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การวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบานลิม่ ทองเพื่อการอนุรักษพันธุขาว
พื้นเมืองจังหวัดบุรีรมั ย” มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาสภาพความเขมแข็งของชุมชนเพือ่ การอนุรักษ
พันธุขาวพื้นเมืองจังหวัดบุรรี ัมย (2) ศึกษาแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อการ
อนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัดบุรีรมั ย ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย
บานลิ่มทอง หมู 4 ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมั ย การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้
เปนการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูนําชุมชน ชาวบาน และการสนทนากลุม ผลการวิจัย 1) สภาพของ
หมูบานลิ่มทอง ในเบื้องตนมีการรวมกลุม ไดแก เปนศูนยสาธิตเพื่อการเกษตร กลุมขาวรังแตน และ
กลุมเกษตรทฤษฏีใหม 2) แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบานลิม่ ทอง คือ การไปศึกษา
ดูงาน ณ พุทธสถานศีรษะอโศก ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบานไดนํา
ความรูการทําปุยอินทรีย 1 เทพ 8 เซียน มาปฏิบัติใชในครัวเรือนของตนเอง และถายทอดใหชาวบาน
ที่สนใจทําตาม จากศักยภาพของกลุม ที่มที ุนเดิม คือ มีเครื่องสีขาวขนาดเล็ก มีอาคารสถานที่ขนาด
ใหญ และขนาดกลางสามารถทํากิจกรรมเกี่ยวกับการแพ็กขาวเพื่อการจําหนายได มีเครื่องแพ็กขาว
สุญญากาศ มีพัดลมเปา มีกลุมคนที่มสี นใจและความตั้งใจทําเกษตรอินทรีย จึงทําใหเกิดความเขมแข็ง
จนเกิดการสรางกลุม ใหมชื่อ กลุมเกษตรอินทรียขาวปลอดสารบานลิม่ ทอง มีสมาชิก 17 คนมีการ
จัดตั้งประธานกลุม รองประธาน ฝายการเงิน ฝายการผลิต และฝายการตลาด ในการดําเนินงานของ
กลุมมีกติกาควบคุม สมาชิกตองทําตามกติกา ขาวที่ปลูกเพือ่ เปนผลผลิตของกลุม ไดแก ขาวจิ๊บ
ขาวหอมนิล ขาวไรซเบอรรี ขาวเหลืองปลาซิว ขาวมะลิแดง
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ABSTRACT
The objectives of the research entitled “Building up Strength of Ban Limthong
Community for Traditional Rice Varieties Conservation in Buriram Province” were (1)
to investigate the strength conditions of the community for conserving traditional rice
varieties in Buriram province, and (2) to find approaches for building up the strength
of the community for conserving traditional rice varieties in Buriram province. The
population and sample group included Ban Limthong organic rice farmers from village
number 4 in Nong Bot sub-district, Nangrong district, Buriram province. The data were
collected by using in-depth interviews with community leaders, villagers and focus a
group discussion. The results can be summarized as follows: 1) the conditions of Ban
Limthong in the beginning, there were group formations such as a formation as an
agricultural demonstration center, rice cracker group, and new theory farming group,
2) the approaches for strengthening the community included going on a study trip to
Sisa Asoka Buddhist Center in Krachaeng sub-district, Kantharalak district, Sisaket
province. The villagers used knowledge of making organic fertilizers (1:8) in their
households and transferred the knowledge to other interested villagers. From the
group’s potential of having small rice mill machine and large and medium size
buildings, rice packaging activities for selling can be done here. They also have a
vacuum rice packing machine and industrial fans. Since there were interested people
who paid attention to organic agriculture, the strength was built and the new group
was formed. The group was called Ban Limthong Chemical Free and Organic Rice
Farming Group with 17 members. The president and the vice president of the group
as well as financial department, production department, and marketing department
were established. There were rules and regulations for the group operation which the
members must follow. Rice planted for group products included Jib rice, Hom-nin rice
(aromatic black rice), Riceberry rice (Oryza Sativa), Khao Leuang Plah Sew rice, and Red
Jasmine rice.
Keywords : Building up Strength, Ban Limthong, Traditional Rice Varieties
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแหง ชาติไทย ฉบั บที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดกํ าหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ภูมิ พ ลอดุลยเดชฯ โดยมุ งเนนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ สง เสริ ม ระบบประชาธิป ไตย
การใชภูมิปญญา ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงเสริมความคิดสรางสรรค เพื่อพัฒนาคนสู
สังคมคุณภาพ สรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนสูการพึ่งพาตนเอง ตลอดจน
การปรับตัวตามโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดภายในและ
ตางประเทศ ส งเสริม การผลิตที่ เป นมิตรตอ สิ่ งแวดล อ ม และการเชื่อ มโยงกั บ ประเทศในภูมิภาค
เพื่อการพึ่งพาซึ่งกันและกัน (สรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
ในป พ.ศ. 2555-2559, 2554, 7)
ภาคเกษตรกรรม เป นภาคที่ มี ความสํ าคัญ ต อ การพั ฒ นาประเทศเป นอยางยิ่ง เนื่อ งจาก
เกษตรกรสวนใหญทํานาขาวเปนอาชีพหลัก ถึงรอยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ และเปนพื ช
เศรษฐกิจที่สําคัญของประชาคมโลกเกือบ 3,000 ลานคน การปลูกขาวของไทยมีวิธีการปลูกขาวทั้ง
แบบนาปและแบบนาปรัง รวมทั้งสิ้น 67,109,000 ไร โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มี
การเพาะปลูก มากที่สุ ดในพื้ นที่ ทั้ งสิ้ น 879,985 ไร (ขอ มู ลป พ.ศ. 2550) (เสถียร ฉันทะ, 2554)
ซึ่งนายชัยฤทธิ์ ดํารงเกียรติ อธิบดีกรมการขาว ไดกลาวถึงยุทธศาสตรการผลิตและการกระจายเมล็ด
พันธุขาว พ.ศ. 2555-2559 เพื่อการพัฒนาพันธุและกระจายเมล็ดพันธุขาวใหเกษตรกรอยางเพียงพอ
และทั่วถึง (เอกสารประกอบการประชุม สมัชชาวิชาการ ความมั่นคงทางอาหาร : 2555 วันที่ 16-17
พฤษภาคม 2555 ณ อาคารวชิรานุสรณ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ปจจุบันกรมการขาว
ไดรับรองพันธุขาวกวา 60 พันธุ อาทิเชนขาวนาสวนชลประทาน กข/กข 25 สุพรรณบุรี 60 พิษณุโลก
60-2 ขาวนาสวนนาปภาคเหนือ เหลืองใหญ 148 เหนียวสันปาตอง เหนียวเหมยหนอง 62 สวนขาว
นาปในอีสาน มี ขาวดอกมะลิ 105 ขาวปากหมอ 148 ชุมแพ 60 น้ําสะกุย 19 เหนียวอุบล 1 เหนียว
หางยี 71 และที่เหมาะกับนาปภาคกลาง เชน เการวง 88 ขาวตาแหง 17 ประทุมธานี 60 พิษณุโลก
60-2 นางมล เอส 4 เหลืองประทิว 123 (สุรพล ทองมีคา, 2554)
จากการศึกษาการจัดการขาวไทย พบวาการสงเสริมเกษตรกรปลูกขาวนั้นไทยสามารถสงขาว
ออกจําหนายไดเปนอันดับหนึ่งของโลก แตในป 2556 การสงออกลดลงอยางเห็นไดชัด ซึ่ง ร.ต.ท.
เจริญ เหลาธรรมทั ศน นายกสมาคมผู สงออกขาวไทย กล าวถึงผลผลิตขาวที่ ลดลงรอยละ 6.4 หรื อ
สงออก 6.6 ลานตัน ทําใหการสงออกลดลงเปนอันดับสามของโลกติดตอกัน 2 ป รองจากอินเดีย
ที่มีการสงออก 10.5 ล านตัน และเวียดนาม สง ออก 7.2 ลานตัน (เจริญ เหล าธรรมทัศน, 2557)
สาเหตุของการสงออกลดลงวิเคราะหจากสภาพแวดลอมพบวามีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
(นิติภูมิ เนาวรั ตน, 2557) ดัง นี้ 1) จุ ดแข็ง มีส ภาพภูมิ อากาศที่ เหมาะสม มี พั นธุขาวที่ หลากหลาย
มีตลาดรองรับ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในตลาดโลก มีกําลังการผลิตเพียงพอตอความมั่นคงทางอาหาร
2) จุดออน มีตนทุนการผลิตตอหนวยสูงกวาคูแขง พึ่งพาปจจัยการผลิตจากตางประเทศ เชน ปุยเคมี
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ขาดอํานาจในการตอ รองในตลาด กระบวนการผลิ ตยัง เป นแบบแยกส วนขาดจากกั น 3) โอกาส
มีรัฐบาลใหการสนับสนุนในดานความรู งบประมาณ แหลงตลาด และการประกันราคาขาว ประชากร
โลกมีจํานวนเพิ่มขึ้น มีความสนใจบริโภคขาวมากขึ้น 4) อุปสรรค ขอกีดกันทางการคาระหวางประเทศ
ที่สรางขอจํากัดในขาวไทย ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเพิ่มมากขึ้น พวกพายุ น้ําทวม ภัยแลง
ปญหาและอุปสรรคที่กลาวมาแลวนั้น
จากจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคทีก่ ลาวมาขางตน พบวาจากผลผลิตที่ลดลงไมจูงใจ
ในการเพาะปลูกในครั้งตอไป ประกอบกับกรมการขาวมีการพัฒนาพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูงและปลูกได
ทั้งป เกษตรกรจึงหันมาเพาะปลูกขาวดังกลาว และปรับเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกดวยการพึ่งพา
สารเคมีมากขึ้น เนื่องจากไดผลดี แตในระยะยาว เกิดผลเสียในการทําลายความอุดมสมบูรณของแร
ธาตุในดิน เปนเหตุใหพันธุขาวพื้นเมืองบางชนิดไมไดรับความสนใจในการเพาะปลูก เนื่องจากผลผลิต
นอย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ สภาพแวดลอมทีเ่ ปลี่ยนไป (เสถียร ฉันทะ, 2554, 3)
แตมีขอสังเกตวาพันธุขาวพื้นเมืองหลายชนิดใหคุณทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับขาวทั่วไป
คือขาวพื้นบานมีสาร“แอนติออกซิแดนท” อยูจ ํานวนมาก และเปนประโยชนเพื่อการขจัดอนุมลู อิสระ
ออกจากรางกาย นอกจากนี้ขาวพื้นบาน ยังมีสารทองแดง สังกะสีเบตาแคโรทีน วิตามินอี เมื่อมีการ
บริโภคสารอาหารเหลานี้ จะสามารถชวยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง ลดอัตราเสี่ยงตอการเปนโรค
หลอดเลือดและหัวใจ โรคความจําเสื่อม โรคไขขออักเสบ และชวยชะลอความชราได (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ, 2551)
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบริบทขาว พบวาเปนวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของคนไทย ที่มิไดหวังผลกําไรสูงสุด แตหวังสรางอาชีพที่พออยูพอกิน พอประมาณ มีคุณภาพชีวิต
ที่ ดี เพื่ อ การสร างชุม ชนเขม แข็ง พึ่ ง พาตนเองได สํ าหรั บ การอนุรั ก ษพั นธุขาวพื้ นเมื อ ง ถือ เป น
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ใหอยูคูทองถิ่นตามสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับพันธุขาวเมือง โดยการรวบรวม
ขอมูล ลักษณะเดนและเอกลัก ษณของพันธุขาวพื้ นเมื องแตละประเภทไวเป นวัฒนธรรมขาวจั งหวัด
บุรีรัมย และพัฒนาภูมิปญญาสูสังคมคุณภาพ การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน มีองคประกอบ 7
ประการคือ 1) การมีผูนําที่ดี 2) การบริ หารจั ดการที่ดี สรางชุมชนเขมแข็ง 3) สมาชิกมีส วนรวม
4) มีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง 5) พัฒนาศักยภาพทางดานสมรรถนะและทักษะ เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง 6) มีระบบการจัดการความรู ทั้งการจัดเก็บและการนํามาใชขององคความรูที่ดี 7) มีการสราง
เครือขายความรวมมือทั้งในและนอกชุมชนใหเกิดการพัฒนาในทุกบริบท (ครรชิต พุทธโกษา, 2554)
การเสริมสรางความเขมแข็งจะทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเอง 5 ดานคือ ดานทรัพยากร เทคโนโลยี
สังคม จิตใจ และเศรษฐกิจ
จากการลงพื้ นที่ บ านลิ่ ม ทองพบวามี ก ารรวมกลุ ม กั นปลู ก ขาวพื้ นเมื อ งถึง 19 ครั วเรื อ น
โดยผลิ ต เพื่ อ บริ โ ภคและจํ า หน า ยทั่ วไป ไดแ ก ข าวจิ๊ บ ขา วหอมนิ ล ขา วมะลิ แ ดง ขา วตาเจริ ญ
ขาวขาวพระเทพ มีระบบการบริหารจัดการขายขาวพันธุพื้นเมือง จนนําไปสูการเกิดศูนยนวัตกรรม
การเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บานลิ่มทอง ทําใหเกษตรกรและกลุมเกิดการอนุรักษและ
มีรายไดจ ากขาวพื้นเมือ ง นอกจากนี้ยังมีบ ริษัท ไทยคมมาใหก ารสนับสนุนทั้ง งบประมาณ อุ ปกรณ
เครื่ อ งมื อ และยัง จั ดให ศู นย วิจั ยขา วนครราชสี ม ามาให อ งค ความรู ในเรื่ อ งการคัด พั น ธุข าวและ
การขยายพันธุขาวใหกับ กลุม เกษตรกรชุมชนบานลิ่มทอง แตสิ่ งที่พบเกษตรกรของกลุม ผูปลู กขาว
พื้นเมืองขาดการมีสวนรวมของชุมชน เนื่องจากยังขาดองคความรูดานการจัดการตลาด เนื่องจากไมมี
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แหลงจําหนายที่ชัดเจน นอกจากยังคนในชุมชนยังขาดทักษะกระบวนผลิตที่นาสนใจ เชน การบรรจุ
ภัณฑ การแปรรูปขาวที่มีความหลากหลาย ทําใหสมาชิกไมเพิ่มขึ้น และประการสําคัญคือ สมาชิกขาด
แรงจูงใจในการผลิตขาวพันธุพื้นเมือง เนื่องจากมีภาวะความเสี่ยงในการบริหารจัดการกลุมที่ยังไมมี
ประสิทธิภาพ
จากความหมายที่ไดกลาวมาขางตน คณะผูวิจัยพิจารณาเห็นถึงความสําคัญในการคนหา
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพือ่ การอนุรักษพันธุขา วพื้นเมืองของกลุมเกษตรกรบานลิ่มทอง
ผานการคิดวิเคราะห สังเคราะห วิธีการแกไขปญหา ผานกระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(PAR) ซึ่งเปนเครื่องมือทีจ่ ะนําไปสูการพัฒนาระบบและกลไกการสรางความเขมแข็งตอไป

1.2 คําถามในการวิจัย
1.2.1 สภาพของหมูบานลิ่มทองในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษพันธุ
ขาวพื้นเมืองจังหวัดบุรรี ัมย เปนอยางไร
1.2.2 ชุมชนบานลิ่มทองมีพัฒนาการการทําการเกษตรเปนอยางไร
1.2.3 สภาพการบริหารจัดการกลุมเกษตรอินทรียบ านลิม่ ทองเปนอยางไร
1.2.4 แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรกั ษพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัด
บุรรี ัมย เปนอยางไร

1.3 วัตถุประสงคในการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพความเขมแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรกั ษพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัด
บุรรี ัมย
1.3.2 เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษ
พันธุขาวพื้นเมืองจังหวัดบุรรี ัมย

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 ไดขอมูลสภาพแวดลอมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษพันธุขาว
พื้นเมืองจังหวัดบุรีรมั ย
1.4.2 ไดแนวทางการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งในการอนุรกั ษพันธุขาวพื้นบานจังหวัดบุรรี ัมย
1.4.3 ไดเครือขายความรวมมือระหวางเกษตรกรผูปลูกขาวพันธุพื้นเมือง หนวยงานราชการ
และผูนําชุมชน
1.4.4 ไดแนวทางการเสริมสรางชุมชนเขมแข็งของชุมชน
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
การเสริมสรางความเขมแข็ง หมายถึง การรวมตัวของคนในชุมชนในการพึ่งตนเอง รวมทํา
กิจกรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนา และแกไขปญหาของชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
การศึกษา และดานอื่นๆ โดยกระทําอยางตอเนื่อง จนเกิดการรวมกลุม
ชุมชนบานลิ่มทอง หมายถึง ชาวบานทีมีอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่บานลิ่มทอง ตําบล
หนองโบสถ อําเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย
ขาวพื้นเมือง หมายถึง ขาวที่ปลูกมาแตดั้งเดิม มีชื่อเรียกแตกตางกัน เชน เรียกตามชื่อคนที่
พบ ชื่อดอกไม ชื่อตามภาชนะที่ใส ชื่อตามลักษณะของเมล็ด ตามลักษณะของรวง เปนตน
การอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง หมายถึง การเก็บรวบรวมรักษาขาวพันธุพื้นเมืองใหคงไว
การปลูกรักษา หรือมีการพัฒนาการปลูกแทน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบานลิ่มทองเพื่อการอนุรกั ษพันธุขาว
พื้นเมืองจังหวัดบุรีรมั ย
2.1 แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเขมแข็งของชุมชน
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย

2.1 แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน
แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน (people’s participation) ไดเขามามีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาชนบท ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 ที่มุงเนนคนเปนสําคัญ
มากกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไดพยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงลาง
จากลางขึ้นบน ในกระบวนการพัฒนาการมีสวนรวมของนั้น มีนักวิชาการไดอธิบายการมีสวนรวมของ
ชุมชนไวดังนี้
สมเดช สิทธิพงศพิทยา (2544, 3) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนเปนความตองการ
และเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ซึ่งจําเปนตอการนําไปสูเ ปาหมาย บุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการเขา
รวมหรือไมเขารวมตามความสมัครใจของตนเองเปนสําคัญ ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนในงาน
พัฒนาชนบทยอมจะมีระดับของการมีสวนรวมที่แตกตางกันตามความสมัครใจและเหตุผลของแตละ
บุคคลที่เขาไปมีสวนรวมในโครงการพัฒนา ซึ่งจําแนกไดเปน 6 ดับ ไดแก
1. การไมมสี วนรวม หมายถึง บุคคลนั้นไมมสี วนรวมเลย
2. การมีสวนรวมนอยมาก เปนลักษณะทีเ่ ขารวมโดยไมไดสมัครใจ แตหวังคาจาง หรือ รางวัล
อื่นๆ ตอบแทน
3. การมีสวนรวมนอย เปนการรับทราบการดําเนินงานในโครงการตางๆ และใหความรวมมือ
บางในบางกรณี
4. การมีสวนรวมปานกลาง เปนการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงปญหา
และความตองการตางๆ ตอบุคคลหรือทีป่ ระชุมซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินงานพัฒนาในลักษณะตาง ๆ
5. การมีสวนรวมมาก เปนการเขารวมในโครงการพัฒนา รวมดําเนินงาน และการประเมินผล
งานโครงการพัฒนา
6. การมีสวนรวมในอุดมคติ ซึ่งเปนการมีสวนรวมที่ยากมากในทางปฏิบัติ จะยึดหลักที่วาเสียง
ของประชาชนเปนขอยุติ
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2.1.1 ความหมายของการมีสวนรวม
Huntingtion and Dominguez (1975) ใหความหมายของการมีสวนรวม คือ
เปนกิจกรรมของประชาชนที่ตองการมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ โดยทีก่ ารกระทําหรือ
ความพยายามนั้นเปนไปไดทงั้ ที่ถูกตองและไมถกู ตองตามกฎหมาย ใชกําลังหรือไมใชกําลัง สําเร็จหรือ
ลมเหลว สมัครใจหรือไมสมัครใจ
Milbrath and Goel (1977) กลาววา เปนกิจกรรมของประชาชน แตละบุคคลที่มีทงั้
การยอมรับสนับสนุนตอการกําหนดนโยบายสาธารณะ เชน การเสียภาษี การเกณฑทหาร และ
การสรางอิทธิพลผลักดันใหมกี ารเปลี่ยนแปลงหรือแกไขนโยบายสาธารณะตามที่ตนตองการ เชน
การประทวง การกอจลาจล
พาลาภ สิงหเสนี และคณะ (2545, 8) ไดใหความหมายการมีสวนรวมของประชาชน
หมายถึง การที่ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใชและการกระจาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปจจัยการผลิตที่มอี ยูในสังคม เพื่อใหเกิดประโยชนตอการดํารงชีพทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ชลัส จงสืบพันธ (2546, 314) นอกจากความหมายการมีสวนรวมทางการเมืองแลว
ยังมีคําอธิบายการมีสวนรวมของประชาชนในแงมุมตางๆ อีกดังนี้
1. การมีสวนรวม คือ การมีสวนชวยเหลือโดยสมัครใจของประชาชนตอโครงการใด
โครงการหนึง่ ของโครงการสาธารณะตางๆ ที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาชาติ แตไมไดหวังจะให
ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณเนือ้ หาของโครงการ
2. การมีสวนรวมในความหมายที่กวาง หมายถึง การใหประชาชนในชนบทรูส ึกตื่นตัว
เพื่อทีจ่ ะทราบถึงการรับความชวยเหลือและตอบสนองตอโครงการพัฒนาขณะเดียวกันก็สนับสนุน
ความคิดริเริ่มของคนในทองถิ่น
3. การมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท คือ การใหประชาชนเขามาเกี่ยวของใน
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ และรวมรับผลประโยชนจากโครงการพัฒนา นอกจากนี้
ยังเกี่ยวของกับความพยายามทีจ่ ะประเมินผลโครงการนั้นๆ ดวย
4. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนานั้นหมายถึง การที่ประชาชนไดเขารวม
อยางแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจตางๆ ในเรื่องทีจ่ ะมีผลกระทบตอเขา
5. การมีสวนรวมในชุมชน หมายถึง การทีป่ ระชาชนจะมีทั้ง สิทธิ และหนาทีท่ ี่จะเขารวม
ในการแกปญ
 หาของตน มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะสํารวจตรวจสอบความจําเปนในเรื่องตาง ๆ
การระดมทรัพยากรทองถิ่นและเสนอแนวทางแกไขใหมๆ เชนเดียวกับการกอตั้งและดํารงรักษาองคกร
ตางๆ ในทองถิ่น
6. การมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนไดใชคุณสมบัติสวนตัวในดานความรู
ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู เขาไปรวมคิดตัดสินใจในขั้นตอนตาง ๆ ของกิจกรรมหนึง่ ๆ ดวย
ตนเองหรือองคกรที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นอยางมีเสรีภาพและเสมอภาค
7. การมีสวนรวมนั้นจะตองเปนกระบวนการดําเนินการอยางขางขัน ซึ่งหมายถึงวา
บุคคลหรือกลุมที่มีสวนรวมนั้นไดเปนผูมีความริเริ่มและไดมงุ ใชความพยายามตลอดจนเปนตัวของ
ตัวเองทีจ่ ะดําเนินการตามความริเริม่ นั้น
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8. การมีสวนรวม คือ การที่ไดมีการจัดการที่จะใชความพยายามทีจ่ ะเพิ่มความสามารถที่
จะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันตางๆ ในสภาพสังคมนั้นๆ ทั้งนี้ โดยกลุมที่ดําเนินการ และ
ความเคลื่อนไหวทีจ่ ะดําเนินการนี้ไมถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบตางๆ
2.1.2 ลักษณะและกระบวนการของการมีสวนรวมของประชาชน
ปาริชาติ วลัยเสถียร, พระมหาสุทิตย อบอุน สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย และ
ชลกาญจน ฮาซันนารี (2543, 143) ไดกลาวไววา ในทางปฏิบัติของกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนา ประชาชนอาจไมไดเขามาสวนรวมในทุกขั้นตอน เพราะ
มีขอจํากัดหลายประการ ดังนั้น การตัดสินใจ (decision making) จึงเปนสวนสําคัญที่นักพัฒนา
จะตองเปดโอกาสใหประชาชนไดกระทําการตัดสินใจในกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ซึ่งจะถือวาเปนการมี
สวนรวมอยางแทจริง เพราะประชาชนเปนฝายกําหนดความตองการในการแกไขปญหาของชุมชนดวย
ตัวเอง โดยการมีสวนรวมของประชาชนอาจมีลักษณะดังนี้
1. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน ซึ่งจะเปนการกระตุน ใหประชาชนไดรวมกันเรียนรู
สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิง่ แวดลอม เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการรวมกัน
คนหาปญหา สาเหตุของปญหาตลอดจนความสําคัญของปญหา
2. การมีสวนรวมในการวางแผน
3. การมีสวนรวมการดําเนินการพัฒนา
4. การมีสวนรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา
5. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
นอกจากนี้ อภิญญา กังสนารักษ (2544, 14-15) ไดนําเสนอขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชน
วา ชุมชนตองมีสวนรวมใน 4 ขั้นตอน คือ
1. การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ รวมคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน
รวมตัดสินใจกําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการ
2. การมีสวนรวมในขั้นการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน
รวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรที่จะใชในโครงการ
3. การมีสวนรวมในขั้นตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนใหแกโครงการโดยรวม
ชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอปุ กรณ และแรงงาน
4. การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ เพื่อใหรูวาผลจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเปนระยะตอเนื่องหรือประเมินผล
รวมทั้งโครงการในครัง้ เดียวก็ได
สวน อคิน รพีพัฒน (2547, 49) ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมออกเปน 4 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางแกไข
2. การตัดสินใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แกไขปญหา
3. การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
4. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
โดยผูทเี่ ขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการพัฒนา สามารถแยกออกได 3 ประเภท คือ
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1. ประชาชนในชุมชน จากสภาพความเปนจริงในปจจุบนั ที่วา “ชุมชนหรือหมูบาน” ไมได
มีความสามัคคีเปนอันหนึง่ อันเดียวกันหรือคนทั้งหมูบานเหมือนกันหมด คนบางคนอาจจะมีสวนรวมใน
กิจกรรมนัน้ ได แตในบางกิจกรรมอาจรวมไมได แตถาเปาหมายของการพัฒนาชนบทแนวใหมคือ
คนยากจนแลว เราตองใหโอกาสชาวชนบทยากจนเขามีสวนรวมมากทีส่ ุดเปนกลุมแรก
2. ผูนําทองถิ่น การที่ชาวชนบทยากจนจะเขารวมในการพัฒนาชนบททั้งหมดนั้นเปนไปได
ยาก จําเปนตองมี “ผูนํา” ซึ่งเปนตัวแทนพวกเขาเขาไปทําหนาที่บางอยางบางประการแทนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องของการตัดสินใจ
3. เจาหนาที่ของรัฐ ในประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลาย เจาหนาที่ของรัฐมักจะเปนผูมี
บทบาทอยางมากในกระบวนการพัฒนาทัง้ ในแงของการตัดสินใจ การดําเนินงานผลประโยชน และ
การประเมินผล ทั้งนีเ้ ปนไปตามโครงสรางทางการเมืองการปกครองทีร่ วมศูนย แตเมื่อรัฐเปลี่ยนแนว
ทางการพัฒนาชนบทใหม เนนการมีสวนรวมของชุมชนมากขึ้น บทบาทของเจาหนาที่ของรัฐจะตอง
ปรับเปลี่ยนไปจากในฐานะ “ผูกระทํา” เปน “ผูใหคําแนะนํา” และชวยใหชาวชนบทยากจนไดเขาใจ
ในสภาพตัวเองอยางแทจริง
ดังนั้นกลาวไดวาการมีสวนรวมเปนกระบวนการที่ประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในทุก
ขั้นตอนของการพัฒนา ไมวาจะเปนการวางแผน การดําเนินการการจัดการตามแผน การกํากับติดตาม
การประเมินผล และการรับประโยชนจากการพัฒนาโดยถือวาการพัฒนานั้นเปนของประชาชน
ลักษณะทีส่ ําคัญของการมีสวนรวม คือ (1) การมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ (2) การมีสวนรวม
ของชุมชนในการดําเนินการ (3) การมีสวนรวมของชุมชนในผลประโยชน โดยที่การมีสวนรวมของ
ประชาชนนั้นจะชวยสรางความโปรงใสและเพิม่ คุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐใหมากขึ้นดวย

