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ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย์ 
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ระดมสมองและพฒันาศกัยภาพ ผลการศึกษาพบว่า พฒันาการเพาะปลูกขา้วชุมชนบา้นล่ิมทอง
ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์แบ่งออกเป็น 3 ยุค ไดแ้ก่ ยุคก่อตั้งชุมชนกบั
การเพาะปลูกขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง (พ.ศ. 2527-2539) ยคุเปล่ียนแปลงการเพาะปลูกขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง 
(พ.ศ. 2540-2552) และยุคปลูกขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองแบบพึ่งพาตนเอง (2552-2561) ปัจจุบนักลุ่มขา้ว
พนัธ์ุพื้นเมืองก าลงัเผชิญกบัปัญหาการตลาด การบริหารจดัการกลุ่มท่ีเขม้แข็ง การขยายกลุ่มท่ี
ชดัเจน  เป็นตน้ คณะผูว้ิจยัจึงไดค้น้หารูปแบบการเสริมสร้างความเขม้แข็งกลุ่มขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง
ชุมชนบา้นล่ิมทอง จนเกิดการจดัการโครงการจดัการกลุ่มท่ีชัดเจน พร้อมทั้งมีกติกากลุ่ม เดิมมี
สมาชิก 17 คน หลงัจากด าเนินการวจิยัมีสมาชิกเพิ่มอีก 13 คน รวมเป็น 30 คน มีการตั้งช่ือกลุ่มวา่ 
“กลุ่มขา้วปลอดสารบา้นล่ิมทอง” นอกจากน้ียงัระดมวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น เคร่ืองสีขา้วขนาดเล็ก พื้นท่ีเก็บขา้วของชุมชน เคร่ืองบรรจุขา้วสุญญากาศ 
และมีงบประมาณกองทุนของกลุ่ม จ านวน 200,000 บาท  ซ่ึงถือไดว้า่กลุ่มขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองชุมชน
บา้นล่ิมทองมีศกัยภาพท่ีสามารถขบัเคล่ือนกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ:     การเสริมสร้างความเขม้แขง็, กลุ่มขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง, ชุมชนบา้นล่ิมทอง  
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Abstract 
  The aims of this research article are (1) to study the development of local rice group of 
Ban Lim Thong community, Nong-Bot sub-district, Nangrong district, Buriram province; (2) to 
investigate problematic situations of the local rice group of Ban Lim Thong community; and (3) 
to develop a model of enhancing strength of the local rice group of Ban Lim Thong community 
with the implementation of participatory action research (PAR). The data are collected from 
related documents, in-depth interviews, group discussion, brainstorming sessions and potential 
development. The results reveal that the development of rice cultivation in the research area 
could be classified into 3 successive periods: (1) community-founding period of local rice 
cultivation (1984-1996); (2) the transitional period of changing local rice cultivation practice 
(1997-2009); and (3) the period of self-reliant local rice cultivation (2009 - 2018). Nowadays, 
the local rice group is confronted with obstacles to marketing, strong group management, 
concrete group expansion etc. The researchers search for a model of group consolidation to 
enhance practical management along with its regulations. The group was formerly composed of 
17 menbers and later joined in by other 13  participants. Presently, the group, consisting of 30 
members, is under the banner of “Toxic Free Rice of Ban Lim Thong Group”. Moreover, 
materials in the community are utilized for its communual benefit such as a small rice milling 
machine, a communual rice storage area, and a rice vacuum sealer. In addition, the group owns 
200,000 baht fund. These could be considered that the local rice group of Ban Lim Thong 
community fulfils its full potential for effeciently mobilizing its co-operation. 

Keywords:     strength enhancement, local rice group, Lim Thong Community 
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บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผน 
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) อยู่ในห้วงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศเพื่อแกปั้ญหาพื้นฐานหลายดา้น
ท่ีสั่งสมมานาน ท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ี
เปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกนัใกลชิ้ด
มากข้ึน การแข่งขนัด้านเศรษฐกิจจะเขม้ข้น
มากข้ึน สังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกลชิ้ด
กนัมากข้ึนเป็นสภาพไร้พรมแดน อยา่งไรก็ดี 
เม่ือเปรียบเทียบกบัหลายประเทศนบัวา่อนัดบั
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยปรับตวั
ดีข้ึน ชา้และลดลงในบางช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจ
ผนัผวน ทั้งน้ี อนัดบัความสามารถในการแข่งขนั
ซ่ึงจดัโดยสถาบนัการศึกษาดา้นธุรกิจไอเอ็มดี 
(International Institute for Management 
Development -- IMD) ของประเทศไทยอยูใ่น
อนัดบัท่ี 30 จากจ านวนประเทศทั้งหมด 59 
ประเทศ ตั้ งแต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และ
ล่าสุด พ.ศ.  2559 อนัดบัไดป้รับดีข้ึนเล็กนอ้ย 
จากจ านวนประเทศทั้งหมด 61 ประเทศ ซ่ึงช้ี
ว่าความสามารถในการแข่งขนัโดยรวมของ
ไทยในช่วง 5 ปีของแผนพฒันาฯ เม่ือเทียบกบั
ต่างประเทศ ประเทศไทยยงัปรับตวัดีข้ึนได้

นอ้ยมาก ส าหรับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ 
(Ease of Doing Business -- EODB) ล่าสุด 
พ.ศ. 2559 ไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 49 จากจ านวน
ประเทศทั้งหมด 189 ประเทศ จวบจนถึงปัจจุบนั
กล่าวไดว้า่ขอ้จ ากดัต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของไทยในช่วงท่ีผา่นมานั้นเกิด
จากปัจจยัหลกัทั้งในเร่ืองปัญหาคุณภาพคนต ่า
ในขณะท่ีโครงสร้างการผลิตได้เปล่ียนผ่าน
จากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการอย่างต่อเน่ือง ภาคอุตสาหกรรมมีการ
สั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิต
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองมีการเปล่ียนผา่นจากการ
ผลิตอุตสาหกรรมขั้ นปฐมโดยการลงทุน
ต่างชาติในระยะแรก มาเป็นโครงสร้างท่ีมีการ
ใช้เทคโนโลยีท่ีซับซ้อนมากข้ึนโดยการร่วม
ลงทุนของนักลงทุนไทยมีสัดส่วนสูงข้ึน 
ประเทศไทยกลายเป็นฐานการส่งออกสินคา้
อุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงท่ีส าคญั
มากข้ึน เช่นเดียวกับการผลิตสาขาบริการ
ขยายฐานกวา้งข้ึนจากบริการดั้ งเดิมในกลุ่ม
ท่องเท่ียวโดยมีความเช่ียวชาญหลากหลาย
มากข้ึนตามล าดบัทั้งในด้านการเงิน บริการ
สุขภาพ และอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดี การพฒันาใน
ภาคเกษตรมีความล่าชา้กว่าในสาขาเศรษฐกิจ
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อ่ืน ๆ ผลิตภาพการผลิตต ่าเน่ืองจากการน า 
เทคโนโลยเีขา้มาช่วยสนบัสนุนมีนอ้ย (ส านกังาน 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2560, หนา้ 10) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทขา้ว พบว่า วฒันธรรมและ
วิถีชีวิตของคนไทย ท่ีมิไดห้วงัผลก าไรสูงสุด 
แต่หวงัสร้างอาชีพท่ีพออยูพ่อกิน พอประมาณ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพื่อการสร้างชุมชนเขม้แข็ง 
พึ่งพาตนเองได ้ ส าหรับการอนุรักษ์พนัธ์ุขา้ว
พื้นเมือง ถือเป็นว ัฒนธรรมดั้ ง เดิมที่อยู่คู่
ท้องถ่ินตามสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมกับ
พันธ์ุพื้นข้าวเมือง โดยการรวบรวมข้อมูล
ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ของพันธ์ุข้าว
พื้นเมืองแต่ละประเภทไวเ้ป็นวฒันธรรมขา้ว
จงัหวดับุรีรัมย ์และพฒันาภูมิปัญญาสู่สังคม
คุณภาพ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน มีองคป์ระกอบ 7 ประการคือ (1) การมี
ผูน้ าท่ีดี (2) การบริหารจดัการท่ีดี สร้างชุมชน
เขม้แข็ง (3) สมาชิกมีส่วนร่วม (4) มีกระบวน- 
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (5) พฒันาศกัยภาพ
ทางด้านสมรรถนะและทกัษะ เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง (6) มีระบบการจดัการความรู้ ทั้งการ
จัดเก็บและการน ามาใช้ขององค์ความรู้ท่ีดี 

และ (7) มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
และนอกชุมชนให้เกิดการพฒันาในทุกบริบท 
(ครรชิต พุทธโกษา, 2554) การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งจะท าให้ชุมชนสามารถพึ่ งตนเอง              
5 ด้านคือ ด้านทรัพยากร เทคโนโลยี สังคม 
จิตใจ และเศรษฐกิจ 

จากการลงพื้นท่ีพฒันาโจทยว์ิจยัร่วมกบั
ชุมชนบ้านล่ิมทองพบว่า ปัจจุบนัมีการรวม 
กลุ่มกนัปลูกขา้วพื้นเมืองถึง 19 ครัวเรือน โดย
ผลิตเพื่อบริโภคและจ าหน่ายทั่วไป ได้แก่ 
ขา้วจ๊ิบ ขา้วหอมนิล ขา้วมะลิแดง ขา้วตาเจริญ 
ขา้วขาวพระเทพ  มีระบบการบริหารจดัการ
ขายขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง จนน าไปสู่การเกิดศูนย์
นวตักรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
บา้นล่ิมทอง ท าให้เกษตรกรและกลุ่มเกิดการ
อนุรักษแ์ละมีรายไดจ้ากขา้วพื้นเมือง นอกจากน้ี
ยงัมีบริษัทไทยคมมาให้การสนับสนุนทั้ ง
งบประมาณ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และยงัจดัให้
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมามาให้ความรู้ใน   
เร่ืองการคดัพนัธ์ุข้าวและการขยายพนัธ์ุข้าว
ใหก้บักลุ่มเกษตรกรชุมชนบา้นล่ิมทอง แต่ส่ิง
ท่ีพบเกษตรกรของกลุ่มผูป้ลูกข้าวพนัธ์ุพื้น- 
เมืองขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน เน่ืองจาก
ย ังขาดองค์ความ รู้ด้านการจัดการตลาด
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เน่ืองจากไม่มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าท่ีชัดเจน 
นอกจากนั้น คนในชุมชนยงัขาดทกัษะกระบวน
ผลิตท่ีน่าสนใจ เช่น การบรรจุภณัฑ์ การแปรรูป
ขา้วท่ีมีความหลากหลาย ท าให้สมาชิกไม่เพิ่มข้ึน 
และประการส าคญัคือ สมาชิกขาดแรงจูงใจใน
การผลิตข้าวพันธ์ุพื้นเมือง เน่ืองจากมีภาวะ
ความเส่ียงในการบริหารจดัการกลุ่มท่ียงัไม่มี
ประสิทธิภาพ  

จากความหมายท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 
คณะผูว้ิจยัพิจารณาเห็นถึงความส าคญัในการ
ยกระดับองค์ความรู้ของชุมชนการผลิตข้าว
พนัธ์ุพื้นเมืองให้เกิดความเขม้แข็ง ผา่นการใช้
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(participatory action research -- PAR) เขา้มา
แก้ไขปัญหา ตั้ งแต่การค้นหาความต้องการ 
การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผน
ปฏิบติัการจนเกิดประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการ
วจิยั จึงสนใจศึกษาเร่ือง “รูปแบบการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งกลุ่มข้าวพนัธ์ุพื้นเมืองชุมชน
บา้นล่ิมทอง ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย”์ เพื่อยกระดบัขีดความสามารถ
ให้กลุ่มเกษตรกรได้มีองค์ความรู้เท่าทนัต่อ
การเปล่ียนแปลงของสังคม พร้อมทั้งผลกัดนั
ไปสู่การพัฒนาให้กลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนกลุ่มข้าวพันธ์ุพื้ น เ มืองชุมชนบ้าน      
ล่ิมทองต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษาพฒันาการกลุ่มขา้วพนัธ์ุ
พื้นเมืองของชุมชนบา้นล่ิมทอง ต าบลหนอง
โบสถ ์อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์

2.  เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหากลุ่ม
ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองของชุมชนบ้านล่ิมทอง 
ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวดั
บุรีรัมย ์

3.  เพื่อพฒันารูปแบบการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งกลุ่มข้าวพันธ์ุพื้น เมืองของ
ชุมชนบา้นล่ิมทอง ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอ
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์

 
วธีิการวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research -- PAR) โดยมีประชาชนท่ี
ให้ขอ้มูลและมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยั
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพฒันาโจทยว์ิจยั การเก็บ
ขอ้มูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนปฏิบติั 
การแกไ้ขปัญหา ซ่ึงมีกลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 
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1.  กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งข้อมูลใน

