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การพัฒนาเครื อข่ ายการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พนื ้ เมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี
The Development of Participatory Learning Network for Conservation of Indigenous
Homnakhonchaisri Rice
นงค์ ราม จันทร์ ทลู 1
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บทคัดย่ อ

การศึกษาในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมเพื่อการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์
พื น้ เมืองพันธุ์ หอมนครชัยศรี พื น้ ที่ ศึกษาชุมชนบ้ านดอนแฟบ หมู่ 10 ตําบลนิ ลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ด้ วยการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research) โดยดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ร่ วมปฏิบัติตามแผนกิจกรรมที่ กําหนด พร้ อมทัง้ สังเกตการณ์ ระหว่าง
กระบวนการ และผลสะท้ อนจากการปฏิบัติงานร่ วมกันระหว่างผู้วิจยั สมาชิกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ฯ ผู้นําชุมชน
และภาคีที่เกี่ยวข้ อง การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง การจัดเวที การสัมภาษณ์ การสังเกต การ
วิเคราะห์ เนือ้ หาเชื่อมโยงและสรุ ปผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้ านดอนแฟบ เริ่ มมีการทํานาเพื่อการอนุรักษ์ ด้วย
การปลูกข้ าวพันธุ์พื ้นเมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี ไว้ บริ โภคเองภายใต้ การสนับสนุนและส่งเสริ มจากสํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม มีการจัดตังกลุ
้ ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พืน้ เมืองนิลเพชรเขตส.ป.ก.”
เป็ นศูนย์ รวมในการพัฒนาเครื อข่ายฯ อย่างเป็ นระบบและได้ รับการยอมรั บตามกฎหมาย ผลของการพัฒนา
เครื อข่ายทําให้ เกิดการทํางานร่ วมกันระหว่างสมาชิกในเครื อข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้ อง สมาชิกเครื อข่ายเกิดการ
เรี ยนรู้ ในเรื่ องการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประวัติศาสตร์ ชุมชน ความเป็ นมาของข้ าวพันธุ์หอมนครชัยศรี การ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ประจํากลุม่
คําสําคัญ: เครื อข่ายการเรี ยนรู้ การมีสว่ นร่วม ข้ าวพันธุ์หอมนครชัยศรี การอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พื ้นเมือง

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-LAKKLAW-PHAN-PHOON-MUENG-NINLAPETH-KAED-SOO-POO-KOO” is a center the Development of
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 73140
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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.
Key Words: Learning Network , Paticipatory , Homnakhonchaisri Rice , Rice Conservation
Email: ram_nkp@hotmail.com

คํานํา
การทํ าการเกษตรและวิถี ชีวิตของเกษตรกรไทยในปั จจุบัน ได้ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงไป การผลิตแบบพอมีพอกินมาเป็ นผลิตเพื่อการค้ า เกษตรกรปลูกพืชตามความต้ องการของตลาด
การผลิต ของเกษตรกรหันมาใช้ ปุ๋ยเคมี สารเคมี ใช้ เ ครื่ องจัก รแทนแรงงานคน ส่ง ผลให้ ต้ น ทุนการผลิ ต ทาง
การเกษตรสูงซึง่ ชุมชนบ้ านดอนแฟบ เป็ นชุมชนหนึง่ ที่ได้ รับผลกระทบจากภาวะต้ นทุนการผลิตที่สงู และปลูกข้ าว
เพื่อจําหน่ายอย่างเดียว ไม่มีการลดรายจ่ายในครัวเรื อนด้ วยการปลูกข้ าวไว้ บริ โภคเอง การส่งเสริ มการผลิตข้ าว
พันธุ์พื ้นเมืองน่าจะเป็ นแนวทางหนึง่ ในการสร้ างความเข้ มแข็งให้ ภาคเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างน้ อยก็
ทําให้ ลดรายจ่ายในครัวเรื อนจากการผลิตข้ าวไว้ บริ โภคเอง และเป็ นการอนุรักษ์ พันธุ์ข้าวพื ้นเมืองพันธุ์หอมนคร
ชัย ศรี ไ ม่ใ ห้ สูญ หายไป สามารถสร้ างและพัฒ นาเครื อข่ ายเกษตรกรในเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ได้
เครื อข่ายเป็ นกระบวนการทํางานที่มีการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างบุคคล องค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่มีฐานที่
ตัง้ อยู่บนวัตถุประสงค์ ห รื อเป้าหมายเดี ยวกัน ร่ วมกัน พัฒนาเครื อข่ายและได้ เข้ ามามี ส่วนร่ วมในกิ จ กรรมใด
กิ จกรรมหนึ่ง โดยเริ่ มตัง้ แต่การเรี ย นรู้ การร่ วมคิ ด ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิ บัติก าร ร่ วมรั บผลประโยชน์ (ปรี ด า
ศรี นฤวรรณ และคณะ, 2550) ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อเสนอเพื่อการวิจยั และพัฒนาโครงการการพัฒนารู ปแบบการ
เชื่อมต่อองค์ความรู้ ในเส้ นทางสินค้ าข้ าวจังหวัดนครปฐม (สันติ ศรี สวนแตง และคณะ, 2552) ได้ เสนอแนวทางใน
การวิจยั และพัฒนาการสร้ างมูลค่าเพิ่มจากวิถีชีวิตการทํานาของชุมชน การพัฒนาพื ้นที่ข้าวเฉพาะ เช่น พื ้นที่ผลิต
ข้ าวคุณภาพสําหรับบริ โภค รวมถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวปลูกในนาชลประทานที่ใช้ บริ โภคและแปรรู ป
ผู้วิจยั ในฐานะเป็ นนักศึกษาปริ ญญาโท ภาควิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และทํางานในหน้ าที่นกั วิชาการปฏิรูปที่ดิน
ซึ่งมีบทบาทในการดําเนินงานพัฒนาและส่งเสริ มด้ านการเกษตรให้ กับเกษตรกร และเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ ข้าวพื น้ เมืองพันธุ์ หอมนครชัยศรี โดยการใช้ วิธี การ
ศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสว่ นร่ วม (Participatory Action Research) เพื่อนําบทเรี ยนไปใช้ เป็ นแนวทางหนึง่
ในการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พื ้นเมืองและสร้ างมูลค่าเพิ่มการผลิตข้ าวในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ตลอดจนการ
พัฒนาและสร้ างเครื อข่ายความเข้ มแข็งให้ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินสามารถพึง่ พาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน โดยหวัง
เป็ นอย่างยิ่งว่าจะเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ร่วมกันในเครื อข่าย ได้ ทํางานเป็ นทีม ผลของการพัฒนาเครื อข่ายเป็ น
บทเรี ยนของการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ในการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พื ้นเมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี
และได้ แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริ มในพื ้นที่อื่นต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริ บทชุมชนบ้ านดอนแฟบ ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และบริ บทของ
การผลิตและอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พื ้นเมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี
2. เพื่อพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ แบบมีสว่ นร่ วมในการอนุรักษ์ ข้าวพื ้นเมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี

วิธีการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย

นักวิจยั

กลุม่ เกษตรกร
(สมาชิกเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ฯ)

ภาคีที่เกี่ยวข้ อง
- เจ้ าหน้ าที่ส.ป.ก.นครปฐม
- เจ้ าหน้ าที่จากศมข.ราชบุรี
- เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริ มการเกษตร

กระบวนการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ แบบมีสว่ นร่ วมในการ
อนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พื ้นเมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี
1. เตรี ยมการ/วางแผนร่ วมกัน (Plan)
2. ปฏิบตั ิตามแผน (Action) และสังเกตผลการปฏิบตั ิ
ระหว่างกระบวนการ (Observe)
3. สะท้ อนผลการปฏิบตั ิจริ งจากความคิด (Reflect)

- เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ แบบมีสว่ น
ร่ วมในการอนุรักษ์
ข้ าวพันธุ์พื ้นเมือง
พันธุ์หอมนครชัยศรี

บริ บทชุมชนบ้ านดอนแฟบ

วิธีการวิจัย

การศึกษาครัง้ นี ้ ใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research: PAR) โดย
ใช้ การเรี ยนรู้ ร่ วมกันระหว่างผู้วิจัย ผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ แก่กลุ่มเกษตรกรสมาชิกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ฯ ผู้นําชุมชน
และภาคีที่เกี่ยวข้ องในที่นี ้คือ เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี เจ้ าหน้ าที่เกษตรอําเภอบางเลน ผู้วิจยั ในฐานะ
เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการเกษตรในพืน้ ที่ ส.ป.ก. เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ เครื่ องมือในการวิจยั คือ การจัดเวที การ
สัมภาษณ์ และการสังเกต
ขัน้ ตอนการวิจัย
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1. ระยะวางแผน ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นในพื ้นที่ ด้ วยการ
สอบถามแกนนําในปั ญหาการปลูกและอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พื ้นเมือง ปั ญหาของกลุ่มเกษตรกร และศึกษาบริ บทของ
พื ้นที่ ข้ อมูล กลุ่มเกษตรกร ข้ อมูลการผลิตและอนุรักษ์ ข้าวหอมนครชัยศรี ในพื ้นที่ชุมชนเป้าหมาย เตรี ยมชุมชน
สร้ างความสัมพันธ์ กบั ชุมชน ศึกษาชุมชนการเตรี ยมคนและเครื อข่ายความร่ วมมือ ประชุมวางแผนปฏิบตั ิการ/
เตรี ยมความพร้ อมและทําความเข้ าใจระหว่างนักวิจัยกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง จัดทําแผนปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมเพื่อ
กําหนดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานและนัดหมายผู้เข้ าร่ วมการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
ข้ าวพันธุ์พื ้นเมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี และเตรี ยมประเด็นในการทํากิจกรรม ปฏิบัติการจัดทําแผนกิจกรรมการ
พัฒนาเครื อข่ายร่ วมกัน ผู้เข้ าร่ วมประชุมประกอบด้ วย ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย สมาชิกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ผู้นําชุมชน
ภาคีที่เกี่ ย วข้ องได้ แ ก่เจ้ าหน้ าที่ ศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี การดําเนิ นกิ จกรรมแผนการพัฒนาเครื อข่าย โดย
สมาชิ ก เครื อข่ ายร่ วมดํ าเนิ น การในทุก กระบวนการ ผู้ วิจัย เป็ นผู้อํา นวยความสะดวก (Facilitator) ใช้ วิ ธี
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ร่ วมกัน โดยให้ ส มาชิ กเครื อข่ ายเป็ นคนกํ าหนดแผนการดําเนิ นการพัฒ นา เป้ าหมายการ
ดําเนินการพอสรุ ปเป็ น แผนกิจกรรมการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ แบบมีสว่ นร่ วม
2. ระยะปฏิบัติการ/สั งเกตการณ์ เริ่ มด้ วยการประสานงานนัดหมายแกนนํ ากลุ่มเพื่ อนัดสมาชิ ก