2.2 แนวคิดเกีย่ วกับความเขมแข็งของชุมชน
จากการศึกษาความเขมแข็งของชุมชน มีแนวคิดที่ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของ
ความเขมแข็งของชุมชน ลักษณะของความเขมแข็งของชุมชน องคประกอบความเขมแข็งของชุมชน
ปจจัยที่ทําใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามลําดับ ดังนี้
2.2.1 ความหมายของความเขมแข็งของชุมชน
ความเขมแข็งของชุมชน คือ เปนการรวมตัวของประชาชนในชุมชนตางๆ ทั้งที่อยูในเมืองหรือ
ชนบท มีการเรียนรู การจัดการ การแกปญ
 หารวมกัน และการรวมมือชวยเหลือกัน ดวยความเอื้ออาทรตอกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสุขรวมกัน โดยมีนักการศึกษาไดใหแนวคิด
เกี่ยวกับความหมายของความเขมแข็งของชุมชน ดังนี้
พีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา (2541, 21) กลาววา ความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง การรวมตัว
ของคน และองคกรตางๆ ในชุมชนที่มปี ระชาชนและชุมชนเปนแกนนําโดยไมคํานึงถึงการจัดตัง้ วา
จัดตั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชนก็ตาม เพื่อรวมกันดําเนินและจัดการกิจกรรมอัน
กอใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
การศึกษา และดานอื่นๆ อาจเปนกิจกรรมทีผ่ ลิตใหมหรือผลิตซ้ํา หากแตเปนกิจกรรมทีเ่ กิดขึ้นอยาง
ตอเนื่องและจัดเปนประจํา
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อคิน รพีพัฒน (2542, 3) กลาววา ความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง ความเอื้ออาทร
ความเอื้อเฟอ เผื่อแผ ความเสียสละทีม่ ีตอกันระหวางคนในชุมชน ซึ่งเปรียบเสมือนเปนฐานที่แข็งหรือ
เปนภูมิปญ
 ญาระดับชุมชน สําหรับการตอตานปจจัยตางๆ ทีม่ าจากนอกชุมชน
เสรี พงศพิศ (2542 : 5) กลาววา ความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง การที่ชุมชนมีศักยภาพใน
การพึ่งตนเอง สามารถบริหารจัดการตนเอง จัดการทรัพยากร มีความรักทองถิ่นเคารพในวัฒนธรรม
ภูมิปญญา มีการรวมกลุม เปนเครือขาย พออยูพอกิน มีชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรีและสมดุลกับธรรมชาติ
ชาติชาย ณ เชียงใหม (2542, 3) กลาววา ความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง กลุมคนในชุมชน
ตองมีความสามารถทีจ่ ะเรียนรู สามารถปรับตัว แกปญหา สรางสรรคสิ่งตางๆ ไดอยางตอเนือ่ ง
โดยรัฐบาลเปนผูคอยสนับสนุน สรางความสัมพันธแบบหุนสวน แลกเปลี่ยนผลประโยชนดวยความ
เปนธรรมของประชาชน รัฐกับชุมชนจะตองอยูในลักษณะทีม่ ีความสัมพันธแบบเกือ้ กูลซึ่งกันและกัน
2.2.2 ลักษณะของความเขมแข็งของชุมชน
ชุมชนมีความเขมแข็งจะชวยพัฒนาชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนดี ไมมีปญหาใดๆ
หรือถามีปญหาสมาชิกของชุมชนพรอมทีจ่ ะชวยกันจัดการปญหาและรวมกันพัฒนาชุมชน ภายใตการ
สนับสนุนของผูนําองคกร ซึ่งลักษณะของความเขมแข็งของชุมชนนั้นมีนักวิชาการ ไดใหแนวคิดไว ดังนี้
สัญญา สัญญาวิวัฒน (2541, 13-19) ไดกลาววา ชุมชนเขมแข็งนั้น มีลักษณะ 4 ประการ
ดังนี้
1. เปนชุมชนแหงการเรียนรู คนในชุมชนมีการตื่นตัวตลอดเวลาไวตอการรับรู ความเปนไป
ของโลกทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งการเพิ่มพูนความรูที่จําเปนทางดานอาชีพ การเมือง
การปกครอง อยางสม่ําเสมอ ดวยการเรียนรูจากการปฏิบัตริ วมกัน ซึ่งกอใหเกิดปญญาทีจ่ ะสามารถ
แกไขปญหาตางๆ ของชุมชนไดอยางยั่งยืน
2. เปนชุมชนที่รูจักการจัดการตัวเอง ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมสําคัญ 4 ประการ คือ
การวางแผน การจัดกระบวนการขององคกรภายในชุมชน การลงมือดําเนินการตามแผน และ
การประเมินผลเพื่อรักษาความมั่นคง หรือความเขมแข็งและสรางความกาวหนาใหกบั ชุมชน
3. เปนชุมชนที่มีจิตวิญญาณ คือ เปนชุมชนทีส่ มาชิกมีจิตสํานึก มีจิตวิญญาณ มีความ
ผูกพัน เสียสละเพื่อชุมชน ซึ่งอาจหมายถึง ความภักดี ความรัก ความหวงแหน ความรูส ึกเปนเจาของ
ชุมชน โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจรวมกันในชุมชน
4. เปนชุมชนที่มีสันติภาพ คือ เปนชุมชนทีส่ มาชิกมีความรูเปนเจาของชุมชน มีความ
ผูกพัน เสียสละเพื่อชุมชน มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมกัน เปนชุมชนที่มีความสงบสุข คนในชุมชนมีจิตใจที่
เยือกเย็น มีคุณภาพ และมีคุณธรรม
เฉลียว บุรีภักดี (2545, 76) กลาววา ลักษณะของชุมชนที่เขมแข็ง มีดังนี้
1. สมาชิกชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนและชุมชนที่จะแกไขปญหาและพัฒนา
ชีวิตความเปนอยูของตนเอง
2. สมาชิกชุมชนมีจิตสํานึกพึง่ ตนเอง เอื้ออาทร รักและหวงใยซึ่งกันและกัน อีกทัง้ ที่พรอม
จะรวมกันจัดการกับปญหาของตนและชุมชน
3. สมาชิกชุมชนเลือกกําหนดผูนําชุมชน ผูนําการเปลี่ยนแปลงและผูแทนชุมชนที่
หลากหลายดวยตนเองอยางตอเนื่อง

10

4. มีกระบวนการชุมชนทีม่ ีความเคลือ่ นไหวอยางตอเนื่องจากเปนวิถีของชุมชนซึ่ง
ขับเคลื่อนโดยผูนําองคกรชุมชนในลักษณะเปดกวาง โปรงใสและมีการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบไดสําหรับสมาชิกทั้งมวล
5. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินสถานการณของชุมชน กําหนดวิสัยทัศนรวมคิด
รวมตัดสินใจ ดําเนินงานติดตามและประเมินผลการแกไขปญหาและการพัฒนาของชุมชน
ผานกระบวนการของชุมชน
6. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูผานการเขารวมในกระบวนการของชุมชน
7. มีแผนของชุมชนที่ประกอบดวย การพัฒนาทุกๆ ดานของชุมชนที่มุงการพึง่ ตนเอง
เอื้อประโยชนตอสมาชิกชุมชนทุกๆ คน และหวังผลการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. การพึ่งความชวยเหลือจากภายนอก เปนการพึ่งเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดใน
ที่สุด ไมใชการพึ่งพาตลอดไป
9. มีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนา อาจเปนหมูบาน/ชุมชนอื่นๆ ภาคราชการ
องคกรเอกชน นักธุรกิจ นักวิชาการและอื่นๆ ในลักษณะการมีความสัมพันธที่เทาเทียม
จากแนวคิดลักษณะความเขมแข็งของชุมชน สรุปไดดังนี้
ชุมชนมีสภาพรวมเปนปกแผน สมาชิกของชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยและรวมมือในกิจกรรม
ตางๆ และสามารถพึง่ พาตนเองได โดยมีปจ จัยพื้นฐานการดํารงชีพเพือ่ ครอบครัวและชุมชนของตนเอง
สามารถควบคุมและจัดการกับปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง โดยอาศัยความรู และภูมปิ ญญาใน
ทองถิ่น เปนหลัก
2.2.3 องคประกอบความเขมแข็งของชุมชน
องคประกอบทีส่ ําคัญของความเขมแข็งของชุมชน มีนักวิชาการไดสรุปประเด็น ไวดังนี้
เจิมศักดิ์ ปนทอง (2541, 4) กลาววา ชุมชนเขมแข็งมีองคประกอบ 3 สวน คือ กลุมหรือ
ชุมชน ปญหารวม และผูนํา โดยมีกระบวนการนําไปสูความเขมแข็งคือ การถายทอดผานกิจกรรม
การเรียนรูในชุมชน ซึ่งความสําคัญอยูทกี่ ารมีกิจกรรมทีส่ ามารถแกปญหาทีเ่ กิดขึ้นได
คณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาติ (2542, 3) กลาววา ชุมชนที่มีความเขมแข็งมี
องคประกอบดังนี้
1. มีบุคลากรทีห่ ลากหลายรวมตัวกันอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ
2. มีเปาหมายรวมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวดวยผลประโยชนสาธารณะและสมาชิก
3. มีจิตสํานึกของการพึ่งตนเอง รักและเอื้ออาทรตอกัน และมีความรักทองถิ่น รักชุมชน
4. มีอิสระในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ
5. การระดมใชทรัพยากรในชุมชนอยางเต็มที่และประสิทธิภาพ
6. เรียนรูเชื่อมโยงกันเปนเครือขายเปนแนวราบและติดตอสื่อสารกันหลายรูปแบบ
7. มีการจัดทํากิจกรรมที่เปนสาธารณะชุมชนอยางตอเนือ่ ง
8. มีการจัดการบริหารงานกลุม ที่หลากหลายและมีเครือขายที่ดี
9. มีการเสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงทีห่ ลากหลายของชุมชน สืบทอดกันตลอดไป
ธีรพงษ แกวหาวงษ (2544, 49-84) ไดเสนอองคประกอบของชุมชนเขมแข็งเพื่อใชในการ
นําไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
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1. อุดมการณและวิสัยทัศนรวม จะเปนเครื่องมือทีส่ ําคัญชวยยึดเหนี่ยวคนในชุมชนและ
ความเปนชุมชน โดยเฉพาะวิสัยทัศนในการพัฒนาไปสูเ ปาหมายคุณภาพชีวิตที่ดี หรือคานิยมสุขภาพที่
ดี จะเปนแรงจูงใจที่ทําใหทุกคนเกิดสํานึกและรวมในกิจกรรมพัฒนา อีกทัง้ การเชื่อมั่นในศักยภาพของ
คนในชุมชน การมีความเอื้อเฟอ เผื่อแผทั้งตนเอง ผูอื่นและสิง่ แวดลอม จะทําใหเกิดความสุขในการ
กระทําเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเกิดอํานาจทีเ่ ปนอํานาจสาธารณะของทุกคนและเปนของชุมชน
2. การจัดการองคกรและการบริหารจัดการ มีการจัดองคกรที่กอใหเกิดกิจกรรมและ
ความรวมมือ การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี และมีกระบวนการวางแผนมีประสิทธิภาพ เกิดการมี
สวนรวมจากชุมชนหรือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
3. การมีกิจกรรมที่ตอเนื่องเปนกระบวนการเรียนรู และถายทอดประสบการณแกอนุชน
หรือคนรุนถัดไปในการรับชวงตอภาระงานของชุมชน เปนภาพของความมีชีวิตชีวาของชุมชนและแสดง
ถึงการขยายกิจกรรมหรือเครือขายสมาชิก รวมทั้งสามารถใหเขารวมอยางหลากหลายมากขึ้น ทั้ง
กิจกรรม กลุมคน และองคกร
4. ทุน มีทุนในเชิงกายภาพ คือ มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะผูนําดานตาง ๆ
ที่มีอยูและมีความหลากหลายในชุมชน หรือมีทุนที่เปนตัวเงิน วัสดุอุปกรณ สถานที่ สิ่งแวดลอม
ทางธรรมชาติ และทุนทางวัฒนธรรม อันเปนภูมิปญ
 ญาพื้นบานที่เปนประสบการณ การเรียนรูส ูวิถี
การปฏิบัติ และรอยรัดผูคนในชุมชนใหอยูร วมกันอยางสันติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. เครือขายความรวมมือหรือทุนเพื่อน จะทําใหมีความหลากหลายทัง้ กิจกรรมและองคกร
หรือกลุมคนที่เขารวมพัฒนา กอใหเกิดอํานาจตอรองและการพัฒนากิจกรรมสาธารณะรวมกันภายใต
กิจกรรมสาธารณะมากขึ้น มีการประมวลความคิด การตัดสินใจ และกําหนดกฎเกณฑการพัฒนา
รวมกัน เพื่อประสานประโยชนตอชุมชน สงเสริมใหชุมชนเปนชุมชนแหงการเรียนรู
6. สิทธิและอํานาจตอรองทางการเมือง เปนอํานาจสาธารณะที่กอใหเกิดสิทธิตามมา เชน
สิทธิในการจัดการทรัพยากรทองถิ่น สิทธิในการกําหนดยุทธศาสตร และการกระจายผลประโยชน
ทางการพัฒนาอยางเปนธรรมแกทุกคนในชุมชน และเปนกลไกในการควบคุมกลไกตลาด การเงิน
กฎหมาย การปกปองคุมครองสิทธิประโยชนของประชาชน
7. เกิดการยอมรับจากสังคมภายนอก แสดงถึงสถานภาพหรือศักยภาพของชุมชนจนเปนที่
ยอมรับจากภายนอกและเปนแรงผลักดันใหชุมชนเกิดความเชื่อมั่นในขีดความสามารถและศักยภาพ
ของชุมชนมากขึ้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและถายทอดเทคโนโลยีซึ่งกันและกันเปนเครือขายทาง
สังคมหรือการพัฒนาในระดับมหภาคมากขึ้น
จากการศึกษาแนวคิดของ อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา (2541, 239) เกี่ยวกับชุมชนที่
มีความเขมแข็งควรมีลักษณะทีส่ ําคัญ ดังนี้
1. มีวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทํากิจกรรม เพื่อเปนเครือ่ งยืดเหนี่ยวใหชุมชนอยูรวมกันได
2. มีกระบวนการเรียนรู
3. มีการรวมกลุม
4. มีผูนําที่ไดรบั การยอมรับจากสมาชิกในชุมชน
5. ไดรับการยอมรับ นับถือจากภายนอกชุมชน
6. มีการจัดกิจกรรมอยูตอเนื่อง
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กรมพัฒนาชุมชน, กองอาสาสมัครและผูนําชุมชน (2542, 8) ไดกลาวถึง องคประกอบของ
ชุมชนที่เขมแข็ง ดังนี้
1. วัฒนธรรมชุมชน ผูกผันแนนแฟนกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
2. จารีตประเพณี กฎ เปนลักษณะเฉพาะของชุมชนทีห่ ลอหลอมประสบการณของตนใน
ชุมชนรุนหนึ่งไปสูร ุนหนึ่ง การสรางจิตสํานึกการอาศัยรวมกัน ดําเนินชีวิตไปตามระบบคุณคาและ
ความคิดความเชื่อของชุมชน
3. ภูมิปญญาทองถิ่น เปนการเรียนรูที่ชุมชนไดสั่งสมมา ไดแก การแพทยพื้นบาน
ศิลปหัตถกรรม และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
4. ระบบความสัมพันธแนนแฟน แบบเครือญาติ มีความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน ยึดโยงชุมชนให
เขมแข็ง
5. ทรัพยากรบุคคล คือ กลุม ผูนําชาวบาน พระ ผูอาวุโส ผูท าํ การเกษตร ปราชญชาวบาน
ดําเนินกิจกรรมสาธารณะใหเกิดประโยชนแกชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได
6. บริหารจัดการทรัพยากร โดยมีสวนรวมในทุกสวนของกิจกรรม
7. มีความเปนธรรมในสังคม
อมรฤทธิ์ เอมะปาน (2543, 29) ไดกลาวถึงองคประกอบของชุมชนที่เขมแข็งดังนี้
1. มีการรวมตัวกันของบุคลากรที่หลากหลายทางเปนทางการหรือไมเปนทางการ
2. สมาชิกมีเปาหมายรวมกันและยึดเหนี่ยวในผลประโยชนสาธารณะรวมกัน
3. มีจิตสํานึกของการพึ่งตนเอง รัก และเอือ้ อาทรตอกัน ตลอดจนมีความรักทองถิ่นและชุมชน
4. มีอิสระในการรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ
5. มีการใชทรัพยากรในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
6. สามารถติดตอสือ่ สารกันอยางหลากหลายรูปแบบและมีการเรียนรูตอกันเปนเครือขาย
7. มีการจัดการบริการกลุมทีห่ ลากหลายและมีเครือขายที่ดี
8. มีการจัดกิจกรรมทีเ่ ปนสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง
9. มีการสงเสริมการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงทีห่ ลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตอไป
2.2.4 ปจจัยที่ทําใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน
ในการดําเนินงานใดๆ ก็ตามสิง่ สําคัญที่ขาดไมได คือ ปจจัย เพราะปจจัยเปนสวนหนึ่งของ
การวางแผนและการบริหารจัดการทัง้ หลาย ปจจัยทีส่ งผลใหชุมชนเกิดความเขมแข็งเปนองคประกอบ
สําคัญทีส่ งเสริมใหชุมชนเกิดการเรียนรูและดําเนินงานในองคกร ซึ่งมีนกั วิชาการไดสรุปประเด็น ไว
ดังนี้
กาญจนา แกวเทพ (2540, 30) กลาวถึง ปจจัยทีส่ รางความเขมแข็งขององคกรทางสังคม
หรือองคกรชุมชนที่มีสวนคลายคลึงกัน ดังนี้
1. การสรางจิตสํานึกใหเกิดขึ้นกับองคกรชุมชน
2. การเปดเวทีการสื่อสารระหวางสมาชิก มีการประชุมอยางสม่ําเสมอ
3. มีสมาชิกจํานวนมากและเพิม่ จํานวนขึ้น สมาชิกและผูน ําองคกรตางมีความรู
ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทกั ษะในการทํางานรวมกัน มีคุณธรรมโอบออมอารี รวมทัง้
มีความรักทองถิ่น
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4. การทํางานรวมกันและกระบวนการทํางานตองชัดเจน มีความแบงงานกันทํา และ
สมาชิกทีเ่ ปนชาวบานมีความเขาใจในการทํางานของกลุม องคกรมีความพยายามในการเพิ่มศักยภาพ
ในการคิดคนหากิจกรรมเพื่อพัฒนางาน
5. การสรางปริมาณและคุณภาพของกิจกรรม เปนการเสริมสรางระบบสวัสดิการของ
ชุมชน เพื่อลดบทบาทขององคกรภายนอก
6. ปริมาณและคุณภาพของทุน ไมวาจะเปนสิ่งของหรือสภาพแวดลอม องคกรชุมชน
มีความสามารถในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของทุน และสภาพแวดลอม ตลอดจนมีการใชทุน
ดังกลาวใหมีอายุยืนยาวคงทนตามเงื่อนไขทีเ่ หมาะสม
7. ทุนเพื่อนและเครือขายองคกรชุมชน มีความจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองมีเพือ่ นสมาชิกและ
เครือขายที่กวางขวาง หรือพลังในการเจรจาตอรองกับภายนอก
เทียบ เหลาสุวรรณ (2541, 9-10) กลาวถึง ปจจัยหลายอยางที่กอใหเกิดความเขมแข็งของ
ชุมชน ดังนี้
1. การเรียนรูแบบมีสวนรวม การมีสวนรวมนับเปนหัวใจสําคัญขององคกรชุมชนและ
เปนตัวแปรสําคัญประการหนึ่ง ที่นําไปสูความสําเร็จของกลุม องคกร เพื่อชวยเหลือตนเองของชาวบาน
เพราะการมีสวนรวมจะเปนหลักประกันไดวา ความตองการที่แทจริงของคนจะไดรบั การตอบสนอง
และทีส่ ําคัญสามารถมั่นใจไดวา ผูเขารวมทุกคนจะไดรบั ผลประโยชนจากกลุมตัวอยางยุติธรรมและ
เสมอภาคกัน การมีสวนรวม หมายถึง การเขารวมในกิจกรรมของทุกฝายทีเ่ กี่ยวของ เชน รวมคิด
รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมปฏิบัติการ และรวมรับผลประโยชนที่เกิดขึ้น ซึ่งในกระบวนการ
ดังกลาวจะกอใหเกิดการเรียนรูในการปญหารวมกัน
2. มีการดําเนินเปนกิจกรรมผานองคกรและองคเครือขาย คําวา กิจกรรม หมายถึง
กิจกรรมที่เปนธุรกิจและกิจกรรมที่ไมใชธุรกิจ ในกรณีองคกรชุมชนที่ดําเนินธุรกิจผานองคกรและ
องคกรเครือขาย แทนการดําเนินธุรกิจเปนรายบุคคลยอมเปนหลักประกันการพึ่งตนเองไดประการหนึง่
เพราะองคกร คือ ที่มาของอํานาจ เชน อํานาจทางความรู ซึง่ เกิดจากการแลกเปลี่ยนการเรียนรูร วมกัน
ทุกๆ ดาน อํานาจทางเศรษฐกิจและการเงิน เกิดจากการทีอ่ งคกรสนับสนุนใหมกี ารระดมทุนภายใน
ใหมีการรวมกันซื้อรวมกันขาย ยอมมีอํานาจตอรองกับภายนอกมากขึ้น เมื่อองคกรไดมีการวมมือกับ
องคกรอื่นๆ ในรูปแบบเครือขาย ไมวาจะเปนเครือขายผูนํา เครือขายกิจกรรมหรือเครือขายการเรียนรู
ก็จะทําใหองคกรมีอํานาจตอรองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูก ารพึ่งตนเองไดในทีส่ ุด
3. องคกรมีการดําเนินกิจกรรมหรือธุรกิจแบบครบวงจร องคกรชุมชนหลายองคกรที่
ประกอบธุรกิจไมสามารถพึ่งตนเองได เพราะดําเนินธุรกิจไมครบวงจร เชน ขาดแคลนเงินทุนตองอาศัย
เงินทุนภายนอก นอกจากจะมีความยุงยากในการกูยมื ยังมีดอกเบี้ยสูง การผลิตก็เชนเดียวกัน แตไมมี
ตลาดจําหนาย ผลผลิตบางอยางตองนํามาจากแหลงอื่นทีห่ างไกลทําใหเสียหาย หรือผลิตผลไดแตไมมี
วัสดุอุปกรณในการแปรรูป จะเห็นไดวา การประกอบกิจกรรมหรือธุรกิจไมครบวงจรไมสามารถ
พึ่งตนเองได
สรุปปจจัยที่ทําใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน นั้น ตองพัฒนาแบบองครวมโดยพัฒนา
ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ทัง้ นี้การพัฒนาองคกรตองกระทําโดยคนในชุมชนซึ่งเปนผูที่มี
ความรูสึก มีปญหา มีความตองการในการแกปญหารวมกัน รวมทั้งมีความรัก ความเอื้ออาทรจริงใจตอ
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กันภายใตภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น และความตองการที่แทจริงของชุมชน จึงจะทําใหชุมชนมี
ความเขมแข็งอยางยั่งยืน
2.2.5 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน คือ การอาศัยอยูบนพื้นฐานของกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนโดยในแตละชุมชนจะมีการพัฒนาไปสูความเขมแข็งของชุมชนในดานตาง ๆ เชน
ทางดานเศรษฐกิจ ทางดานการเมืองการปกครอง ทางดานสังคมและวัฒนธรรม และทางดาน
สิ่งแวดลอม ดวยการกระตุนและสรางกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม รวมทั้งการสราง
สภาพแวดลอมใหชุมชนรวมกันคิดรวมกันทําและมีการเรียนรูเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันอันจะนําไปสู
การพัฒนา ที่ยงั่ ยืนในระยะยาว ทั้งนี้มีเงื่อนไขหลักที่ดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ซึ่งไดมีนักวิชาการ ไดกลาวถึงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดังนี้
สมพันธ เตชะอธิก และคณะ (2540, 32-35) กลาววา การที่จะสรางความเขมแข็งใหชุมชน
หรือองคกรชุมชน ประกอบดวยเงือ่ นไข 14 ประการ คือ
1. โครงสรางพื้นฐานทีเ่ อื้อตอความเปนประชาสังคม อันประกอบดวยการมีกลุมองคกร
จํานวนคน สถานที่ การพบปะ ประเด็นพูดคุย ความใกลชิดและการสื่อสารวาทัง้ หมดนี้มีมากนอย
เพียงไร
2. กระบวนการตัดสินใจและการเรียนรูของชุมชน วามีสว นรวมในการแลกเปลี่ยนและหา
ขอสรุปในการแกไขปญหาอยางไร
3. ภาวะผูนําวามีจํานวนมากนอยเพียงใด มีการกระจายตัวหรือไม ผูนํามีความสัมพันธกบั
สมาชิกหรือไม มีคุณสมบัติในการติดตามปญหา มีการเรียนรู มีความเปนกลางและมองกวางไกลหรือไม
4. กระบวนทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาแบบมีสวนรวม มีการใหความสําคัญกับการดึงคน
มีการพัฒนาศักยภาพสมาชิก มีการเนนกลุมวามีอํานาจและพลังในการเปลี่ยนแปลง และมีความ
รับผิดชอบรวมกัน
5. ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนกับสถาบันตางๆ เชน วัด โรงเรียน หนวยงานราชการ
ตางๆ
6. ความเปนชุมชนและการหาทางออกรวมกันโดยศึกษาประวัติศาสตรจากคําบอกเลา
การทํากิจกรรมรวมกัน การดึงเอาคนที่ยังไมสนใจมาเขารวมพัฒนา
7. บาทบาทของผูหญิงในการเปนผูนําวาจะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
8. การใหความสําคัญกับองคกรการบริหารสวนตําบลในฐานะเปนศูนยกลางของการ
เสริมสรางความเขมแข็ง ทั้งนีเ้ พราะมีทรัพยากรจํานวนมาก ทั้งในเรื่องคน ทุน วัสดุอุปกรณและอํานาจ
หนาที่
9. การมองเห็นคุณคาและมรดกทางวัฒนธรรมทีม่ ีทั้งความเหมือนกันและแตกตางกัน
ในแตละพื้นที่และนํามาใชประยุกตเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนตอจากรากฐานเดิมทาง
วัฒนธรรม
10. การบริหารจัดการและกฎระเบียบทีเ่ อื้ออํานวยและที่เปนปญหาอุปสรรคในการทํางาน
การบริหารบุคคล กลุม โครงสราง การบัญชี การเงิน การตรวจสอบ การบันทึกการประชุม
การวางแผนแบบมีสวนรวม ลวนเปนเรื่องที่ตองพัฒนาเพิ่มเติมภายใตสภาวะความรูความสามารถของ
ชุมชนโดยประยุกตเขากับหลักวิชาสากล
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11. การระดมทุนภายในและภายนอกชุมชนการเสนอแนวคิดหรือหลักการที่ดีแตขาด
ทรัพยากรและทุนในการดําเนินงาน ทําใหไมสามารถเกิดกิจกรรมการแกไขปญหาที่เปนจริงในชุมชนได
ดังนั้น ชุมชนจึงตองพึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจในการระดมทุนภายในกอน เมื่อขาดแคลนจึงหาแหลง
สนับสนุนจากภายนอกโดยดํารงศักดิ์ศรีและความอิสระในการทํางานของชุมชน
12. นโยบายและกลไกลรัฐที่มีอทิ ธิพลตอชุมชนและพยายามจัดตั้งองคกรใหเปนระบบยอย
เพื่อขยายนโยบายจากศูนยกลางสรางเปนกลไกของภาครัฐ ลักษณะดังกลาวเอื้ออํานวยเปนอุปสรรค
ตอการเสริมสรางความเขมแข็ง
13. การจัดการกับความขัดแยงภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการทัง้ แบบดัง้ เดิม
โดยใชวัฒนธรรมชุมชนและสันติวิธีอยางไรบาง จึงทําใหลดความขัดแยงและหันมาเสริมสรางความ
เขมแข็งแกชุมชนรวมกัน
14. กระบวนการทํางานพัฒนาชุมชน ชุมชนมีกระบวนการหรือเครื่องมือในการทํางาน
อยางไรบาง จึงทําใหมีกจิ กรรมพัฒนาประสบความสําเร็จ ซึง่ เครื่องมือที่สําคัญในที่นี้คือ กระบวนการ
วางแผนแบบมีสวนรวมของคนทุกคนทุกกลุมในตําบล
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2545, 5) กลาวถึง
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดังตอไปนี้
1. การที่ชุมชนทองถิ่นมีระบบคุณคา อุดมการณ ความเชื่อที่วางอยูบนพื้นฐานของ
การเคารพตอธรรมชาติและมีการเอื้อเฟอตอกัน
2. ภูมิปญญาทองถิ่นและการเรียนรูที่ชุมชนสรางสรรคและสัง่ สมมา
3. ผูนําทางปญญาของชุมชนที่มบี ทบาทในการเสริมสรางความเขมแข็ง
4. โครงสรางความสัมพันธทางสังคมในแนวราบที่เอือ้ ตอการชวยเหลือเกื้อกูล
5. สถาบันชุมชน คือ กฎ จารีต ประเพณี จิตสํานึกรวมและองคกรชุมชนที่ควบคุมใหชุมชน
ดําเนินไปตามระบบคุณคาและความคิด
6. ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภาคประชาสังคมทีเ่ ขามาหนุนเสริม
สมพันธ เตชะอธิก และคณะ (2540, 78-79) กลาวถึง การพัฒนากลุม องคกรชุมชนใหมี
ความเขมแข็งไดอยางตอเนื่อง จะตองดําเนินงานขององคกรตามแนวและกิจกรรม ทั้งดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดลอม ใหควบคูกันไปทั้ง 4 ดาน ดังนี้
1. ดานเศรษฐกิจ ตองเสริมสรางกิจกรรมเพื่อลดรายจาย การเพิ่มรายไดการแปรรูป
ผลผลิตเพิ่มพูนมูลคา และการทํากิจกรรมชุมชนที่ชุมชนมีอํานาจ เชน ปมน้ํามัน รานคา การขายผา
พื้นเมือง การแปรรูปขาว เปนตน
2. ดานการเมืองการปกครอง องคกรชุมชนตองอาศัยสรางอํานาจขึ้นมาเพื่อตอรองใน
การใชทรัพยากร จากภาครัฐและภายนอกได ตองศึกษาเรียนรูกลไกตลาดและรองรับกับภาคธุรกิจได
รวมทั้งไดผลักดันใหมีกฎหมายคุมครองการรวมตัวกันเปนองคกรชุมชนไมตองอยูภายใตกฎระเบียบ
ของรัฐ แตไดรับการสนับสนุนงบประมาณทรัพยากรบุคคล วิชาการ ขอมูล และเทคโนโลยีตาง ๆ
3. ดานสังคมและวัฒนธรรม ตองสรางการรวมกลุมที่จะนําเอาวัฒนธรรมประเพณี
การชวยเหลือเกื้อกูลกันมาเกาะเกี่ยวกับการรวมตัวใหเหนียวแนนยิ่งขึ้น
4. ดานการบริหารจัดการ ตองมีการเรียนรู กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคการจัด
องคกรการแบงบทบาทหนาที่และการจัดทําแผนปฏิบัตงิ านรวมกัน
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สรุปได ดังนี้ การสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชน ในขณะนี้ที่มีการกลาวถึงกันมาก คือ แนวคิด
ประชาสังคมตําบล โดยมี องคการบริหารสวนตําบลเปนศูนยกลางและมีกลุมองคกร ของชาวบาน
หนวยงานทั้งของรัฐและเอกชน เขาไปรวมมือ การรวมพลังใจ พลังความคิด พลังกายเพื่อรวมกัน
สรางสรรคและแกปญ
 หาตางๆ ในชุมชนระดับตําบล
2.2.6 แนวคิดการเสริมสรางความเขมแข็งของประชาคมระดับตําบล
สมพันธ เตชะอธิก และคณะ (2540) เสนอแนวทางพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชาวบาน
ดังนี้
1. การพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชาวบาน โดยภาครัฐและเอกชน มีจุดเนนที่สิทธิ
และอํานาจขององคกรชาวบานในการจัดการปญหาตางๆ 2 ประการ ดังนี้ ประการแรก นโยบายของ
รัฐและกฎหมาย ตองใหสทิ ธิและอํานาจแกองคกรชาวบานมากขึ้น มีระบบของการสนับสนุน
งบประมาณ วิชาการ และการพัฒนาสมบัติสาธารณะตางๆ ใหแกองคกรชาวบาน ประการทีส่ อง
การกําหนดแผนงบประมาณและโครงการจากหนวยงานของรัฐและเอกชนตางๆ ควรเปลี่ยนแปลงมา
เปนการวางแผนงบประมาณและโครงการ โดยองคกรชาวบานรวมกับเจาหนาทีร่ ัฐและเอกชน โดยให
ผูนําชาวบานมีสทิ ธิและอํานาจในการดูแลงบประมาณ ดําเนินงานการติดตาม เพือ่ แกปญ
 หาตาง ๆ
ของชุมชน
2. การพัฒนาความเขมแข็งขององคกรชาวบานทีร่ ิเริ่มขึ้นใหม มี 5 ประการแรก ดังนี้
ประการแรก การศึกษาเรียนรูปญ
 หาชาวบานแบบมีสวนรวม คือ ชุมชนเขารวมทําการศึกษาปญหา
รวบรวมจัดหมวดหมูป ญหาตางๆ ขั้นตอนนี้จะทําใหรูปญ
 หาและกลุมเปาหมายที่ชัดเจน ชาวบานเกิด
เขาใจกันเองมากขึ้นจนเกิดศรัทธา และเปนแรงบันดาลใจในการเริ่มตนแกปญหาตนเองและรวมกลุม
ชวยเหลือกันเองกอน ประการทีส่ อง การเรียนรูและคิดคนกิจกรรมแกปญ
 หาเปดโอกาสใหมีการอบรม
ศึกษาดูงาน ในรูปแบบการเรียนรูจากพื้นที่ และชาวบานทีม่ ปี ระสบการณการแกปญ
 หามากอน
ประการทีส่ าม การวางแผนกิจกรรมแกปญ
 หาวาจะมีการจัดไรนาของตัวเองยางไร ประการที่สี่
การรวมกลุม ปฏิบัตริ วมกันเพื่อใหเกิดการชวยเหลือกันและกัน ทั้งทางความคิดและเทคนิคตาง ๆ
ตลอดจนชวยกันแกปญ
 หาที่เกิดขึ้น ประการที่หา การติดตามแกปญหาและพัฒนาองคกร เจาหนาที่
จากภายนอกและผูนําชาวบานมีการติดตามสมาชิกองคกรอยางสม่ําเสมอเพื่อชวยเหลือและพัฒนาให
เกิดความเขมแข็งมากขึ้น
3. การพัฒนาความเขมแข็งองคกรชาวบานที่มีอยูแลวและกําลังดําเนินกิจกรรมพัฒนามี 3
ประการ ดังนี้ ประการแรก การพัฒนาผูนําองคกรชาวบานตองมีการจําแนกแยกแยะความรู
ความสามารถของผูนํา และเสริมสรางใหเขมแข็งขึ้นหรือจะเพิ่มทักษะความสามารถดานอื่นเพื่อเติม
โดยทั่วไปการพัฒนาผูนํามักทําแบบรวมๆ และไมมีแผนหรือแนวทางที่ชัดเจน รวมทั้งไมใหความสําคัญ
กับการพัฒนาผูนํารายบุคคล ผลจึงปรากฏวาองคกรชาวบานออนแอลง และเมื่อผูนําหลักที่มอี ายุมาก
ขึ้น หรือหมดแรงเสียสละก็มกั ขาดการสืบทอดกลายเปนภาวะขาดแคลนผูนําโดยปริยาย
การแกปญ
 หาและสรางความเขมแข็งขององคกร ตองใหมผี นู ําหลายประเภทหลายบทบาทชวยกันทํา
และเสริมสรางผูนํารุนใหมสืบตอบทบาทผูนําองคกรตอไป ประการทีส่ อง การเพิ่มพูนความรู
ประสบการณแนวความคิด กระบวนการแกปญหา การทํางานเปนทีมการวางแผนจากชาวบาน
การวิเคราะห การบริหารจัดการ การถายทอดความคิดสูป ระชาชนเนนการพัฒนาความคิดของ
กรรมการ และสมาชิกดวยการประชุม การอบรมศึกษาดูงานองคกรชาวบานแบบลงไปเรียนรูอยาง
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ลึกซึง้ และใชวิทยากรเชี่ยวชาญชวยจัดฝกอบรมเปนครั้งคราว ประการที่สาม เจาหนาทีร่ ัฐและเอกชน
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกที่เขาไปทํางานกับองคกรชาวบานที่มอี ยูแลวและดําเนินกิจกรรมอยู ควรนําเอา
องคประกอบขององคกรชาวบานเปนตัวชี้วัดในการทบทวนและปรับตัวขององคกรชาวบาน ซึง่ จะทําให
อุดมการณรวม เปาหมาย วัตถุประสงค การพัฒนาผูนํา การสรางการมีสวนรวมของสมาชิก การทํา
กิจกรรมตรงกลุม เปาหมายและพื้นที่มากขึ้น จะทําใหองคกรชาวบานแกปญหาไดมากขึ้น