การวจัิย   
  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี 
คณะผูว้ิจ ัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคล
ส าคญัในการให้ขอ้มูล (Key-Informant) โดย
การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะลง (Purposive 
sampling) ประกอบดว้ย  

1) อาสาสมัครนักวิจัย เ ชิงพื้ น ท่ี 
จ  านวน 17 คน  
 2) ประชาชนในชุมชนบา้นล่ิมทอง
จ านวน 50 คน  
 3) ผูน้ าชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการ และ
ผูน้ าท่ีไม่เป็นทางการ จ านวน 20 คน  

4)  ผูอ้าวุโสท่ีมีความรู้ทุนทาง
วฒันธรรม  จ านวน 20 คน  

5)  ปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 5 คน 
และพระนกัพฒันา จ านวน 5 รูป  

6)  กลุ่มผู ้ปลูกข้าวพันธ์ุพื้ นเมือง 
จ านวน 15 คน  
  7)  เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข้องภายในพื้นท่ี ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าว
นครราชสีมา ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ
นางรอง ส านกังานเกษตรอ าเภอนางรอง  และ
เทศบาลต าบลหนองโบสถ์ จ  านวน 10 คน  

รวม 142 คน 
2.  การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจัิย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย            
ในคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลทั้งเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย การศึกษา 
ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง การสัมภาษณ์
เจาะลึก  การสนทนากลุ่ม การจดัเวทีร่วมกบั
ชุมชน และการอบรมศึกษาดูงานร่วมกนักับ
ชุมชนมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1)  แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary 
source) การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิ
ของการวจิยัน้ีใชว้ธีิการศึกษาเอกสาร (document 
analysis) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัญหาการวจิยัและแนวคิดรวมทั้งทฤษฎีตลอดจน
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นองค์ความรู้ท่ีน ามา
ก าหนดกรอบแนวคิดและกรอบในการวิเคราะห์
เก่ียวกบัองค์ความรู้ และศกัยภาพของชุมชน 
การสร้างความเขม้แขง็กลุ่ม การบริหารจดัการ
กลุ่ม การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง จากเอกสารส่ิงพิมพ์ สถิติ รายงาน 
และบนัทึกการประชุมของภาคราชการและ
ชุมชน 

2)  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary 
source) ประกอบด้วยข้อมูลด้านบริบทของ  
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ชุมชน ประเพณีวฒันธรรม ความเช่ือ ขา้วพนัธ์ุ 
พื้นเมือง ปัญหากลุ่ม เพื่อคน้หาแนวทางการ
สร้างความเขม้แข็งกลุ่มขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองบา้น
ล่ิมทอง เป็นต้น โดยมีวิธีเก็บรวมรวมขอ้มูล 
ดงัน้ี 
 2.1)  การสัมภาษณ์เชิงลึก ( in-
depth interview technique) โดยใชแ้นวสัมภาษณ์ 
(interview guide) เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
ศึกษาศกัยภาพ ปัญหา และขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง 
ปัญหากลุ่ม เพื่อคน้หาแนวทางการสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มข้าวพนัธ์ุพื้นเมืองบ้านล่ิมทอง 
เป็นต้น ผู ้ให้ข้อมูลหลัก  (key informants) 
ไดแ้ก่ ปราชญ์ชาวบา้น ประชาชนท่ีปลูกขา้ว
พนัธ์ุพื้นเมือง เจา้หน้าท่ีเทศบาลต าบลหนอง
โบสถ์ ผูน้ าชุมชน ผูน้ าทางศาสนา ผูอ้าวุโส
และประชาชนในชุมชนบา้นล่ิมทอง  
  2.2)  การสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
(semi-structured interview) โดยใช้แบบการ
สัมภาษณ์ ก่ึ ง โครงสร้ า ง  (semi-structured 
interview schedule) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับข้าวพนัธ์ุพื้นเมือง ปัญหากลุ่ม เพื่อ
คน้หาแนวทางการสร้างความเขม้แขง็กลุ่มขา้ว
พนัธ์ุพื้นเมืองบ้านล่ิมทอง เป็นต้น โดยการ
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

เช่น เทศบาลต าบลหนองโบสถ์ ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอนางรอง กรมการข้าว
นครราชสีมา และชุมชนบา้นล่ิมทอง โดยเก็บ
ขอ้มูลจาก ปราชญ์ชาวบา้น ประชาชนท่ีปลูก
ข้าวพนัธ์ุพื้นเมือง  เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบล
หนองโบสถ์ เจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชนอ าเภอ
นางรอง ผูน้ าชุมชน ผูน้ าทางศาสนา ผูอ้าวุโส
และประชาชนในชุมชนบา้นล่ิมทอง 
 2.3)  การสนทนากลุ่ม (focused  
group) โดยใช้แบบสัมภาษณ์  (interview 
schedule) ในการระดมความคิดเห็นกลุ่มคน 
(group think) ไดแ้ก่ พระสงฆ ์ปราชญช์าวบา้น 
กลุ่มผู ้ปลูกข ้าวพ ันธุ์พื้นเมือง ผู ้น าชุมชน 
เจา้หนา้ท่ีพฒันาชุมชน รวมจ านวน  8 คน โดย  
ใชเ้ทคนิค appreciation-influence-control (AIC) 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น (brainstorming) แผนท่ี
ความรู้ (mind mapping) เก่ียวกบัองคค์วามรู้
การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มข้าวพันธ์ุ
พื้นเมือง เช่น โครงสร้างกลุ่ม กองทุนกลุ่ม 
กติกากลุ่ม  การเ งินบัญชี  การตลาด การ
ประชาสัมพนัธ์ก ลุ ่ม  การปันผลสมาชิก                  
เป็นตน้ 

2.4)  จดัเวทีพฒันาศกัยภาพองค์-
ความรู้ในการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มข้าว 
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พนัธ์ุพื้นเมือง เพื่อคน้หาแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการบริหารจดัการกลุ่ม โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมระหว่างนักวิจัยชุมชน เทศบาลต าบล
หนองโบสถ์ ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ
นางรอง ส านกังานเกษตรอ าเภอนางรอง และ
ชุมชนบ้านล่ิมทองเข้าร่วมในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อค้นหาแนวทางในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มข้าวพนัธ์ุพื้น- 
เมืองชุมชนบ้านล่ิมทอง ต าบลหนองโบสถ ์
อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์นอกจากน้ียงัจดั
เวทีสนับสนุนและกระตุ้นให้คนในชุมชน
บา้นล่ิมทอง เกิดการรวมกลุ่มในการผลิตขา้ว
พนัธ์ุพื้นเมืองขายสู่ตลาดภายนอก  

 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในคร้ังน้ี
คณะผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเทคนิค
สามเส้า (Triangulation) ซ่ึงเป็นกระบวนการ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
แม่นย  ามากข้ึน เน่ืองจากเทคนิคสามเส้ามี                
จุดก าเนิดจากการวิจยัเชิงคุณภาพและใช้เพื่อ
เสริมความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของ
การวิจยั การใช้เทคนิคสามเส้ามีองคป์ระกอบ 
ดงัน้ี   

 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยคร้ังน้ี
คณะผูว้ิจยัใช้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความหลากหลาย
ทางความคิดในการให้ข้อมูล ประกอบด้วย 
ผูใ้หญ่บ้าน นักพฒันาชุมชน และเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลหนองโบสถ์ ส านักงานเกษตร
อ าเภอนางรอง กรมการข้าวนครราชสีมา 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผูอ้าวุโสในชุมชน กลุ่มผู-้
ปลูกข้าวพันธ์ุพื้นเมือง เพื่อศึกษาศักยภาพ 
ปัญหา และขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง ปัญหากลุ่ม เพื่อ
คน้หาแนวทางการสร้างความเขม้แขง็กลุ่มขา้ว
พนัธ์ุพื้นเมืองบา้นล่ิมทอง เป็นตน้ 
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยคร้ังน้ี
คณะผูว้ิจยัใช้วิธีการเก็บขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล            
การสนทนากลุ่ม เข้า ร่วมกิจกรรมชุมชน              
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสรุป
บทเรียน การจดัเวทีวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับ
ชุมชน เป็นตน้ 
 3.  การติดตามประเมินผล โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในพื้นท่ี วิเคราะห์ขอ้มูล และ
คืนขอ้มูลแก่ ชุมชนบา้นล่ิมทอง สนทนากลุ่ม 
(Focus Group) ถอดบทเรียนสังเคราะห์อยา่งมี
ส่วนร่วมของชุมชน และภาคีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ทัศนคติของผู ้เข้า ร่วม
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โครงการ การติดตามผ่านการสรุปบทเรียน 
AAR (After Action Review) ก่อนการด าเนิน
โครงการ ระหวา่งด าเนินโครงการ หลงัด าเนิน
โครงการ การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ 
และถอดบทเรียน Retrospect เพื่อน าไปสู่การ
สังเคราะห์องค์ความรู้ขยายผลต่อยอดการ
ท างานต่อไป 
 
ผลการวจัิย 

1.  พัฒนาการข้าวพันธ์ุพืน้เมืองชุมชน
บ้านลิม่ทอง ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง 
จังหวดับุรีรัมย์ 
 พฒันาการเพาะปลูกขา้วชุมชนบา้น
ล่ิมทอง ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ยุค ไดแ้ก่ 
ยุคก่อตั้ งชุมชนกับการเพาะปลูกข้าวพันธ์ุ
พื้นเมือง (พ.ศ. 2527-2539) ยุคเปล่ียนแปลง
การเพาะปลูกขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง (พ.ศ. 2540-
2552) และยุคปลูกข้าวพันธ์ุพื้นเมืองแบบ
พึ่ งพาตนเอง (2552-2561) นอกจากน้ียงัได้
ร่วมกนัวาดแผนท่ีทรัพยากรในการเพาะปลูก
ขา้วอินทรียข์องชุมชน เพื่อเป็นการวิเคราะห์
ทิศทางในการขับเคล่ือนในอนาคต  ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1)  ยุคก่อตั้งชุมชนกับการเพาะปลูก
ข้าวพนัธ์ุพืน้เมือง (พ.ศ. 2527-2539) 
 ชุมชนบา้นล่ิมทองไดมี้การแยก
ออกมาจากชุมชนบา้นหนองทองล่ิม เน่ืองจาก
มีประชาชนอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก จนมีการ
ตั้งเป็นชุมชนบา้น “ล่ิมทอง” ในปี พ.ศ. 2527 
ท่ีมาของ ช่ือหมู่บ้าน คือ  การเ รียกช่ือให้
สอดคล้องกนักบัหมู่บา้นเดิม คือ บา้นหนอง
ทองล่ิม พอแยกมาเป็นหมู่บา้นใหม่ ผูอ้าวุโส 
ผูน้ าชุมชน จึงไดมี้แนวคิดให้เรียกช่ือวา่ “บา้น
ล่ิมทอง” มีพื้นท่ีบ้านเรือน จ านวน 500 ไร่               
มีพื้นท่ีสาธารณะ แหล่งน ้ า จ  านวน 300 ไร่ และ
มีพื้นที่ท  านา ท าไร่ ท าสวน จ านวน 1,000 ไร่ 
รวมพื้นท่ีทั้ งหมดของชุมชนบ้านล่ิมทอง 
จ านวน 1,800 ไร่ ลกัษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ท่ีราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วน อาชีพของประชาชน
ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ การท านา ท าไร่ มีการเพาะปลูก
ในพื้นท่ีตนเอง มีการใช้ปุ๋ยคอกในการบ ารุง
สภาพดินเป็นหลัก เน่ืองจากในยุคเร่ิมต้น
ชุมชนยงัไม่มีการน า ปุ๋ยเคมีมาใช้มากนัก 
การท าเกษตรในยุคน้ีเป็นการพึ่ งพาอาศัย
ธรรมชาติ เน้นการเพาะปลูกเพื่ออุปโภค 
บริโภคภายในครัวเรือน เหลือมีการแบ่งปัน
กนัภายในชุมชน ส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความ
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โดดเด่นของชุมชนในยคุน้ี คือ การพึ่งพาอาศยั 
ช่วยเหลือแบ่งปันกันในกิจกรรมส่วนรวม  
เช่น การท าบุญบา้น การท าบุญกฐิน การท าบุญ 
เขา้พรรษา ออกพรรษา ประชาชนจะมีการช่วย- 
เหลือข้าวปลาอาหาร จัดเตรียมงานช่วยกัน 
ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสามัคคี เช่น            
ช่วยกันลงแรงในการท านาท าไร่ สร้างบ้าน 
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีต้องอาศัยแรงงาน
จ านวนมาก และการช่วยเหลือกนัในส่วนของ
กิจกรรมทางสังคม เช่น การท าบุญ งานบวช 
งานแต่ง งานศพ ก็ยงัเป็นวฒันธรรมประเพณี
อนัดีงามของชุมชนบา้นล่ิมทองท่ีสืบทอดกนั
มาจนถึงปัจจุบนั จึงเป็นการสะท้อนให้เห็น
ความเขม้แข็งของชุมชนท่ีมีความเอ้ืออาทรต่อ
กนั มีการรวมกลุ่มในการแกไ้ขปัญหาในเร่ือง
ต่าง ๆ ทั้งทางจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
ท่ีมาจากพื้นฐานวิถีชีวิต ความเช่ือ ภูมิปัญญา 
การประกอบอาชีพ (ณรัชช์อร ศรีทอง, 2558, 
หนา้ 138) 
 ในปี พ.ศ. 2530 เกษตรกรชุมชน
ล่ิมทองไดมี้การปรับเปล่ียนการเพาะปลูกจาก
เดิมใช้ปุ๋ยคอกและเศษใบไม ้เปล่ียนเป็นการ
ใช้ปุ๋ยเคมีในการท าการเกษตร เช่น ท านา ท าไร่ 
ท าสวน เป็นต้น จากการให้ข้อมูลของนาย            