ปฏิบตั ิการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ แบบมีสว่ นร่ วม กิจกรรมการตังชื
้ ่อกลุ่มโดยให้ สมาชิกแต่ละคนเสนอชื่อและ
ใช้ วิธีลงคะแนนเสียง กิจกรรมกําหนดบทบาทหน้ าที่ โครงสร้ างการบริ หารงานของกลุ่ม โดยสมาชิกร่ วมกันเสนอ
ชื่อ กิจกรรมการจดทะเบียนกลุม่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 เอกสารประกอบการจด
ทะเบียนกลุ่ม ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการจดทะเบียน โดยเริ่ มตังแต่
้ เอกสารคําขอจดทะเบียน (แบบ
สวช.01) พร้ อมทัง้ ให้ สมาชิ กกลุ่มนํ าเอกสารประกอบการจดทะเบี ยนได้ แก่สําเนาบัตรประชาชน และสําเนา
ทะเบียนมาด้ วย เมื่อจัดทําเอกสารเสร็ จได้ ยื่นขอจดทะเบียน และร่ วมกันจัดทําแผนประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน
แผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ร่ วมกันจัดทําข้ อตกลงกลุม่ และจัดทําหนังสือมอบอํานาจเพื่อประกอบการจดทะเบียน
และได้ รับการอนุมตั ิเป็ นวิสาหกิจชุมชนจากนายทะเบียน “กลุ่มอนุ รักษ์ ข้าวพืน้ เมืองนิลเพชรเขตส.ป.ก.” เลข
ทะเบียน 2-73-05-10/1-0009 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 และกิจกรรมออกแบบตราสัญลักษณ์ ประจํากลุ่ม มี
สมาชิกร่ วมออกแบบทังหมด
้
3 คน จากการสังเกตการณ์ (Observe) ระหว่างกระบวนการปฏิบตั ิการตามแผน ใน
ด้ านต่างๆ พบว่าสมาชิกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ได้ ร่วมกิจกรรมในทุกกระบวนการที่มีการทํากิจกรรมร่ วมกัน มีการ
ร่ วมมือ ร่ วมใจ สนใจ ในการดําเนินกิจกรรมเครื อข่าย แต่การแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ที่แกนนํา ผลการ
ปฏิ บัติได้ ตามแผนที่ กําหนด เกษตรกรมีความรู้ สึกดีที่ได้ มีส่วนร่ วมในการทํากิ จกรรม ด้ านสภาพแวดล้ อมที่
เกี่ยวข้ อง พบว่า บรรยากาศตอนทําส่วนใหญ่ดําเนินการหลังจากงานของส่วนราชการที่นดั หมายเกษตรกรตรงกัน
ทําให้ เวลาที่ทํากิจกรรมจะเป็ นช่วงใกล้ เที่ยงและค่อนข้ างร้ อน
3. ระยะสะท้ อนผล ดําเนินการนัดหมายจัดเวทีคืนข้ อมูลจากการปฏิบตั ิงานการพัฒนาเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ แบบมีสว่ นร่ วม ให้ กบั สมาชิกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ของกลุ่มอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์ เริ่ มด้ วยการทบทวนการดําเนิน
กิจกรรมครัง้ ที่ผ่านมาทัง้ 4 ครัง้ คืนข้ อมูลด้ านบริ บทชุมชนเริ่ มตังแต่
้ ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของชุมชน สภาพ
ภูมิประเทศ ทรัพยากร การคมนาคม สภาพการตังบ้
้ านเรื อน ประชากร การปกครอง ข้ อมูลกลุ่มองค์กรในชุมชน
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และเหตุการณ์ สําคัญ ๆ ของชุมชนบ้ านดอนแฟบ และตามด้ วยบริ บทเกี่ยวกับการ
ผลิตข้ าวหอมนครชัยศรี และสรุ ปการดําเนินงานตามแผนกิจกรรมการพัฒนาของกลุม่ ที่ได้ ร่วมกันปฏิบตั ิ
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วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ผลจากการดําเนิ นกิ จกรรมโดยการถอดประสบการณ์ ร่วมกัน และวิเคราะห์
ข้ อมูลในเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ เนื ้อหา สรุ ปข้ อมูลจากการสังเกต เรื่ องราวต่างๆ ตามบริ บท ตามความเป็ นจริ งที่
เกิดขึ ้นในกิจกรรม สรุ ปบทเรี ยนและข้ อเสนอแนะจากการดําเนินการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการศึกษาการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ แบบมีสว่ นร่ วมในการอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวพื ้นเมืองพันธุ์หอมนคร