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปราณี จินาบุญ (2554, บทคัดยอ) ทําการศึกษาแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของ
พัฒนาการ: ศึกษากรณีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ศูนยชวยเหลือทางวิชาการ
พัฒนาชุมชนเขตที่ 8 มีวัตถุประสงคเพือ่ ศึกษา (1) ปจจัยที่มผี ลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของ
พัฒนากรในพื้นที่ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 8 (2) ปญหาและอุปสรรคในการ
เสริมสรางความเขมแข็งของพัฒนากรในพื้นที่ศูนยชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 8
(3) แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพัฒนากรในพื้นที่ศูนยชวยเหลือทางวิชาการ
พัฒนาชุมชน เขตที่ 8 ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก พัฒนากรทีป่ ฏิบัติงานในพื้นที่ศูนยชวยเหลือ
ทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 8 จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช จํานวน
902 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 277 คน โดยการสุม
ตัวอยางหลายขั้นตอน และใชแบบสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบ ริหารศูนยชวยเหลือทางวิชาการ
พัฒนาชุมชนเขต 8 จํานวน 4 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนและการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัยพบวา (1) ปจจัยทีม่ ีผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพัฒนากรในพื้นที่ศูนย
ชวยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเรียงตามความสามารถในการพยากรณ ไดแก ปจจัยดานความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความมีมนุษยสัมพันธ บรรยากาศภายในองคกร การเปนผูนําทางดาน
วิชาการ การเปนผูประสานงาน การเปนผูรวมปฏิบัติงาน และการเปนผูส งเสริมและเผยแพรทักษะ
ตามลําดับ (2) ปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของพัฒนากรเรียงตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและพัฒนากรจากมากไปหานอย ไดแก ปญหาและอุปสรรคดานงบประมาณเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนจํากัด การเตรียมการ การจัดกิจกรมเพื่อใหขบั เคลือ่ นในหมูบ าน การขยายผลหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง การเพิ่มทักษะ การทบทวนหมูบ านเศรษฐกิจพอเพียงตามลําดับ (3) แนวทาง
พัฒนาประสิทธิภาพเกี่ยวกับการขับเคลือ่ น การเตรียมการอยางรอบคอบ การจัดกิจกรรมเพื่อให
ขับเคลื่อนในหมูบ านอยางตอเนื่อง การขยายผลหมูบ านเศรษฐกิจพอเพียงใหมีขอบขายกวางมากขึ้น
การเพิม่ ทักษะการทํางานของพัฒนากร การทบทวนผลการดําเนินงานของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
พิริยา เล็กพลอย (2557, บทคัดยอ) ศึกษาแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งทางธุรกิจ
ใหแกเกษตรกรผูปลูกยางพารา อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เพื่อศึกษาการบริหารจัดการของเกษตรกร
ศึกษาสภาพแวดลอมทางธุรกิจของเกษตรกรและศึกษาแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งทางธุรกิจ
ใหแกเกษตรผูป ลูกยางพาราในอําเภอดานซาย จังหวัดเลย ผูว ิจัยไดทําการวิจัยจากประชากร จํานวน
70 ราย ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการบริหารจัดการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยที่
ความสามารถดานการผลิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การนําเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาประยุกตใชปจ จัยที่มีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ความรูในดานการผลิตความสามารถดาน
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การตลาดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยทีม่ ีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ความรูในดานการผลิต
ความสามารถดานการตลาดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คุณภาพของ
ผลผลิต ปจจัยทีม่ ีคาเฉลี่ยนอยสุด คือใหราคาที่เหมาะสมความสามารถดานการเงิน โดยรวมอยูใน
ระดับนอย ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เงินทุนหมุนเวียนในกิจการปจจัยทีม่ ีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ
การจัดทําบัญชีความสามารถดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ
ความรับผิดชอบในหนาที่ กิจการปจจัยทีม่ ีคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ทักษะความสามารถในการทํางาน
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ที่มผี ลตอการดําเนินกิจการมีความสําคัญโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยที่
ปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับมากปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของ
ประเทศไทยปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือการขยายตัวของเศรษฐกิจของอําเภอดานซาย ปจจัยทาง
การเมืองโดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือความมั่นคงทางการเมืองปจจัยที่มีคาเฉลี่ย
นอยสุดคือความสัมพันธตอหนวยงานราชการปจจัยทางสังคมโดยรวมอยูในระดับนอยปจจัยทีม่ ี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ การรวมกลุมของชุมชนอยูปจ จัยทางสังคมโดยรวมอยูในระดับนอยปจจัยที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือการรวมกลุมของชุมชนอยูป จจัยทางสังคมโดยรวมอยูในระดับนอยปจจัยทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
การรวมกลุม ของชุมชนอยูปจ จัยที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือภาษาที่ใชในการสื่อสารปจจัยทางภูมิศาสตร
โดยรวมอยูในระดับปานกลางปจจัยทีม่ ีคาเฉลี่ยสูงสุดคือระบบไฟฟาและประปาของอําเภอดานซายใน
ปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยสุดคือทรัพยากรธรรมชาติของทองที่ ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการดาน
การผลิตควรมีการแนะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการฝกอบรมใหความรูเ พื่อเพิ่มทักษะดานการประกอบ
อาชีพและเปนการพัฒนาธุรกิจ
สมใจ ศรีเนตร (2555, บทคัดยอ) ทําการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ
วิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาศักยภาพ ปญหา และ
ความตองการของกลุม วิสาหกิจชุมชนตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ ใหไดรับการตอยอดดานความรูและภูมปิ ญญาพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนโดยมีกลุมตัวอยางคือ กลุมวิสาหกิจจํานวน 251 แหง โดยใชวิธีการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) จากจํานวนกลุมตัวอยางวิสาหกิจชุมชน และหนวยตัวอยางทีจ่ ะเปน
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก หัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชน หรือตัวแทน จํานวน 251 คน ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ผลการวิจัยพบวา การสรางความเขมแข็งของวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ขึ้นอยูกับปจจัยพื้นฐานของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่มีอายุในชวง 41-50 ป มีความ
พรอมในการพัฒนามากทีส่ ุด สวนความรูความเขาใจในหลักการวิสาหกิจชุมชน คิดเปนรอยละ 34.1
ที่มีผลตอการตัดสินใจในการเขารวมในการดําเนินงานไดงายขึ้น สวนการพัฒนาความเขมแข็งของกลุม
วิสาหกิจชุมชนใหเกิดความยั่งยืนนั้น พบวา ตองสงเสริมการเพิ่มมูลคาผลผลิตและเพิม่ รายไดกบั ชุมชน
ชวยสงเสริมการลดรายจายของครอบครัวและใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการพัฒนาตาม
พระราชดําริ มีการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว เชน ไมมีการกูหรือสรางหนี้สิน ยึดหลักความเปนธรรมชาติ
และการอยูรวมกับธรรมชาติ ตลอดจนสรางความสมดุลของธรรมชาติใหไดและเมื่อมีการนําหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชคูกับหลักความเพียรก็จะสามารถสรางตนสรางครอบครัวไดเปนอยางดี และ
กลุมวิสาหกิจชุมชนมีความรูเ ขาใจดานการพัฒนาและการเรียนรูในวิถีชีวิตของการพึ่งพาตนเองได
โกมินทร กุลเวชกิจ (2558, บทคัดยอ) รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดาน
เศรษฐกิจโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบานดอนดู ต.ปาสังข อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
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ผลการศึกษาพบวา สรุปผลขอมูลสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนดานเศรษฐกิจโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบานดอนดู ต.ปาสังข
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด ไดดังนี้ บานดอนดู หมูที่ 8 ต.ปาสังข อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
ในปจจุบันมี จํานวน 26 ครัวเรือน มีผูใหญบานคนแรกชื่อ นายสี บุชาย และคนปจจุบันคือ นายคําพา
บัวทุม สภาพทั่วไปของหมูบ าน ลักษณะที่ตงั้ และอาณาเขตของบานดอนดู ตั้งอยูท างทิศตะวันอกเฉียง
ใตของอําเภอจตุรพักตรพิมาน ระยะทางหางจากที่วาการอําเภอประมาณ 17 มีเนื้อที่ประมาณ 105 ไร
เปนพื้นทีท่ ํากิน 85 ไร ที่อยูอาศัย 20 ไร จํานวนประชากรทัง้ หมด 126 คน แยกเปนชาย 75 คน และ
หญิง 51 คน สภาพเศรษฐกิจ อาชีพหลัก คือ ทํานาและรับจาง อาชีพเสริม คือ ปลูกผัก รับจางทั่วไป
จักสาน ปญหาที่พบและไมสามารถแกไขได คือ 1) ขาดความรูในการประกอบอาชีพและขาดการ
สนับสนุนอาชีพเสริมจากหนวยงานภาครัฐ 2) ขาดการฝกอบรมอาชีพเสริม 3) มีภัยแลงทุกป ทําให
ขาดน้ําเพื่อทําการเกษตรในหนาแลง 3) ขาดทุนหมุนเวียน และอื่นๆ อีกมากมาย ทีเ่ ปนปญหาอยูทุก
วันนี้
สวนความตองการของชุมชนในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานเศรษฐกิจโดยยึด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวา ชาวบานตองการความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพือ่ นําไปฝก
ปฏิบัติในการลดรายจาย เชน การทําเกษตรหมุนเวียนพืชไร การหารายไดเสริม การเรียนรูจ ากหมูบาน
พัฒนาตัวอยาง การเรียนรูแนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงลดรายจาย
เพิ่มรายได และการออม โดยมีความตองการในกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมนดาน
เศรษฐกิจโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ การทัศนศึกษาดูงานจากชุมชนตนแบบ การเลี้ยง
ไกพันธุพื้นเมือง การเลี้ยงเปดการเลี้ยงวัว การปลูกผักปลอดสารพิษ การเพาะเห็นนางฟา การเลี้ยงสุกร
การเลี้ยงปลาดุก และการเลี้ยงกบ
การสรางรูปแบบการเสริมความเขมแข็งของชุมชนดานเศรษฐกิจโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบานดอนดู ต.ปาสังข อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด พบวา มีโครงการที่ชุมชนจะนําไปปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น ดังนี้ 1) การทัศนศึกษาดูงานจากชุมชนตนแบบ 2) การเลี้ยงกบ
3) การเลี้ยงปลาดุก 4) การปลูกผักปลอดสารพิษ 5) การเพาะเห็น 6) การเลี้ยงเปด และ
7) การเลี้ยงไกพันธุพื้นเมือง
สรุปผลการทดลองใชและประเมินผลรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดาน
เศรษฐกิจโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบานดอนดู ต.ปาสังข อ.จตุรพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด
พบวา กอนและหลังการดําเนินงานตามรูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานเศรษฐกิจ
โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบานดอนดู ทุกตัวแปรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสรุปไดวา รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดานเศรษฐกิจโดยยึดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบานดอนดู โดยรวมและรายตัวแปร ดีขึ้นกวาเดิม ในดานรายไดครัวเรือน
รายจายครัวเรือน จํานวนพืชเพือ่ การยังชีพจํานวนสัตวเพื่อการยังชีพ จํานวนเห็นเพื่อการยังชีพ และ
จํานวนสินคาอุปโภคบริโภคที่ซื้อจากรานคา
กําธร อุดชา (2554, 62-68) ศึกษารูปแบบและปจจัยการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ผูดอยโอกาสดวยภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ศึกษากรณีเทศบาลตําบลโนนสะอาด
จังหวัดหนองบัวลําภู สรุปผลการวิจัย ผูที่เขารวมโครงการเสริมสรางรายไดแกผูดอยโอกาสดวย
ภูมิปญญาทองถิ่น มีขั้นตอนและกระบวนการ คือ ขั้นเตรียมการ ไดแก เตรียมจัดประชุมแลกเปลี่ยน
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เรียนรู ตามโครงการเสริมสรางรายไดแกผูดอ ยโอกาสฯ โดยการ 1) เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาล
อําเภอศรีบญ
ุ เรือง มาบรรยายใหความรูในดานสุขภาพอนามัย 2) เชิญ คุณกษมา สองเมือง
เปนวิทยากรที่มีความรูในเรื่องการสงเสริมอาชีพ โดยมุงเนนการเสริมอาชีพการทําดอกไมจันทนจาก
วัสดุธรรมชาติตามฤดูกาล เชน จากเปลือกขาวโพด เปนตน 3) จัดแบงกลุมยอยเพื่อฝกปฏิบัติจริงใน
การจัดทําดอกไมจันทน โดยใหวิทยากรผูชวยเปนผูก ํากับดูแล 4) เมื่อฝกปฏิบัติ/หัดทําดอกไมจันทน
แลว จัดแบงกลุมประมาณ 3 กลุมๆ ละ 8 คน เพื่อสรางเหตุการณจําลองเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เมื่อผลผลิตเสร็จสิ้น โดยใหแตละกลุมบริหารจัดการกันเอง อาทิ การคัดเลือกประธานกลุม กรรมการ
กลุม เลขานุการกลุม เหรัญญิกกลุม ฝายการเงิน ฝายการตลาด โดยใหวิทยากรคอยเปนผูชวยกํากับ
ดูแล พรอมใหคําแนะนะ 5) ใหแตละกลุมสงตัวแทนอกมาอธิบายขั้นตอน และวิธีการบริหารจัดการ
กลุมของตนเองใหคนอื่นฟง 6) เปดโอกาสใหผเู ขารวมทุกคนไดซักถามปญหา อุปสรรคในการบริหาร
จัดการถึงกรณี จะบริหารอยางไรใหเกิดรายไดที่เขมแข็งและยั่งยืน ทั้งนี้ เปนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกัน ซึ่งเปนการพัฒนาไปสูการสรางเครือขายความเขมแข็งของผูดอ ยโอกาสในทองถิ่น ตอไป
และนําไปสูก ารพัฒนากระบวนการจัดความรู การสรางรายไดดวยภูมิปญญาทองถิ่น เปนการบงชี้ถึง
องคความรูที่ทอ งถิ่นมี ทําใหสามารถคนหาวาทองถิ่นมีความรูอะไรบาง มีรปู แบบอยางไร ใครมีความ
เหมาะสมที่จะเปนผูถายทอดองคความรูนี้ตอผูดอยโอกาส ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เปนการมุงเนน รูปแบบ
การเสริมสรางความเขมแข็งของผูดอยโอกาสดวยภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเพือ่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยหา
อาชีพเสริมแกกลุมผูดอยโอกาส ซึง่ จากการสํารวจความคิดเห็นและสํารวจความตองการของตลาด
ปรากฏวา อาชีพที่สามารถสรางรายไดใหแกผูดอยโอกาส ไดยาวนานและตลอดไป คือ การทํา
ดอกไมจันทนที่ผลผลิตจากวัสดุธรรมชาติภายในทองถิ่น ซึ่งปจจุบันมีผูคิดคนการประดิษฐดอกไมจันทน
จากเปลือกขาวโพด ไดแก คุณกษมา สองเมือง อายุ 32 ป อาชีพ ทํานา ขั้นการปฏิบัติ ไดแก
จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตโครงการเสริมสรางรายไดแกผูดอยโอกาสดวยภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
ผลการสังเคราะหกิจกรรมตามแบบสัมภาษณภาพรวมปรากฏดังนี้ เทศบาลตําบลโนนสะอาด กับ
แนวทางการพัฒนาความรูดานภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ผูรวมอบรมสวนใหญ ตองการใหเทศบาลฯ สํารวจ
ขอมูลพื้นฐานในดานตางๆ ใหเปนปจจุบัน เชน พื้นฐานดานครอบครัว พื้นฐานดานรายได – รายจาย
ของผูดอยโอกาสความตองการของผูดอ ย โอกาส โดยผานกระบวนการประชาคมหมูบ าน/ชุมชน
เพื่อใหเทศบาลไดนําปญหา ความตองการ จัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ และบรรจุลงในโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาล และตองการใหดําเนินการในปงบประมาณถัดไป ตองการใหเทศบาลฯ จัดใหมี
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเสริมสรางรายไดจากหนวยงาน/สวนราชการอื่น เพื่อนําสิ่งที่ไดไป
ศึกษาดูงานมาปรับใชในพื้นที่ตอไป จากการอบรมโครงการดังกลาวฯ เมื่อนํามาวิเคราะหและ
สังเคราะหปรากฏวา ผูดอยโอกาสยังมีความตองการขั้นพื้นฐานที่สูงมาก เชน ความตองการดานปจจัย
สี่ ตองการความเปนอยูท ี่ดีขึ้นกวาปจจุบัน โดยใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขามาชวยเหลือยาง
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ยกตัวอยางเชน ตองการใหสง เสริมอาชีพเสริมแกผูดอยโอกาสอยางจริงจังและ
ตอเนื่องโดยใหเทศบาลตระหนักถึงความสําคัญเปนอันดับแรกในการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน ทั้งนี้ ตองการใหมุงเนนผูดอยโอกาสเปนอันดับแรกอีกทั้งตองการใหเทศบาลจัดสรรงบประมาณ
สําหรับโครงการ /กิจกรรมโดยเฉพาะใหเทศบาลจัดหาแหลงตลาดที่ชัดเจนและมั่นคงหรือาจให
เทศบาลเปนแหลงศูนยรวมในเรื่องการบริหารจัดการ โดยเริม่ แรกคอยเปนพีเ่ ลี้ยงแกกลุมผูดอยโอกาส
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ในการบริหารจัดการ เชน การบริหารคน การบริหารงบประมาณ โดยจัดเปนองคกรภายใตการควบคุม
ของเทศบาล
เทศบาลไดเล็งเห็นวาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถสรางรายได ใหแกผูดอยโอกาส คือ
การนําเอาทรัพยากรธรรมชาติที่มอี ยูในพื้นที่ เชน การนําเปลือกขาวโพดประดิษฐเปนดอกไมจันทน
จําหนายภายในพื้นที่ตําบลโนนสะอาด และพื้นที่ใกลเคียง โดยจัดทําเปนศูนยกลางการเรียนรูเพื่อเปน
การยกระดับการพัฒนากระบวนการเรียนรูในชุมชนใหเกิดพลัง นํามาสูความยัง่ ยืนของการจัดการ
เรียนรูระดับทองถิ่น อีกทั้งมีการดึงความรูทอี่ ยูในทองถิ่นมาถายทอดไปสูคนรุนใหมในชุมชน ดังนั้น
การจัดตัง้ ศูนยการเรียนรูชุมชนภายในเทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบุญเรือง จึงเปนแหลงเรียนรู
ที่เหมาะสมเปนสถานที่ถายทอดองคความรูและเปนตนทุนสําคัญในการพัฒนาแกปญหาดวยตนเอง
อันจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งแกผูดอยโอกาสในชุมชนไดอยางยั่งยืน “ชุมชนโนนสะอาด”
ในอําเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลําภู เปนชุมชนที่มีศูนยการเรียนรูชุมชนทีเ่ ขมแข็งทีเ่ กิดขึ้นจาก
วิถีชีวิตของชาวบานแตยังไมเปนระบบเทาที่ควร ตอมาเกิดความเปลี่ยนเมือ่ สํานักงานเทศบาลตําบล
โนนสะอาดและสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู ไดรวมกันใหความรูผ าน
การจัดเวทีประชาคมของหมูบาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะกลุม
ผูดอยโอกาสทางสังคม เชน ผูพิการ ผูส ูงอายุ และผูปวยเอดส โดยเทศบาลตําบลโนนสะอาดไดมุงเนน
ใหประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนโนนสะอาด มีกจิ กรรมภายใน
เกิดขึ้นจํานวนมากและประสบผลสําเร็จเปนอยางดี โดยเฉพาะการรูจ ักนําทรัพยากรธรรมชาติในพื้น
ที่มาใชโดยกลุม ชาวบานไดรวมกันวางแผนประยุกตเอาจากทรัพยากรทีม่ ีอยูในพื้นที่ เพือ่ ใหชาวบานได
เรียนรูกระบวนการของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางสมดุล ศูนยเรียนรูชุมชน
โนนสะอาด จึงไดกอตั้งและพัฒนาขึ้นตามลําดับ โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรูชุมชน
รวมทั้งสิ้น 20 คน
และเพือ่ เปนความเสมอภาคทางสังคมแกผูดอยโอกาสโดยเฉพาะกลุม ผูป วยเอดส จํานวน 24
คน เทศบาลตําบลโนนสะอาด จึงไดใหความสําคัญในการทีจ่ ะสรางรายไดที่ยงั่ ยืนแกผูดอยโอกาสเนน
รูปแบบการเสริมสรางความเขมแข็งของผูดอ ยโอกาสดวยภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยหาอาชีพเสริมแกกลุมผูดอยโอกาส ดังนั้น จึงไดเกิด “โครงการเสริมสรางรายไดแกผูดอยโอกาส
ผูปวยเอดส ดวยภูมิปญญาทองถิ่น เทศบาลโนนสะอาด อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
ประจําปงบประมาณ 2554” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ สรางความรูแกผปู วยเอดส ซึ่งเปน
ผูดอยโอกาสทางสังคมในชุมชน และผูเ กี่ยวของจากระดับฐานราก สรางความเขมแข็งแกผูดอยโอกาส
ดวยภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และสรางรายไดแกผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสอื่นๆ ดวย
ภูมิปญญาทองถิ่น
ปจจัยการเสริมสรางความเขมแข็งของผูดอยโอกาสดวยภูมิปญ
 ญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน จากการศึกษาวิเคราะห พบวา ปจจัยการเสริมสรางความเขมแข็งของผูดอ ยโอกาสดวยภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชุมชนจะตองรูจ ักพึ่งตนเอง การที่ชุมชนจะยั่งยืนไดที่ตองมา
จากการพึ่งตนเอง โดยนําองคความรูและความชํานาญจากภูมิปญญาที่มีในชุมชนนํามาฟนฟูและ
พัฒนาความรูดานภูมิปญ
 ญาทองถิ่น สนับสนุนศูนยกลางการเรียนรูของชุมชนโดยการใหกลุม คนที่มี
ความรูดานตางๆ นําเอาประสบการณความรู และความเชี่ยวชาญ ที่เปนองคความรูเ ดิมมาพัฒนา
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ใหเกิดประโยชนมากยิ่งขึ้น ปจจัยในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
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จะยั่งยืนไดก็โดยการรวมกลุม กันในรูปแบบการจัดตั้งคณะทํางานโดยคนในชุมชน ซึ่งหนวยงานที่
เกี่ยวของทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองชวยสงเสริมซึง่ สามารถ
กระทําไดหลายรูปแบบ เชน การเชิญนักวิชาการที่มีความชํานาญการความรูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ตลอดจนผูนําทองถิ่นรวมเปนคณะทํางานฯ โดยรวมกับหนวยราชการ สถาบันการศึกษา ดําเนินการศึกษารวมกันอยางจริงจัง แลวนําผลการศึกษามาสังเคราะหจัดทําเปนความเห็นและขอเสนอแนะ
การเพิม่ ประสิทธิภาพของชุมชนใหเขมแข็งควรใชกระบวนการสรางเครือขายองคกรชุมชน ให
เกิดการขับเคลื่อนเครือขายในพื้นที่ การจัดใหมีศูนยการเรียนรูในชุมชนที่มีมาตรฐานและมี
ความสามารถในการใหคําปรึกษา ถายทอดความรูและใหขอมูลตางๆ ที่ควรทราบแกประชาชนใหมาก
ยิ่งขึ้น สงเสริมศูนยการเรียนรูในชุมชนหรือแหลงขอมูลของชุมชนใหมีความเขมแข็ง ซึ่งจะตองเปน
แหลงรวบรวมขอมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อการเรียนรูและการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งมากยิง่ ขึ้น
การพัฒนาศักยภาพนี้กอใหเกิดการปฏิสมั พันธระหวางกัน เพื่อเปนการสรางสมรรถนะขององคกรและ
ผูเกี่ยวของใหมปี ระสิทธิภาพและมีความเขมแข็งเกิดขึ้นในชุมชนนั่นเอง
มุงระดมความคิดผานเวทีชาวบาน ซึ่งการประชุมระดมความคิดถือเปนกิจกรรมที่สรางโอกาส
ใหเกิดการมีสวนรวม และเปนจุดเริ่มตนของการเกิดกิจกรรมสาธารณะรวมกัน ดังนั้น เทคนิคและ
กระบวนการในการสรางการมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับ จึงเปนเรื่องที่สําคัญอันจะกอใหเกิด
ความรักความสามัคคีและเกิดความรวมมือในการประกอบกิจกรรมตางๆ ในชุมชนมากขึ้น รวมทั้งการ
วางระบบการติดตอและการสือ่ สารอยางตอเนื่องและทั่วถึง
ปจจัยการเสริมสรางความเขมแข็งของผูดอยโอกาสดวยภูมิปญ
 ญาทองถิ่น เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยชุมชนรูจักพึง่ ตนเอง และการเพิ่มประสิทธิภาพของชุมชนใหเขมแข็งที่ใชกระบวนการสราง
เครือขายองคกรชุมชน ใหเกิดการขับเคลื่อนเครือขายในพื้นที่ การจัดใหมีศูนยการเรียนรูในชุมชนที่มี
มาตรฐานและมีความสามารถในการใหคําปรึกษา ถายทอดความรูและใหขอมูลตางๆ ที่ควรทราบแก
ประชาชนใหมากยิง่ ขึ้น สงเสริมศูนยการเรียนรูในชุมชนหรือแหลงขอมูลของชุมชนใหมีความเขมแข็ง
โดยกลุมผูปวยเอดส ในเทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู ซึ่งเดิมนั้น
ปจจุบันไดรบั การชวยเหลือจากหนวยงานเทศบาลในรูปแบบของการจายเงินเบี้ยยังชีพ รายละ 500
บาทตอเดือน ซึ่งถือเปนรายไดหลักและรายไดประจําทางเดียวที่กลุมผูปวยเอดสไดรบั ความชวยเหลือ
สําหรับรายไดอื่นสวนใหญมาจากการทําไรทํานาที่ตอ งรอฤดูกาล จึงจะสามารถทําไรนาได ผลกระทบที่
กลุมผูปวยเอดสไดรบั คือรายรับไมเพียงพอกับรายจาย เมื่อกลุมผูดอยโอกาสทีเ่ ขารวมโครงการ
“โครงการเสริมสรางรายไดแกผูดอ ยโอกาสผูป วยเอดส ดวยภูมิปญญาทองถิ่น เทศบาลตําบลโนน
สะอาด อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู ประจําปงบประมาณ 2554” พบวา ผูเขารวม
โครงการมีรายไดเพียงพอกับรายจาย จากเดิมที่มรี ายไดหลักที่ไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และเงินเบีย้ ยังชีพจากกองสวัสดิการสังคมสํานักงานเทศบาลตําบลโนนสะอาด ปจจุบันกลุมมีความ
เขมแข็ง สามารถพึงตนเองไดทําใหไมเปนภาระของครอบครัวในการดูแล ตลอดจนรายไดเพิม่ ขึ้น
สามารถชวยแบงเบาภาระคาใชจายของครอบครัว อีกทัง้ การรวมกลุมของกลุมผูดอยโอกาสผูป วยเอดส
ทําใหผปู วยเอดสรสู ึกวาตนเองมีคุณคาไมเปนภาระของครอบครัว ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณและทัศนคติที่มีตอการทําใหเกิดเครือขายตางๆ ที่มีการเกื้อหนุนในการสรางเครือขาย
การคา
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รูปแบบการพัฒนาเครือขายความรูดานภูมปิ ญญาทองถิ่นของผูดอยโอกาสจากผูนําทองถิ่นใน
ตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีการบริหารงานตามนโยบายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของอําเภอจังหวัด และรัฐบาล ตามที่กฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่
แนวความคิดเกี่ยวกับการสรางเครือขายการพัฒนาความรูดา นภูมิปญญาทองถิ่นของผูดอยโอกาส
มีโครงสรางภายในเครือขายและระหวางเครือขาย รูปแบบความสัมพันธผานการรวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลระหวางเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอศรีบุญเรืองผานการติดตอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อเชื่อมตอ การแลกเปลี่ยนทรัพยากรดานตางๆ การเปดโอกาสรับรูมุมมองรวมกัน
ซึ่งกอใหเกิดกระบวนการเรียนรูตามความคิดของผูนําทองถิน่ เพื่อนําไปสูเครือขายการพัฒนาความรู
ดานภูมิปญญาทองถิ่น
เนื่องจากเขตพื้นที่เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 90 ดังนั้น ทรัพยากรในพื้นที่ทสี่ ามารถนํามาตอ
ยอดหรือเพิ่มศักยภาพความเปนอยูของประชาชนก็คือเศษวัสดุจากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ประเภทไมจกั สาน อาทิเชน การนําไมไผมาสานทํากระติบ๊ ขาว การทําไมกวาดทางมะพราว เปนตน
สาเหตุที่ใชเศษวัสดุเปลือกขาวโพดมาทําเปนดอกไมจันทน เทศบาลไดทําการวิเคราะหตลาด
แลวเห็นไดวาสินคาประเภทนีส้ ามารถทีจ่ ะขายไดตลอดเวลา เนื่องจากอัตราการเสียชีวิตของคนใน
ปจจุบันนั้นสูง และดอกไมจันทนก็เปนสิ่งจําเปนในงานพิธีซึ่งคนไทย ไมเฉพาะพื้นที่ศึกษาแตทั่ว
ประเทศก็นําดอกไมจันทนมาประกอบพิธีทั้งสิ้น ในการสงดอกไมจันทนขายนั้น เบื้องตนเทศบาลได
ติดตอกับวัดตางๆ ในพื้นที่ใหชวยประชาสัมพันธแกประชาชนทั่วไปไดทราบและชวยกันอุดหนุนสินคา
โดยจัดเปนรานคาชุมชนขายสินคาที่มาจากการผลิตของคนในชุมชน มีรูปแบบการบริหารจัดการ
ภายในรานชุมชนเปนแบบสหกรณมีการรวมทุนโดยการขายหุน และแบงผลตอบแทนแกสมาชิก
สําหรับราคาที่ขายสินคาในรานคาชุมชนราคาสินคาเนนคุณภาพ ผลิตจากคนในชุมชน ราคาถูกกวา
ทองตลาดเล็กนอยทัง้ นี้เพือ่ เปนการดึงลูกคา
นอกจากประชาชนจะมีรายไดเสริมแลว ผลลัพธที่ประชาชนไดรับโดยไมรูตัว อาทิเชน การเกิด
ความสัมพันธที่ดี ความรักสามัคคีภายในชุมชน และประชาชนเริ่มรักในถิ่นฐานไมคิดที่จะออกไปทํามา
หากินที่อื่น เกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน ประชาชนไดระดมความคิดเปนกิจกรรมทีส่ รางโอกาส
และเปนจุดเริ่มตนของการเกิดกิจกรรมสาธารณะ
เทศบาลไดเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑในอนาคต จึงไดทําการวิเคราะหการติดตอ
และการสื่อสารตางๆ การประชาสัมพันธ เชน กระบวนการมีสวนรวม กระบวนการเรียนรูเ ปนอยาง
มาก เนื่องจากเปนชองทางที่กอ ใหเกิดการเผยแพรขอมูลขาวสาร ชองทางการใหความรูความเขาใจ
ของชุมชน ดังนั้นเทศบาลจึงไดจัดให วิทยุชุมชน หอกระจายขาวชุมชน เพื่อจะไดเปนตัวเชื่อมระหวาง
ภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ อนึ่ง เมือ่ วิเคราะหแลวเห็นไดวา สื่อชุมชนนี้สามารถทีจ่ ะเขาถึงคนใน
ชุมชนมากที่สุด
นอกจากนี้ยงั วิเคราะหภูมิปญ
 ญาทองถิ่นอื่นๆ เนือ่ งจากเห็นวาภูมิปญญาทองถิ่นนั้นเปนพื้น
ฐานความรูความสามารถของคนที่มีอยูแลวในตัวเองอ ดังนัน้ เมื่อวิเคราะหถึงภูมิปญ
 ญาทองถิ่นจึงเห็น
ไดวามีมากมายหลายแขนง ซึ่งสวนใหญแลวภูมิปญญาทองถิน่ มักสืบทอดบอกกลาวกันเปนการภายใน
เชน สูตรทําอาหาร สูตรการจักสาน หรือตํารับตําราตางๆ ทําใหไมเปนที่รบั รูก ัน โดยทั่วไปเพื่อเปน
การสรางและหาโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ เทศบาลจึงมุง ศึกษาองคความรูจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
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จากตัวบุคคลและนํามาเผยแพร ในรูปของการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือการเผยแพรโดยการทําเปน
เอกสารสื่อการเรียนรู เปนตน