ไพรัตน ์แสงรัมย ์ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ “การน าปุ๋ยเคมี
มาใช้ในแรก ๆ ผลผลิตท่ีได้เพ่ิมขึน้อย่างเห็น
ชัดเจนมาก จนท าให้ชาวบ้านมองเห็นว่า 
ปุ๋ยเคมีมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการเพาะปลูก 
ส่งผลต่อต้นทุนและการผลิตเพ่ิมขึ้นด้วย
เช่นกัน แต่ส่ิงท่ีเห็นความแตกต่างจากการท า
เกษตรแบบเดิมกคื็อ สภาพดินแขง็ ดินไม่ร่วนซุย
เหมือนในอดีตท่ีใช้ปุ๋ยคอก ดินเส่ือมคุณภาพขึน้ 
แต่เกษตรกรก็ไม่ค่อยสนใจกใ็ส่กันมาเร่ือย ๆ 
จนถึงปัจจุบัน” จากข้อมูลดังกล่าวเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงวิถีการ
เพาะปลูกจากการใช้ ปุ๋ยคอกจากมูลสัตว ์
เปล่ียนมาเป็นการใช้ปุ๋ยเคมี นอกจากน้ีใน 
อดีตการมีโรคพืชไม่ปรากฏให้เห็นมากนัก 
เน่ืองจากวิวฒันาการของศตัรูพืชมีไม่มากจาก
การบอกเล่าของ นายแวง ทวีชาติ ผูอ้าวุโสใน
ชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า “ภูมิปัญญาด้านการ
ก าจัดแมลง คือ การใช้ใบสะเดาน าไปปักไว้
ตามมุมไร่นา จะท าให้พวกเพลี้ย แมลงหนี
หมด แต่ไม่รู้หรอกว่าใบสะเดามีสรรพคุณ
อะไร เพียงเห็นพ่อแม่ ตาทวด บอกต่อกันมา
จนได้ท ามาเร่ือย ๆ” ซ่ึงภูมิปัญญาของผูค้นใน
อดีตมีการเช่ือมโยงสอดคลอ้งกบัหลกัการทาง
วทิยาศาสตร์อยา่งเห็นไดช้ดั  เน่ืองจากใบสะเดา                        
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มีรสขม จะท าให้แมลง หนอนไม่ชอบ ปัจจุบนั
ได้มีการน าใบสะเดามาเป็นสารชีวภาพผสม
กับส่วนอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะ ขม เผ็ด เมา ฉุน              
มาหมกัรวมกนัไล่แมลง  นอกจากน้ียงัมีความ
เช่ือเก่ียวกบัการท านาท่ีไดรั้บการสืบทอด คือ 
เดือน 3 ข้ึน 3 ค ่า ชาวบา้นจะน าปุ๋ยคอกมาใส่ 
พร้อมกบัใส่เกลือลงไปในท่ีนา เพื่อเป็นการ
บอกกล่าวเพื่อขออนุญาตเก็บเก่ียวผลผลิต เม่ือ
เก็บเก่ียวได้ขา้วแล้วจะประกอบพิธีนวดขา้ว 
เน่ืองจากการนวดขา้วนั้นจะเอารวงขา้วฟาดลง
กับพื้นหรือใช้ว ัวหรือควายมาเหยียบรวง                
จึงตอ้งบอกกล่าวขอขมาพระแม่โพสพ การน า
ปุ๋ยคอก เกลือไปใส่จึงเป็นการช้ีให้เห็นการ
ปรับปรุงสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์หลังจาก               
ท่ีได้มีการปลูกพืชดินก็จะถูกดูดสารอาหาร 
ไปบ ารุงต้นข้าว การท่ีภูมิปัญญาบรรพบุรุษ
เป็นการบ่ง ช้ีให้ เห็นการเคารพนับถือต่อ
ธรรมชาติ มีความเช่ือว่าพระแม่โพสพมีบุญคุณ
ท่ีหล่อเล้ียงใหผู้ค้นมีขา้วไดอุ้ปโภคบริโภค 
 ในปี พ.ศ.  2532 ศูนย ์พ ัฒนา
ชนบทผสมผสาน (CBIRD) ไดเ้ขา้มาส่งเสริม
สนับสนุนให้เกษตรกรชุมชนบ้านล่ิมทองท า
การเกษตร เช่น เล้ียงหมู ปลา ให้ยืมทุนท า
การเกษตร จา้งแรงงานคนในชุมชนขุดสระน ้ า 

โดยให้ค่าจ้างเป็นไข่ไก่ เป็นข้าวสาร ปลา
สวาย เพื่อเป็นการใหป้ระชาชนมองเห็นคุณค่า
ทรัพยากรและการสร้างพื้นท่ีแหล่งอาหารให้
เกิดข้ึนภายในชุมชน และส่ิงท่ีส าคญัทางศูนย์
พฒันาชนบทผสมผสาน (CBIRD) พบว ่า 
ประชาชนบา้นล่ิมทองมีภาวะหน้ีสินเพิ่มข้ึน 
จึงอยากจะให้ความรู้และชวนคิด ชวนคุยให้
ประชาชนได้มองเห็นความส าคัญของการ
พึ่ งพาตนเอง โดยมีการจัดตั้ งกองทุนข้าว
เร่ิมตน้ 33 ถงั เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นได้
กู้ยืมไปกินภายในครัวเรือน ซ่ึงมีหลกัเกณฑ ์
คือ ให้ยืม 3 ถงั คืนดอกเบ้ีย 1 ถงั รวมเป็น                
4 ถัง จากจุดเร่ิมต้น 33 ถัง ได้กลายเป็น 
1,000 ถัง นอกจากน้ีทางศูนย์พฒันาชนบท
ผสมผสาน (CBIRD) ให้เงินทุนกบัชาวบา้น 
จ านวน 1,500 บาท เพื่อเป็นกองทุนในการ
พึ่ งพาตนเองจนได้น ามาต่อยอดเป็นร้านค้า
ชุมชนในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นการช้ีให้เห็นถึงมีการ
ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการก่อตั้งกลุ่มในการ
แก้ไขปัญหาชุมชน และการด าเนินโครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ประชาชนได ้          
มี ส่วนร่วมสอดคล้องกับความถนัดและ
ความคุน้เคยของชุมชน (จินตนา สุจจานันท์, 
2554, หนา้ 120) 
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การท านาของชุมชนบ้านล่ิมทองยุค
เร่ิมต้นมีการปลูกข้าวพนัธ์ุพื้นเมือง ได้ข้าว    
กะหมนัดอกแฟง ขา้วเบือน ้ า ขา้วขาวดกแห้ง 
ขา้วจ๊ิบ ขา้วกระโทก ขา้วขาปอ ขา้วพยาชม ขา้ว 
มะลิหางงอน ขา้วมา้ ขา้วไร้ใบ ขา้วยาวเศรษฐี              
ข้าวสอย เป็นต้น ผลผลิตท่ีได้ก็น าไปขายท่ี
โรงสีบา้นจะบวก โดยมีการบรรทุกใส่เกวียน 
ขายในราคากระสอบละ 150 บาท นอกจาก
การน าไปจ าหน่ายแลว้ชาวบา้นก็น าไปแปรรูป
ขา้วได้แก่ ท าขนมจีน ท าหม่ี สาโท เหล้าป่า 
ขนมตาล ขนมฟักบวั และขนมครก เป็นต้น 
ซ่ึงการด ารงชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่
ยงัให้ความส าคัญกับธรรมชาติอยู่ แม้จะมี            
การใช้ปุ๋ยเคมีบ้าง คนในชุมชนอาศัยความ
หลากหลายและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเป็น
ปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตแบบพอเพียง               
เวลาเจ็บป่วยก็ใช้สมุนไพรจากป่า และหมอ
แผนไทยในการรักษา  เ ป็นสังคมแบบ                        
เอ้ืออาทร แบ่งปันช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน                     
เนน้การผลิตเพื่อบริโภคเป็นส่วนใหญ่ จึงเป็น           
ผลท าให้ชุมชนบ้านล่ิมทองในยุคก่อตั้ งมี
ทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ การมีชีวิตอยูร่่วมกนั
ของคนในชุมชนจึง เ ป็นการส ร้าง เส ริม

วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัมิติต่าง ๆ ของชีวิต
ชุมชน เช่น การผลิต การบริโภค การรักษา
โรค การสันทนาการ การแก้ไขปัญหาความ
ขดัแยง้ การจดัสวสัดิการให้กบัคนในชุมชน 
ส่ิงเหล่าน้ีอาจกล่าวได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท่ีคน
ในสังคมได้สะสมและถ่ายทอดสืบต่อกนัมา 
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีไม่เป็นทางการ 
เช่น การฝึกปฏิบติั ผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
กระบวนการอบรมสั่งสอน ซ่ึงมีผลท าให้
สมาชิกของชุมชนได้เรียนรู้ท่ีจะด ารงชีวิตอยู่
ในชุมชน และเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้ชุมชน
ด ารงอยูไ่ดอ้ย่างเขม้แข็ง (นภาภรณ์ หะวานนท ์
เพ็ญสิริ จีระเดชากุล และสุรวุฒิ ปัดไธสง 
2550, หน้า 24) ฉะนั้นการพฒันาศักยภาพ
ชุมชน จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถองค์
ความรู้ท้องถ่ิน แล้วน าไปสู่การให้อ านาจ                
แก่ประชาชน (Empowerment) ซ่ึงการพฒันา
ศักยภาพชุมชนจึงเป็นยุทธวิธี ท่ีจะช่วยให้
ประชาชนสามารถรวมตวักนัข้ึนมาในรูปของ
องค์กรประชาชน เน้นการวิเคราะห์ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน เก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์สังเคราะห์ 
วางแผน และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาท่ีเกิด           
ข้ึนในชุมชน บนพื้นฐานทรัพยากรทอ้งถิ ่น                
ซ่ึ งจ า เ ป็นอย ่างยิ ่ง ที ่จะตอ้ง เก ็บรวบรวม
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ข้อมูลประเด็นปัญหาด้านสังคม วฒันธรรม 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ตลอดจนวิถี
การท าเกษตร  เช่น การท าปุ๋ยอินทรีย ์การท า
น ้ าหมัก  การใช้สารเคมีในการเพาะปลูก 
ระบบนิเวศดิน น ้า ป่า ไร่นา เป็นตน้ 

2)  ยุคเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูก
ข้าวพนัธ์ุพืน้เมือง (พ.ศ. 2540-2552) 
   ในปี พ.ศ.2540 เป็นยุคแห่งการ
เปล่ียนแปลงวิถีการผลิตทางการเกษตร เน้น
การปลูกเชิงพาณิชย ์ โดยเร่ิมให้ความส าคญั
ต่อการมีส่วนร่วมในการวางแผนจากระดบัล่าง 
มุ่งการกระจายรายไดแ้ละความเจริญเติบโตไปสู่
ภูมิภาค และชนบททัว่ประเทศ โดยสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของตนเองและชุมชนให้มากข้ึน และให้
ความส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาการผลิตดา้น
เกษตรกรรม การส่งเสริมการตลาด การจ้าง
งาน เพื่อให้ประชาชนมีอาหารเพียงพอต่อการ
บริโภค มีรายไดเ้พิ่มข้ึน สามารถเขา้ถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมในการด ารงชีวิต และสามารถ
พึ่งพาตนเองให้ได้มากท่ีสุด การส่งเสริมจาก
ภาครัฐจึงเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าใน
ภาคชนบท แต่ในขณะเดียวกันได้สร้างการ
เปล่ียนแปลงวิ ถีการผลิตในระดับชุมชน    

