ละหน่อย ก็ยังดี มีส่วนร่วม มีเป้าหมายเดียวกัน” นาย

สริุนทร์ เกษรบบุผา กลา่ววา่ “กิจกรรมท่ีไม่รู้เราก็ได้รู้ ได้เห็น เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ รู้สกึว่ามนัดี ถึงได้มาทุกครัง้ ตรง

กบัความรู้สกึท่ีเราต้องการในสว่นของภาคีท่ีเก่ียวข้องในแง่ของการพฒันาเร่ืองข้าวจากศนูย์เมล็ดพนัธุ์ข้าวราชบุรี 

คุณกริชชา จึงเจริญ กล่าวว่า “ทําให้มีกิจกรรมร่วมกัน มีแนวคิดปลูกข้าว มีการรวมกลุ่มกัน” และเจ้าหน้าท่ี

สง่เสริมการเกษตรน.ส.ลําดวน สระทองอินทร์ กล่าวว่า “ดีท่ีมีการรวมกลุ่มในการอนุรักษ์ข้าวพืน้เมือง มีกิจกรรม

ร่วมกนั มีการเพ่ิมมลูคา่ของข้าวในการท่ีจะทําไว้บริโภคเองอนาคตอาจจะทําไว้จําหน่ายเพ่ิมรายได้ด้วย” ตรงกบั

นายสมบติั เลบ็ครุฑ กลา่ววา่ “มีสว่นร่วม มีเป้าหมายร่วมกนั มีข้าวท่ีปลอดภยัไว้กินเอง” จากผู้ นําชุมชนกล่าวว่า 

“ดีในแง่ร่วมกนัทํากิจกรรมร่วมกนัในการอนุรักษ์ข้าว จะได้มีข้าวไว้กินเองเพราะชุมชนเราก็เพ่ิงจะได้โรงสีข้าวมา 

จะได้สีและไว้บริโภคเองได้ด้วย”  

จะเห็นว่าผลของการพฒันาเชิงกระบวนการมีในหลายประเด็นด้วยกันแต่ท่ีสําคญัท่ีสดุผู้ วิจยัคิดว่าการ

ทําให้เครือข่ายมีกิจกรรมร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันคิด ร่วมแก้ไข ร่วมกันแสดงออกความคิดเห็นภายใต้สังคม

ประชาธิปไตย สามารถทําให้เกิดพลงัในการขบัเคลื่อนการพฒันาเครือข่ายร่วมกนั และเกิดความภูมิใจในผลงาน

ของตวัเองซึง่ได้ร่วมกนัทําขึน้มา ภายใต้ปัจจัยท่ีทําให้กลุ่มประสบความสําเร็จ พบว่ามี 4 ประเด็นด้วยกันคือ 1) 

การได้รับโอกาสสนบัสนุนจากภาครัฐ 2) การมีเป้าหมายเดียวกนั 3) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมของ

กลุ่ม 4) กระแสในเร่ืองของการบริโภคข้าวท่ีปลอดภยั  และปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรค พบว่ามี 2 ประเด็นคือ 1) การ

สื่อสารทางด้านการเขียน การจดบนัทกึของเกษตรกร ดงัท่ีน.ส.อมรา หสตงัไทรแก้วกล่าวว่า “การจดรายงานการ

ประชุมก็ไม่ค่อยเป็น ไม่รู้ท่ีเขียนออกมาจะดี ครบถ้วนหรือเปล่า เป็นกังวล” ส่วนนายสมบัติ เล็บครุฑก็กล่าวว่า 

“เขียนลําบาก การวาดภาพออกมาไม่ได้ตามความรู้สึกท่ีใจอยากให้ออกมา และการเขียนแผน ปกติไม่ค่อยได้

เขียนอยู่แล้ว เขียนไมค่อ่ยถกู อยากให้เจ้าหน้าท่ีช่วยหน่อย” 2) ช่วงเวลาในการทํากิจกรรมท่ีซ้อนกบักิจกรรมของ

สว่นงานภาครัฐ เกษตรกรเป็นกลุม่เดียวกนั ทําให้บางครัง้ต้องเร่งรีบดําเนินกิจกรรมเน่ืองจากใกล้เวลาเท่ียง และ

บรรยากาศคอ่นข้างร้อน 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

 1. การจัดเวทีเห็นควรนัดหมายการทํากิจกรรมพัฒนาเครือข่ายร่วมกันในช่วงเวลาท่ีเกษตรกรกลุ่ม

เครือข่ายว่าง อาจเป็นช่วงหลังจากประกอบอาชีพแล้ว และการทํากิจกรรมดังกล่าวไม่ควรซํา้ซ้อนหรือต่อจาก

กิจกรรมอ่ืน 
 2. ผู้ วิจยัในฐานะเป็นผู้ อํานวยการเวทีในกิจกรรมต่างๆ ควรใช้เทคนิคในการกระตุ้นสมาชิกเครือข่ายผู้ ท่ี

ไม่ค่อยได้แสดงออก ให้มีบทบาทและแสดงความคิดเห็นให้มากขึน้ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

พฒันาของเครือข่ายร่วมกนัอย่างแท้จริง 

3. จากการศึกษาพบว่าพืน้ท่ีท่ีมีการอนุรักษ์ข้าวพืน้บ้านไม่ค่อยมีเห็นในสงัคมของการปลูกข้าวเชิง

พาณิชย์ในท่ีราบลุ่มภาคกลาง ควรพฒันาแหล่งเรียนรู้ของท้องถ่ินในรูปแบบของศนูย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ข้าว

พืน้เมือง น่าจะเป็นแนวทางการอนรัุกษ์ข้าวพนัธุ์พืน้เมืองให้คงอยู่ต่อไป และหากต่อไปมีคนสนใจได้เข้ามาเรียนรู้

ได้อีกช่องทางหนึง่เพ่ือเปิดโอกาสให้คนท่ีสนใจมาร่วมอนรัุกษ์และเรียนรู้มากขึน้ 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1672 

กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคณุท่านอาจารย์ 2ดร.วิภาวรรณ ตินนงัวฒันะ 2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2ดร.สนัติ ศรีสวนแตง 2 ท่ีได้ให้

ความดแูลอย่างใกล้ชิด เป็นผู้ ให้คําปรึกษาแนะนํา ตรวจทาน และแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนต่าง ๆ อย่างละเอียดทุก

ขัน้ตอน และท่ีสําคญักลุม่เกษตรกรเครือข่ายการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วมชมุชนบ้านดอนแฟบทุกคนท่ีร่วมเรียนรู้เพ่ือ

พฒันาตนเอง กลุม่เครือข่าย และชมุชนร่วมกนัได้อย่างสมบรูณ์ 
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