2.4

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
งานวิจั ยเรื่อ ง การเสริม สรางความเขมแข็ง ของชุมชนบานลิ่มทองเพื่อ การอนุรักษพั นธุขาว
พื้นเมืองจังหวัดบุรีรัมย เปนงานวิจัยเชิงประยุกต (Applied research) ทําการเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงคุณภาพ (Qualitative data) โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.3 การวิเคราะหขอมูล

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 ประชากร ไดแก เกษตรกรผูปลูกขาวอิ นทรียบานลิ่มทอง หมู 4 ตําบลหนองโบสถ
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 2 กลุม กลุมที่ 1 มีสมาชิก 9 คน ไดแก นายสวาท บุญกองชาติ
นายสมัน บุญกองชาติ นางปวีณา ผลเลไลย นางสุกัญญา อังกาบเพชร นายบุญธรรม บุญประสาท
นางพะเยา วิเศษพันธ นายอภิชัย บุญกองชาติ นางสนิท ทิพยนางรอง นายสเตะ วุฒิเกรียงไกร
กลุมที่ 2 มีสมาชิก 14 คน ไดแก นายสมควร ขําวงศ นางจริยา พระงาม นางวรรณศรี เนตรกูล
นางสํารอง วัชพืช นางหงัน จันเทศ นายถาวร บุญกองชาติ นายทนง ขําวงศ นายไพรัตน แสงรัมย
นางพัศดี กิจศรีสุข นายบุญแสน แกวกูล นายเสนอ บุญกองชาติ นายแวง ทวีชาติ นายหลง ชูเชิดเชื้อ
นายวิน กรงกระโทก
3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมที่ 2 มีสมาชิก 14 คน ไดแก นายสมควร ขําวงศ นางจริยา
พระงาม นางวรรณศรี เนตรกูล นางสํารอง วัชพืช นางหงัน จันทรเทศ นายถาวร บุญกองชาติ
นายทนง ขําวงศ นายไพรัตน แสงรัมย นางพัศดี กิจศรีสุข นายบุญแสน แกวกูล นายเสนอ บุญกอง
ชาติ นายแวง ทวีชาติ นายหลง ชูเชิดเชื้อ นายวิน กรงกระโทก โดยการเลือกแบบเจาะจงและสมาชิก
ใหความสนใจและตองการพัฒนาเปนกลุมเกษตรอินทรียทเี่ ขมแข็ง เพื่อกาวตอไปสูกลุมวิสาหกิจชุมชน
ตอไป

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
3.3.1 การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยการสัมภาษณผูนําชุมชน
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน และปญหาที่เกิดขึ้น
3.2.2 การสนทนากลุม (Focused group) เพื่อระดมความคิดเห็นของกลุม (Group think)
เพื่อใหไดขอมูลพัฒนาการของการปลูกขาวและการทําเกษตรของกลุมเกษตรกร ศึกษาการรวมกลุม
การบริหารจัดการกลุม ตลอดจนปญหาของการดําเนินการกลุม
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3.3 การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวิเคราะหขอมูล
คณะผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้
3.3.1 ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเปนรายบุคคล (Depth interview) และการสัมภาษณ
เปนกลุม คณะผูวิจัยนําขอมูลจากการจดบันทึกนํามาวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)
โดยจําแนกและนําเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัย
3.3.2 ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม (Focused group) คณะผูวิจัยทําการจดบันทึก แลว
นํามาวิเคราะหจัดเปนหมวดหมูตามหลักการ และเขียนเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
3.3.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาแนวทางการเสริมสรางความเขมแขงของชุมชนเพื่อการ
อนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัดบุรีรมั ย นั้น คณะผูวิจัยใชวิธีการปฏิบัตกิ ารจัดเวทีชุมชนแลกเปลี่ยน
เรียนรู ซึ่งมีกลุมเกษตรอินทรีย กลุมตัวแทนชุมชน กลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ผูนํา
หมูบาน และภาคีรวม เพื่อระดมความคิดเห็นจากการอภิปรายกลุม โดยใชการกําหนดประเด็นปญหา
การสรางความเขมแข็งในการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองจาก “SWOT Analysis” ซึ่งการจัดเวที
ชุมชนนี้ จะทําใหไดขอมูลที่เกิดจากกระบวนการแบบมีสวนรวมของชุมชน ตามความตองการของคน
ในชุมชน เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน นําไปสูการจัดทําแนวทางการเสริมสรางความเขมแขงของ
ชุมชนเพื่อการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัดบุรรี ัมย เพื่อแกไขปญหาการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง
ตอไป
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบานลิม่ ทองเพื่อการอนุรักษพันธุขาว
พื้นเมืองจังหวัดบุรีรมั ย” คณะผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยตามคําถามการวิจัย ดังนี้

4.1 ผลการวิจัย เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 1 สภาพของหมูบ านลิม่ ทองในการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัดบุรรี ัมย เปนอยางไร
ขอมูลจากการสัมภาษณ นายสมควร คําวงศ (อดีตผูใหญบาน) หรือ ผูใหญเปยก
บานลิ่มทอง บานเลขที่ 12 หมู 4 บานลิ่มทอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรรี ัมย เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ไดขอมูลดังนี้
1. พัฒนาการของกลุมชุมชนบานลิ่มทอง
จากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา ชุมชนบานลิ่มทองมีกระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
มาอยางตอเนื่อง จนไดเกิดการรวมกลุมของคนในชุมชนทั้งดานการปลูกขาว การเกษตร การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร สิ่งที่ สรางความชื่อเสี ยงและไดรั บการยอมรับ จากหนวยงานทั้ งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ก็คือ ระบบการบริหารจัดการน้ําชุมชนตนแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ศูนยสาธิตเพื่อการเกษตร ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการประชารัฐ ให
เกษตรกรไดมีการนําขาวที่ทําการเพาะปลูกภายในชุมชนมาสูการแปรรูป เพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร แตปจจุบันชุมชนยังไมไดมีรูปแบบการบริหารจัดการกลุมที่ชัดเจน จึงทําใหมี
การทําบาง หยุดบาง จากการบอกเลาของนายสมควร ไดเลาวา “โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุน
จากโครงกรประชารัฐ จํานวน 400,000 บาท เพื่อใหเกษตรกรรวมตัวกันแปรรูปขาว แตปจจุบันก็ไมมี
ใครไปทํา หากมีการทําจริง ๆ จัง ๆ สวนตัวผมคิดวาสามารถดําเนินการได แตติดปญหาอยูที่คนใน
ชุมชนไมสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง” จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวาชุมชนบานลิ่มทองยังขาด
ทักษะองคความรูในการบริหารจัดการกลุม การสรางความรูความเขาใจการจัดระบบการทํางานรวมกัน
จึงทําใหการขับเคลื่อนการทํางานรวมกันยังไมเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที
1.2 กลุมขาวรังแตน (ขาวแตน) มีการรวมกลุมของคนในชุมชนที่ซึ่งเปนการนําขาวมา
แปรรูปใหเปนขนม ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งที่เพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับขาว ซึ่งเปนการสืบทอดภูมิปญญาจาก
บรรพบุรุษ มาประยุกต แปรรูปขาวใหมาเปนขนมขาวแตน (รังแตน) เพื่อเปนการสรางงานสรางรายได
อีกชองทางของคนในชุมชน จากการบอกเลาของ นายสมควร คําวงศ ไดเลาวา “ปจจุบันกลุมขาวแตน
ก็มีการทําอยูบาง ก็ทําเรื่อย ตามจํานวนที่ลูกคาสั่ง ไมไดทําขายประจํามากหนัก ก็มีกลุมคนที่ทําหลัก
ๆ ประมาณ 12 คน”
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1.3 กลุมเกษตรทฤษฏีใหม พบวา กลุมดัง กลาวมีกลุมคนที่ดําเนินการอยูเกือบทั้ ง
ชุมชนเนื่องจากชุมชนบ านลิ่ม ทองมี แหลง น้ําลอ มรอบทั้งหมูบานจึงเหมาะแกการทําการเพาะปลู ก
ซึ่งชุมชนไดผานการฝกอบรม ศึกษาดูงานจากศูนยเรียนรูปราชญชาวบาน อบรมจากสํานักงานเกษตร
อําเภอนารอง เรียนรูเพิ่มเติบดวยตนเอง จนสามารถทําใหเกษตรกรบางคน นําความรูที่ไดมาทําการ
เพาะปลูกจนกลายเปนพื้นที่ตนแบบของคนในชุมชน จํานวน 4 ครัวเรือน ไดแก
1) นางสนิท ทิ พ ยน างรอง (นานอ ย) ทํ าการเพาะปลู ก เกษตรอิ นทรี ย
เกษตรผสมผสาน และการปลูกขาวอินทรียที่มุงเนนการดูแลสิ่งแวดลอม ลดปญหาการใชสารเคมีสราง
ความหลากหลายของระบบนิเ วศ มีจํ านวนสมาชิก กลุม คือ 19 คน สวนตัวนางสนิท ทิพยนางรอง
(นานอย) ทําขาวพื้นเมือง จํานวน 18 ไร
2) นายสมควร ขําวงศ ทําการปลูกเกษตรผสมสานที่มีแหลงน้ําลอมรอบ
มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงวัว ปลูกกลวย ฝรั่ง มะพราว เลี้ยงหมู จึงเปนการลดภาวะความเสี่ยงดานการ
เพาะปลูก นอกจากนี้นายสมควรยังไดมีการปลูกไผ เพื่อสรางรายไดนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยวอีกดวย
3) นายไพรัช แสงรัมย 97 หมู 4 บานลิ่มทอง อายุ 51 ป (นาเมา) ทําการ
เพาะปลูกเกษตรผสมผสานเชนเดียวกันนายสมควร ขําวงศ ไดผานการอบรม ศึกษาดูงาน แลวนํามา
ประยุกตใชในพื้นที่ตนเอง ปจจุบันสามารถเลี้ยงดูและพึ่งพาตนเองได
4) นายหลง ชูเชิดเชื้อ ทําการเพาะปลูกเกษตรผสมผสานที่ปลูกทุกอยางที่
เกื้อกูลตอระบบนิเวศ ซึ่งนายหลงก็เปนอีกหนึ่งคนที่ใชพื้นที่ของตนเอง ไดมีการปลูกตนไมนานาชนิด
เชน ตนสั ก กล วย มะพร าว ฝรั่ง มะนาว นอกจากนี้ยัง ไดมีก ารเลี้ ยงปลา ไก เป ด วัว หมู เพื่อ เป น
การสรางความหมุนเวียนของอาหารซึ่งกันและกัน นับไดวาเปนการลดปญหาการพึ่งพาจากภายนอก
เนนการสรางภูมิคุมกันทางความคิด การปฏิบัติที่สอดคล องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก
จาก 4 กลุมคนที่ไดดําเนินการเปนตนแบบ ทําใหเกษตรกรในชุมชนหลายคนเกิดความสนใจ
เรียนรู จนไดนําความรูที่ไดมาใชในพื้นที่ตนเอง มีเกษตรกรที่ดําเนินการเกษตรทฤษฏีใหม จํานวน 10
ครัวเรือน
แตในขณะเดียวกันก็มีเกษตรกรจํานวนมากที่ไดรับการอบรม ศึกษาดูงาน แตไมสามารถนํา
ความรูมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนเนื่องจากมองไมเห็นคุณคา ชอบความสุขสบาย ขาดความรูความ
เขาใจอยางลึกซึ้ง ขาดการเรียนรูอยางตอเนื่อง สามารถจําแนกกลุมดังกลาวไดดังนี้
1. กลุมไม นําความรูม าดําเนินการ พบวา สาเหตุเกิ ดจากกลุมคนดัง กลาวมองไมเห็ น
คุณคา และอ างเหตุผลวาไมมีเวลาในการทํา เป นกลุมที่มองวาการทําการเกษตรไดผลชา ไมทันตอ
คาใชจาย จากการบอกเลาของนายสมควร ขําวงศ เลาวา ชาวบานบางคนไปอบรมศึกษา ดูงานมา
ก็ไมทําตอ เพราะคิดวา ทําแลวไดผลชา ไมเขาใจวาทําแลวไดอะไร พูดงาย ก็คือ ปลูกวันนี้กินพรุงนี้
ซึ่งผมมองวามันลําบากถาคิดเชนนี้” สอดคลองกับชาวบานไดใหขอมูลตรงกันวา “การทําการเกษตร
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แบบนายสมควร ขําวงศ เปนอาชีพที่เหมาะกับคนที่เกษียณแลว มีเงินทุนเริ่มตนมาก แตสําหรับดิฉัน
คิดวา ปลูกตนไม ทําเกษตรเผื่อจะโต ตองใชเวลานานแตในขณะเดียวกันเราตองมีภาระคาใชจายใน
ชีวิตประจํ าวั น เชน คาเล าเรี ยน ค ารถ ตาง ๆ มากมาย จึ ง คิดวาการทํ าเกษตรแบบนายสมควร
ไมเหมาะกับคนที่มีภาระ เนื่องจากเวลาลูกขอเงินเปนกอน แตพอแมขายไดที่ละ 200-300 บาท ไมทัน
กับคาใชจายที่เกิดขึ้น เกษตรทฤษฏีใหมจึงเหมาะกับคนที่มีอายุ เกษียณ ตองการความสุข ไมมีภาระ
การเลี้ยงดูลูก พูดงาย เหมาะกับอาชีพคนแก” จากขอมูลดังกลาวชี้ใหเห็นวา เกษตรกรยังไมเขาใจและ
มองไมเห็นความสําเร็จของการทําการเกษตรทฤษฏี เพราะการทําเกษตรทฤษฏีใหม ใหเริ่มตนทีละ
นอย ๆ คอยเปนคอยไป ไมใชดําเนินการครั้งเดียวใหเปนรูปธรรมได ฉะนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตอ ง
ค น หาองค ค วามรู ถ า ยทอด แลกเปลี่ ย น ปรั บ กระบวนการคิ ด ให เ กษตรกรมองเห็ น คุ ณ ค า ต อ
การพึ่งตนเองในอนาคต
2. ทําแลวแตไมสําเร็จ พบวา กลุมคนดังกลาวขาดองคความรูในการดูแลรักษา เชน ปุย
ดิน และการเพาะปลูกตนไมไมเหมาะสมกับระบบนิเวศในพื้นที่ไรนา จึงทําใหตนไมบางชนิดพอปลูก
แล ว ไม โ ต หรื อ ตาย นอกจากนี้ เ กษตรกรกลุ ม ดั ง กล า วหลั ง ได รั บ ความรู จ ากการศึ ก ษาดู ง าน
การฝกอบรม นําความรูที่ไดมาปรับใชในพื้นที่ตนเอง พอดําเนินการไปไดสักระยะพอมีปญหาเชน เพลีย้
กัดกินมะนาว มีเ ชื้อรา รากเนา เปนตน พอไมส ามารถแกไขปญหาไดก็ทําใหเกษตรหยุดทํา หรือไม
ดําเนินการตอ และที่สําคัญหนวยงานที่อบรมใหความรูขาดการติดตามประเมินผล ชวยเหลือเกษตรใน
ลักษณะเปนพี่เลี้ยง คอยใหคําปรึกษาแนะนําทุกขั้นตอนจนทําใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด
3. กลุมที่ดําเนินการสําเร็จ พบวา เกษตรกรดังกลาวมีการเรียนรูอยางตอเนื่องติดปญหาก็
จะพยายามคนหาแนวทางแกไขปญหาดวยตนเอง มีการลองผิดลองถูก มีเปาหมายการทําเกษตรทฤษฏี
ใหมที่ชัดเจน คือ สูการพึ่งตนเอง ลดรายจาย เพิ่มรายได รอคอยความสําเร็จ มีความอดทนตอปญหา
อุปสรรคที่เกิ ดขึ้น จากการบอกเลาของนายสมควร ไดเ ลาวา “ไม มีใครหรอกที่ทําอะไรแล วสําเร็ จ
ภายในวันเดียว หนวยงานที่เขาใหความรู ก็แคบอกกลาว แตเรามีหนาที่นําความรูจากการบอกกลาวมา
ทําตอ ไมใชรอคอยความชวยเหลือจากใครจนทําใหเ ราอ อนแอ” จากความพู ดดัง กลาวชี้ใหเห็ นถึง
กระบวนการเปลี่ ยนแปลงองคความรู ของเกษตรกรที่ในอดีตเป นผู ร อรับ เปลี่ ยนเป นผู ขับ เคลื่ อ น
ลุกขึ้นมาจัดการปญหาที่เกิดขึ้นดวยตนเอง องคความรูของเกษตรกรที่ดําเนินการประสบความสําเร็จ
จึ ง จํ าเป นอยางยิ่ง ที่ จํ าเป นตอ งถอดบทเรี ยนความสํ าเร็ จ ทั้ ง ป ญ หาอุ ป สรรค วิธีก ารแก ไขป ญ หา
ความรูสึก ความอดทน การเรียนรู เพื่อนําองคความรูดังกลาวถายทอดตอกลุมเกษตรกรที่สนใจตอไป
2. หนวยงานที่สนับสนุนชุมชนบานลิ่มทอง
1. ป พ.ศ. 2527 ศูนยซีเบิรด (ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสาน) มาสนับสนุนเงิน และ
ตั้งธนาคารหมูบาน มีเงินจํานวน 900,000 บาท ทําใหรูจักการออม และเปนแหลงเงินกูของหมูบาน
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2. ป พ.ศ. 2550 หนวยงานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร มาใหการ
สนับสนุนงบประมาณ ไดขุดสระแกมลิง ไดแก คลอง 80 พรรษา คลองไสไก ทําใหชุมชนมีน้ําใชใน
การปลูกพืชและทํานา
3. ป พ.ศ. 2552 สํานักงานเกษตรอําเภอนารอง ไดนําวิทยากรจํานวน 13 ราย มาให
ความรู แจกพันธุพืช และสอนการทําสารชีวภาพ ทําใหเกษตรกรไดรับความรูนํามาปฏิบัติในครัวเรือน
สามารถทําน้ํามักชีวภาพใชเอง
4. ป พ.ศ. 2552 มี สํานักงานประมงอําเภอนางรอง จัดวิทยากรจํานวน 13 ราย
มาใหการอบรม และนําพันธุพรอมอาหารปลานิล ปลาตะเพียน มาแจกเกษตรกรเพื่อเลี้ยง
ทําใหชาวบานไดบริโภคปลาในครัวเรือน
5. ป พ.ศ. 2552 สํานัก งานพัฒ นาชุม ชนอําเภอนางรอง มาอบรมโดยให ความรู
เกี่ยวกับสินคา OTOP ทําใหเกิดกลุมกลวยฉาบ และกลุมปลาสม
6. ป พ.ศ. 2552 วิท ยาลั ยการอาชีพ นารอง เขามาใหความรู ดานการแนะนํา
การปลู ก ผัก หวาน การพาไปศึก ษาดูง าน ที่ จั งหวัดสระบุรี ไดความรู มาพั ฒ นาชุมชนและสวนของ
ครัวเรือน
7. ป พ.ศ. 2559 มี โครงการประชารั ฐ มาให เงิ นจํานวน 500,000 บาท และ
มาปรับปรุงเครื่องสูบน้ําใหใชงานได เพื่อทําแปลงสาธิตการเกษตรบานลิ่มทอง และมีโครงการธุรกิจ
บริการอุปกรณเครื่องครัว ยอดเงินจํานวน 200,000 บาท
3. ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
การบริหารจัดการกลุมพบวา ชุมชนบานลิ่มทอง มีกลุมเปนจํานวนมาก แตยังขาดโครงสราง
การบริหารจัดการกลุ มที่ชัดเจน เชน การคัดเลือกผู นํา การมี สวนร วมของสมาชิก การทํากิจ กรรม
รวมกัน การจัดการการเงิ นและบั ญชี การปนผลกลุม จึง ทําใหมี ความขัดแยงในการทํางานรวมกั น
จนทําใหมีกลุมคนที่สรางกลุมขึ้นมาโดยใชความสนิทสนมคุนเคยในการทํางานรวมกันเปนหลัก
การตลาดกลุมพบวายังขาดตลาดที่หลากหลาย สวนใหญเนนการขายในระดับชุมชน เครือขาย
กลุมคนที่มีความสนิทสนมกัน ยังขาดการสรางตลาดในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด

4.2 ผลการวิจัย เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 ชุมชนบานลิ่มทองมีพฒ
ั นาการการทํา
การเกษตรเปนอยางไร
จากการจัดเวทีสนทนากลุมยอยรวมกับ ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ผูอาวุโส ประชาชนทั่วไป
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับพัฒนาการของการทําเกษตรกร การเพาะปลูกขาวชุมชน
บานลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย โดยแบงออกเปน 3 ยุค ไดแก
ยุคกอตั้งชุมชนกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร (พ.ศ. 2527-2539) ยุคเปลี่ยนแปลงเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตร (พ.ศ. 2540-2552) และยุคทําเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง (พ.ศ. 2552-ปจจุบัน)

31

นอกจากนี้ยัง ไดร วมกันวาดแผนที่ ทรั พ ยากรในการเพาะปลู ก ขาวอิ นทรี ยของชุม ชน เพื่ อ เป นการ
วิเคราะหทิศทางการขับเคลื่อนในอนาคตซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ยุคกอตั้งชุมชนกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร (พ.ศ. 2527-2539)
ชุมชนบานลิ่มทองไดมีการแยกออกมาจากชุมชนบานหนองทองลิ่ม เนื่องจากไดมีประชาชน
อาศัยอยูเปนจํานวนมาก จนมีการตั้งเปนชุมชนบาน “ลิ่มทอง” ในป พ.ศ. 2527 ที่มาของชื่อหมูบาน
คือ การเรียกชื่อใหสอดคลองกันกับหมูบานเดิม คือ บานหนองทองลิ่ม พอแยกมาเปนหมูบานใหม
ผูอาวุโส ผูนําชุมชน จึงไดมีแนวคิดใหเรียกชื่อวา “บานลิ่มทอง” มีพื้นที่บานเรือน จํานวน 500 ไร
มีพื้นที่สาธารณะ แหลงน้ํา จํานวน 300 ไร และมีพื้นที่ทํานา ทําไร ทําสวน จํานวน 1,000 ไร
รวมพื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบานลิ่มทอง จํานวน 1,800 ไร ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม
ดินเปนดินรวน อาชีพของประชาชนสวนใหญไดแก การทํานา ทําไร มีการเพาะปลูกในพื้นที่ตนเอง
มีการใชปุยคอกในการบํารุงสภาพดินเปนหลัก เนื่องจากในยุคเริ่มตนชุมชนยังไมมีการนําปุยเคมีมาใช
มากนัก การทําเกษตรในยุคนี้เ ปนการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ เนนการเพาะปลูกเพื่ออุป โภค บริโภค
ภายในครัวเรือน เหลือมีการแบงปนกันภายในชุมชน สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความโดดเดนของชุมชนใน
ยุคนี้ คือ การพึ่งพาอาศัยกัน ชวยเหลือแบงปนในกิจกรรมสวนรวม เชน การทําบุญบาน
การทํ าบุ ญ กฐิ น การทําบุ ญ เขาพรรษา ออกพรรษา ประชาชนจะมี ก ารชวยเหลื อ ขาวปลาอาหาร
จัดเตรียมงานชวยกัน รวมแรงรวมใจกันดวยความสามัคคี เชน ชวยกันลงแรงในการทํานาทําไร
สรางบาน ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ตอ งอาศัยแรงงานจํานวนมาก และการชวยเหลือกั นในสวนของ
กิจกรรมทางสังคม เชน การทําบุญ งานบวช งานแตง งานศพ ก็ยังเปนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ของชุมชนบานลิ่มทองที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ ในป
พ.ศ. 2527 ไดมีแตงตั้งผูใหญบานคนแรกของบานลิ่มทอง คือ โดยมีผูใหญบานคนแรก คือ
นายเริง วัชพืช มีหมูบานใกลเคียง ดังนี้ ทิศเหนือติดกับบานสระขาม ทิศใตติดกับบานโคกพลวง
ทิศตะวันออกติดกับบานชุมแสง ทิศตะวันตกจรดบานหนองทองลิ่มอยูหางจากอําเภอนางรองระยะทาง
15 กิโลเมตร ระยะหางจากจังหวัดบุรีรัมย 66 กิโลเมตรชุมชนบานลิ่มทองในยุคกอตั้งชุมชนประชาชน
สวนใหญ ห ลัง จากทํ าภารกิ จ ในชวงเชาเสร็ จ ผู ชายจะไปทําไร ทํานา ทํ าสวน เพื่อ เตรียมพร อมตอ
การเพาะปลูกในฤดูกาลปตอไป หากมีเวลาวางก็จะไปหาอาหารไรและนา ไดแก
มันเทศ หนอไมปา พืชผักผลไมตามฤดูกาล ถือไดวาเปนชุมชนที่พึ่งพิงกับธรรมชาติ
ในป พ.ศ. 2530 เกษตรกรชุมชนลิม่ ทองไดมกี ารปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกจากเดิมใชปุยคอก
เศษใบไม เปลี่ยนเปนการใชปุยเคมีมาใชในการทําการเกษตร เชน ทํานา ทําไร ทําสวน เปนตน
จากการบอกเลาของนายไพรัช แสงรัมย ไดใหขอมูลวา “การนําปุยเคมีมาใชในแรก ๆ ผลผลิตที่ได
เพิ่มขึ้นอยางเห็นชัดเจนมาก จนทําใหชาวบานมองเห็นวา ปุย เคมีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ
เพาะปลูก สงผลตอตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน แตสงิ่ ที่เห็นความแตกตางจากการทําเกษตร
แบบเดิมก็คือ สภาพดินแข็ง ดินไมรวนซุยเหมือนในอดีตที่ใชปุยคอก ดินเสือ่ มคุณภาพขึ้น แตเกษตรกร
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ก็ไมคอยสนใจก็ใสกันมาเรื่อย ๆ จนถึงปจจุบัน” จากคําบอกเลาเปนการสะทอนใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการเพาะปลูกจากการใชปุยคอกจากมูลสัตว เปลี่ยนมาเปนการใชปุยเคมี นอกจากนี้ใน
อดีตการมีโรคพืชไมปรากฏใหเห็นมาหนัก เนื่องจากวิวัฒนาการของศัตรูพืชมีไมมาก จากการบอกเลา
ของ นายแวงทวีชาติ ผูอาวุโสในชุมชนไดใหขอมูลวา “ภูมิปญ
 ญาดานการกําจัดแมลง คือ การใชใบ
สะเดานําไปปกไวตามมุมไรนา จะทําใหพวกเพลี้ย แมลงหนีหมด แตไมรูหรอกวาใบสะเดามีสรรพคุณ
อะไร เพียงเห็นพอแม ตาทวด บอกตอกันมาจนไดทํามาเรือ่ ยๆ” ซึ่งภูมปิ ญญาของผูคนในอดีตมีการ
เชื่อมโยงสอดคลองกับหลักการทางวิทยาศาสตรอยางเห็นไดชัด เนื่องจากใบสะเดามีรสขม จะทําให
แมลง หนอนไมชอบ ปจจุบันไดมีการนําใบสะเดามาเปนสารชีวภาพผสมกับสวนอื่น ๆ ที่มลี ักษณะ
ขม เผ็ด เมา ฉุน มาหมักรวมกันไลแมลง
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการทํานาที่ไดรับการสืบทอด คือ ทุกวันออกใหมเดือน 3 ขึ้น
3 ค่ํา ชาวบานจะนําปุยคอกมาใส พรอมกับใสเกลือลงไปในที่นา เพื่อเปนการบอกกลาวเพื่อขออนุญาต
เก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อเก็บเกี่ยวไดขาวแลวจะประกอบพิธีนวดขาว เนื่องจากการนวดขาวนั้นจะเอารวง
ขาวฟาดลงกับพื้นหรือใชวัวหรือควายมาเหยียบรวง จึงตองบอกกลาวขอขมาพระแมโพสพ
การนําปุยคอก เกลือไปใสจึงเปนการชี้ใหเห็นการปรับปรุงสภาพดินใหอุดมสมบูรณหลังจากที่ไดมี
การปลูกพืชดินก็จะถูกดูดสารอาหารไปบํารุงตนขาว การที่ภูมิปญญาบรรพบุรุษเปนการบงชี้ใหเห็นการ
เคารพนับ ถือตอธรรมชาติ มีความเชื่อวาพระแมโ พสพมี บุญ คุณที่ หล อเลี้ยงให ผูคนมี ขาวไดอุป โภค
บริโภค
ในป พ.ศ. 2532 ศูน ยพั ฒ นาชนบทผสมผสาน (CBIRD) ไดเ ขามาส ง เสริ ม สนับ สนุ นให
เกษตรกรชุมชนบานลิ่มทองไดทําการเกษตร เชน เลี้ยงหมู ปลา ใหยืมทุนทําการเกษตร
จางแรงงานคนในชุมชนขุดสระน้ํา โดยใหคาจางเป นไขไก เป นขาวสาร ปลาสวาย เพื่อ เป นการให
ประชาชนมองเห็นคุณคาแตทรัพยากรและการสรางพื้นที่แหลงอาหารใหเกิดขึ้นภายในชุมชน
ประชาชนบ านลิ่ ม ทองมีภาวะหนี้สิ นเพิ่ ม ขึ้น จึง อยากจะใหความรู และชวนคิด ชวนคุยให
ประชาชนไดมองเห็นความสําคัญของพึ่งพาตนเอง โดยมีการจัดตั้งกองทุนขาวเริ่มตน 33 ถัง เพื่อให
ประชาชนในหมูบานไดกูยืมไปกินภายในครัวเรือน ซึ่งมีหลักเกณฑ คือ ใหยืม 3 ถัง ตองคืนดอกเบี้ย 1
ถัง รวมเปน 4 ถัง จากจุดเริ่มตน 33 ถัง ไดกลายเปน 1,000 ถัง นอกจากนี้ทางศูนยพัฒนาชนบท
ผสมผสาน (CBIRD) ใหทุนกับชาวบาน จํานวน 1,500 บาท เพื่อเปนกองทุนในการพึ่งพาตนเอง จนได
นํามาตอยอดเปนรานคาชุมชนในปจจุบัน
การทํานาของชุมชนบานลิ่มทองในยุคเริ่มตนมีการปลูกขาวพันธุพื้นเมือง ไดแก ขาวกะหมัน
ดอกแฟง ขาวเบื่อน้ํา ขาวขาวดกแหง ขาวจิ๊บ ขาวกระโทก ขาวขาปอ ขาวพญาชม ขาวมะลิหางงอน
ขาวม า ขาไรใบ ขาวขาวเศรษฐี ขาวสอย เปนตน ผลผลิตที่ไดก็ นําไปขายที่โรงสีบานจะบวก โดยมี
การบรรทุกใสเกวียน ขายในราคากระสอบละ 150 บาท นอกจากการนําไปจําหนายแลวชาวบานก็
นําไปแปรรูปขาว ไดแก ทําขนมจีน ทําหมี่ สาโท เหลาปา ขนมตาล ขนมฟกบัว และขนมครก เปนตน
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ซึ่งการดํารงชีวิตของประชาชนสวนใหญยังใหความสําคัญกับธรรมชาติอยู แมจะมีการใชปุยเคมีบาง
คนในชุม ชนอาศัยความหลากหลายและความสมบูรณของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง เวลาเจ็บปวยก็ใชสมุนไพรจากปา และแพทย
แผนไทยในการรักษาเปนสังคมแบบเอื้ออาทร แบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน เนนการผลิตเพื่อบริโภค
เปนสวนใหญ จึงเปนผลทําใหชุมชนบานลิ่มทองในยุคกอตั้งมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ
2) ยุคเปลี่ยนแปลงเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร (พ.ศ. 2540-2550)
ในป พ.ศ. 2540 เปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจากมีวิถีการเปลี่ยนแปลง
การทํานา ทําไร ทําสวนอยางเห็นไดชัด มีการนํารถไถนาเดินตามมาใชแทนแรงงานควาย เริ่มมีการใช
สารเคมี ยาฆาแมลง ยาฆาหญามาใชในการทําการเกษตรเพิ่มมากขึ้น สงผลกระทบตอสภาพแวดลอม
แหลงอาหารทางธรรมชาติลดลงไดแก กุง หอย ปู ปลา กบ เขียด อึ่งอาง ตั๊กแตน เปนตน เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากสารเคมีตามหัวไรปลายนา นอกจากนี้สภาพดินที่เคยอุดมสมบูรณกลับแข็งกระดาง
ดินเค็ม พืชไมเจริญเติบโต สารเคมีปนเปอนในน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค สงผลกระทบตอสุขภาพของ
เกษตรกรมากขึ้น จากการบอกเลาของคนในชุมชน พบวา ในชวงการฉีดพนสารเคมี ประชาชนที่อยูใน
บริเวณใกลเคียงเกิดโรคภูมิแพ เปนไขหวัด เปนตน
การประกอบอาชีพของคนสวนใหญในชวงเวลาดังกลาว ทํานา ทําไร ไดแก ปลูกออย ปลูกมัน
ขา วโพด อาชี พ รองไดแ ก เลี้ ย งสั ต ว รั บ จ างในภาคเกษตรในชุ ม ชน และเป น ลู ก จ า งในโรงงาน
อุตสาหกรรม ทํ าให ก ารทํ านา ทํ าไร ไม คอ ยไดผ ล ชุม ชนไดมี ก ารทดลอง ปรั บ ปรุ ง เรี ยนรู และ
สรุป บทเรียนหาประสบการณจ ากการปฏิบัติจริง ในดานอาชีพ เชน การทํ าไร ปอ การทําไรแบบใช
เทคโนโลยี ซึ่งตองใชตนทุนสูง ราคาผลผลิตไมแนนอนและขาดแคลนแหงน้ําในการเพาะปลูก รวมทั้ง
ขาดแคลนแหลงเงินทุนของชุมชน ทําใหเศรษฐกิจของชุมชนออนแอและตองพึ่งพาภายนอกมากขึ้น จน
ทําใหหลายครัวเรือนปญหาดานหนี้สินเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องอํานวยความสะดวกไมวาจะ
เปนพัดลม ตูเย็น ทีวี หมอหุงขาวไฟฟา ฯลฯ เงินจึงมีบทบาทมากขึ้น เพราะเครื่องอํานวยความสะดวก
ทั้งหลายตองใชเงิ นซื้อ มา และเปนความเจริญทางวัตถุ ที่ มีผลตอดานจิ ตใจ ประกอบกับ ความเป น
ชุมชนที่มี ขนาดใหญขึ้นส งผลตอ การปรั บเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกเริ่ม เปลี่ยนแปลงไป มีการทําลาย
ทรัพ ยากรป าไม โดยการตัด โคน ถาง บุ กรุ ก เพื่อ บุก เบิก พื้นที่ทําการเกษตรมากขึ้นประกอบกับ มี
หนวยงานทางราชการมาสงเสริมสนับสนุน ไดแก สํานักงานเกษตรอําเภอนางรอง กรมพัฒนาที่ดิน
ธนาคารเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดเขามาใหความรูในการลด ละ เลิก การใชสารเคมี ใหกูยืมเงิน
ในดอกเบี้ยที่ถูก จนทําใหเกษตรบางคนไดเปนลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธกส.) การเปลี่ ยนแปลงที่ เ ห็ นไดชัด คือ การปลู ก ขาวพั นธุพื้ นเมื อ งไดสู ญ หายออกไปจากชุม ชน
เนื่องจากไดมีการสงเสริมใหมีการปลูกขาวตามความตองการของตลาด จึงสงผลกระทบตอขาวพันธุ
พื้ น เมื อ งอย า งเห็ น ได ชั ด เหลื อ เพี ย ง ข า วจิ๊ บ ข า วเหลื อ งปลาซิ ว ข า วมะลิ แ ดง เป น ต น
การทําเกษตรกรรม เนนการเพาะปลูกเพื่อการขาย จึงกอใหเกิดภาวะหนี้ตามมา เนื่องจากประชาชน
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ขาดความรูความเขาใจในการผลิต เชน อ อย มันสําปะหลัง ยางพารา เปนตน ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิ จ
จําเปนอยางยิ่งที่ประชาชนตองมีความรูในการดูแลรักษาอยางถูกตอง ประกอบกับมีเกษตรกรปลูกเปน
จํ านวนมากทํ า ให ร าคาผลิ ต ผลลดลง ในที่ สุ ด ประชาชนก็ เ ป นหนี้ สิ นเนื่อ งจากไปกู เ งิ น มาทํ าการ
เพาะปลูก เอาหลักฐานที่ดินไปจํานองกับนายทุน จนหลายคนเริ่มอพยพเขาไปเปนขายแรงงานตางถิ่น
การทํ า งานก อ สร า ง ขั บ แท็ ก ซี่ หาบของขาย รั บ จ า งทั่ ว ไป หรื อ ไปรั บ จ า งต า งจั ง หวั ด เป น ต น
บางครอบครัวทิ้งสามีภรรยาทิ้งไรนา ทิ้งลูกหลานใหอยูกับตายาย บางครอบครัวไปทํางานตางประเทศ
บางคนประสบผลสําเร็จ ไดเงินมากมายร่ํารวย แตบางครอบครัวก็เสียไรนา จนกลายเปนปญหาของ
ชุมชนในที่สุด
3) ยุคทําเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง (2551 - ปจจุบัน)
จากที่ชุมชนไดมีการปรับเปลี่ยนการทํานา ทําไร ทําสวน โดยการนําสารเคมี ยาฆาหญา มาใช
ในการเพาะปลู ก มากขึ้ น จนได ส ง ผลกระทบต อ ระบบนิ เ วศตามหั ว ไร ป ลายนา จนได มี ส ถาบั น
สารสนเทศทรัพ ยากรน้ําและการเกษตร (สสนก) เขามาส งเสริม การทํ าเกษตรทฤษฏีใหม เพื่อ ให
เกษตรกรไดเ ห็นความสําคัญ กับการพึ่งพาตนเองใชศาสตรพระราชาในการพัฒนาตนเอง ซึ่งเกษตร
ทฤษฏีใหมเปนระบบเกษตรกรรมที่เนนการแกไขปญหาภัยแลงที่ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ํา และไมมี
ความมั่นคงทางดานอาหารของเกษตรกรโดยแบงเปน 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 เนนเรื่องการจัดการน้ําเพื่อสรางผลผลิตและอาหารใหเพียงพอตอการบริโภค
ในครอบครัว ทั้งพืชและสัตว เชน พืชสวนครัว ไมยืนตน พืชไร ปศุสัตว และเลี้ยงปลา เพื่อเปนรายได
เสริมและการลดคาใชจาย มีการจัดสรรที่ดินเพื่อการใชประโยชนในเนื้อที่ขนาด 10-15 ไร คือ 30 : 30
: 30 : 10
30 % ของพื้นที่ใหมีการขุดสระเพื่อเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง และการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําได
30 % ของพื้นที่ใชเพาะปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไมยืนตนเพิ่มรายไดเสริม
ใหกับครอบครัว
30 % ของพื้นที่ในการทํานาหรือการปลูกขาวเพื่อบริโภคในครอบครัว
10 % ของพื้นที่ใชเปนบริเวณในการปลูกบานและสิ่งกอสรางเพื่อที่อยูอาศัย
ขั้นที่ 2 เป นการรวมกลุ มของเกษตรกรในการผลิ ต การตลาด การจั ดสวัส ดิก าร
การศึกษา การรวมกับองคกรภายนอก เพื่อขยายกิจการของกลุม
ขั้นที่ 3 การร วมมือ กับ แหลง เงิ นทุ นและพลั งงานตั้ง บริ การโรงสี รานคาสหกรณ
ชวยกันลงทุน พัฒนาคุณภาพชีวิต เปนการสรางงานและสรางอาชีพเสริมใหกับเกษตรกร (ศรีไพร
บุญสั งข, 2546, 20) จากหลั กการดัง กล าวขางตน จึง ทําให สถาบั นสารสนเทศทรัพ ยากรน้ําและ
การเกษตร บริษัทโคคา โคลา และสํานักงานเกษตรอําเภอนางรอง ไดมุงเนนการสงเสริมการเกษตรให
ชุมชนบานลิ่มทองไดเห็นคุณคาตอการพึ่งตนเองใน
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พ.ศ. 2551 ไดมี การขุดคลอง 80 พรรษา และโครงการแกม ลิงของโคคา โคล า
มาชวยในการสรางสระในการเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร โดยใหทั้งงบประมาณ การสงเสริมความรูใน
การศึกษาดูงาน การใหอุปกรณทางการเกษตร เชน ทอ PVC ปมน้ํา ทอน้ําหยด เปนตน นอกจากนี้ยัง
ไดมีสํานักงานเกษตรอําเภอนางรอง ไดเขามาใหความรูในการลด ละ เลิกการใชสารเคมี โดยมุงเนน
การปลูกพื ชหมุ นเวียน ปุยหมั ก ปุ ยชีวภาพ ในการปรับปรุงสภาพดินใหเหมาะแกการเพาะปลูกซึ่ ง
ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค (2542, 2-3) มีนักวิชาการดานปฐพีวิทยาไดใหอธิบายวา การปลูกพืชที่ที่ลด
ตนทุ นตอ งเนนการเลี ยนแบบธรรมชาติ ซึ่ ง มีอ งคป ระกอบ 3 ส วน ไดแก ดิน พื ช และแมลง คือ
การปรับปรุงดินใหมีคุณภาพ การใชระบบการปลูกพืชหลายชนิดและการอนุรักษแมลงที่มีประโยชน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การปรั บ ปรุ ง ดินให มี ความอุ ดมสมบู ร ณ โดยการใชปุ ยอิ นทรี ยก ารคลุ ม ดินและ
การปลูกพืชหมุนเวียน
2. การใชระบบการปลูกพืชหลากหลายชนิด โดยการปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชแซม
เพื่อจําลองธรรมชาติมาไวในไรนา ชวยปองกันการระบาดของโรคแมลง
3. การอนุรักษแมลงที่มีประโยชน โดยการใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช เพราะสารเคมี