ได้รับการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการปลูก
พืชเศรษฐกิจมากข้ึน ได้แก่ ยางพารา อ้อย                       
มนัส าปะหลัง เป็นต้น ซ่ึงพืชเศรษฐกิจต้อง
อาศัยพนัธ์ุ และการดูแลรักษา เช่น ปุ๋ยเคมี                 
ยาฆ่าแมลง และมีการปล่อยสินเช่ือทางการเกษตร
ให้กบัประชาชนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อเป็นตน้ทุน
ในการเพาะปลูก ซ่ึงการปลูกพืชเศรษฐกิจ           
ก็มีภาวะความเส่ียงทั้งด้านราคา และตน้ทุน
การผลิต เช่น ค่าแรงงาน พนัธ์ุพืช ค่าน ้ ามนัรถ 
ค่ายาฆ่าแมลง ค่ายาฆ่าหญา้ เป็นตน้ ล้วนแล้ว                
มีตน้ทุนท่ีสูงข้ึน ขณะเดียวกนัราคาผลผลิตก็
ข้ึนอยู่กับกลไกการตลาดท่ีมีนายทุนเป็น             
ผูก้  าหนด จนท าให้เกษตรกรบางคนท่ีมีการ
ปลูกพืชเชิงเด่ียว ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง 
ยางพารา มีภาระหน้ีสินมากข้ึน บางคนก็ได้
ขายพื้ น ท่ีของตนเองให้กับนาย ทุนหรือ              
ไปท างานต่างถ่ิน เพื่อน ารายได้มาใช้จ่ายใน
ครอบครัว (อุทิศ ทาหอม ส าราญ ธุระตา และ 
คเนศ วงษา, 2561, หนา้ 71) นอกจากน้ีสภาพ
ดินท่ีเคยอุดมสมบูรณ์กลับแข็งกระด้าง ดิน
เคม็ พืชไม่เจริญเติบโต สารเคมีปนเป้ือนในน ้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค ส่งผลกระทบต ่อ
สุขภาพของเกษตรกรมากข้ึน การเกษตร
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กระแสหลกั (Mainstream agriculture) ซ่ึงเนน้
การผลิตเชิงเด่ียวเพื่อตอบสนองกระแสอุปสงค์
ในตลาดเป็นหลัก ได้พฒันาในประเทศไทย 
มาเป็นระยะเวลาหน่ึงก็ต้องประสบกับปัญหา            
และขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการผลิตเป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะผลิตภาพท่ีลดลง ความเส่ือมโทรมของ
สภาพแวดลอ้ม การแพร่ระบาดของโรคแมลง  
ตลอดจนผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค (ธันวา จิตต์สงวน, 2543, 
หน้า 74) จากการบอกเล่าของคนในชุมชน 
พบวา่ ในช่วงการฉีดพ่นสารเคมี ประชาชนท่ี
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเกิดโรคภูมิแพ้ เป็น
ไขห้วดั เป็นตน้ 

การประกอบอาชีพของคนส่วน
ใหญ่ในช่วงเวลาดงักล่าว ท านา ท าไร่ ได้แก่ 
ปลูกออ้ย ปลูกมนั ขา้วโพด อาชีพรอง ไดแ้ก่ 
เล้ียงสัตว ์รับจา้งในภาคเกษตรในชุมชน และ
เป็นลูกจา้งในโรงงานอุตสาหกรรม ท าให้การ
ท านา ท าไร่ ไม่ค่อยได้ผล ชุมชนได้มีการ
ทดลอง ปรับปรุง เรียนรู้และสรุปบทเรียนหา
ประสบการณ์จากการปฏิบติัจริงในดา้นอาชีพ 
เช่น การท าไร่ปอ การท าไร่แบบใชเ้ทคโนโลย ี
ซ่ึงตอ้งใช้ตน้ทุนสูง ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
และขาดแคลนแหล่งน ้ าในการเพาะปลูก 

รวมทั้ งขาดแคลนแหล่งเงินทุนของชุมชน               
ท  าให้เศรษฐกิจของชุมชนอ่อนแอและต้อง
พึ่งพาภายนอกมากข้ึน จนท าให้หลายครัวเรือน
มีปัญหาดา้นหน้ีสินเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ียงั
มีเคร่ืองอ านวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นพดัลม 
ตูเ้ยน็ ทีวี หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า เป็นตน้ เงินจึงมี
บทบาทมากข้ึน เพราะเคร่ืองอ านวยความ
สะดวกทั้ งหลายต้องใช้เงินซ้ือมา และเป็น
ความเจ ริญทางวัต ถุ ท่ี มีผลต่อด้านจิตใจ 
ประกอบกบัความเป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน
ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนวิถีการเพาะปลูกเร่ิม
เปล่ียนแปลงไป มีการท าลายทรัพยากรป่าไม ้
โดยการตดั โค่น ถาง บุกรุก เพื่อบุกเบิกพื้นท่ี
ท าการเกษตรมากข้ึนประกอบกบัมีหน่วยงาน
ทางราชการมาส่งเสริมสนับสนุน ได้แก่ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอนางรอง กรมพฒันา
ท่ีดิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรได้เข้ามาให้ความรู้ในการลด ละ 
เลิก การใช้สารเคมี ให้กู้ยืมเงินอตัราดอกเบ้ีย
ถูกจนท าให้เกษตรกรบางคนได้เป็นลูกค้า 
ธกส. การเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดั คือ การปลูก 
ข้าวพันธ์ุพื้นเมืองได้สูญหายไปจากชุมชน 
เน่ืองจากได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกข้าว
ตามความตอ้งการของตลาดจึงส่งผลกระทบต่อ 
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การปลูกขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองของชุมชนเหลือเพียง 
ขา้วจ๊ิบ ขา้วเหลืองปลาซิว ขา้วมะลิแดง เป็นตน้  
การท าเกษตรกรรม เน้นการเพาะปลูกเพื่อ                
การขาย จึงก่อให้เกิดภาวะหน้ีตามมา เน่ืองจาก
ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในการผลิต 
เช่น ออ้ย มนัส าปะหลงั ยางพารา เป็นตน้ ซ่ึง
เป็นพืชเศรษฐกิจ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาชน
ต้องมีความรู้ในการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง 
ประกอบกบัมีเกษตรกรปลูกเป็นจ านวนมาก
ท าให้ราคาผลิตผลลดลง ในท่ีสุดประชาชนก็
เป็นหน้ีสิน เน่ืองจากไปกูเ้งินมาท าการเพาะปลูก 
น าท่ีดินไปจ านองกบันายทุน จนหลายคนเร่ิม               
อพยพเข้าไปขายแรงงานต่างถ่ิน การท างาน
ก่อสร้าง ขบัแท็กซ่ี หาบของขาย รับจา้งทัว่ไป 
หรือไปรับจา้งต่างจงัหวดั เป็นตน้ บางครอบครัว
ทิ้งสามีภรรยา ทิ้งไร่นา ทิ้งลูกหลานให้อยู่กบั
ตายาย บางครอบครัวไปท างานต่างประเทศ 
บางคนประสบผลส าเร็จไดเ้งินมากมายร ่ ารวย 
แต่บางครอบครัวก็เสียไร่นา จนกลายเป็น
ปัญหาของชุมชนในท่ีสุด การท าการเกษตร
ดงักล่าวไดส่้งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร
และส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปัญหาการพงัทลายของ
หน้าดิน ปัญหาดินเส่ือมความอุดมสมบูรณ์ 
และปัญหาการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท าให้

เกิดสารพิษตกคา้งในส่ิงแวดล้อมและท าลาย
ความสมดุลตามธรรมชาติ และผลกระทบต่อ
ภูมิปัญญาไทย ความรู้ท่ีได้จากการไปศึกษา
การเกษตรจากต่างประเทศ หรือการเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศมาวางรากฐาน
การเกษตรของไทย ท าให้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของไทยถูกละเลย เ น่ืองจากความเช่ือถือ     
ท่ีว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ทันสมัย ท าให้
เกษตรกรเกิดความไม่มัน่ใจ ขาดความเช่ือมัน่
ในภูมิปัญญาของตนเองท่ีได้รับการถ่ายทอด
มาเป็นเวลานาน  ทั้งหลายทั้งปวงเป็นมูลเหตุ
ส าคญัท่ีท าให้เกษตรกรประสบความลม้เหลว 
ขาดความมัน่ใจ ไม่อยากท่ีจะเรียนรู้ ซ่ึงหารู้ไม่
ว่าทุนท่ีมีความส าคญัในการประกอบอาชีพ 
คือทุนทางปัญญาหรือท่ีเรียกว่าความรู้ ซ่ึงครู
บาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธ์ิ ปราชญ์ชาวบา้น
จงัหวดับุรีรัมย์ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “การท่ี
เกษตรกรประสบกับความล้มเหลวในอาชีพ  
มีหนี้สินผูกพันจนกระท่ังไม่สามารถอยู่ กับ
อาชีพของตนในชุมชนได้นั้นมีผลมาจากมี
ความรู้ไม่พอใช้ ดังนั้นคนท่ีจะสามารถยืน
หยัดอยู่ ในอาชีพของตนได้ จะต้องเป็นคนท่ี
เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ต้องเอาวิชาการมาบวก
กับอาชีพจึงจะได้เป็นวิชาชีพท่ีสามารถเลี้ยง
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ตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข...” 
จากแนวคิดดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความลม้เหลวในการด าเนินชีวิตของเกษตรกร
รายย่อยท่ีอยู่ในชนบท ยิ่งพฒันาประเทศตาม
แนวทางดงักล่าวก็ยิง่ท  าใหเ้กษตรกรขาดความ
มั่นใจในความรู้ท่ีตนมีอยู่จึงเกิดภาวการณ์
เลียนแบบมากกวา่การเรียนรู้ (อุทยั อนัพิมพ ์
นรินทร บุญพราหมณ์ และสุขวิทย ์โสภาพล, 
2554, หนา้ 17) ฉะนั้นจะเห็นไดว้า่ การพฒันา
ท่ีผ่านมาของภาคการเกษตรแม้จะเป็นการ
ส่งเสริมตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติก็ตาม แต่ผลกลับก่อให้เกิดสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทอ้งถ่ิน ทั้งการก่อให ้
เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ การสูญ- 
เสียความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมโดยรวม นับได้ว่าในช่วงเวลา
ดงักล่าวชุมชนบา้นล่ิมทองไดมี้การเปล่ียนแปลง
วิถีการผลิตจากผลิตเพื่อยงัชีพ เป็นการผลิต
เชิงพาณิชย ์จนส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถี
การเกษตรอยา่งเห็นไดช้ดัเจน  

3)  ยุคปลูกข้าวพันธ์ุพื้นเมืองแบบ
พึง่พาตนเอง (2552 - 2561)   
  การทบทวนและสรุปบทเรียน 
ร่วมกนัของชุมชน จึงท าใหไ้ดเ้รียนรู้ถึงศกัยภาพ 

และปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน จึงไดมี้การ
ปรับเปล่ียนการท าเกษตร เกิดการแสวงหา
ความรู้จากเครือข่าย เพื่อน าองคค์วามรู้ท่ีไดม้า
แกปั้ญหาตนเองบนพื้นฐานการท าเกษตรแบบ
ยัง่ยืน (พระมหาสุทิตย ์อาภากโร, 2548, หนา้ 
134) โดยชุมชนบ้านล่ิมทองได้ปรับเปล่ียน
การท านา ท าไร่ ท าสวน โดยการน าสารเคมี 
ยาฆ่าหญ้า มาใช้ในการเพาะปลูกมากข้ึน                 
ท าให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศตามหัวไร่
ปลายนา จนไดมี้หน่วยงานสารสนเทศจดัการ
ทรัพยากรน ้ า เข้ามาส่งเสริมการท าเกษตร
ทฤษฏีใหม่ เพื่อให้เกษตรกรไดเ้ห็นความส าคญั
กบัการพึ่ งพาตนเองโดยใช้ศาสตร์พระราชา 
ในการพัฒนาตนเอง ซ่ึงเกษตรทฤษฏีใหม่ 
เป็นระบบเกษตรกรรมท่ีเน้นการแกไ้ขปัญหา         
ภยัแล้งท่ีท าให้เกิดการขาดแคลนน ้ า และไม่มี
ความมัน่คงทางดา้นอาหารของเกษตรกร โดย
แบ่งเป็น 3 ขั้นคือ 