ชัยศรี โดยการเรี ยนรู้ ร่วมกันระหว่างนักวิจยั กลุ่มเกษตรกรสมาชิกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ และภาคีที่เกี่ยวข้ อง เป็ น
บทเรี ยนการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ แบบมีสว่ นร่ วมในการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พื ้นเมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี พอสรุ ป
ได้ ดงั นี ้
บริบทชุมชนบ้ านดอนแฟบ และบริบทของการผลิตและอนุรักษ์ ข้าวหอมนครชัยศรี
1. บริ บทชุมชนบ้ านดอนแฟบ ตังอยู
้ ่ที่หมู่ 10 ตําบลนิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตังชื
้ ่อ
ชุมชน
ตามชื่ อ ต้ น ไม้ ที่ มี อยู่ม ากในพื น้ ที่ มี พื น้ ที่ ป ระมาณ 4,565 ไร่ สภาพพื น้ ที่ ข องชุ มชนเป็ นที่ ร าบลุ่ม อยู่ ใ นเขต
ชลประทาน มีคลองวงแหวนรั บนํา้ ต่อจากคลองนิลเพชรเพื่อใช้ ในการทําการเกษตร มีครั วเรื อนประมาณ 140
ครั วเรื อน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 มีอาชี พทํานาเป็ นอาชี พหลัก นับถื อศาสนาพุทธ มีนายประภา เพี ยรภักดีเป็ น
ผู้ใหญ่บ้านคนปั จจุบนั เหตุการณ์ครัง้ ประวัติศาสตร์ คือนํ ้าท่วมใหญ่ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2554 ทําให้ ชุมชน
ได้ รับผลกระทบทังด้
้ านเกษตรกรรม และด้ านที่อยู่อาศัย
2. บริบทของการผลิตและอนุรักษ์ ข้าวหอมนครชัยศรี ลักษณะข้ าวหอมนครชัยศรี เป็ นข้ าวนาปี เป็ น
ข้ าวไวแสง ปลูกในช่วงเดื อนสิงหาคม – ธันวาคม ไม่ว่าจะปลูกช่วงไหนของปี ผลผลิตก็จะเก็บเกี่ ยวเวลาเดิ ม
ลักษณะเด่นของข้ าวพันธุ์นี ้มีความหอม ขาว เมล็ดยาวและปลายงอเล็กน้ อยเหมือนกับข้ าวนาปี ทัว่ ไปเมื่อนํามา
หุงมีกลิ่นหอม การเก็บเกี่ยวผลผลิตและนําไปสี นํ ้าหนักของข้ าวที่เสียไปกับการสีข้าวน้ อยกว่าข้ าวหอมมะลิและ
ข้ าวนาปรัง เนื่องจากสีแล้ วได้ เนื ้อข้ าวสารเต็มเมล็ด ข้ าวชนิดนี ้เป็ นข้ าวพื ้นเมือง มีอายุการครองชีวิตยาวนาน ทํา
ให้ มีวิตามิน แร่ ธาตุมาก เช่น ธาตุเหล็ก คุณสมบัติต้านทานต่อศัตรู พืชอย่างเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล มีศตั รู พืชน้ อย
ไม่จําเป็ นต้ องดูแลด้ วยสารเคมี ลําต้ นใหญ่ แข็งแรง มีความสูงประมาณ 2 เมตร แต่เนื่องจากความสูงมาก จึงล้ ม
ได้ ง่าย และต้ องคอยดูนกและหนู ไม่ให้ มาทําลายตลอด ผลผลิตตํ่า ประมาณ 30-70 ถังต่อไร่
2.1 ความเป็ นมาของข้ าวหอมนครชัยศรี สืบเนื่องจากสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(ส.ป.ก.) ได้ มีแนวคิดในการสืบสานและอนุรักษ์ ข้าวพื ้นเมืองในรู ปแบบ “ข้ าวนพรงค์” บนผืนดินพระราชทานเพื่อ
ทูลเกล้ าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เพื่อสํานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณและเฉลิมพระเกียรติเนื่ องใน
โอกาสทรงพระชนมพรรษา 81 พรรษา ในปี 2551 โดยสํานักงานการปฏิ รูปที่ ดินจัง หวัดฉะเชิ งเทรา (ส.ป.ก.
นครปฐม) และเกษตรกรในเขตผืนดินพระราชทานจังหวัดฉะเชิงเทรา ปลูกข้ าว 9 สายพันธุ์ (ข้ าวนพรงค์) ในแปลง
ที่ดินของนายวิเศษ นามบดีอุบล ตําบลหนามแดง อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในพื ้นที่ 1 ไร่ โดย
ข้ าว 9 สายพันธุ์ดี ข้ าวแห่งสํานึกกตัญ�ู 9 อัศจรรย์ จากหัวใจชาวนาในผืนดินพระราชทาน 5 จังหวัด ได้ แก่ ข้ าว
หอมสีทอง ข้ าวเหนี ยว กข.6 ข้ าวหอมนิ ล ข้ าวหอมมะลิแดง ข้ าวหอมปทุม ข้ าวเหนี ยวดํา ข้ าวหอมมะลิ ข้ าว
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สุพรรณ1 และหอมศรี โสธร ซึง่ พันธุ์ดงเดิ
ั ้ มคือข้ าวหอมนครชัยศรี โดยชาวนาจังหวัดฉะเชิงเทรา นายขวัญชัย รักษา
พันธุ์ ได้ นําไปจากนายอนันต์ ผลวัฒนะ เพื่อนจากตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ.
2517 เพราะข้ าวพันธุ์นี ้ทนต่อโรคและแมลง โดยในขณะนันมี
้ เพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาลระบาด จึงนําไปปลูกที่แปลง
เกษตรกรรมของตนเองที่ตําบลเทพราช อําเภอบ้ านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้ าวได้ ถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็ นข้ าวเทพ
ราช หรื อข้ าวขวัญชัย ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นข้ าวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจากการดําเนินงานข้ าวนพรงค์ ได้
ขออนุญาตตังชื
้ ่อข้ าวใหม่ตามชื่อวัดหลวงพ่อโสธร เป็ นข้ าวศรี โสธร ข้ าวนพรงค์เมื่อข้ าวทัง้ 9 พันธุ์สกุ พร้ อมกันทาง
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ จดั งานเกษตรกรผืนดินพระราชทานได้ ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้ าวนพรงค์
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 และในวันนีเ้ องสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (ส.ป.ก.นครปฐม) ได้
จัดทําโครงการรั บพันธุ์ข้าวนครชัยศรี คืนถิ่น พบปั ญหาจากการผลิตทําให้ เกษตรกรในเขตผืนดินพระราชทานไม่
ปลูกต่อ โดยเกษตรกรให้ เหตุผลว่าผลผลิต ได้ น้อย ขายได้ ใ นราคาไม่แตกต่างจากข้ าวทั่วๆ ไป ประกอบกับ
เกษตรกรส่วนใหญ่ค่อนข้ างสูงอายุแล้ ว การบริ หารจัดการกลุ่มไม่สามารถจัดการแปรรู ปข้ าวเพื่อขายได้ ทําให้
เกษตรกรหันไปปลูกข้ าวเพื่อขายในเชิงพาณิชย์มากกว่า
2.2 การก่ อกําเนิดการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์หอมนครชัยศรี ในชุมชนบ้ านดอนแฟบ จุดเริ่ มต้ นของการ
ก่อกําเนิดการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์หอมนครชัยศรี ในชุมชนบ้ านดอนแฟบ เกิดจากนายสมบัติ เล็บครุ ฑ เกษตรกรใน
เขตปฏิรูปที่ดินเห็นว่าข้ าวนี ้มีคณ
ุ ลักษณะที่ดี หอม กินปริ มาณแต่น้อย แต่อิ่มนาน จึงได้ ประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ขอนําข้ าวพันธุ์นี ้ไปปลูกในพื ้นที่ของตนเองในเนื ้อที่ 3 ไร่ ในช่วงฤดูการ
ผลิตข้ าวนาปี ในปี 2552 โดยเริ่ มแรกคิดจะปลูกไว้ บริ โภคในครัวเรื อนเหลือจึงจะขายให้ เพื่อนบ้ าน ประกอบกับได้
ทราบจากเจ้ าหน้ าที่วา่ ไม่มีคนปลูกพันธุ์นี ้แล้ ว จึงคิดอยากจะอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวหอมนครชัยศรี นี ้ไว้ ไม่ให้ สญ
ู พันธุ์ไป
จากจังหวัดนครปฐม การปลูกในปี แรกให้ ผลผลิตประมาณ 30 ถังต่อไร่ ผลผลิตที่ได้ นําไปสีเป็ นข้ าวสารและข้ าว
กล้ องไว้ บริ โภคเอง และขายเพื่อนบ้ าน บางส่วนเจ้ าหน้ าที่สํานักงานการ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ได้ นําออกไป
จัดนิทรรศการ ปี ต่อมาได้ ขยายพื ้นที่ปลูกในเป็ น 6 ไร่ ในช่วงฤดูกาลผลิตปี 2553 ผลผลิตที่ได้ ประมาณ 50 ถังต่อ
ไร่ ในปี นีเ้ องได้ มีเพื่อนบ้ านสนใจคิดร่ วมอนุรักษ์ เพิ่มขึน้ อีกจํานวน 3 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเครื อญาติกนั และเป็ น
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงชวนกันมาร่ วมเรี ยนรู้ และอนุรักษ์ ปลูกข้ าวพันธุ์นี ้ขึ ้นในปี 2554 การก่อกําเนิดเกิด
กลุม่ การอนุรักษ์ ข้าวหอมนครชัยศรี ในชุมชนบ้ านดอนแฟบ มาจากการที่มีเกษตรกรแกนนําของชุมชน นายสมบัติ
เล็บครุ ฑ ได้ ให้ ความสนใจและทดลองปลูก ประกอบกับได้ รับโอกาสในการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ
เจ้ าหน้ าที่ ในการประสานงานให้ องค์ความรู้ / ปั จจัยการผลิตต่างๆ รวมทัง้ เกษตรกรแกนนําได้ ขยายผลสู่เครื อ
ญาติ และสมาชิ กเพื่ อนบ้ านที่ มีความเชื่ อมประสานกัน จากจุดเล็กและขยายไป โดยมีเป้าหมายในการสร้ าง
กระบวนการเรี ย นรู้ และปรั บ ตัว ในการที่ จ ะพัฒ นาเครื อข่ ายมี กิ จ กรรมร่ วมแลกเปลี่ ย นซึ่ง กัน และกัน โดยมี