ทําลายแมลงศัตรูพืช ทําลายตัวห้ําและตัวเบียนที่เปนตัวทําใหเกิดสมดุลของแมลงตามธรรมชาติ ฉะนั้น
หัวใจของการทําเกษตรธรรมชาติอยูที่ดินดี เนื่องจากพืชเจริญเติบโตขึ้นมาจากดิน อาศัยดินที่เกาะยึด
ของรากพื ช ไดรั บธาตุอาหารที่ จํ าเปนตอ การเจริ ญ เติบ โตของพื ชจากดิน และนอกจากนี้ ดินยัง มี
จุลินทรียที่เปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชดวย ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงดินใหมีความอุดม
สมบูรณ มีคุณสมบัติทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพดี ซึ่งจะสงเสริมใหพืชเจริญเติบโตดี มีความแข็งแรง
สามารถตานทานศัตรูพืชไดดีและไดผลผลิตดีตามไปดวย จากองคความรูดังกลาวจึงเปนการชี้ใหเห็นวา
การที่มีหนวยงานมาอบรมใหความรู ตลอดจนการไปศึกษาดูงาน เพื่อเปนการปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
ให เ กิ ดความรู ความเข า ใจเกี่ ยวกั บ การทํ าเกษตรทฤษฏีใ หม ไดแ ก ไปศึ ก ษาดู ง านที่ เ ขาหิ นซ อ น
ศูนย ก สิ ก รรมไร ส ารพิ ษ ชุ ม ชนอิ น แปลง เขาวั ง และ Cooing Farm เพื่ อ ให เ กษตรกรได เ กิ ด
การแลกเปลี่ยนรูจากประสบการณผูที่ดําเนินการตามหลักเกษตรทฤษฏีใหม หลังจากทุกคนไดไปศึกษา
ดูงานตามสถานที่ตาง ๆ แลวจึงไดนําแนวคิดมาทําในพื้นที่ตนเอง เชน ปลูกกลวย ขุดสระเลี้ยงปลา
ปลูกตนไม ทําปุยชีวภาพ เปนตน วิถีชีวิตของคนในชุมชนบานลิ่มทองเริ่มกลับมาสูการพึ่งพาตนเองอีก
ครั้ ง เนนการปรั บ เปลี่ ยนวิถี ก ารเพาะปลู ก จากการใชส ารเคมี ก็ ม าใช ปุ ยชีวภาพ ปุ ยคอก ปุ ยหมั ก
ผสมผสานมากขึ้น โดยมีการปลูกไมยืนตน พืช ผัก แบงออกเปน 3 ระดับ คือ 1) พืชระยะสั้นเปนพืชที่
ปลูกกินในระดับครัวเรือน เชน ถั่ว พริ ก ขา ตะไคร มะเขือเทศ เป นตน 2) พืชระยะปานกลางมี
ความคงทนในระดับหนึ่ง ไดแก สมุนไพร มะนาว กลวย เปนตน 3) พืชที่มีอายุยาวนาน เชน มะขาม
มะมวง ขนุน มะพราว เปนตน ซึ่งการทําการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง เปนจุดเริ่ม ตนที่ทําใหคนใน
ชุม ชนเกิดการพึ่ง พาตนเองภายใตก ระแสยุคโลกาภิวัตน ตลอดจนการลดรายจ าย เพิ่ มรายไดเ นน
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การปลูก เพื่อเลี้ยงชีพ เหลือแบงปน และนําผลผลิตไปขายตามทองตลาดหรือตามชุมชนโดยเฉพาะการ
ปลู ก พื ชผั ก สวนครั วหลายชนิ ด เชน กล วย ขา ว พริ ก ขา ตะไคร มะเขือ มะพร า ว ฝรั่ ง เป นต น
นอกจากนี้คนในชุมชนยังไดมีการขุดสระเลี้ยงปลา เพื่อเปนการลดคาใชจายในครัวเรือน อาหารการกิน
ก็จะนําแลกเปลี่ยนกันและขายภายในชุมชน
จากการสัมภาษณเจาะลึก นายสมควร ขําวงศอายุ 61 ป อาชีพ เกษตรผสมผสานภายใน
ครัวเรือ น ไดให ขอมู ลวา “หลังจากมี หนวยงานเขามาสงเสริม ใหทํ าเกษตรทฤษฏีใหม คือ ใน พ.ศ.
2552 เริ่ มปลู กตนไม ในป พ.ศ. 2553 เชน กลวย มะพร าว ฝรั่ ง ขนุน เป นตน ขุดสระเลี้ ยงปลา
ประมาณ 3,000 ตัว ในพื้ นที่ 2 ไรปจ จุบันปลูก ไผ กลวย ฝรั่งเพิ่มขึ้นอีก แตเงินทุนยังไม เพียงพอ
การปลูกตนไมและเลี้ยงปลาทํากับครอบครัว เริ่มแรกภรรยาไมชอบเรื่องการปลูกตนไม ขุดสระเลี้ยง
ปลาแบบนี้ และไมชอบที่จะใหไปขุดสระทําแบบนี้เนื่องจากเปลืองพื้นที่การทํานา เพราะเห็นวาการทํา
การเกษตรแบบนี้ไมใชเรื่อ งงายที่ใครๆ ก็ ทําได ปจ จุบันภรรยามีแนวคิดที่เปลี่ ยนไป และชวยเหลื อ
สนับสนุน เพราะเห็นความตั้งใจและทําอยางจริงจัง ไดขายปลากลวยมะพราว ฝรั่ง มะนาว พันธุไม
มีรายไดเพิ่มขึ้น สุขภาพรางกายตอนนี้ แข็งแรงมีความสุขมากไมเจ็บปวย” ปจจุบันชุมชนบานลิ่มทอง
ไดเกิดกลุมเกษตรกรกรที่ไดทําเกษตรทฤษฏีใหม ซึ่งแบงได 3 กลุม คือ
3.1 กลุมเข็มแข็ง คือ กลุมมีการเพาะปลูกทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป ไดแก
1. นายสมควร ขําวงศ
2. นางหงัน จันทรเทศ
3. นางสายมาน ชูเชิดเชื้อ
4. นายสเตะ วุฒิเกรียงไกร
5. นายไพรัตน แสงรัมย
6. นายแวง ทวีชาติ
7. นางสนิท ทิพยนางรอง
3.2 กลุมปานกลาง คือ กลุมที่มีการเพาะปลูกทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม
ตั้งแต 3-4 ป ไดแก
1. นายสําราญ บุญกองชาติ
2. นางพัศดี กลิ่นสีสุข
3. นายหยก ทองดํา
4. นางปาด กั้งกระโทก
5. นางประสิทธ ปรีชาพูด
3.3 กลุมเริ่มตน คือ กลุมที่มีการเพาะปลูกทําการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม
ตั้งแต 1-3 ป ไดแก
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1. นางพเยา วิเศษพันธุ
2. นางสุตา พยายาม
3. นางวรรณศรี เนตรกูล
4. นางจรัญ คนชุม
5. นายธนุพล อังกาบเพ็ชร
6. นางทอย รังพงษ
7. นางสุภาพ แกวกูล
ดัง นั้ น ป จ จุ บั น ชุ ม ชนบ า นลิ่ ม ทองได มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ก ารเพาะปลู ก เน น การเกษตร
เพื่อ การพึ่งตนเองและวิถีการดําเนินชีวิตของเกษตรกรที่เอื้ออํานวยตอการฟนฟู การดํารงรักษาไวซึ่ง
ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ สภาพแวดลอมของหัวไรปลายนา สรางระบบความเกื้อกูล สมดุลตอ
ธรรมชาติเกิดการเรียนรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” และความมั่นคงทาง
อธิปไตยทางอาหาร การทําเกษตรกรรมพึ่งตนเองจึงเปนการลดภาวะปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยีคํานึง ถึง ผลกระทบดานสั งคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล อม มุ ง ใหเ กิ ดการเกื้ อ หนุน สรางความ
สมบู ร ณและความสมดุล ของระบบนิเ วศในหั วไร ป ลายนา ให เ ห็ นคุณคาของดิน น้ํา ตนไม และ
ภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่สอนใหคนในชุมชนเคารพตอพระแมธรณี พระแมคงคา พระแมโพสพ
ไมใหทําลายสภาพดิน น้ํา ใสสารเคมีในพื้นที่ไรนา ใหความสําคัญกับการผลิตที่ตอบสนองความจําเปน
พื้นฐานของครัวเรือน สรางเศรษฐกิจพอเพียงอันกอใหเกิดการพึ่งตนเองในสภาวะการเปลี่ยนแปลง
สัง คมไทยและสัง คมโลกในอนาคตนายไพรั ช แสงรั มยเ กษตรกรผู ทําเกษตรทฤษฏีใหม ไดก ลาววา
“การทําเกษตรแบบพึ่ งตนเอง ในการเริ่ม ตนแรก ๆ ก็คือ เกิดจากการปรั บเปลี่ยนวิถีคิด แสวงหา
ความรู พอเราไดไปเรียนรู เราก็อยากจะนํามาทําในพื้นที่ตนเอง อยากทดลอง พอมาทดลองแรก ๆ
อาจจะไมเห็นผล แตในระยะยาวก็เห็นผล ปจจุบันผมเลี้ยงปลา ปลูกมะพราว มะนาว เลี้ยงสัตวให
ผสมผสานหมุนเวียนกัน เพื่อเปนแหลงอาหาร ลดความฟุมเฟอย ลดรายจาย เพิ่มรายได สูวิถีการ
พอมีพ อกิน พอใช สร างคุณคาใหกับดิน ปลูกตนไม ผักตาง ๆ ใหเ กิดการหมุ นเวียนพึ่ง พาอาศัยกั น
ปจจุบันผมก็มีความสุขที่ไดอยูกับสภาพแวดลอมธรรมชาติ มีแหลงอาหารที่เพียงพอ ไมซื้อทุกอยาง
แต เ ราปลู ก ทุ ก อย า ง” จะเห็ นได ว าการทํ า เกษตรแบบพึ่ ง ตนเอง หากเกษตรกรเกิ ด การเรี ย นรู
ปรับเปลี่ ยนนําความรูมาทดลอง ลงมือปฏิบัติ ทําที่ละเล็ก ละนอย คอยเปนคอยไป ก็จะกลายเป น
เกษตรที่มีแหลงอาหารที่สมบูรณภายในครัวเรือนและที่สําคัญการปลูกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเปน
ป จ จั ยที่ สํ าคัญ ทั้ ง รั ฐ บาล หนวยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน กํ าลั ง ให ความสํ าคั ญ กั บ การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกรไทยในปจจุบันและอนาคต
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4.3 ผลการวิจัย เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3 สภาพการบริหารจัดการกลุมเกษตร
อินทรียบานลิ่มทองเปนอยางไร
การบริหารจัดการกลุมขาวอินทรียบานลิ่มทอง
ไดมีการเริ่ม กอตั้ง กลุมในป พ.ศ. 2552 ซึ่งไดรั บการสนับสนุนจากสํานัก งานเกษตรอําเภอ
ไดมาสงเสริมใหเกษตรกรไดปลูกเมล็ดพันธุขาว และทําการสงเสริมการปลูกขาวอินทรีย นอกจากนี้ยัง
ไดมีหนวยงานศูนยวิจัยพันธุขาวจังหวัดนครราชสีมา ไดมาสนับสนุนสงเสริมทั้งดานพันธุขาว ความรู
ดานการเพาะปลูก ตลอดจนงบประมาณในการศึกษาดูงานจากพื้นที่ตนแบบ
ในชวงแรก ๆ มีการเริ่มกอตั้งกลุมจากบุคคลที่สนใจ จํานวน 10 คน โดยมีทางมูลนิธิไทยคม
ไดมาให การสนับสนุนการก อ ตั้ง เป นโรงสีขาวชุมชน จํานวน 500,000 บาท เพื่ อให ประชาชนไดมี
การนําขาวที่ป ลูก มาแปรรู ปและสง ขายใหกั บทางมู ลนิธิไทยคมเป นประจําทุก ป นอกจากนี้ยังไดมี
การพาไปศึกษาดูงานในพื้นตาง ๆ เพื่อเปนการใหเกษตรกรไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขาย
ตลอดจนไดเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทําเกษตรอินทรียที่มุงเนนการปรับสภาพดินโดยการใช
อินทรียวัตถุ ลด ละ เลิกการใชสารเคมีในหัวไรปลายนา จากการใหขอมูลของนางสนิท ทิพยนางรองได
เลาวา "ในยุคแรก ๆ ก็มีทางเกษตรอําเภอ มูลนิธิไทยคมมาสงเสริมใหชาวบานปลูกเมล็ดพันธุ เริ่มตนก็
ทํ า เพื่ อ กิ น เหลื อ ก็ ข าย พอดํ า เนิ น การได สั ก พั ก เขาเห็ น ชาวบ า นสามารถดํ า เนิ น การได ก็ ไ ด มี
การสงเสริมสนับสนุนมาอยางตอเนื่อง มีการลงทุนทําโรงสีขาวชุมชน เพื่อแปรรูปขาว สงขายใหกับ
มู ล นิธิไทยคม การสั่ ง มาแตล ะครั้ ง ก็ จ ะจํ านวนมาก ทางกลุ ม ก็ ไดซื้ อ จากสมาชิก ในราคาที่ สู ง กว า
ท อ งตลาด แล ว นํ ามาสี บรรจุ ใ ส ถุ ง แล ว จั ด ส ง ให กั บ ทางมู ล นิ ธิ ไ ทยคม" จากคํ า พู ดดั ง กล า วเป น
การชี้ให เ ห็นวาชุม ชนบ านลิ่ม ทองไดรับ การสนับ สนุนจากหนวยงานทั้ งภาครัฐ และเอกชนมาอยาง
ตอเนื่อง แตปจจุบันผลการจาการสนทนาพูดคุยกั บสมาชิก พบวา ทางกลุ มผูปลูกขาวอินทรียยังไม
สามารถขยายกลุมได เนื่องจากยังขาดความรูความเขาใจ และยังไมเห็นถึงความสําคัญ จากการบอก
เลาของนายแวง ทวีชาติ ไดกล าววา "การทํ าขาวอินทรี ยดี แตมั นไดผ ลชา บางที เราเห็นคนขาง ๆ
แปลงนาตัวเองขาวงาม ก็เลยอดไมได ผมเลยเอาปุยเคมีไปใสหนึ่งถัง พอมีเจาหนาที่มาตรวจแปลงบอก
วาไม ผ านเกณฑ ม าตรฐานอิ นทรี ย เพราะมี ส ารเคมี ป นเป อ นอยู นายแวงถามตัง เอง วารู ไหม ก็ รู
แตอดทําไมได แตดวยความเคยชิน และการทําอินทรียมันไดผลชา ไมทันใจคนในสังคมปจจุบันที่ตอง
ใชเ งินจํ านวนมากทั้ งภาวะหนี้สิน และส งเสี ยลูก เรียน จึง ทํ าให บ างคนหันกลับ มาทําเคมี เ ชนเดิม "
จากคําพูดดังกลาวเป นการสะท อนใหเ ห็นวา การปรับเปลี่ ยนวิธีคิดของเกษตรกรเปนปจจั ยสํ าคัญ
อยางยิ่ง เนื่องจากการที่จ ะปรับ พฤติกรรมของเกษตรกรที่ เคยชินกับ การเพาะปลู ก จากเคมี มาใช
อินทรีย เปนเรื่องสําคัญ และที่สําคัญไปกวานั้นควรมีตลาดรองรับการซื้อขาวอินทรีย จากการบอกเลา
ของนายไพรัช แสงรั มย ไดเลาวา "ผมทํ าอินทรีย ไมใชสารเคมี แตเวลานําไปขายก็ไปขายตามโรงสี
ทั่วไป ไมมีตลาดรองรับที่ชัดเจน จึงทําใหไมสามารถขยายกลุมได เพราะจะชวนคนขางเคียงหรือเพื่อน
บานมาทําตาม เขาก็บอกวา ขนาดเราทําอินทรียยังตองไปขายในราคาที่ทําแบบเคมีทั่วไป ที่สําคัญ
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ผลผลิ ตลดลงอี ก ในชวงแรก ๆ จึง ทําให หลายคนในชุมชนมองไม เห็ นความสํ าคัญของการทํ าขาว
อินทรีย ถามวาทําแบบนี้ดีขึ้นไหม ดีขึ้นขาวจะหอมนุม ตนทุนการผลิตลดลงอยางเห็นไดชัด" จากขอมูล
ดังกลาวเปนการชี้ใหเห็นถึงการหาตลาดเฉพาะขาวอินทรียใหกับกลุมผูปลูกขาว ที่สําคัญตองมีการจด
บันทึกตนทุนการผลิต และรายรับรายจาย ผลผลิตที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการเปรียบเทียบใหคนทั่วไปได
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผลที่ดีที่ตามมาจากการปลูกขาวอินทรีย ซึ่งปจจุบันกลุมผูผลิตขาว
อินทรียกําลั งเผชิญกับ ปญหาดานการตลาด การบริหารจัดการกลุ มที่เขมแข็ง และการขยายกลุม ที่
ชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้
1. ปญหาดานการตลาด พบวา การผลิตขาวอินทรียไมมีตลาดรองรับที่ชัดเจน เพราะปจจุบัน
มีสมาชิก จํานวน 13 ครัวเรือน ไดมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกจากเคมีมาเปนอินทรียระยะเวลา
3-5 ป เปนที่เรียบรอยแลว และสมาชิกบางคนก็มีใบรับรองจากกรมการขาววาผานการตรวจมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย และสมาชิกบางคนก็ไดใบรับรอง GAP (Good Agricultural Practices) การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดี แตยังไมมีหนวยงานที่เกี่ยวของมาสงเสริม หรือมาใหความรูเกี่ยวกับการนําผลผลิต
ไปขายในตลาดเฉพาะอินทรีย มีเพียงการติดตอจากกลุมเครือขายปราชญชาวบาน แตสั่งแตละครั้งก็
ไมไดสั่งเปนจํานวนมาก ทางสมาชิกจึงตองการแสวงหาตลาดเฉพาะ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับ
สมาชิกอีกดวย
2. การบริหารจัดการกลุมที่เขมแข็ง พบวา ปจจุบันยังไมมีการรวมกลุมที่ชัดเจน แมวาจะมี
การส งเสริ มให เกษตรกรเกิดการรวมกลุ ม แตการรวมกลุมขาวอินทรียบ านลิ่ มทอง ยัง มีปญหาการ
บริหารจัดการกลุมหลายอยาง เชน ปญหาการขาดการมีสวนรวมของสมาชิกสวนใหญเปนการบริหาร
จั ด การเพี ย งคนเดี ย ว มี ก ารจั ด โครงการการทํ า งานเป น กลุ ม แต ไ ม มี ก ารประชุ ม ระดมสมอง
การตรวจสอบการเงินและบัญชี จากการบอกเลาของสมาชิกเลาวา “การบริหารจัดการกลุมไมมีจริง
หรอก มีเพียงการจัดโครงสรางกลุม และมีการดําเนินการทั้งดานการเงิน การขาย และเงินทุกอยางอยู
ที่คนเดียว ชาวบานสวนใหญไมไดเขาไปมีสวนรวม เวลามีขาวมาขายก็จะสั่งซื้อกับชาวบาน แลวก็จาง
ชาวบานไปบรรจุชวย สีขาวชวย แลวก็ถายรูปสงใหกับหนวยงาน หรือเครือขาย โดยใชคําวา “ชาวบาน
ลิ่มทองบรรจุขาวขาย พรอมเพียงกัน” ซึ่งสงใหเขาก็เชื่อ ก็เลย งง วา มันเปนการบริหารจัดการกลุม
อยางไร และคนในชุมชนก็ไมอยากจะไปยุงกลัวผิดใจกัน ไมอยากจะเลา” จากคําพูดดังกลาวเปนการ
ชี้ใหเห็นวา การบริหารจัดการกลุมขาวอินทรียเปนเพียงการสรางกลุมขึ้นมาเพื่อขอการสนับสนุนจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ แตขาดการมีสวนรวมและการสรางกิ จกรรมร วมกัน ตลอดจนการตรวจสอบ
ถวงดุล ดานการเงิ น การป นผลประโยชน จึ ง ทําให เ กิ ดป ญ หาซ้ําซ อ นจนป จ จุ บั นกลายเป นป ญ หา
ความขัดแยงของคนในชุมชนบานลิ่มทอง
3. การขยายกลุมที่ ชัดเจนพบวา ยังไมมี การขยายกลุม มีเ พียงการตั้ง กลุม ขึ้นมาใหมเ พียง
เทานั้น สวนใหญเปนการทดลองทํา หรือ ทําเพื่อกินภายในครัวเรือน แตยังไมมีการทําขายอยางจริงจัง
เนื่องจากมีปญหาดานสภาพแวดลอมบริเวณใกลเคียงยังใชเคมี จากการบอกเลาของ นางสํารอง วัชพืช
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ไดเ ล าว า “นาของดิ ฉันทํ าอิ น ทรี ย แต พื้ นที่ นาข าง ๆ กั น รอบ ๆ กั น ยั ง ใช เ คมี อ ยู การใชน้ํ าก็ มี
การปนเปอนอยู การฉีดพนในแตละครั้งก็มีลมพัดเขาในที่นาเรา เพราะเราไมมีการปลูกพืชกันชนไว
เคยชวนเขา บอกวาเขาใหปรับเปลี่ยนมาใชอินทรีย เขาก็บอกวา ขนาดเราทําอินทรีย เรายังตองนําขาว
ไปขายที่โรงสีเดียวกับเขา แลวทําไมเขาตองทําเหมือนเรา และที่สําคัญผลผลิตเขาดีดวย” จากคําพูด
ดัง กล าวเป นการชี้ให เ ห็ นวา ประชาชนยัง ขาดความรู ความเขาใจในการจั ดการแปลงขาวอิ นทรี ย
อยางชัดเจน จึง กลายเปนขอจํากัดในการขับเคลื่ อนการดําเนินการกลุม ตลอดจนการขยายกลุมให
ประชาชนในหมูบานเห็นคุณคาและความสําคัญของการผลิตขาวอินทรีย
รายชื่อสมาชิกกลุมขาวอินทรียบานลิ่มทอง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ-นามสกุล
นายสมควร ขําวงศ
นางจริยา พระงาม
นางวรรณศรี เนตรกูล
นางสํารอง วัชพืช
นางหงัน จันทรเทศ
นางปวีณา ผลเลไลย
นายทนง ขําวงศ
นายไพรัตน แสงรัมย
นายบุญแสน แกวกูล
นายเสนอ บุญกองชาติ
นายแวง ทวีชาติ
นางสายมาน ชูเชิดเชื้อ
นายวิน กรงกระโทก
นางสนิท ทิพยนางรอง
นายวีระฉัตย ทองคํา
นางพะเยา วิเศษพันธ
นางวีรัตน กิจสีสุข

จํานวนไร
4
17
7
18
4
5
4
4 ไร 2 งาน
10
4
3
8
5
25
4
5
4

ผลผลิตที่ได
4,000 ก.ก.
1,320 ก.ก.
2,600 ก.ก.
1,440 ก.ก.
2,100 ก.ก.
2,300 ก.ก.
2,200 ก.ก.
2,400 ก.ก.
4,300 ก.ก.
2,200 ก.ก.
1,200 ก.ก.
4,200 ก.ก.
2,200 ก.ก.
6,800 ก.ก.
17,00 ก.ก.
1,500 ก.ก.
1,500 ก.ก.