 ขั้นท่ี 1 เน้นเร่ืองการจดัการน ้ า
เพื่อสร้างผลผลิตและอาหารใหเ้พียงพอต่อการ
บริโภคในครอบครัว ทั้ งพืชและสัตว์ เช่น              
พืชสวนครัว ไม้ยืนต้น พืชไร่ ปศุสัตว์ และ
เล้ียงปลา เพื่อเป็นรายได้เสริมและการลด
ค่าใชจ่้าย มีการจดัสรรท่ีดินเพื่อการใชป้ระโยชน์
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ในเน้ือท่ีขนาด 10-15 ไร่ คือ 30:30:30:10  ไดแ้ก่ 
30 % ของพื้นท่ีให้มีการขุดสระเพื่อเก็บน ้ าไว้
ใชใ้นฤดูแลง้ และการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าได ้30 %  
ของพื้นท่ีใชเ้พาะปลูกพืชผกัสวนครัว ปลูกไม้
ยืนตน้เพิ่มรายไดเ้สริมให้กบัครอบครัว 30 % 
ของพื้นท่ีในการท านาหรือการปลูกข้าวเพื่อ
บริโภคในครอบครัว และ 10 % ของพื้นท่ีใช้
เป็นบริเวณในการปลูกบ้านและส่ิงก่อสร้าง
เพื่อท่ีอยูอ่าศยั 
  ขั้นท่ี 2 เป็นการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรในการผลิต การตลาด การจดัสวสัดิการ 
การศึกษา การรวมกบัองคก์รภายนอก เพื่อขยาย
กิจการของกลุ่ม 
 ขั้นที่  3 การร่วมมือกับแหล่ง
เงินทุนและพลังงานตั้งบริการโรงสี ร้านค้า
สหกรณ์ ช่วยกันลงทุน พฒันาคุณภาพชีวิต 
เป็นการสร้างงานและสร้างอาชีพเสริมให้กบั
เกษตรกร (ศรีไพร บุญสังข์, 2546, หน้า 20) 
จากหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ จึงท าให้หน่วยงาน
สารสนเทศจดัการทรัพยากรน ้ า บริษทัโคคา- 
โคลา และส านักงานเกษตรอ าเภอนางรอง              
ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการเกษตรให้ชุมชน
บา้นล่ิมทองไดเ้ห็นคุณค่าต่อการพึ่งตนเอง ใน 
พ.ศ.2551 ได้มีการขุดคลอง 80 พรรษา และ

โครงการแกม้ลิงของบริษทัโคคา-โคลา มาช่วย
สร้างสระในการเก็บกักน ้ าเพื่อการเกษตร  
โดยให้ทั้งงบประมาณ การส่งเสริมความรู้ใน
การศึกษาดูงาน การให้อุปกรณ์ทางการเกษตร 
เช่น ท่อ PVC ป้ัมน ้ า  ท่อน ้ าหยด เป็นต้น 
นอกจากน้ีย ังได้มีส านักงานเกษตรอ าเภอ
นางรอง ไดเ้ขา้มาให้ความรู้ในการลด ละ เลิก
การใชส้ารเคมี โดยมุ่งเนน้การปลูกพืชหมุนเวยีน 
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงสภาพ
ดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกซ่ึง ทิพวรรณ 
สิทธิรังสรรค์ (2542, หน้า 2-3) นักวิชาการ
ด้านปฐพีวิทยาได้อธิบายว่าการปลูกพืชท่ี               
ลดต้นทุนต้องเน้นการเลียนแบบธรรมชาติ                
ซ่ึงมีองค์ประกอบ 3 ส่วน อนัไดแ้ก่ ดิน พืช 
และแมลง คือ การปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ                
การใช้ระบบการปลูกพืชหลายชนิดและการ
อนุรักษแ์มลงท่ีมีประโยชน์ โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

(1)  การปรับปรุงดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คลุมดิน
และการปลูกพืชหมุนเวยีน 
 (2)  การใช้ระบบการปลูกพืช
หลากหลายชนิด โดยการปลูกพืชหมุนเวียน 
ปลูกพืชแซม เพื่อจ าลองธรรมชาติมาไวใ้นไร่นา 
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ช่วยป้องกนัการระบาดของโรคและแมลง 
 3.  ก า ร อ นุ รั ก ษ์ แ ม ล ง ท่ี มี
ประโยชน์ โดยลดการใช้สารเคมีป้องกนัและ
ก าจัดศัตรูพืช เพราะสารเคมีท าลายแมลง
ศตัรูพืช ท าลายตวัห ้ าและตวัเบียนท่ีเป็นตวัท า
ให้เกิดสมดุลของแมลงตามธรรมชาติ ฉะนั้น
หัวใจของการท าเกษตรธรรมชาติอยู่ท่ีดินดี 
เน่ืองจากพืชเจริญเติบโตข้ึนมาจากดิน อาศยั
ดินท่ีเกาะยึดของรากพืช ได้รับธาตุอาหารท่ี
จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชจากดิน และ
นอกจากน้ี ดินยงัมีจุลินทรียท่ี์เป็นประโยชน์
ต่อการเจริญเติบโตของพืชดว้ย ดงันั้นจึงตอ้งมี
การปรับปรุงดินให้ มีความอุดมสมบูรณ์                     
มีคุณสมบัติทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพดี   
ซ่ึงจะส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโตดี มีความ
แข็งแรง สามารถต้านทานศตัรูพืชได้ดีและ
ได้ผลผลิตดีตามไปด้วย จากองค์ความ รู้
ดังก ล่ าว จึง เ ป็นการ ช้ี ให้ เ ห็นว่า  การ ท่ี มี
หน่วยงานมาอบรมใหค้วามรู้ ตลอดจนการไป
ศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการปรับเปล่ียนแนวคิด
และให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท า
เกษตรทฤษฏีใหม่ ได้แก่ ไปศึกษาดูงานท่ี            
เขาหินซ้อน ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ ชุมชน
อินแปลง เขาวงั และ Cooing Farm เพื่อให้

เกษตรกรได้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ผูท่ี้ด าเนินการตามหลักเกษตร
ทฤษฏีใหม่  หลงัจากทุกคนไดไ้ปศึกษาดูงาน
ตามสถานท่ีต่าง ๆ แลว้จึงไดน้ าแนวคิดมาท า
ในพื้นท่ีตนเอง  เช่น ปลูกกลว้ย ขุดสระเล้ียง
ปลา ปลูกต้นไม ้ท าปุ๋ยชีวภาพ เป็นตน้ ปลูก
ขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองแบบปลอดสารพิษ เพื่อกิน
ภายในครัวเรือน บางคนก็ปลูกพืชขายแต่เน้น
การผลิตแบบปลอดสารพิษ เช่น ขา้วจ๊ิบ ขา้ว
เหลืองปลาซิว ขา้วมะลิแดง เป็นตน้  ท าให้วิถี
ชีวิตของคนในชุมชนบา้นล่ิมทองเร่ิมกลบัมา
สู่การพึ่งพาตนเองอีกคร้ัง เนน้การปรับเปล่ียน
วิถีการเพาะปลูกจากการใชส้ารเคมีก็มาใชปุ๋้ย
ชีวภาพ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ผสมผสานมากข้ึน  
โดยมีการปลูกไมย้ืนตน้ พืช ผกั แบ่งออกเป็น 
3 ระดบัคือ (1) พืชระยะสั้นเป็นพืชท่ีปลูกกิน
ในระดับครัวเรือน เช่น ถั่ว พริก ข่า ตะไคร้ 
มะเขือเทศ เป็นตน้ (2) พืชระยะปานกลางมี
ความคงทนในระดับหน่ึง ได้แก่ สมุนไพร 
มะนาว กล้วย เป็นต้น และ (3) พืชที่มีอายุ
ยาวนาน เช่น มะขาม มะม่วง ขนุน มะพร้าว 
เป็นตน้ ซ่ึงการท าการเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง  
เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีท าให้คนในชุมชนเกิดการ
พึ่ งพาตนเองภายใต้กระแสยุคโลกาภิวตัน์  
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ตลอดจนการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เน้นการ
ปลูกเพื่อเล้ียงชีพ เหลือแบ่งปัน และน าผลผลิต
ไปขายตามทอ้งตลาดหรือตามชุมชน โดยเฉพาะ
การปลูกพืชผกัสวนครัวหลายชนิด เช่น กลว้ย 
ขา้ว พริก ข่า ตะไคร้ มะเขือ มะพร้าว ฝร่ัง เป็น
ตน้ นอกจากน้ีคนในชุมชนยงัไดมี้การขุดสระ
เล้ียงปลา เพื่อเป็นการลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน 
อาหารการกินก็จะน าแลกเปล่ียนกนัและขาย
ภายในชุมชน  

 จากการบอกเล่าของนาย
สมควร ข าวงศ์ อายุ 61 ปี อาชีพเกษตรกร 
และเกษตรผสมผสานภายในครัวเรือน ไดใ้ห้
ขอ้มูลวา่ “หลังจากมีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริม
ให้ท าเกษตรทฤษฏีใหม่ คือ ในพ.ศ. 2552 เร่ิม
ปลูกต้นไม้ในปีพ.ศ. 2553 เช่น กล้วย มะพร้าว 
ฝร่ัง ขนุน เป็นต้น ขุดสระเลี้ยงปลาประมาณ 
3,000 ตัว ในพืน้ท่ี 2 ไร่ ปัจจุบันปลูกไผ่ กล้วย 
ฝร่ังเพ่ิมขึ้นอีก แต่เงินทุนยังไม่เพียงพอ การ
ปลูกต้นไม้และเลีย้งปลาท ากับครอบครัว คร้ัง
แรก ภรรยาไม่ชอบเร่ืองการปลูกต้นไม้ เลีย้ง
ปลาแบบนี ้และไม่ชอบท่ีจะให้ไปขุดสระท า
แบบนีเ้ปลืองพืน้ท่ีการท านา  เพราะเห็นว่าการ
ท าการเกษตรแบบนีไ้ม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีใคร ๆ ก็
ท าได้ ปัจจุบันภรรยามีแนวคิดท่ีเปล่ียนไป 

และช่วยเหลือ สนับสนุน เพราะเห็นความ
ตั้งใจและท าอย่างจริงจัง ได้ขายปลา กล้วย 
มะพร้าว ฝร่ัง มะนาว พันธ์ุไม้ มีรายได้เพ่ิมขึน้ 
สุขภาพร่างกายตอนนี ้แขง็แรงมีความสุขมาก 
ไม่เจ็บป่วย” ปัจจุบันชุมชนบ้านล่ิมทองได้
เกิดกลุ่มเกษตรกรท่ีท าเกษตรทฤษฏีใหม่ ซ่ึง
แบ่งได ้3 กลุ่ม คือ  

(1)  กลุ่มเขม้แข็ง คือ กลุ่มท่ี
มีการเพาะปลูกท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
เกษตรทฤษฏีใหม่ตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป ไดแ้ก่ (1) 
นายสมควร ข าวงค์ (2) นางหงัน จนัทร์เทศ              
(3) นางสายม่าน ชูเชิดเช้ือ  (4)  นายเสตะ        
วุฒิเกรียงไกร (5) นายไพรัตน์ แสงรัมย ์ (6) 
นายแวง ทวชีาติ และ (7) นางสนิท ทิพยน์างรอง 
 (2)  กลุ่มปานกลาง คือ กลุ่ม
ท่ีมีการเพาะปลูกท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
เกษตรทฤษฏีใหม่ตั้งแต่ 3-4 ปี ไดแ้ก่ (1) นาย
ส าราญ บุญกองชาติ (2) นางพศัดี กล่ินสีสุข 
(3) นายหยก ทองด า (4) นางปาด กั้งกระโทก 
และ (5) นางประสิทธ์ิ ปรีชาพดู 
 (3)  กลุ่มเร่ิมตน้ คือ กลุ่มท่ีมี
การเพาะปลูกท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
เกษตรทฤษฏีใหม่ตั้งแต่ 1-3 ปี ไดแ้ก่ (1) นาง 
พะเยา วิเศษพนัธ์ (2) นางสุตา พยายาม (3) นาง
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วรรณศรี เนตรกลู (4) นางจรัญ คนชุม (5) นาย
ธนุพล องักาบเพ็ชร (6) นางทอย รักษ์พงษ์ 
และ (7) นางสุภาพ แกว้กลู   

ผลจากการขบัเคล่ือนชุมชน
บา้นล่ิมทองส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐและภาค 
เอกชน เช่น ศูนยว์ิจยัขา้วจงัหวดันครราชสีมา 
ส านกังานเกษตรอ าเภอนางรอง มูลนิธิไทยคม 
ไดเ้ขา้มาสนบัสนุนงบประมาณ การอบรมให้
ความรู้ การส่งเสริมการท าเกษตรปลอดสาร 
เป็นต้น ซ่ึงเป็นการท าให้เห็นถึงสมาชิกใน
ชุมชนลุกข้ึนมาจัดการปัญหาด้วยตนเอง 
(สนธยา พลศรี, 2556, หน้า 106) ตลอดจนมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะท านา ท าไร่ ท าสวนแบบ
ปลอดสารพิษ มุ่งสู่การผลิตที่เป็นมิตรก ับ
ส่ิงแวดล้อม ปัจจุบ ันชุมชนบ ้านลิ่มทอง                
ได้มีการปรับเปล่ียนวิถีการเพาะปลูกเน้น
การเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองและวิถีการด าเนิน
ชีวิตของเกษตรกรท่ีเอ้ืออ านวยต่อการฟ้ืนฟู 
การด ารงรักษาไวซ่ึ้งความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศ สภาพแวดลอ้มของหวัไร่ปลายนา 
สร้างระบบความเก้ือกูล สมดุลต่อธรรมชาติ
เกิดการเรียนรู้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปสู่ค าวา่ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” และความมัน่คงทางอธิปไตย
ทางอาหาร การท าเกษตรกรรมพึ่ งตนเองจึง