เป้าหมายในการดําเนิ นกิ จกรรมร่ วมกัน เป็ นเครื อข่ายระดับบุคคล โดยได้ รับการสนับสนุนกิ จกรรมจากส่วน
ราชการในที่นี ้ได้ แก่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอ
บางเลน
ผลของการพัฒนาเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ ข้าวพันธุ์พนื ้ เมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี
1. ผลของการพัฒนาเชิงประจักษ์
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1.1 ได้ แผนการดําเนินการพัฒนาเครื อข่ายร่ วมกัน ในภาพรวมแบ่งเป็ นแผนงานระยะสันคื
้ อการตังชื
้ ่อ
กลุม่ การออกแบบตราสัญลักษณ์ประจํากลุม่ และการจดทะเบียนกลุม่ เป็ นวิสาหกิจชุมชน และแผนงานระยะยาว
คือการเรี ยนรู้ การปลูกข้ าวพันธุ์พื ้นเมือง และการพัฒนาแปรรู ปผลผลิตเพื่อบริ โภคและจําหน่าย
1.2 เกิ ด เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม ใช้ หลัก การเรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม (participatory
learning) โดยเริ่ มกระบวนการด้ วยการประชุมกลุม่ ร่ วมกัน หาแนวทาง/กิจกรรมการพัฒนาเครื อข่าย ใช้ วิธีร่วมกัน
คิด และร่ วมปฏิบตั ิในการทํากิจกรรมร่ วมกัน เป็ นการเรี ยนรู้ จากการกระทํา (learning by doing) การได้ ทดลอง
ปฏิบตั ิใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการกลุม่ (group process) เกิดเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ในชุมชน ในอันที่จะ
ประสานเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ ภายใต้ วตั ถุประสงค์หรื อข้ อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่ วมกัน (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2537) ด้ วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การทํากิจกรรมร่ วมกัน โดยเริ่ ม
ตังแต่
้ กําหนดแผนการพัฒนา ร่ วมกันปฏิบตั ิตามแผน เพื่อเป้าหมายของการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ แบบมีส่วน
ร่ วม การเรี ยนรู้ ของกลุ่มเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ม่งุ เน้ นการพัฒนาเครื อข่ายให้ มีกิจกรรมในการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พื ้นเมือง
พันธุ์หอมนครชัยศรี และพันธุ์พื ้นเมืองอื่นๆ ภายใต้ บริ บทของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาเป็ นทุนเดิม
กลุ่มและสมาชิกเครื อข่ายได้ เรี ยนรู้ เรื่ อง 1) บริ บทชุมชน ประวัติความเป็ นมาของชุมชน ข้ อมูลพื ้นฐานด้ านต่างๆ
ของชุมชน บริ บทของการผลิตและอนุรักษ์ ข้าวหอมนครชัยศรี 2) ข้ าวพันธุ์พืน้ เมืองพันธุ์หอมนครชัยศรี ลักษณะ
ประจําพันธุ์ของข้ าวหอมนครชัยศรี ข้ อดี ข้ อเสียของข้ าวพันธุ์พื ้นเมือง องค์ความรู้ ในการผลิตข้ าวพันธุ์พื ้นเมือง 3)
การจัดทําแผนกิจกรรมการพัฒนาเครื อข่าย 4) การจัดทําตราสัญลักษณ์ การออกแบบตราประจํากลุ่ม 5) การจด
ทะเบียนกลุ่ม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 ภายใต้ การได้ รับโอกาสสนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือ แก่ช าวนาเพื่ อให้ ทําหน้ าที่ ผ ลิตข้ าวและอนุรั กษ์ ข้ าว เพื่ อให้ มีคุณ ภาพชี วิตที่ ดี กว่า และเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์การรวมกลุม่ ในลักษณะกลุม่ แลกเปลี่ยน กลุม่ เครื อญาติ และกลุม่ เกษตรกร ตรงกับแนวทางอนุรักษ์
และฟื น้ ฟูวิธีการพื ้นบ้ านในการผลิตข้ าวแบบดังเดิ
้ มที่กําหนดไว้ (ภายัพภูเบศวร์ มากกูล, 2546)
1.3 ได้ ตราสัญลักษณ์ประจํากลุม่ ที่ร่วมกันออกแบบ เป็ นสื่อถึงศูนย์รวมของเครื อข่าย มีเป็ นสัญลักษณ์
ร่ วม มาจากการออกแบบการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อให้ บรรลุผลตามเป้าหมายที่เครื อข่ายตังไว้
้
ตราที่ 1