ใบรับรองมาตรฐาน
GAP
GAP
-
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ปฏิทินการปลูกขาวอินทรียในรอบป
1. ไถแปร พบวา เดือน เมษายน เกษตรกรบานลิ่มทองผลิตขาวอินทรียจะไถแปร เนื่องจาก
ชวงเวลาดังกลาวจะมีฝนตกลงมาบางทํ าใหพื้นดินมีน้ําและมีความชื้น ชาวบานจึงไดมีการพรวนดิน
ปรับสภาพดิน เพื่อเตรียมความพรอมในการเพาะปลูก
2. หวาน พรอมใหปุยน้ําหมักชีวภาพ พบวา เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เกษตรกรบานลิ่มทอง
ผลิ ตขาวอิ นทรียจ ะหวานขาว พรอ มทั้ ง ใส ปุยอิ นทรีย ชีวภาพ เชน ปุยคอก มู ลหมู มู ลไก ปุ ยหมั ก
น้ําหมักชีวภาพ เปนตน พรอมกับการหวานขาว เพื่อใหปุยไปบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ
3. กําจัดวัชพืช พบวา เดือนสิงหาคม – กันยายน กลุมผูผลิตขาวอินทรียก็จะมีการกําจัดวัชพืช
ไดแกการฉีดพนน้ําหมักไลแมลงจากสารชีวภาพ การถอนหญา การตรวจแปลง เพื่อดูขาวที่มีการปะปน
ในไรนา
4. เก็บเกี่ยวผลผลิตพบวา เดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม กลุมเกษตรกรก็จะทําการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตขาวอินทรียในแปลงแตละคน ซึ่งกอนที่จะทําการเก็บเกี่ยวก็จะทําการลางรถเกี่ยวขาวใหสะอาด
เพื่อไมใหมีเมล็ดพันธุขาวอื่นมาปะปน
5. ขายผลผลิตพบวา เดือน ธันวาคม ทางกลุมขาวอินทรียก็จะมีการนําผลผลิตไปขาย บางคน
ก็ขายใหกับโรงสีขาวชุมชนเพื่อที่จะนําไปแปรรูป บางคนก็นําผลผลิตไปขายตามโรงสีขาวทั่วไป
ตารางที่ 4.1 ปฏิทินการผลิตขาวอินทรียชุมชนบานลิ่มทอง
กิจกรรม
ชวงเดือน
ม.ค กพ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1.ไถแปร
2. หวาน พรอม
ใหปุยน้ําหมัก
ชีวภาพ
3. กําจัดวัชพืช
4. เก็บเกี่ยว
ผลผลิต
5. ขายผลผลิต
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ขอเสนอแนะตอการพัฒนากลุมผูปลูกขาวอินทรีย
การไปฝกอบรม และการศึกษาดูงานจากพื้นที่ตนแบบ เพื่อใหชาวบานไดเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวคิดรวมกัน ตลอดจนการสอบถามขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่ตองการ
พัฒนาตอยอด มีรายละเอียดดังนี้
1. การบริหารจัดการกลุมที่มีประสิทธิภาพ
2. การตลาดขาวอินทรีย
3. การแปรรูปขาวที่หลากหลาย
4. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

4.4 ผลการวิจัย เพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 4 แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนเพื่อการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัดบุรีรัมย เปนอยางไร
จากการประชุมกลุมเกษตรอินทรียขาวพื้นเมืองบานลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ อําเภอนารอง
จังหวัดบุรีรัมย ไดขอสรุปสิ่งแรกที่จะเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน คือ
4.4.1 การศึกษาดูงาน ณ พุทธสถานศีรษะอโศก ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนําความรูกลับมาใชในการเกษตรอินทรียและพัฒนากลุมตอไป
สาเหตุของการเลือกสถานที่พุทธสถานศีรษะอโศก คือ องคความรูจากพุทธสถานศีรษะอโศก
ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เปนชุมชนที่ใชวิถีชีวิตแบบเรียบงาย ที่ยึดมั่นใน
หลักคําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมรับประทานเนื้อสัตว รับประทานแตมังสวิรัติ ซึ่งความ
โดดเดนของพุทธสถานศีรษะอโศก มีรายละเอียดดังนี้
1) ดานจิตใจ เปนจิตใจที่มีธรรม แบงปนเพื่อนรวมโลก มีการอยูอาศัยแบบสันโดษ
ไมฟุมเฟอย ซึ่งเปนตัวกําหนดแบบแผนในการดําเนินชีวิต มีกฎกติกาการอยูรวมกัน คือ (1) สมาชิก
ชุมชนตองถือศีล 5 ละอบายมุข เปนอยางต่ํา และ ทานอาหารมังสวิรัติ ไมเกินวันละ 2 มื้อ (2) หามมี
เครื่องใชไฟฟาสวนตัวในชุมชน เชน หมอหุงขาวไฟฟา ตูเย็น โทรทัศน เครื่องซักผา เตารีด เครื่องปน
ผลไมตาง ๆ เปนตน (3) หามเลี้ยงสัตว หรือ นําสัตวเลี้ยงใด ๆ เขามาในหมูบาน (4) หามทําธุรกิจ
เพื่อการสวนตัวในหมูบาน
(5) หามนําเดรัจฉานวิชาเขามาในหมูบาน เชน เครื่องราง ของขลัง การทรงเจาเขาผี หมอดู ไสยศาสตร
ตาง ๆ เปนตน
2) แบบแผนการผลิต เปนการผลิตที่เนนการบริโภคภายในครัวเรือน เนนการปลูกที่
หลากหลาย เหลือแบงปน โดยเนนการผลิตแบบกสิกรรมไรสารพิษ ที่มองทุกอยางที่เกิดความเกื้อกูลซึง่
กันและกัน การทํ ากสิก รรมไร สารพิ ษจึง มองทุ กอยาง คือ เพื่อ นร วมโลกไม มีศัตรู แตทุก อยางจะมี
การพึ่งพาอาศัยกัน และสามารถนํามาผลิตเปนปุยหมักไดทุกชนิด จึงทําใหเกิดระบบความสมดุลของ
ธรรมชาติ
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3) การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ชุมชนศีรษะอโศกมีการใหความรูแกบุคคลที่สนใจ
ที่จะเนนการพึ่งพาตนเอง เนื่องจากชุมชนศีรษะอโศกมีระบบการผลิตตั้งแตสรางความเขาใจของระบบ
พืชทุกชนิด การปรับสภาพดิน ผลิตปุยใชเอง การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจําหนายผลิตภัณฑ
ที่เกิดจากการเพาะปลูกภายในชุมชน และนําเงินที่ไดจากการขายเขามาบริหารจัดการในรูปแบบบุญ
นิยมทุกคนจะผลิตเพื่อสวนรวม
4) การอบรมและถายทอดความรูแกประชาชนทั่วไป พุทธสถานศีรษะอโศกเปนแหง
ใหความรูการเกษตรที่ดี เนื่องจากชาวอโศกทั้งหมดรับประทานมังสวิรัติเปนอาหาร ไมรับประทาน
เนื้อ สั ตว จึ ง ทํ าให ชาวอโศกตอ งผลิ ต พื ชผั ก ที่ ส ะอาดปลอดภัยไร ส ารพิ ษ ซึ่ ง เนนการฝ ก อบรมให
เกษตรกรเขาใจการนําทุกอยางที่อยูรอบตัว หรือ ที่เรียกวาขยะนํามากลับมาใชใหม จึงไดมีการอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับการทํากสิกรรมไรสารพิษ การผลิตปุยคุณภาพสูง ใหกับประชาชนที่สนใจ หลักสูตร
2 คืน 3 วัน เปนหลักสูตรที่ทําใหเกษตรกรไดเกิดการเรียนรูและปรับเปลี่ยนแนวคิด คือ 1 เทพ 8 เซียน
ไดแก (1) 1 เทพ คือ การทําจุลินทรียปา (IMO) (2) การทําปุยหมักจากอินทรียวัตถุ (OM) (3) น้ําหมัก
ปลา (A.M. 2) (เซียน 2) (4) น้ําหมักแม (จากยอดของผัก) (A.M. 3) (เซียน 3) (5) การทําน้ําหมักจาว
ปลวก (เซี ยน 4) (6) น้ําหมั กพ อ : ใชผลไมสุ ก (เซี ยน 5) (7) น้ําหมั กนมขนหวาน (เซี ยน 6)
(8) แบคทีเรียสังเคราะหแสง (เซียน 7) (9) จาวเจง (เซียน 8)
4.4.2 สรุปบทเรียนที่ไดจากการศึกษาดูงาน
ซึ่งหลักสูตรทั้งหมดเปนการใหความรูและฝกปฏิบัติใหเกษตรกรไดเกิดการเรียนรูและ
นําไปสูการประยุกตใชในการเพาะปลูกพืชผักอยางแทจริง
จากการศึกษาดูงานนั้นชาวบานไดความรูเกี่ยวกับการนําจุลนิ ทรียมาใชใหเกิดประโยชน
ในการทําเกษตรและขาวอินทรีย มี 1 เทพ 8 เซียน (8 สูตร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การทํา IMO (1 เทพ)
1 เทพ คือ IMO (indigenous microorganisms, IMO) มี ป ระโยชนใน
การปรับปรุงดิน ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุ ใหแรธาตุแกพืช ชวยดูดน้ําและแรธาตุ ชวยปองกันโรคพืช
เปนจุลินทรียจากดินปาที่สมบูรณและแข็งแรงที่สุด ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความหลากหลาย
เนื่องจากมีจุลินทรียมากกวา 20,000 ชนิด
1 เทพ หรือ IMO เปนการเอาจุลินทรียมาทั้งปาเพื่อใชประโยชน
สวนประกอบ 1) รําออน 2) กากน้ําตาล และ 3) น้ําหมักตัวใดตัวหนึ่ง
วิธีทํา เลือกที่ที่มีใบไมรวงหลนทับถมกันหนาๆ เปดใบไมออกใหเห็นแตหนาดิน
ขนาดพื้นที่ 2x2 เมตร
1. เลือกบริเวณที่มีตนไผ มีแดดสองเล็กนอยจะดีที่สุด ใชจอบขุดลึกประมาณ 5
cm (เพราะจุลินทรียจะอยูหนาดิน) ใชหนาดิน 1 ถัง รํา 1 กระสอบ (รํา 1 ถัง เทากันกับดิน)
ดิน : รําออน
1 : 1
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2. คลุกดินและรําใหเขากัน ดินทุบใหละเอียดคลุกใหเขากัน จากนั้นนําสวนผสม
ระหวางกากน้ําตาล 2 kg น้ําหมัก 1 ลิตร และน้ํา 100 ลิตร นําไปรดกองดินผสมรําใหไดความชื่น 60
% (กําดินแลวแตกแสดงวาน้ําไมพอ) บีบแลวน้ําไหลออกเยิ้มแสดงวาน้ําเกินใหเติมดินหรือรําออนเพิ่ม
กองเป น รู ป ภู เ ขาแล ว เอารํ า โรยจากบนสู ฐ านและโรยรอบๆ เผื่ อ ล อ หรื อ
ดึงจุลินทรียรอบทิศทางเขามา ใชบัวรดน้ํารดพอเปยก โดยน้ําผสมรํานี้จะหอมดึงดูดจุลินทรีย คุมดวย
ใบไมรดน้ําแลวใชผาคลุมหรือกระสอบคลุมไว รอ 3 วัน จะรอนอุณหภูมิประมาณ 62.5 0C จุลินทรียจะ
กินรอบๆ ขางในจะเขาไปไมถึงเพราะขาด O2 ดังนั้น เมื่อครบ 3 วันจึงตองกลับกอง
จะมีราพวกที่มองเห็น เชน ไมโครไรซา [Microrhiza (สีขาว)] และยังมีพวกที่มอง
ไมเห็นอีกประมาณ 20,000 ชนิด ครบ 3 วันจะเห็นขาวทั้งกอง คุกใหเขากันใหมในชวงวันที่ 4 จะเห็น
ไอน้ํา แสดงวาจุลินทรียเริ่มทํางานแลว โดยจุลินทรียจะลงมากินอาหาร แบงเซลล เจริญเติบโต ซึ่งเรา
จะตองปรับเปนกองเตี้ยสูงประมาณไมเกิน 1 คืบ ใชพลาสติกคลุมปลอยไวอีก 4 วัน จะเห็นเชื้อขาว
โพนเต็มกอง รวมเวลาทั้งสิ้น 7 วัน นําไปใชได แตถาเปนบริเวณที่มีภูมิอากาศหนาวจะใชเวานานกวานี้
เชน ที่ประเทศจีน ในกอง IMO นี้บางที่จะพบจุลินทรียสีแดง นั้นคือจุลินทรียสังเคราะหแสง (A.M.7)
ใน IMO จะพบ 1) Microrhiza, 2) เกล็ดสีเงินๆ คือ Actinomycetes 3) สีแดง
คือ จุลินทรียสังเคราะหแสงจะชวยใหขาวแตกกอดี
2) การผลิต OM (เซียน 1)
โดยเริ่มจากการนํา IMO
OM (ปุยหมัก)
ดิน : รํา
1 แกลบดิบ
= 1 คิว
1 :1
2 รํา
= 1 คิว
3 มูลสัตว
= 1 คิว
4 ใบไม
= 1 คิว
5 แกลบดํา
= 1 คิว
6 IMO
= 1 kg
7 น้ํา
= 200 ลิตร
8 กากน้ําตาล = 4 kg
9 อาหารกระตุนจุลินทรีย = 200 mL
วิธีทําเหมือ นกับการทํ า IMO ครบ 3 วันกลับกอง แผเปนกองเตี้ยใชพลาสติกคุม
ปลอยไว 4 วัน ใชงานได เก็บใสกระสอบอยาใหถูกฝนเพราะจะทําใหเนา (แหงๆ เก็บไวไดเปนป)
3) น้ําหมักปลา (A.M. 2) (เซียน 2)
วิธีทํา : นําปลา 2 kg + กากน้ําตาล 1 kg + เกลือ 200 g (2 ขีด) คลุกใหเขากัน ใช
กระดาษปดทิง้ ไว 15 วัน เติมน้ํา 10 ลิตร ทิง้ ไวอีก 3 เดือน จึงนํามาใช
วิธีใช : นําน้ําหมักปลามากรองแลวผสมน้ํา 400 mL กับสารอาหาร
(micronutrient) 100 mL
เซียน 2 นี้ถาไมใชปลาก็ใชกากถั่วเหลืองแทนได
น้ําหมักปลาสามารถเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดขาวและเพิม่ ความแข็งแรงใหกบั ตน
ขาวไดดี
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เมื่อทดสอบกับทอนมันสําปะหลังพบวา ทอนมันที่แชในน้ําหมักสูตร 2 นี้ ทําใหทอน
มันสรางรากสะสมอาหารมากมายซึ่งตอไปจะกลายเปนหัวมัน สวนทอนมันที่แชในน้ําหมักชีวภาพ
สวนมากจะเปนรากฝอย
4) น้ําหมักแม (จากยอดของผัก) (A.M. 3) (เซียน 3)
หลักการทั่วไป 1. น้ําหมักเพือ่ การเกษตรยิง่ ใชเร็วยิ่งดี
2. น้ําหมักเพือ่ ดื่มยิ่งนานยิง่ ดี
สวนประกอบ : หนอกลวยสูงไมเกินศอก ใบยังไมกางออก (ยังเปนใบดาบ) ใหตัด
ระดับดินผักบุง ผักขมและยอดผักตางๆ
วิธีทํา : หั่นสวนผสมตางๆ รวมกันใหได 3 kg เติมกากน้ําตาล 1 kg และเกลือ 2 ขีด
คลุกใหเขากันทิ้งไว 15 วัน แลวจึงเติมน้ํา 10 ลิตร ปลอยทิ้งไวตอไปอีก 3 เดือน จึงกรองเอาน้ํามาใช
ฉีดผักกินใบทั้งหลาย ในอัตราสวน 50-100 mL ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนทุกๆ 7 วัน
น้ําหมักแม 400 mL + สารอาหารจุลินทรีย 100 mL
5) การทําน้ําหมักจาวปลวก (เซียน 4)
หารังปลวกหรือจาวปลวกที่มีความสมบูรณทสี่ ุดใชรังปลวกราง
วิธีทํา ใชขาวสุก 2 kg ผสมกับจาวปลวก 1 kg คลุกใหเขากันใชเวลาประมาณ 30
นาที สําเร็จแลวใสถังปดใหสนิท ปลอยไว 15 วัน เมื่อได 1-2 วัน จะพบรา Microrhiza มีลักษณะ
ขาวๆ ฟูๆ ถาเกิน 7 วันจะมีสีแตกตางกันไปขึ้นอยูก ับชนิดของรา เชน ไรโซปส (Rhizopus) จะมีสีดํา
สวนแอสเปอรกลิ ลัส (Aspergillus) จะมีสีดําปนน้ําตาล ถาเปนสีเขียวคือ ราไตรโคเดอรมา
เมื่อใชงานใหเติมน้ํา 10 ลิตร (เมื่อครบ 15 วัน) จะไดกลิ่นแอลกอฮอล (แสดงวา
มียีสต) นํามารดหญา ฝางและใบไมจะชวยยอยได
ถาสภาวะ 3 อยางนี้เหมาะจะไดเห็ดปลวก คือ อุณหภูมิ ความชื้น และอาหารในดิน
IMO, OM ผสมจาวปลวกใชหมดิน
1. กรณีมี นาขาว ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ตองเตรียม OM ใหไดมาก ๆ คือ
2-4 ตนตอไร เปดกระสอบใชรถไถเทกลบ
2. กรณีไมผล ตองขุดใหกวางประมาณ 1x1x1 เมตร หาเศษอินทรียใสลงไปหนา
ที่ละคืบ โรย IMO+OM เปนหัวเชื้อระหวางชั้น ทําสลับกันไปจนเต็มหลุม ถาเยียบแลวยุบก็ใสอีกจน
เต็ม จากนั้นเติมสวนผสมของน้ํา 100 mL + กากน้ําตาล 2 kg + EM 1 ลิตร เทราดลงไปปลอยทิ้งไว
2 เดือนจึงปลูก
ถาปลูกตนไมไปแลวใหขุดหลุมรอบตนไมแลวดําเนินการเชนเดียวกับขางตน และ
ในแตละปใหขุดรอบตนไมหางจากจุดเดิมออกมา 30 cm
ถาปลูกผักใหขุดหลุมขนาด ก x ล x ย เทากับ 1 m x 30 cm x 10 m ใสผักตบ
ขี้เลื่อย และอื่นๆ ใหเต็ม แลวโรย IMO+OM + น้ําหมัก ใหชุมแลวใชดินกลบ รดน้ําทิ้งไว 1 เดือนจึง
ปลูกได
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6) น้ําหมักพอ : ใชผลไมสุก (เซียน 5)
สวนประกอบ : พวกผลไมสุกทัง้ หลาย เชน กลวยสุก มะละกอสุก ฝกทอง มะเขือ
เทศ สม
วิธีทํา : น้ําสวนผสมทั้งหมดเทรวมกัน 3 kg เติมกากน้าํ ตาล 1 kg และเกลือ 2 ขีด
(เกลือชวยใหเกิดปฏิกิริยาเร็ว) ทิง้ ไว 15 วัน ไมเติมน้ํา (หมักแหง) เพือ่ ใหเกิดออสโมซีส เมื่อครบ 15
วันแลวจึงเติมน้ํา 10 ลิตร หมักตอไปอีก 3 เดือน
เซียน 5 : ใชน้ําผลไมอยางเดียว
วิธีใช : นําน้ําหมักพอมา 50-100 mL ผสมน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนหลังเกสรรวงแลว
10 วัน
7) น้ําหมักนมขนหวาน (เซียน 6)
ใชนมขนหวานหมดอายุ (จะไดไมตองซื้อ)
วิธีทํา : ใชนมขนหวาน 6 กระปอง ผสมน้ําตาลทรายแดง 1 kg เติมน้ํา 40 ลิตร เติม
นมเปรี้ยว 1 ขวด (ขวดขนาดเล็กหรือใหญก็ได) คนผสมกันเทใสถังขาวใชกระดาษปด หมักไว 3 เดือน
นมผงเลี้ยงทารก
วิธีทํา : นํานมผงมา 600-750 g ละลายน้ําเย็นแลวเติมน้ําตาลทราย 2 kg เติมนม
เปรี้ยว 1 ขวด ทิ้งไว 3 เดือน
นมพรอมดื่ม
วิธีทํา : นํานมพรอมดืม่ UHT ผสมน้ําตาลทรายแดง 2 kg เติมนมเปรี้ยว 1 ขวด
ใหญ น้ํา 40 ลิตร หมักไว 3 เดือน
วิธีใช : นําน้ําหมักนมมา 50-100 mL ผสมน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนใหทั่วใบพืช
ประโยชน : เรงความกรอบ ความหวานของผัก
8) แบคทีเรียสังเคราะหแสง (เซียน 7)
จะทําหนาที่เปลี่ยน H2S ไปเปนแรธาตุที่พืชใชประโยชนได คือ S2 ดังสมการ
Rhodobacter

CO 2 + H2S

Green

C6H12O6 + S2 + H2O

วิธีทํา : นําไข 1 ฟอง ผสมน้ํา 10 ลิตร เทใสขวดปดฝาทิ้งไว 10 วัน ที่มีแดดรําไร
9) จาวเจง (เซียน 8)
เปนแคปซูล
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4.5 รูปแบบการสรางความเขมแข็งในการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง
4.5.1 ศักยภาพของกลุมบานลิ่มทอง
จากการลงพื้นทีป่ ระชุมกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรีย ทําใหทราบจุดแข็งและจุดออน
ของชุมชนบานลิ่มทอง ดังนี้
จุดแข็ง : มีดังนี้
1. เครื่องสีขาวขนาดเล็กสามารถทําการสีขาวใหกบั สมาชิกในหมูบานได
2. อาคารสถานทีเ่ ปนขนาดใหญ และขนาดกลางสามารถทํากิจกรรมเกี่ยวกับการแพ็กขาว
เพื่อการจําหนายได
3. เครื่องแพ็กขาวสุญญากาศ
4. พัดลมเปา ซึ่งใชในกระบวนการสีขาวทําใหแยกเศษละอองหรือสิง่ เจือปนออกจากขาว
5. คนที่มีสนใจและความตั้งใจทําเกษตรอินทรีย 14 คน โดยมี 2 คน ที่ผาน GAP ไดแก
นางสนิท ทิพยฺนางรอง และนางสาวปวีณา ผลเลไลย กลุม กําลังจะขอประมาณ 13 คน ขาวที่จะปลูก
ไดแก ขาวจิ๊บ ขาวหอมนิล ขาวไรซเบอรรี ขาวเหลืองปลาซิว ขาวมะลิแดง
6. หนวยงานที่มีศักยภาพมาสนับสนุน ไดแก เกษตรอําเภอ และศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา
(อําเภอพิมาย)
7. กองทุนหมูบ าน (กทบ) มีเงินจํานวน 200,000 บาท
8. ที่เก็บขาว (ฉาง)
9. ผลผลิต คือ มีขาวหอมมะลิ ขาวมะลิแดง ขาวจิ๊บ เหลืองปลาซิว
4.5.2 การสรางกลุมขาวพันธุพื้นเมือง
(1) ชุมชนบานลิ่มทองมีการจัดตั้งกลุม ใหมมีสมาชิก 17 คน ดังแผนภูมินี้
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คณะกรรมการกลุม “ขาวปลอดสารบานลิ่มทอง”
ประธาน
นางจริยา พระงาม

รองประธาน
นายสมควร ขําวงศ

การตลาด/การผลิต
นายวีรฉัตร ทองคํา นางสาวญาณี อินกกพื้น
นางสนิท ทิพยนางรอง

การเงิน
นางสาวญาณี อินกกพื้น

นางวรรณศรี เนตรกูล

นางสํารอง วัชพืช

นายไพรัตน แสงรัมย

นายแวง ทวีชาติ

นางหงัน จันทรเทศ

นายถาวร บุญกองชาติ

นางพัศดี กิจศรีสุข

นายบุญแสน แกวกูล

นายวิน กรงกระโทก

นายวีระฉัตย ทองคํา

นายทนง ขําวงศ

นายเสนอ บุญกองชาติ

นายหลง ชูเชิดเชื้อ

(2) มีกติกากลุม ดังนี้
1. สมาชิกตองขายขาวใหกลุมเทานั้น
2. ตองเขารวมกิจกรรมกลุมอยางสม่ําเสมอ
3. การปนผลเงินใหแกสมาชิก
3.1 สมาชิกหาตลาดได ใหคิดคาสวนตางใหแกสมาชิก
3.2 มีปนผลรายไดกลุมปละ 1 ครั้ง คิดเปน 10% ของรายไดทั้งหมด
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3.3 คาตอบแทนการแพ็กขาวอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการกลุม โดยยึด
ตามเสียงโหวดเกินครึง่ ของสมาชิกที่มาประชุม
4. บทลงโทษ
4.1 เตือน
4.2 ปรับ
4.3 ไลออก
5. การประชุมกลุม กําหนดเดือนละครั้ง
6. หากสมาชิกเอาเงินของกลุมไปใชตองถูกลงโทษตัดออกจากสมาชิกกลุม
7. การระดมทุนไดไมเกิน 500 บาท
8. คาสมาชิก 100 บาท
9. กรอกใบสมัครสมาชิกแรกเขา
10. หามใชสารกําจัดวัชพืช แตใชปุยเคมีไดไมเกิน 5 กิโลกรัมตอไร
(3) มีเงินกองทุน 200,000 บาท
(4) มีผลิตภัณฑ
(5) มีโลโก
4.5.3 รูปแบบการปลูกขาวพื้นเมืองของกลุม
ขาวที่ปลูก
ขาวหอมมะลิ 105
ขาวหอมมะลิ 105

จํานวนไร
3 ไร
11 ไร

ขาวไรซเบอรรี

6 ไร

ขาวหอมมะลิ 105
ขาวมะลิแดง
มะลินลิ สุรินทร
ขาวหอมมะลิ 105
มะลินลิ สุรินทร
ขาวหอมมะลิ 105
ขาวหอมมะลิ 105
มะลินลิ สุรินทร
ขาวเหลืองปลาซิว
ขาวหอมมะลิ 105
ขาวหอมมะลิ 105
ขาวหอมมะลิ 105

4 ไร 2 งาน
2 ไร
1 ไร
4 ไร
2 ไร
9 ไร
4 ไร
2 ไร
2 ไร
7 ไร
4 ไร
5 ไร

ผูปลูก
นายแวง ทวีชาติ
นางจริยา พระงาม
(ผูใหญบาน)
นางจริยา พระงาม
(ผูใหญบาน)
นายไพรัตน แสงรัมย
นายไพรัตน แสงรัมย
นายไพรัตน แสงรัมย
นายสมควร ขําวงศ
นายสมควร ขําวงศ
นายบุญแสน แกวกูล
นางสายมาน ชูเชิดเชื้อ
นางสายมาน ชูเชิดเชื้อ
นางสายมาน ชูเชิดเชื้อ
นางวรรณศรี เนตรกูล
นายทนง ขําวงศ
นายวิน กรงกระโทก
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ขาวที่ปลูก
ขาวกรึม
ขาวจิ๊บ
ขาวมะลิแดง
ขาวไรซเบอรรี
ขาวหอมนิล
ขาวหอมมะลิ 105
ขาวเหลืองปลาซิว
ขาวหอมมะลิ 105