เป็นการลดภาวะปัจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต โดยค านึงถึงผลกระทบด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม มุ่งให้เกิดการ
เก้ือหนุน สร้างความสมบูรณ์และความสมดุล
ของระบบนิ เวศในหัวไร่ปลายนาให้ เห็น                   
คุณค่าของดิน น ้ า ตน้ไม ้และภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของบรรพบุรุษท่ีสอนให้คนในชุมชนเคารพ
ต่อพระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ 
ไม่ให้ท าลายสภาพดิน น ้ า ใส่สารเคมีในพื้นท่ี
ไร่นา ให้ความส าคญักบัการผลิตท่ีตอบสนอง
ความจ าเป็นพื้นฐานของครัวเรือนสร้างเศรษฐกิจ 
พอเพียงอนัก่อใหเ้กิดการพึ่งตนเอง  
  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2552 
ชุมชนบ้านล่ิมทองเร่ิมก่อตั้ งกลุ่มข้าวพันธ์ุ
พื้นเมือง โดยได้รับการสนับสนุนจากส านัก 
งานเกษตรอ าเภอ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกเมล็ดพนัธ์ุข้าวและท าการส่งเสริมการ
ปลูกขา้วอินทรีย ์นอกจากน้ียงัไดมี้หน่วยงาน
ศูนยว์ิจยัพนัธ์ุขา้วจงัหวดันครราชสีมา ได้มา
สนับสนุนส่งเสริมทั้ งด้านพนัธ์ุข้าว ความรู้
ด้านการเพาะปลูก ตลอดจนงบประมาณใน
การศึกษาดูงานจากพื้นท่ีต้นแบบ โดยเร่ิม
ก่อตั้งกลุ่มจากบุคคลท่ีสนใจ จ านวน 10 คน 
โดยทางมูลนิธิไทยคมได้มาให้การสนับสนุน



 
                  Ramkhamhaeng University Journal Humanities Edition Vol. 37 No. 2                  
   120  
 

การก่อตั้ งข้ึนเป็นโรงสีข้าวชุมชน จ านวน 
500,000 บาท เพื่อให้ประชาชนได้มีการน า
ข้าวท่ีปลูกมาแปรรูปและส่งขายให้กับทาง
มูลนิธิไทยคมเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี               
ยงัไดมี้การพาไปศึกษาดูงานในพื้นต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการให้เกษตรกรได้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียน รู้กับ เครือข่าย  ตลอดจนได้เ กิดการ                
ปรับเปล่ียนแนวคิดในการท าเกษตรอินทรีย ์    
ท่ี มุ่ ง เน้นการป รับสภาพ ดินโดยการใช้
อินทรียวตัถุ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีใน               
หวัไร่ปลายนา จากการให้ขอ้มูลของนางสนิท 
ทิพยน์างรองได้เล่าว่า "ในยุคแรก ๆ ก็มีทาง
เกษตรอ าเภอ มูลนิธิไทยคมมาส่งเสริมให้
ชาวบ้านปลูกเมล็ดพันธ์ุ เร่ิมต้นก็ท าเพ่ือกิน 
เหลือก็ขาย พอด าเนินการได้สักพัก เขาเห็น
ชาวบ้านสามารถด าเนินการได้ ก็ได้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนมาอย่างต่อเน่ือง มีการลง
ท าโรงสีข้าวชุมชน แปรรูปข้าว ส่งขายให้กับ
มลูนิธิไทยคม การส่ังมาแต่ละคร้ังกจ็ะจ านวน
มาก ทางกลุ่มกไ็ด้ซ้ือข้าวจากสมาชิกในราคาท่ี
สูงกว่าท้องตลาด แล้วน ามาสี บรรจุใส่ถุงแล้ว
จัดส่งให้กับทางไทยคม" จากค าพูดดงักล่าว
เป็นการช้ีให้เห็นว่าชุมชนบา้นล่ิมทองได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 

เอกชนมาอยา่งต่อเน่ือง  
2.  สถานการณ์ปัญหากลุ่มข้าวพันธ์ุ

พืน้เมืองชุมชนบ้านลิม่ทอง ต าบลหนองโบสถ์ 
อ าเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย์  
 จากการ เก็บรวบรวมข้อมูลกับ
สถานการณ์ปัญหากลุ่มข้าวพันธ์ุพื้นเมือง
ชุมชนบา้นล่ิมทอง ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอ
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย์ พบว่า ปัจจุบนักลุ่ม
ผูผ้ลิตข้าวอินทรีย์ก าลังเผชิญกับปัญหาด้าน
การตลาด การบริหารจัดการกลุ่มท่ีเข้มแข็ง 
และการขยายกลุ่มท่ีชดัเจน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) ปัญหาด้านการตลาดพบว่า การ
ผลิตข้าวอินทรีย์ไม่มีตลาดรองรับท่ีชัดเจน 
เพราะปัจจุบนัมีสมาชิก จ านวน 13 ครัวเรือน 
ได้มีการปรับเปล่ียนการเพาะปลูกจากเคมี              
มาเป็นอินทรียร์ะยะเวลา 3-5 ปี เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว และสมาชิกบางคนก็มีใบรับรองจาก
กรมการขา้ววา่ผา่นการตรวจมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ และสมาชิกบางคนก็ได้ใบรับรอง 
GAP (Good Agricultural Practices) การปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดี แต่ย ังไม่มีหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งมาส่งเสริม หรือมาให้ความรู้เก่ียวกบั
การน าผลผลิตไปขายในตลาดเฉพาะอินทรีย ์
มีเพียงการติดต่อจากกลุ่มเครือข่ายปราชญ์
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ชาวบ้านแต่การสั่งแต่ละคร้ังก็ไม่ได้สั่งเป็น
จ านวนมาก ทางสมาชิกจึงตอ้งการแสวงหาตลาด
เฉพาะ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัสมาชิก
อีกดว้ย จึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินการของ
กลุ่มท่ีไม่สามารถสร้างความแตกต่างของกลุ่ม 
ตลอดจนการสร้างความเช่ือมั่นให้กับกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีสนใจขา้วปลอดสารพิษ การท่ีทาง
กลุ่มมีใบรับรอง GAP หรือ มาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์จึงเป็นเพิ่มช่องทางการตลาดเพิ่มข้ึน 

2)  การบริหารจดัการกลุ่มท่ีเขม้แข็ง 
พบว่า ปัจจุบนัยงัไม่มีการรวมกลุ่มท่ีชัดเจน 
แม้ว่าจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการ
รวมกลุ่ม แต่การรวมกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้าน             
ล่ิมทอง ยงัมีปัญหาการบริหารจัดการกลุ่ม
หลายอยา่ง เช่น ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นการบริหารจดัการ
เพียงคนเดียว มีการจัดโครงการการท างาน
เป็นกลุ่ม แต่ไม่มีการประชุม ระดมสมอง               
การตรวจสอบการเงินและบญัชี  

จากการบอกเล่าของสมาชิกเล่าว่า 
“การบริหารจัดการกลุ่ มไม่มีจริงหรอกมีเพียง  
การจัดโครงสร้างกลุ่ม และมีการด าเนินการ
ท้ังด้านการเงิน การขาย และเงิน ทุกอย่างอยู่ ท่ี
คนเดียว ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าไปมีส่วน

ร่วม เวลามีข้าวมาขายก็จะส่ังซ้ือกับชาวบ้าน 
แล้วก็จ้างชาวบ้านไปบรรจุช่วย สีข้าวช่วย 
แล้วก็ถ่ายรูปส่งให้กับหน่วยงาน หรือเครือข่าย 
โดยใช้ค าว่า ‘ชาวบ้านล่ิมทองบรรจุข้าวขาย 
พร้อมเพรียงกัน’  ซ่ึงส่งให้เขากเ็ช่ือ กเ็ลย งง ว่า 
มนัเป็นการบริหารจัดการกลุ่มอย่างไร และคน
ในชุมชนกไ็ม่อยากจะไปยุ่งกลัวผิดใจกัน”  

จากค าพูดดงักล่าวเป็นการช้ีให ้             
เห็นวา่ การบริหารจดัการกลุ่มขา้วอินทรียเ์ป็น
เพียงการสร้างกลุ่มข้ึนมาเพื่อขอการสนบัสนุน
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ขาดการมีส่วน
ร่วมและการสร้างกิจกรรมร่วมกนั ตลอดจน
การตรวจสอบถ่วงดุลด้านการเงิน การปัน
ผลประโยชน์ จึงท าให้เกิดปัญหาซ ้ าซ้อนจน
ปัจจุบนักลายเป็นปัญหาความขดัแยง้ของคน
ในชุมชนบ้านล่ิมทอง  ดังนั้ น การบริหาร
จัดการกลุ่ม จึงเป็นกระบวนการท่ีผู ้น าใช้
ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศยัความร่วมแรงร่วมใจ
ของสมาชิกในองคก์าร โดยการตระหนกัต่อ
ความสามารถ ความถนดั ความตอ้งการ และ
ความมุ่งหวงัในดา้นความเจริญกา้วหน้า ในการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไป
ดว้ย องค์การจึงจะสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ี
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ก าหนด (ฮามีเสาะ เจ๊ะเด็ง, 2558) การบริหาร
จดัการกลุ่มเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้กลุ่ม
เกิดการขบัเคล่ือนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กลุ่ม
ต้องมีความโปร่งใส่ เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
หากไม่สามารถด าเนินได้ก็ย่อมก่อให้เกิด
ปัญหาของสมาชิกภายในกลุ่มทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต  

3)  การขยายกลุ่มท่ีชัดเจนพบว่า   
ยงัไม่มีการขยายกลุ่ม มีเพียงการตั้งกลุ่มข้ึนมา
ใหม่เพียงเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นการทดลองท า 
หรือ ท าเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน แต่ยงั
ไม่มีการท าขายอยา่งจริงจงั เน่ืองจากมีปัญหา
ดา้นสภาพแวดลอ้มบริเวณใกลเ้คียงยงัใชเ้คมี  

จากการให้ขอ้มูลของ นางส ารอง 
วชัพืช ไดเ้ล่าวา่ “นาของดิฉันข้าวปลอดสารพิษ 
โดยใช้สารจากปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ แต่พืน้ท่ีนา
ข้าง ๆ กัน รอบ ๆ กัน ยังใช้เคมีอยู่  การใช้น า้ก็
มีการป่นเป้ือนอยู่  การฉีดพ่นในแต่ละคร้ังก็มี
ลมพัดเข้าในท่ีนาเรา เพราะเราไม่มีการปลูกพืช
กันชนไว้ เคยชวนเขา บอกเขาว่าให้ปรับเปล่ียน
มาใช้อินทรีย์ เขากบ็อกว่า ขนาดเราท าอินทรีย์ 
เรายังต้องน าข้าวไปขายท่ีโรงสีเดียวกับเขา แล้ว
ท าไมเขาต้องท าเหมือนเรา และท่ีส าคัญผลผลิต 
เขาดีด้วย”   

จากค าพูดดังกล่าวเป็นการช้ีให ้
เห็นว่าประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัการแปลงขา้ว เช่น การพกัน ้ า ปลูกพืช
กนัชน เพื่อเป็นการลดสารปนเป้ือนท่ีจะเข้า 
มาในแปลงนาของเกษตรกร จึงกลายเป็น
ขอ้จ ากดัในการขบัเคล่ือนการด าเนินการกลุ่ม 
ตลอดจนการขยายกลุ่มให้ประชาชนในหมู่บา้น
เห็นคุณค่าและความส าคญัของการผลิตข้าว
อินทรีย ์ 
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รายช่ือสมาชิกกลุ่มข้าวอนิทรีย์บ้านลิม่ทอง 
ที ่ ช่ือ-นามสกลุ จ านวนไร่ ผลผลติทีไ่ด้ ใบรับรองมาตรฐาน 
1 นายสมควร ข าวงศ ์ 4 4,000 ก.ก. - 
2 นางจริยา พระงาม 17 1,320 ก.ก. - 
3 นางวรรณศรี เนตรกลู 7 2,600 ก.ก. - 
4 นางส ารอง วชัพืช 18 1,440 ก.ก. - 
5 นางหงนั จนัทร์เทศ 4 2,100 ก.ก. - 
6 นางปวณีา ผลเลไลย ์ 5 2,300 ก.ก. - 
7 นายทนง ข าวงศ ์ 4 2,200 ก.ก. - 
8 นายไพรัตน์ แสงรัมย ์ 4 ไร่ 2 งาน 2,400 ก.ก. - 
9 นายบุญแสน แกว้กลู 10 4,300 ก.ก. - 
10 นายเสนอ บุญกองชาติ 4 2,200 ก.ก. GAP 
11 นายแวง ทวชีาติ 3 1,200 ก.ก. - 
12 นางสายม่าน ชูเชิดเช้ือ  8 4,200 ก.ก. - 
13 นายวนิ กรงกระโทก 5 2,200 ก.ก. - 
14 นางสนิท ทิพยน์างรอง 25 6,800 ก.ก. GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
15 นายวรีะฉตัย ์ทองค า 4 1,700 ก.ก. - 
16 นางพะเยา วเิศษพนัธ์ 5 1,500 ก.ก. - 
17 นางวรัีตน์  กิจสีสุข 4 1,500 ก.ก. - 