ตราที่ 2

ตราที่ 3

ออกแบบโดย 1. นายดํารงค์ บัวแดง 2. นายสมบัติ เล็บครุ ฑ

3.น.ส.อมรา หสตังไทรแก้ ว

2. ผลของการพัฒนาเชิงกระบวนการ พบว่ามีทงหมดในประเด็
ั้
น 7 ประเด็น คือ 1) เกิดการทํางาน
ร่ วมกัน การแสดงความคิดเห็น การมีกิจกรรมร่ วมกัน 2) เกิดการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พื ้นเมือง 3) การได้ รับความรู้
เพิ่มเติมในเรื่ องประวัติชุมชน การเก็บรักษาพันธุ์ข้าว 4) เกิดความน่าเชื่อถือมีเอกลักษณ์ 5) ข้ อจํากัดในเรื่ องการ
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เขียน การจดบันทึก 6) บรรยากาศในการทํากิจกรรม และ 7) ความเป็ นกังวลและกลัว ดังที่เกษตรกรรายนายดาว
เกษรบุบผา กล่าวว่า “ดีที่ทุกคนช่วยกันคิด คนละนิ ด ละหน่อย ก็ยังดี มีส่วนร่ วม มีเป้าหมายเดียวกัน” นาย
สุรินทร์ เกษรบุบผา กล่าวว่า “กิจกรรมที่ไม่ร้ ู เราก็ได้ ร้ ู ได้ เห็น เรี ยนรู้ ประยุกต์ใช้ รู้ สกึ ว่ามันดี ถึงได้ มาทุกครัง้ ตรง
กับความรู้ สกึ ที่เราต้ องการในส่วนของภาคีที่เกี่ยวข้ องในแง่ของการพัฒนาเรื่ องข้ าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
คุณกริ ชชา จึงเจริ ญ กล่าวว่า “ทํ าให้ มีกิจกรรมร่ วมกัน มีแนวคิดปลูกข้ าว มีก ารรวมกลุ่มกัน” และเจ้ าหน้ าที่
ส่งเสริ มการเกษตรน.ส.ลําดวน สระทองอินทร์ กล่าวว่า “ดีที่มีการรวมกลุ่มในการอนุรักษ์ ข้าวพื ้นเมือง มีกิจกรรม
ร่ วมกัน มีการเพิ่มมูลค่าของข้ าวในการที่จะทําไว้ บริ โภคเองอนาคตอาจจะทําไว้ จําหน่ายเพิ่มรายได้ ด้วย” ตรงกับ
นายสมบัติ เล็บครุ ฑ กล่าวว่า “มีสว่ นร่ วม มีเป้าหมายร่ วมกัน มีข้าวที่ปลอดภัยไว้ กินเอง” จากผู้นําชุมชนกล่าวว่า
“ดีในแง่ร่วมกันทํากิจกรรมร่ วมกันในการอนุรักษ์ ข้าว จะได้ มีข้าวไว้ กินเองเพราะชุมชนเราก็เพิ่งจะได้ โรงสีข้าวมา
จะได้ สีและไว้ บริ โภคเองได้ ด้วย”
จะเห็นว่าผลของการพัฒนาเชิงกระบวนการมีในหลายประเด็นด้ วยกันแต่ที่สําคัญที่สดุ ผู้วิจยั คิดว่าการ
ทํ าให้ เ ครื อข่ ายมี กิ จ กรรมร่ วมกัน ปฏิ บัติ ร่ วมกัน คิ ด ร่ วมแก้ ไ ข ร่ วมกัน แสดงออกความคิ ด เห็ น ภายใต้ สัง คม
ประชาธิปไตย สามารถทําให้ เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเครื อข่ายร่ วมกัน และเกิดความภูมิใจในผลงาน
ของตัวเองซึง่ ได้ ร่วมกันทําขึ ้นมา ภายใต้ ปัจจัยที่ทําให้ กลุ่มประสบความสําเร็ จ พบว่ามี 4 ประเด็นด้ วยกันคือ 1)
การได้ รับโอกาสสนับสนุนจากภาครัฐ 2) การมีเป้าหมายเดียวกัน 3) การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในกิจกรรมของ
กลุ่ม 4) กระแสในเรื่ องของการบริ โภคข้ าวที่ปลอดภัย และปั จจัยที่เป็ นอุปสรรค พบว่ามี 2 ประเด็นคือ 1) การ
สื่อสารทางด้ านการเขียน การจดบันทึกของเกษตรกร ดังที่น.ส.อมรา หสตังไทรแก้ วกล่าวว่า “การจดรายงานการ
ประชุมก็ไม่ค่อยเป็ น ไม่ร้ ู ที่เขียนออกมาจะดี ครบถ้ วนหรื อเปล่า เป็ นกังวล” ส่วนนายสมบัติ เล็บครุ ฑก็กล่าวว่า
“เขียนลําบาก การวาดภาพออกมาไม่ได้ ตามความรู้ สึกที่ใจอยากให้ ออกมา และการเขียนแผน ปกติไม่ค่อยได้
เขียนอยู่แล้ ว เขียนไม่คอ่ ยถูก อยากให้ เจ้ าหน้ าที่ช่วยหน่อย” 2) ช่วงเวลาในการทํากิจกรรมที่ซ้อนกับกิจกรรมของ
ส่วนงานภาครัฐ เกษตรกรเป็ นกลุม่ เดียวกัน ทําให้ บางครัง้ ต้ องเร่ งรี บดําเนินกิจกรรมเนื่องจากใกล้ เวลาเที่ยง และ
บรรยากาศค่อนข้ างร้ อน

ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. การจัดเวที เห็นควรนัดหมายการทํ ากิ จ กรรมพัฒ นาเครื อข่ายร่ วมกันในช่วงเวลาที่ เกษตรกรกลุ่ม
เครื อข่ายว่าง อาจเป็ นช่วงหลังจากประกอบอาชีพแล้ ว และการทํากิจกรรมดังกล่าวไม่ควรซํา้ ซ้ อนหรื อต่อจาก
กิจกรรมอื่น
2. ผู้วิจยั ในฐานะเป็ นผู้อํานวยการเวทีในกิจกรรมต่างๆ ควรใช้ เทคนิคในการกระตุ้นสมาชิกเครื อข่ายผู้ที่
ไม่ค่อยได้ แสดงออก ให้ มีบทบาทและแสดงความคิดเห็นให้ มากขึน้ เพื่ อให้ เกิ ดการมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมการ
พัฒนาของเครื อข่ายร่ วมกันอย่างแท้ จริ ง
3. จากการศึกษาพบว่าพื น้ ที่ ที่มีการอนุรักษ์ ข้าวพืน้ บ้ านไม่ค่อยมีเห็นในสังคมของการปลูกข้ าวเชิ ง
พาณิชย์ในที่ราบลุ่มภาคกลาง ควรพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ ของท้ องถิ่นในรู ปแบบของศูนย์เรี ยนรู้ ด้านการอนุรักษ์ ข้าว
พื ้นเมือง น่าจะเป็ นแนวทางการอนุรักษ์ ข้าวพันธุ์พื ้นเมืองให้ คงอยู่ต่อไป และหากต่อไปมีคนสนใจได้ เข้ ามาเรี ยนรู้
ได้ อีกช่องทางหนึง่ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ คนที่สนใจมาร่ วมอนุรักษ์ และเรี ยนรู้ มากขึ ้น
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การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณท่านอาจารย์ ดร.วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศรี สวนแตง ที่ได้ ให้
ความดูแลอย่างใกล้ ชิด เป็ นผู้ให้ คําปรึ กษาแนะนํา ตรวจทาน และแก้ ไขเพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ อย่างละเอียดทุก
ขันตอน
้
และที่สําคัญกลุม่ เกษตรกรเครื อข่ายการเรี ยนรู้ แบบมีสว่ นร่ วมชุมชนบ้ านดอนแฟบทุกคนที่ร่วมเรี ยนรู้ เพื่อ
พัฒนาตนเอง กลุม่ เครื อข่าย และชุมชนร่ วมกันได้ อย่างสมบูรณ์
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