จํานวนไร
1 ไร
14 ไร
8 ไร
10 ไร
2 ไร
4 ไร
10 ไร
3 ไร

ผูปลูก
นายวีระฉัตย ทองคํา
นางสนิท ทิพยนางรอง
นางสนิท ทิพยนางรอง
นางสนิท ทิพยนางรอง
นางสนิท ทิพยนางรอง
นางหงัน จันทรเทศ
นางสํารอง นิเวชกูล
นางหัน กิจสีสุข
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บทที่ 5
สรุปผล และขอเสนอแนะ
การวิจัย “การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนบานลิ่มทองเพื่อการอนุรักษ
พันธุขาวพื้นเมืองจังหวัดบุรรี ัมย” เปนรายงานวิจัยเพือ่ ศึกษาสภาพและหาแนวทางการเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนบานลิ่มทอง ซึ่งคณะผูวิจัยขอนําเสนอประเด็นหลักสําคัญ ประกอบดวย
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 สรุปผล
5.1.1 สภาพของหมูบานลิ่มทองมีพัฒนาการ ดังนี้
5.1.1.1. พัฒนาการของกลุมชุมชนบานลิ่มทอง
ชุมชนบานลิ่มทองมีกระบวนการเรียนรูและพัฒนาตนเองมาอยางตอเนื่อง จนไดเกิด
การรวมกลุมของคนในชุมชนทั้งดานการปลูกขาว การเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สิ่งที่
สรางความชื่อเสียงและไดรับ การยอมรับ จากหนวยงานทั้ งภาครั ฐและภาคเอกชน ก็คือ ระบบการ
บริหารจัดการน้ําชุมชนตนแบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ศูนยสาธิตเพื่ อการเกษตร ไดรับ งบประมาณสนับ สนุนจากโครงการประชารั ฐ
ให เ กษตรกรไดมี ก ารนําข าวที่ ทํ าการเพาะปลู ก ภายในชุ ม ชนมาสู ก ารแปรรู ป เพื่ อ เป น การสร า ง
มูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แตปจจุบันชุมชนยังไมไดมีรูปแบบการบริหารจัดการกลุมที่ชัดเจน
จึงทําใหมีการทําบาง หยุดบาง
2) กลุมขาวรังแตน มีการรวมกลุมของคนในชุมชนที่ซึ่งเปนการนําขาวมาแปรรูปให
เปนขนม ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งที่เพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับขาว กลุมคนที่ทําหลัก ๆ ประมาณ 12 คน
3) กลุมเกษตรทฤษฏีใหม พบวา มีกลุมเกษตรกรไดผานการฝกอบรม ศึกษาดูงาน
จากศูนยเรียนรูปราชญชาวบาน อบรมจากสํานักงานเกษตรอําเภอนารอง เรียนรูเพิ่มเติบดวยตนเอง
จนสามารถทําใหเกษตรกรบางคน นําความรูที่ไดมาทําการเพาะปลูกจนกลายเปนพื้นที่ตนแบบของคน
ในชุม ชน ไดแก นางสนิท ทิ พยนางรอง (นานอ ย) ทําการเพาะปลูกเกษตรอินทรีย ทําขาวพื้นเมือ ง
นายสมควร ขําวงศ ทํ าการปลูก เกษตรผสมสานที่ มี แหล ง น้ําล อ มรอบ มี ก ารเลี้ ยงปลา เลี้ ยงวัว
ปลูกกลวย ฝรั่ง มะพราว เลี้ยงหมู นายไพรัช แสงรัมย ทําการเพาะปลูกเกษตรผสมผสาน นายหลง
ชูเชิดเชื้อ ทําการเพาะปลูกเกษตรผสมผสานที่ปลูกทุกอยางที่เกื้อกูลตอระบบนิเวศ
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5.1.2 หนวยงานที่สนับสนุนชุมชนบานลิ่มทอง
5.1.2.1 ศูนยซีเ บิ รด (ศูนยพั ฒนาชนบทผสมผสาน) มาสนับสนุนเงิ น และตั้งธนาคาร
หมูบาน
5.1.2.2 หนวยงานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร มาใหการสนับสนุน
งบประมาณ ไดขุดสระแกมลิง ไดแก คลอง 80 พรรษา คลองไสไก ทําใหชุมชนมีน้ําใชในการปลูกพืช
และทํานา
5.1.2.3 สํานักงานเกษตรอําเภอนารอง ไดนําวิทยากร มาใหความรู แจกพันธุพืช และ
สอนการทําสารชีวภาพ ทําใหเกษตรกรไดรับความรูนํามาปฏิบัติในครัวเรือน สามารถทําน้ํามักชีวภาพ
ใชเอง
5.1.2.4 สํานักงานประมงอําเภอนางรอง จัดวิทยากรมาใหการอบรม และนําพันธุพรอม
อาหารปลานิล ปลาตะเพียน มาแจกเกษตรกรเพื่อเลี้ยง ทําใหชาวบานไดบริโภคปลาในครัวเรือน
5.1.2.5 สํ านักงานพั ฒ นาชุม ชนอํ าเภอนางรอง มาอบรมโดยให ความรู เ กี่ ยวกั บสิ นคา
OTOP ทําใหเกิดกลุมกลวยฉาบ และกลุมปลาสม
5.1.2.6 วิทยาลัยการอาชีพนารอง เขามาใหความรูดานการแนะนําการปลูกผัก หวาน
การพาไปศึกษาดูงาน ที่จังหวัดสระบุรี ไดความรูมาพัฒนาชุมชนและสวนของครัวเรือน
5.1.2.7 โครงการประชารัฐ มาใหเงินจํานวน 500,000 บาท และมาปรับปรุงเครื่องสูบน้ํา
ใหใชงานได เพื่อทําแปลงสาธิตการเกษตรบานลิ่มทอง และมีโครงการธุรกิจบริการอุปกรณเครื่องครัว
ยอดเงินจํานวน 200,000 บาท
5.1.3 ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบันของชุมชนบานลิ่มทอง จากการศึกษาพบปญหาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ กลุมพบวา ชุมชนบานลิ่มทอง มีกลุมเปนจํานวนมาก แตยังขาดโครงสราง
การบริหารจัดการกลุ มที่ชัดเจน เชน การคัดเลือกผู นํา การมี สวนร วมของสมาชิก การทํากิจ กรรม
รวมกัน การจัดการการเงินและบัญชี การปนผลกลุม จึงทําใหมีความขัดแยงในการทํางานรวมกัน
จนทําใหมีกลุมคนที่สรางกลุมขึ้นมาโดยใชความสนิทสนมคุนเคยในการทํางานรวมกันเปนหลัก ปญหา
การตลาด กลุมพบวา ยังขาดตลาดที่หลากหลาย สวนใหญเนนการขายในระดับชุมชน เครือขายกลุม
คนที่มีความสนิทสนมกัน ยังขาดการสรางตลาดในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด
5.1.4 ชุมชนบานลิ่มทองมีพัฒนาการเกี่ยวกับการทําเกษตร โดยแบงออกเปน 3 ยุค ไดแก
5.1.4.1 ยุคกอตั้งชุมชนกับการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร (พ.ศ. 2527-2539)
ชุมชนบานลิ่มทองไดมีการแยกออกมาจากชุมชนบานหนองทองลิ่ม เนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยูเปน
จํานวนมาก จนมีการตั้งเปนชุมชนบาน “ลิ่มทอง” มีพื้นที่บา นเรือน จํานวน 500 ไร มีพื้นที่สาธารณะ
แหลงน้ํา จํานวน 300 ไร และมีพื้นทีท่ ํานา ทําไร ทําสวน จํานวน 1,000 ไร รวมพื้นที่ทั้งหมดของ
ชุมชนบานลิ่มทอง จํานวน 1,800 ไร ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนทีร่ าบลุม ดินเปนดินรวน อาชีพของ
ประชาชนสวนใหญไดแก การทํานา ทําไร มีการเพาะปลูกในพื้นที่ตนเอง มีการใชปุยคอกในการบํารุง

53

สภาพดินเปนหลัก เนื่องจากในยุคเริ่มตนชุมชนยังไมมีการนําปุยเคมีมาใชมากนัก การทําเกษตรในยุคนี้
เปนการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ เนนการเพาะปลูกเพื่ออุปโภค บริโภคภายในครัวเรือน เหลือมีการ
แบงปนกันภายในชุมชน ทิศเหนือติดกับบานสระขาม ทิศใตติดกับบานโคกพลวง ทิศตะวันออกติดกับ
บานชุมแสง ทิศตะวันตกจรดบานหนองทองลิม่ ประชาชนสวนใหญหลังจากทําภารกิจในชวงเชาเสร็จ
ผูชายจะไปทําไร ทํานา ทําสวน เริม่ เปลี่ยนเปนการใชปุยเคมีมาใชในการทําการเกษตรบาง และ
มีภูมิปญญาดานการกําจัดแมลง คือ การใชใบสะเดานําไปปกไวตามมุมไรนา จะทําใหพวกเพลี้ย
แมลงหนีหมด
ในป พ.ศ. 2532 ศูน ยพั ฒ นาชนบทผสมผสาน (CBIRD) ไดเ ขามาส ง เสริ ม สนับ สนุ นให
เกษตรกรชุมชนบานลิ่มทองไดทําการเกษตร เชน เลี้ยงหมู ปลา ใหยืมทุนทําการเกษตร จางแรงงานคน
ในชุมชนขุดสระน้ํา โดยใหคาจางเปนไขไก เปนขาวสาร ปลาสวาย เพื่อเปนการใหประชาชนมองเห็น
คุณคาแตทรัพยากรและการสรางพื้นที่แหลงอาหารใหเกิดขึ้นภายในชุมชน
ประชาชนบ านลิ่ ม ทองมีภาวะหนี้สิ นเพิ่ ม ขึ้น จึง อยากจะใหความรู และชวนคิด ชวนคุยให
ประชาชนไดมองเห็นความสําคัญของพึ่งพาตนเอง โดยมีการจัดตั้งกองทุนขาวเริ่มตน 33 ถัง เพื่อให
ประชาชนในหมูบานไดกูยืมไปกินภายในครัวเรือน
การทํานาของชุมชนบานลิ่มทองในยุคเริ่มตนมีการปลูกขาวพันธุพื้นเมือง ไดแก ขาวกะหมัน
ดอกแฟง ขาวเบื่อน้ํา ขาวขาวดกแหง ขาวจิ๊บ ขาวกระโทก ขาวขาปอ ขาวพญาชม ขาวมะลิหางงอน
ขาวม า ขาไรใบ ขาวขาวเศรษฐี ขาวสอย เปนตน ผลผลิตที่ไดก็ นําไปขายที่โรงสีบานจะบวก โดยมี
การบรรทุกใสเกวียน ขายในราคากระสอบละ 150 บาท นอกจากการนําไปจําหนายแลวชาวบานก็
นําไปแปรรูปขาว ไดแก ทําขนมจีน ทําหมี่ สาโท เหลาปา ขนมตาล ขนมฟกบัว และขนมครก เปนตน
ซึ่งการดํารงชีวิตของประชาชนสวนใหญยังใหความสําคัญกับธรรมชาติอยู แมจะมีการใชปุยเคมีบาง
คนในชุม ชนอาศัยความหลากหลายและความสมบูรณของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนปจจัยหลักในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง เวลาเจ็บปวยก็ใชสมุนไพรจากปา และแพทย
แผนไทยในการรักษาเปนสังคมแบบเอื้ออาทร แบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน เนนการผลิตเพื่อบริโภค
เปนสวนใหญ จึงเปนผลทําใหชุมชนบานลิ่มทองในยุคกอตั้งมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ
5.1.4.2 ยุคเปลี่ยนแปลงเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร (พ.ศ. 2540-2550)
ในป พ.ศ. 2540 เป น ยุ ค แห ง การเปลี่ ย นแปลงอย า งเห็ น ได ชั ด เนื่ อ งจากมี วิ ถี ก าร
เปลี่ยนแปลงการทํานา ทําไร ทําสวนอยางเห็นไดชัด มีการนํารถไถนาเดินตามมาใชแทนแรงงานควาย
เริ่มมีการใชสารเคมี ยาฆาแมลง ยาฆาหญามาใชในการทําการเกษตรเพิ่มมากขึ้น สงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมแหลงอาหารทางธรรมชาติลดลง สภาพดินที่เคยอุดมสมบูรณกลับแข็งกระดาง ดินเค็ม
พืชไมเจริญเติบโต สารเคมีปนเปอนในน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค สงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกร
มากขึ้น การประกอบอาชีพของคนสวนใหญในชวงเวลาดังกลาว ทํานา ทําไร ไดแก ปลูกออย ปลูกมัน
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สําปะหลัง ขาวโพด อาชีพรองไดแก เลี้ยงสัตว รับจางในภาคเกษตรในชุมชน และเปนลูกจางในโรงงาน
อุตสาหกรรม
มี ห นวยงานทางราชการมาส ง เสริ ม สนับ สนุน ไดแก สํ านั ก งานเกษตรอํ าเภอนางรอง
กรมพัฒนาที่ดิน ธนาคารเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดเขามาใหความรูในการลด ละ เลิก การใช
สารเคมี ใหกูยืมเงินในดอกเบี้ยที่ถูก จนทําใหเกษตรบางคนไดเปนลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณก ารเกษตร (ธกส.) การเปลี่ยนแปลงที่ เห็ นไดชัด คือ การปลู กขาวพันธุพื้ นเมื องไดสูญ หาย
ออกไปจากชุมชน เนื่องจากไดมีการสงเสริมใหมีการปลูกขาวตามความตองการของตลาด จึงสงผล
กระทบตอ ขาวพั นธุพื้ นเมื อ งอยางเห็ นไดชัด เหลื อ เพี ยง ขาวจิ๊ บ ขาวเหลื องปลาซิ ว ขาวมะลิ แดง
เปนตน การทําเกษตรกรรม เนนการเพาะปลูกเพื่อการขาย จึงกอใหเกิดภาวะหนี้ตามมา เนื่องจาก
ประชาชนขาดความรูความเขาใจในการผลิต ในที่สุดประชาชนก็เปนหนี้สินเนื่องจากไปกูเงินมาทําการ
เพาะปลูก จนหลายคนเริ่มอพยพเขาไปเปนขายแรงงานตางถิ่น การทํางานกอสราง ขับแท็กซี่ หาบของ
ขาย รั บ จ า งทั่ ว ไป หรื อ ไปรั บ จ า งต า งจั ง หวั ด บางคนประสบผลสํ า เร็ จ ได เ งิ น มากมายร่ํ า รวย
แตบางครอบครัวก็เสียไรนา จนกลายเปนปญหาของชุมชนในที่สุด
5.1.4.3 ยุคทําเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง (2551 - ปจจุบัน)
จากที่ชุมชนไดมีการปรับเปลี่ยนการทํานา ทําไร ทําสวน โดยการนําสารเคมี ยาฆาหญา
มาใชในการเพาะปลูกมากขึ้น จนไดสง ผลกระทบตอ ระบบนิเวศตามหัวไรปลายนา จนไดมี สถาบั น
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร เขามาสงเสริมการทําเกษตรทฤษฏีใหม เพื่อใหเกษตรกรได
เห็นความสําคัญกับการพึ่งพาตนเองใชศาสตรพระราชาในการพัฒนาตนเอง ซึ่งเกษตรทฤษฏีใหมเปน
ระบบเกษตรกรรมที่เ นนการแก ไขป ญหาภัยแล งที่ทําใหเ กิดการขาดแคลนน้ํา และไมมี ความมั่นคง
ทางดานอาหารของเกษตรกรโดยแบงเปน 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 เนนเรื่องการจัดการน้ําเพื่อสรางผลผลิตและอาหารใหเพียงพอตอการบริโภค
ในครอบครัว ทั้งพืชและสัตว
ขั้นที่ 2 เป นการรวมกลุ มของเกษตรกรในการผลิ ต การตลาด การจั ดสวัส ดิก าร
การศึกษา การรวมกับองคกรภายนอก เพื่อขยายกิจการของกลุม
ขั้นที่ 3 การร วมมือ กับ แหลง เงิ นทุ นและพลั งงานตั้ง บริ การโรงสี รานคาสหกรณ
ชวยกันลงทุน พัฒนาคุณภาพชีวิต เปนการสรางงานและสรางอาชีพเสริมใหกับเกษตรกร
พ.ศ. 2551 ไดมีการขุดคลอง 80 พรรษา และโครงการแกมลิงของโคคา โคลา
มาชวยในการสรางสระในการเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร โดยใหทั้งงบประมาณ การสงเสริมความรูใน
การศึกษาดูงาน การใหอุปกรณทางการเกษตร เชน ทอ PVC ปมน้ํา ทอน้ําหยด เปนตน นอกจากนี้ยัง
ไดมีสํานักงานเกษตรอําเภอนางรอง ไดเขามาใหความรูในการลด ละ เลิกการใชสารเคมี โดยมุงเนน
การปลูกพืชหมุนเวียน ปุยหมัก ปุยชีวภาพ ในการปรับปรุงสภาพดินใหเหมาะแกการเพาะปลูก

55

5.1.5 การบริหารจัดการกลุมขาวอินทรียบานลิ่มทอง
ในป พ.ศ. 2552 ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรอําเภอ ไดมาสงเสริมใหเกษตรกรได
ปลูกเมล็ดพันธุขาว และทําการสงเสริมการปลูกขาวอินทรีย นอกจากนี้ยังไดมีหนวยงานศูนยวิจัยพันธุ
ขาวจังหวัดนครราชสีมา ไดมาสนับสนุนสงเสริมทั้งดานพันธุขาว ความรูดานการเพาะปลูก ตลอดจน
งบประมาณในการศึกษาดูงานจากพื้นที่ตนแบบ ในชวงแรก ๆ มีการเริ่มกอตั้งกลุมจากบุคคลที่สนใจ
จํานวน 10 คน โดยมีทางมูล นิธิไทยคมไดมาใหการสนับสนุนการกอ ตั้งเปนโรงสี ขาวชุมชน เพื่อให
ประชาชนไดมีการนําขาวที่ปลูกมาแปรรูปและสงขายใหกับทางมูลนิธิไทยคมเปนประจําทุกป
แตปจจุบันผลการจาการสนทนาพูดคุยกับสมาชิก พบวา ทางกลุมผูปลูกขาวอินทรียยังไมสามารถขยาย
กลุ ม ได เนื่อ งจากยัง ขาดความรู ความเขาใจ และยัง ไม เห็ นถึง ความสํ าคัญ ของการทํ าขาวอิ นทรี ย
เนื่องจากหลายคนทําแลวก็ตองขายในโรงสีทั่วไปในราคาเดียวกัน ไมมีตลาดรองรับที่ชัดเจน จึงทําใหไม
สามารถขยายกลุมได ในปจจุบันกลุมผูผลิตขาวอินทรียกําลังเผชิญกับปญหาดานตางๆ คือ (1) ปญหา
ดานการตลาด พบวา การผลิตขาวอินทรียไมมีตลาดรองรับที่ชัดเจน เพราะปจจุบันมีสมาชิก จํานวน
13 ครัวเรื อน ไดมีก ารปรั บเปลี่ยนการเพาะปลูกจากเคมีมาเป นอิ นทรียร ะยะเวลา 3-5 ป เปนที่
เรียบร อยแล ว และสมาชิก บางคนก็ มีใบรั บรองจากกรมการขาววาผ านการตรวจมาตรฐานเกษตร
อินทรีย และสมาชิก บางคนก็ไดใบรับรอง GAP (Good Agricultural Practices) การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี แตยังไมมีหนวยงานที่เกี่ยวของมาสงเสริม หรือมาใหความรูเกี่ยวกับการนําผลผลิตไป
ขายในตลาดเฉพาะ (2) การบริหารจัดการกลุมที่เขมแข็ง พบวา ปจจุบันยังไมมีการรวมกลุมที่ชัดเจน
แมวาจะมีการสงเสริมใหเกษตรกรเกิดการรวมกลุม แตการรวมกลุมขาวอินทรียบานลิ่มทอง ยังมีปญ
 หา
การบริหารจัดการกลุมหลายอยาง เชน ปญหาการขาดการมีสวนรวมของสมาชิกสวนใหญเปน
การบริหารจัดการเพียงคนเดียว มีการจัดโครงการการทํางานเปนกลุม แตไมมีการประชุม ระดมสมอง
การตรวจสอบการเงินและบัญชี (3) การขยายกลุมที่ชัดเจนพบวา ยังไมมีการขยายกลุม มีเพียงการตั้ง
กลุมขึ้นมาใหมเพียงเทานั้น สวนใหญเปนการทดลองทํา หรือ ทําเพื่อกินภายในครัวเรือน แตยังไมมี
การทําขายอยางจริงจัง เนื่องจากมีปญหาดานสภาพแวดลอมบริเวณใกลเคียงยังใชเคมี ในปจจุบันมี
สมาชิกกลุม 17 คน
5.1.6 แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง
จัง หวั ด บุ รี รั ม ย โดยการจั ดให ก ลุ ม เกษตรอิ น ทรี ย ข า วพื้ น เมื อ งบ า นลิ่ ม ทอง ตํ า บลหนองโบสถ
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ไดไปศึกษาดูงาน ณ พุทธสถานศีรษะอโศก ตําบลกระแชง อําเภอกันทร
ลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนําความรูกลับมาใชในการเกษตรอินทรียและพัฒนากลุม สาเหตุของการ
เลือกสถานที่พุทธสถานศีรษะอโศก คือ องคความรูจากพุทธสถานศีรษะอโศก ตําบลกระแชง
อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เปนชุมชนที่ใชวิถีชีวิตแบบเรียบงาย ที่ยึดมั่นในหลักคําสอนของ
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมรับประทานเนื้อสัตว รับประทานแตมังสวิรัติ ซึ่งความโดดเดนของพุทธ
สถานศีร ษะอโศก คื อ (1) ด านจิ ตใจ เป นจิ ตใจที่ มี ธรรม แบ ง ป นเพื่ อ นร วมโลก มี ก ารอยูอ าศั ย
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แบบสั นโดษ ไม ฟุ ม เฟ อ ย (2) แบบแผนการผลิ ต เปนการผลิ ตที่ เนนการบริ โภคภายในครัวเรื อ น
เนนการปลูกที่หลากหลาย เหลือแบงปน (3) การพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ชุมชนศีรษะอโศกมีการให
ความรูแกบุคคลที่สนใจที่จะเนนการพึ่งพาตนเอง เนื่องจากชุมชนศีรษะอโศกมีระบบการผลิตตั้งแต
สร างความเขา ใจของระบบพื ชทุ ก ชนิด (4) การอบรมและถา ยทอดความรู แก ป ระชาชนทั่ วไป
พุทธสถานศีรษะอโศกเปนแหงใหความรูการเกษตรที่ดี เนื่องจากชาวอโศกทั้งหมดรับประทานมังสวิรัติ
เปนอาหาร ไมรับประทานเนื้อสัตว จึงทําใหชาวอโศกตองผลิตพืชผักที่สะอาดปลอดภัยไรสารพิษ ซึ่ง
เนนการฝกอบรมใหเกษตรกรเขาใจการนําทุกอยางที่อยูรอบตัว หรือ ที่เรียกวาขยะนํามากลับมาใชใหม
จึงไดมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทํากสิกรรมไรสารพิษ การผลิตปุยคุณภาพสูง ใหกับประชาชนที่
สนใจ หลักสูตร 2 คืน 3 วัน เปนหลักสูตรที่ทําใหเกษตรกรไดเกิดการเรียนรูและปรับเปลี่ยนแนวคิด
คือ 1 เทพ 8 เซียน ไดแก (1) 1 เทพ คือ การทําจุลินทรียปา (IMO) (2) การทําปุยหมักจากอินทรียวัตถุ
(OM) (3) น้ําหมักปลา (A.M. 2) (เซียน 2) (4) น้ําหมักแม (จากยอดของผัก) (A.M. 3) (เซียน 3)
(5) การทําน้ําหมักจาวปลวก (เซียน 4) (6) น้ําหมักพอ : ใชผลไมสุก (เซียน 5) (7) น้ําหมักนมขนหวาน
(เซียน 6) (8) แบคทีเรียสังเคราะหแสง (เซียน 7) (9) จาวเจง (เซียน 8)
5.1.7 รูปแบบการสรางความเขมแข็งในการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง
5.1.7.1 ศักยภาพของกลุมบานลิ่มทอง เกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียบานลิ่มทองมีจุดแข็ง
คือ มีเครื่องสีขาวขนาดเล็กสามารถทําการสีขาวใหกับสมาชิกในหมูบานได มีอาคารสถานที่เปนขนาด
ใหญ และขนาดกลางสามารถทํากิจกรรมเกี่ยวกับการแพ็กขาวเพื่อการจําหนายได มีเครื่องแพ็กขาว
สุญญากาศ มีพัดลมเปา ซึ่งใชในกระบวนการสีขาวทําใหแยกเศษละอองหรือสิ่งเจือปนออกจากขาว
มีกลุมคนที่มีสนใจและความตั้งใจทําเกษตรอินทรีย 14 คน โดยมี 2 คน ที่ผาน GAP ไดแก นางสนิท
ทิพยนางรอง และนายเสนอ บุญกองชาติ กลุมกําลังจะขอประมาณ 13 คน ขาวที่ปลูกไดแก ขาวจิ๊บ
ขาวหอมนิล ขาวไรซเบอรรี ขาวเหลื องปลาซิว ขาวมะลิแดง มีหนวยงานที่มีศักยภาพมาสนับสนุน
ไดแก เกษตรอําเภอ และศูนยวิจัยขาวนครราชสีมา (อําเภอพิมาย) มีกองทุนหมูบาน จํานวน 200,000
บาท มียุงฉางเก็บขาว มีผลผลิต คือ มีขาวหอมมะลิ ขาวมะลิแดง ขาวจิ๊บ เหลืองปลาซิว ขาวหอมนิล
และขาวไรซเบอรรี
5.1.7.2 การสรางกลุมขาวพันธุพื้นเมือง ชุมชนบานลิม่ ทองมีการจัดตัง้ กลุม ใหมมีสมาชิก 17
คน มีการจัดตั้งประธานกลุม รองประธาน ฝายการเงิน ฝายการผลิต และฝายการตลาด
ในการดําเนินงานของกลุมมีกติกาควบคุม สมาชิกตองทําตามกติกา ถาฝนกติกามีบทลงโทษ
ในแตละเดือนมีการประชุมเดือนละครัง้ เก็บคาสมาชิก 100 บาท มีการระดมทุนไมเกิน 500 บาท
มีผลิตภัณฑที่มีโลโกของกลุม
5.1.7.3 รูปแบบการปลูกขาวพื้นเมืองของกลุมคือ สมาชิกทําการผลิตขาวหอมมะลิ 105
ขาวไรซเบอรรี ขาวมะลิแดง มะลินลิ สุรินทร ขาวเหลืองปลาซิว ขาวกรึม ขาวจิ๊บ หอมนิล
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5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลการวิจัยที่พบควรนําไปประยุกตใชดังนี้
5.2.1.1 การจัดดําเนินงานของกลุมควรมีการประชุมทบทวนและซักซอมความเขาใจ
ในวัตถุประสงคของการจัดตั้งกลุม
5.2.1.2 ควรจัดเตรียมสถานทีห่ รือหองตาง ๆ เพื่อดําเนินงานกอนที่จะไดผลผลิตจาก
ขาว เพื่อเปนสัดสวนและสะดวกในการดําเนินงาน
5.2.2.3 ควรจัดกิจกรรมที่เสริมสรางความรักและความสามัคคีของกลุม เพื่อรองรับ
การขยายตัวของกลุม
5.2.2.4 เมื่อดําเนินงานเปนระยะเวลา 6 เดือนผานไป ควรมีการประเมินผลงาน
รายงานและประชาสัมพันธใหชุมชนไดรับทราบ เพือ่ ใหชุมชนเกิดความสนใจและเขารวมในกิจกรรม
5.2.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาพบวาควรทําวิจัยตอในเรื่องดังตอไปนี้
5.2.2.1 ควรทําการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑขาวพันธุพื้นเมืองเพื่อยกระดับเปนสินคา
ทางวัฒนธรรมสูการทองเที่ยวเชิงกีฬา
5.2.2.2 ควรศึกษาเสนทางการตลาดของขาวพันธุพื้นเมืองสูอ าเซียน
5.2.2.3 ควรศึกษาชุดการเรียนรูก ารผลิตขาวอินทรียตนแบบ

ภาคผนวก ก
รายชื่อผูใหสัมภาษณ

รายชื่อผูใหสัมภาษณ
1. นายสมควร ขําวงศ (อดีตผูใหญบาน) บานเลขที่ 12 หมู 4 บานลิม่ ทอง ตําบลหนองโบสถ
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมั ย โทร.
2. นางจริยา พระงาม (ผูใหญบาน) บานเลขที่ 124 หมู 4 บานลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมั ย โทร. 0929067554
3. นางหัน จันทรเทศ (ผูชวยผูใหญบาน) อายุ 54 ป บานเลขที่ 70 หมู 4 บานลิ่มทอง ตําบล
หนองโบสถ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย โทร. 0929067554
4. นายไพรัตน แสงรัมย อายุ 51 ป บานเลขที่ 97 หมู 4 บานลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ
อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมั ย โทร.
5. นายแวง ทวีชาติ อายุ 69 ป บานเลขที่ 44 หมู 4 บานลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ อําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรรี ัมย
6. นางปสุตา พยายาม อายุ 45 ป บานเลขที่ 43/65 อําเภอนางรอง จังหวัดบุรรี ัมย
7. นางพยุดา ทองคํา อายุ 46 ป บานเลขที่ 159 หมู 4 บานลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ อําเภอ
นางรอง จังหวัดบุรรี ัมย

ภาคผนวก ข
รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุม

รายชื่อผูเขารวมประชุมกลุม
เรื่อง แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็ง
1. นายสมควร ขําวงศ (อดีตผูใหญบาน)
2. นางจริยา พระงาม (ผูใหญบาน)
3. นายไพรัตน แสงรัมย
4. นายแวง ทวีชาติ
5. นายวิน กรงกระโทก
6. นางเฉลา ทองคํา
7. นายวีระฉัตย ทองคํา
8. นางสาวญานี อินกกพื้น
9. นายบุญแสน แกวกูล
10. นายทนงค ขําวงศ
11. นางวรรณศรี เนตรกูล
12. นางสนิท ทิพยนางรอง

ภาคผนวก ค
ภาพกิจกรรมการไปศึกษาดูงาน

ภาพที่ 1 ฟงบรรยายที่ พุทธสถานศีรษะอโศก ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 2 ศึกษาดูงานผลิตภัณฑจากน้ําหมัก

ภาพที่ 3 กลุมเกษตรอินทรียบานลิ่มทองฟงการบรรยาย

ภาพที่ 4 ฟงการบรรยายเกษตรปลอดสารจากทานอาจารยบุญรุง สีดํา

ภาพที่ 5 การตรวจสภาพดินจากเครื่องมือ

ภาพที่ 6 การปฏิบัติทําปุยหมัก OM
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