 
3.  รูปแบบเสริมสร้างความเข้มแข็ง

กลุ่มข้าวพนัธ์ุพืน้เมืองชุมชนบ้านลิ่มทอง ต าบล
หนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวดับุรีรัมย์  

จากการจดัเวทีวเิคราะห์ขอ้มูลร่วมกบั
ชุมชน จ านวน 50 คน เพื่อคน้หาแนวทางการ
สร้างความเขม้แข็งของกลุ่มขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง 

นั้นพบวา่ ในปัจจุบนัชุมชนยงัขาดองคค์วามรู้           
4 ประการ ไดแ้ก่ (1) การบริหารจดัการกลุ่มท่ีมี
ประสิทธิภาพ  (2) การตลาดขา้วปลอดสารพิษ 
(3) การแปรรูปขา้วท่ีหลากหลาย และ (4) การ
สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตรจึงไดข้อ้มูลสรุปร่วมกนัวา่ ควรไป
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ศึกษาดูงาน ฝึกอบรมในพื้นท่ีชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อน าองค์ความรู้ท่ีได้มาสู่การพฒันา จึงได้
ไปศึกษาดูงาน ณ พุทธสถานศีรษะอโศก และ
ราชธานีอโศก เก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่ม 
การปลูกผกัปลอดสาร อาหารปลอดภยั จากนั้น
คณะผูว้จิยัไดจ้ดัเวทีสรุปบทเรียนองคค์วามรู้ท่ี
จะน ามาพฒันา เพราะการรวมกลุ่มของชุมชน 
คือ ตอ้งการสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึน เพื่อให้เพียงพอ
ต่อการครองชีพของคนในชุมชน มีการส่งเสริม 
และสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก ในดา้น
เงินทุนและความรู้เพื่อประกอบอาชีพ อีกทั้ง
ตอ้งการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อให้ทนัต่อ
กระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2544, หนา้ 5) นภาภรณ์ หะวานนท ์
พิสมยั รัตนโรจน์สกลุ และสุรวุฒิ ปัดไธสง 
(2550, หนา้ 81) ไดก้ล่าววา่การรวมกลุ่มเป็น
ขั้นตอนแรกและขั้นตอนส าคญัในการพฒันา
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน เพราะการรวมกลุ่ม
เป็นการสร้างเครือข่าย ความสัมพนัธ์ทางสังคม
ระหวา่งคนในชุมชน เพื่ออุดมการณ์และแนวทาง
ในการปรับตวัร่วมกนั การรวมกลุ่มจึงท าให้เกิด
หรือเสริมพลงัของ "ความเป็นชุมชน" ให้มีแรง
เกาะเก่ียวแน่นแฟ้นยิ่งข้ึน ฉะนั้นการด าเนินการ

วิจยัร่วมกันกับชุมชนจึงท าให้ชุมชนได้เห็น
ปัญหาข้อจ ากัดของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ชุติมา สัจจานนัท์ (2553, หน้า 51) ไดก้ล่าวว่า 
การวิจัยเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนา
วชิาการ การศึกษามีบทบาทหนา้ท่ีหลกัในการ
ถ่ายทอด หรือเผยแพร่ความรู้ และการวิจัย
คิดค้น แสวงหา และพฒันาความรู้ใหม่ทั้ งสอง
ด้านคือ เป็นทั้งการถ่ายทอด สืบทอด สะสม
และเพิ่มพูนความรู้เพื่อเป็นตน้ทุนและต่อยอด
การพฒันาการใชข้อ้มูลวิจยัมาสร้างการมีส่วน
ร่วมให้ชุมชนได้เกิดการระดมสมอง ค้นหา
ทางออกบนปัญหาท่ีชุมชนก าลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบนั จนเกิดรูปแบบการสร้างความเขม้แข็ง
กลุ่มข้าวพันธ์ุพื้นเมืองชุมชนบ้านล่ิมทอง 
ได้แก่  รูปแบบการจดัโครงสร้างการบริหาร
จัดการกลุ่มและรูปแบบเพิ่มช่องทางการ            
จ  าหน่ายขา้วปลอดสารพิษมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1)  รูปแบบการจัดโครงสร้างการ
บริหารจัดการกลุ่ม   
  คณะผู้วิจัยและนักวิจัยชุมชน
บา้นล่ิมทอง พร้อมทั้งกลุ่มขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง
ชุมชนบ้านล่ิมทองระดมสมองร่วมกัน จนเกิด
การจดัโครงสร้างการบริหารจดัการกลุ่มขา้วพนัธ์ุ
พื้นเมือง  ชุมชนบา้นล่ิมทอง  โดยแบ่งออกเป็น  
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ประธาน รองประธาน เลขานุการ การเงินบญัชี 
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และสมาชิก
กลุ่ม เพื่อให้มีการบริหารจดัการท่ีมีรูปแบบท่ี
ชัดเจน พร้อมทั้งท าให้สมาชิกเข้าใจบทบาท
หนา้ท่ีของตนเอง พร้อมทั้งไดร่้วมกนัสร้างกติกา
กลุ่ม เพื่อเป็นขอ้ปฏิบติัร่วมกนัมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 
  (1)  สมาชิกกลุ่มขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองตอ้ง
ขายขา้วใหก้ลุ่มเท่านั้น  

(2)  สมาชิกทุกคนตอ้งเขา้ร่วมกิจกรรม
กลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ  

(3)  การปันผลการเงินให้แก่สมาชิก 
ไดแ้ก่  

3.1)  สมาชิกหาตลาดได ้ให้คิดค่า
ส่วนต่างใหแ้ก่สมาชิก  

3.2)  มี ปันผลรายได้กลุ่มปีละ 1 
คร้ัง คิดเป็น 10% ของรายไดท้ั้งหมด  

3.3)  ค่าตอบแทนการบรรจุขา้วอยู่
ในดุลพินิจของคณะกรรมการกลุ่ม โดยยึด
ตามเสียงโหวตเกินคร่ึงของสมาชิกท่ีมา
ประชุม  

(4) บทลงโทษ ไดแ้ก่  
4.1)  เตือน  
4.2)  ปรับ  

  4.3)  ไล่ออก  
(5) การประชุมกลุ่ม ก าหนดเดือนละคร้ัง  
(6) หากสมาชิกเอาเงินของกลุ่มไปใช้

ตอ้งถูกลงโทษตดัออกจากสมาชิกกลุ่ม  
 (7) การระดมทุนไดไ้ม่เกิน 500 บาท  
  (8) ค่าสมาชิก 100 บาท  
  (9) กรอกใบสมคัรสมาชิกแรกเขา้  
        (10)  ห้ามใช้สารก าจดัวชัพืช แต่ใช้ปุ๋ยเคมี
ไดไ้ม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อไร่ 
 นอกจากน้ีทางกลุ่มข้าวพนัธ์ุพื้นเมือง
บ้านล่ิมทองย ังได้ตั้ ง ช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มข้าว
ปลอดสารบา้นล่ิมทอง” เพื่อเป็นส่ือกลางให้
ลูกคา้ท่ีสนใจขา้วปลอดสารไดรู้้จกั ขณะเดียวกนั
กลุ่มข้าวพนัธ์ุพื้นเมืองบ้านล่ิมทองยงัมีวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีมีความพร้อมท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ศกัยภาพของกลุ่ม ได้แก่ มีเคร่ืองสีขา้วขนาด
เล็กสามารถท าการสีข้าวให้กับสมาชิกใน
หมู่บ้านได้ มีอาคารสถานท่ีรองรับข้าวของ
สมาชิกท่ีมีขนาดใหญ่ และขนาดกลางสามารถ
รองรับการท ากิจกรรมการแพ็กขา้วของสมาชิก
ได้ มีเคร่ืองแพ็กข้าวสุญญากาศ มีพดัลมเป่า 
ซ่ึงใช้ในกระบวนการสีข้าวท าให้แยกเศษ
ละอองหรือส่ิงเจือปนออกจากขา้ว มีสมาชิก
ในกลุ่มท่ีผลิตขา้วปลอดสารพิษ จ านวน 1 คน  
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โดยมี 2 คน ท่ีผ่าน GAP และมีสมาชิกก าลงั
ด าเนินการเพิ่มการปลูกข้าวพันธ์ุพื้นเมือง
ปลอดสารพิษ อีก 13 คน ไดแ้ก่  ขา้วจ๊ิบ ขา้ว
หอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวเหลืองปลาซิว               
ขา้วมะลิแดง ซ่ึงมีหน่วยงานภาครัฐให้การ
สนบัสนุน ได้แก่ เกษตรอ าเภอ และศูนยว์ิจยั
ขา้วนครราชสีมา (อ าเภอพิมาย) นอกจากน้ียงั
มีกองทุนหมู่บ้านท่ีจะน ามาใช้ในการรับซ้ือ
ขา้วจากสมาชิกในชุมชน จ านวน 200,000 บาท  
 2)  รูปแบบการเพิ่มช่องทางจ าหน่าย
ข้าวปลอดสารพษิ 
  รูปแบบการเพิ่ม ช่องทางการ 
ตลาดของกลุ่มข้าวพนัธ์ุพื้นเมืองชุมชนบ้าน 
ล่ิมทอง มี 3 รูปแบบ ไดแ้ก่  (1) ช่องทางการตลาด
ในกลุ่มเครือข่ายข้าวปลอดสารพิษจังหวดั
บุรีรัมย ์(2) ช่องทางการตลาดกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ (3) ช่องทางการตลาดกบัหน่วยงาน
ภาคเอกชน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1)  ช่องทางการตลาดในกลุ่ม
เครือข่ายขา้วปลอดสารพิษจงัหวดับุรีรัมย ์โดย                 
เน้นประชาสัมพนัธ์ข้อมูลผ่าน อี-คอมเมิร์ซ                 
(e-commerce)  ผ่านช่องทาง Facebook Line 
ให้กบัสมาชิกท่ีสนใจขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองปลอด
สารพิษไปรับประทาน ได้แก่  กลุ่มปราชญ ์

ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มเกษตรปลอด
สารพิษ  ก ลุ่ม เกษตรอินทรีย์ ก ลุ่มชมรม
ผูสู้งอายจุงัหวดับุรีรัมย ์เป็นตน้  

(2) ช่ อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด กับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยสร้างความร่วมมือกับ
ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอนางรอง ส านัก 
งานเกษตรอ าเภอนางรอง และโรงพยาบาล
นางรองให้ช่วยประชาสัมพนัธ์แก่กลุ่มบุคคล
ท่ีสนใจต้องการซ้ือข้าวพนัธ์ุพื้นเมืองปลอด
สารพิษ ซ่ึงในแต่ละคร้ังจะมีการสั่งซ้ือขา้วจาก 
แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาล            
อ าเภอนางรอง จ านวน 200 - 300 กิโลกรัม 
เพื่อน าไปรับประทานและเป็นขา้วให้กบัผูป่้วย
ในโรงพยาบาล 

(3) ช่ อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด กับ
หน่วยงานภาคเอกชน จะมีมูลนิธิไทยคมเป็น
องค์กรท่ีมีการสั่งซ้ือข้าวจากกลุ่มข้าวพนัธ์ุ
พื้น เ มือง ท่ีปลอดสารพิษเป็นจ านวนมาก
ประมาณ 20-30 ตนั เพื่อน าไปรับประทานและ
เป็นของฝากใหก้บัพนกังานของมูลนิธิไทยคม 
ผลจากการสั่ง ซ้ือเป็นจ านวนมาก จึงเป็น
สาเหตุท่ีส าคญัท าให้กลุ่มข้าวพนัธ์ุพื้นเมือง
บ้านล่ิมทอง ต้องมีการขยายกลุ่มและเพิ่ม
คุณภาพขา้วให้ไดม้าตรฐาน เช่น ใบรับรองจาก
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GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์เป็นตน้ ซ่ึงเป็น
การการันตีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภยั 
และยงัเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กวา้งข้ึน
อีกดว้ย อีกทั้งยงัเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ
ให้กบัเกษตรกรในชุมชน ตอบโจทยน์โยบาย
รัฐบาลท่ีตอ้งการให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่ม
การผลิตใหเ้ขม้แขง็ เพิ่มอ านาจการต่อรองจาก
ผูค้า้คนกลางและจุดหมายปลายทาง คือ การให้
ชุมชนเกิดการพึ่งตนเองได ้
 ดงันั้นการเกิดชุมชนเขม้แข็งของกลุ่ม
จึงเป็นทิศทางไปสู่การพฒันาประเทศ เพราะการท่ี 
ชุมชนเขม้แข็งท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้พฒันา 
บนพื้นฐานทุนทางสังคม ทุนทางวฒันธรรมท่ี
สอดคล้องกับวิถี ชีวิตความเป็นอยู่  ตลอดจน        
เกิดการผสมผสานความรู้ภายนอกชุมชนท่ีให้
การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรม
ความรู้ การสนบัสนุนบุคลากร และสนบัสนุน
งบประมาณ ให้ประชาชนเป็นทุนท่ีใชส้ าหรับ
การพฒันาชุมชนตนเอง (อุทิศ ทาหอม, 2561, 
หน้า 284) การด าเนินการท่ีมีการรวมตวัของ
กลุ่มคนจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีโครงสร้างเพื่อให้
เกิดการท างานร่วมกนัอย่างเป็นระเบียบและมี
ประสิทธิภาพ ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้แก่
สมาชิกของกลุ่มโดยผ่านระบบโครงสร้างกลุ่ม 

เพื่อสมาชิกจะได้ด าเนินกิจกรรมให้บรรลุ
ว ัตถุประสงค์ตามท่ีกลุ่มก าหนด (สุภาวดี  
เจริญเศรษฐมห, 2558, หนา้ 70) ฉะนั้นการจดั
โครงสร้างกลุ่มขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองของชุมชน
บา้นล่ิมทอง จึงเป็นการสร้างอ านาจและพลงั
การต่อรองกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาค 
เอกชน ในการสร้างทางเลือกของเกษตรกร 
และสะทอ้นให้เห็นการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
ท่ีไม่ยอมแพต่้อสถานการณ์ปัญหาราคาข้าว
ตกต ่าในปัจจุบนั นอกจากน้ียงัสร้างภูมิคุม้กนั
ทางสังคมท่ีรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
 
อภิปรายผล 
 การมีส่วนร่วมเป็นหวัใจส าคญัของการ
พฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน ท าให้ประชาชนก าหนด
ความตอ้งการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
ดว้ยตวัเอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจ
มีลกัษณะคือ (1) การมีส่วนร่วมในการศึกษา
ชุมชน ซ่ึงจะเป็นการกระตุน้ให้ประชาชนได้
ร่วมกันเรียนรู้สภาพของชุมชน การด าเนิน
ชีวิต ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการร่วมกันค้นหาปัญหา 
สาเหตุของปัญหา ตลอดจนความส าคญัของ
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ปัญหา (2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
(3) การมีส่วนร่วมการด า เนินการพฒันา 
(4) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการ
พฒันา (5) การมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล (ปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ , 
2543, หน้า 143) เพื่อให้เห็นการขับเคล่ือน
ชุมชนต่อไปสู่ความเข้มแข็ง ความเอ้ืออาทร 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความเสียสละท่ีมีต่อกนั
ระหว่างคนในชุมชน ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็น
ฐานท่ีแข็งหรือเป็นภูมิปัญญาระดับชุมชน 
ส าหรับการต่อตา้นปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมาจากนอก
ชุมชน (อคิน รพีพฒัน์, 2542, หนา้ 3) สามารถ
บริหารจดัการตนเอง จดัการทรัพยากร มีความรัก
ทอ้งถ่ิน เคารพในวฒันธรรม ภูมิปัญญา มีการ
รวมกลุ่มเป็นเครือข่าย พออยู่พอกิน มีชีวิตอยู่
อย่างมีศกัด์ิศรีและสมดุลกบัธรรมชาติ (เสรี 
พงศ์พิศ, 2548, หน้า 5) ดงันั้นการเกิดความ
เข้มแข็งของชุมชนนั้นต้องพฒันาแบบองค์
รวมโดยการพฒันาชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ต่อเน่ือง ทั้ งน้ีการพฒันาองค์กรต้องกระท า
โดยคนในชุมชนซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีปัญหา 
มีความตอ้งการในการแกปั้ญหาร่วมกนั รวมทั้ง
มีความรัก ความเอ้ืออาทรจริงใจต่อกนัภายใต้
ภูมิปัญญา ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน จึงจะท าให้ชุมชนมี 
ความเขม้แข็งอยา่งย ัง่ยืน คณะผูว้ิจยัขอน าเสนอ
ประเด็นการอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. พฒันาการกลุ่มขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองของ 
ชุมชนบา้นล่ิมทอง ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอ
นางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ ชุมชนบา้นล่ิมทอง
มีพฒันาการชุมชนแบ่งออกเป็น 3 ยุค ไดแ้ก่ 
ยุคก่อตั้ งชุมชนกับการเพาะปลูกข้าวพันธ์ุ
พื้นเมือง ยุคเปล่ียนแปลงการเพาะปลูกข้าว
พนัธ์ุพื้นเมือง และยุคปลูกขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง
แบบพึ่งพาตนเองทั้ง 3 ยุคนั้นเป็นการสะทอ้น
ให้เห็นถึงพฒันาการทางการเกษตรตั้งแต่การ
ผลิตเพื่อยงัชีพ มาผลิตเพื่อพาณิชย ์จนท าให้
ระบบนิเวศในการท านา ท าไร่ ท าสวนไดรั้บ
ผลกระทบ จนกระทัง่ชุมชนไดน้ าองคค์วามรู้
ศาสตร์พระราชามาประยุกตใ์ช้ในการท าเกษตร 
โดยเฉพาะการปลูกข้าวปลอดสารจนท าให ้           
เกิดการรวมกลุ่มจ านวน 17 คน ในการท าเป็น
เกษตรกรตน้แบบ จนท าใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เห็นความส าคญั ไดแ้ก่ ศูนยว์ิจยัขา้วนครราชสีมา 
ส านกังานเกษตรอ าเภอนางรอง มูลนิธิไทยคม 
เป็นต้น ได้เข้ามาสนับสนุนทั้ งด้านความรู้ 
บุคลากร และงบประมาณ ในการขับเคล่ือน
การท าขา้วปลอดสารบา้นล่ิมทอง 
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2.  สถานการณ์ปัญหากลุ่มข้าวพันธ์ุ
พื้นเมืองของชุมชนบา้นล่ิมทอง ต าบลหนอง-
โบสถ์ อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย์ พบว่า 
ปัจจุบันชุมชนบ้านล่ิมทองก าลังเผชิญกับ
ปัญหา 3 ด้าน คือ (1) ปัญหาด้านการตลาด 
(2) การบริหารจดัการกลุ่มท่ีเขม้แข็ง (3) การ
ขยายกลุ่มท่ีชดัเจน ซ่ึงยงัไม่สามารถจดัการกบั
ปัญหาได้ จึงส่งผลให้กลุ่มขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง
ชุมชนบา้นล่ิมทองไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ขยายกลุ่มใหมี้จ านวนมากข้ึน เน่ืองจากยงัขาด
ขอ้มูลท่ีท าให้คนในชุมชนมองเห็นคุณค่าและ
ความส าคญัในการปลูกขา้วปลอดสารพิษ เพราะ 
สมาชิกบางคนยงัน าผลผลิตไปขายให้โรงสี
ทัว่ไป ยงัไม่มีตลาดเฉพาะทางท่ีมารับซ้ือขา้ว 
จึงท าให้คนในชุมชนยงัไม่เห็นความส าคัญ 
จากงานวิจยัของ ยุพิน เถ่ือนศรี นิชภา โมราถบ 
(2559) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การพฒันาเครือข่าย
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรียใ์นจงัหวดัอุตรดิตถ์ :
กรณีศึกษา ต าบลวงักะพี้  อ  าเภอเมือง จงัหวดั
อุดรดิตถ์ พบว่า สถานการณ์ของเครือข่าย               
ผูป้ลูกขา้วอินทรียมี์เกษตรกรท่ีผลิตขา้วอินทรีย์
ในระยะปรับเปล่ียนจ านวน 30 คน ผลผลิตจะขาย
ในรูปของขา้วเปลือก สภาพปัญหาของเกษตรกร

ไดแ้ก่ ขาดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีการเพิ่ม
ผลผลิต ขาดแกนน าของกลุ่มท่ีเป็นทางการ 
ผลลพัธ์ของงานวิจยั ไดแ้ก่ กลไกการบริหาร
จดัการเครือข่ายเกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรีย์
และรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร          
ผูป้ลูกข้าวอินทรีย์ต  าบลวงักะพี้  อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัอุตรดิตถ์ เกิดศูนยก์ารเรียนรู้เครือข่าย
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วอินทรียต์  าบลวงักะพี้  เกิด
เครือข่ายด้านการผลิตและการตลาดของ
เกษตรกรขา้วอินทรียท์ั้งภายในและภายนอก
จงัหวดั และเกิดภาคีเครือข่ายสนบัสนุนกลุ่ม
เกษตรกรในพื้นท่ีอยา่งเป็นรูปธรรม 
 ดังนั้ น  จะเ ห็นได้ว่าการค้นหาองค์
ความรู้ผ่านการท าวิจัย  โดยการวิ เคราะห์
ปัญหา ศกัยภาพ องค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคล่ือนกลุ่มข้าว
พนัธ์ุพื้นเมืองชุมชนบ้านล่ิมทอง จนได้เกิด
การวางแผนโครงการสร้างการบริหารจดัการ
กลุ่ม โดยตั้งช่ือกลุ่มว่า “กลุ่มขา้วปลอดสาร
บา้นล่ิมทอง”  ผลจากการด าเนินการดงักล่าว
ส่งผลให้จากสมาชิก 17 คน เพิ่มข้ึนอีก 13 คน 
รวมมีสมาชิก 30 คน จึงนับได้ว่า  การใช้
ปัญหาเป็นตวัน า แลว้ใช้กระบวนการวิจยัไป
ช่วยค ล่ีคลายปัญหา จนท าให้ ชุมชนเกิด
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ปัญญาไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

3.  พฒันารูปแบบการเสริมสร้างความ
เขม้แข็งกลุ่มขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองของชุมชนบา้น
ล่ิมทอง ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง 
จงัหวดับุรีรัมย  ์ พบวา่ ชุมชนบา้นล่ิมทองเป็น
ชุมชนหน่ึงท่ีเกษตรกรปลูกขา้วพนัธ์ุพื้นเมือง 
และมีการรวมกลุ่มกนัขายสู่ตลาด ท่ีผา่นมายงั
ไม่มีรูปแบบจดัการโครงสร้างท่ีดีมีประสิทธิภาพ
จึงท าให้เกิดปัญหาหลาย ๆ อย่าง เช่น ปัญหา
การตลาด การบริหารจัดการกลุ่มท่ีเข้มแข็ง 
การขยายกลุ่มท่ีชัดเจน เป็นต้น ผลจากการ
ด าเนินงานจึงเกิดรูปแบบการจัดการตลาด             
3 รูปแบบ ได้แก่  (1) ช่องทางการตลาดใน
กลุ่มเครือข่ายข้าวปลอดสารพิษจังหวดั (2) 
ช่องทางการตลาดกับหน่วยงานภาครัฐ และ             
(3) ช่องทางการตลาดกบัหน่วยงานภาคเอกชน 
ทั้ง 3 รูปแบบจึงเป็นการเพิ่มโอกาสทางการ
ขายขา้วให้กบักลุ่มขา้วปลอดสารพิษบา้นล่ิม
ทอง จากการวิจัยของ ปราโมทย์ ยอดแก้ว 
(2560) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การพฒันาการ
ตลาดขา้วอินทรียใ์นสังคมไทยพบว่า การพฒันา 
การตลาดข้าวอินทรีย์ในสังคมไทย ต้องรู้จกั
การหาโอกาสทางการตลาด เพื่อการพฒันาการ

ตลาด 3 ขั้นตอนคือ (1) ขั้นแรกเป็นการพฒันา
ชาวนาให้มีจิตวิญญาณเกษตรอินทรีย ์มีความรู้
ความเช่ียวชาญสามารถพฒันาพื้นท่ีเป็นแหล่ง
เรียนรู้หรือเพื่อการท่องเท่ียวได ้(2) ขั้นท่ีสอง
เป็นการผลิตท่ีเน้นคุณภาพ ให้ถึงคุณค่าต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ และ (3) ขั้นท่ีสามเป็น
การบูรณาการส่งเสริมการตลาดอินทรียเ์ชิงรุก
อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการมีตลาดนัดสีเขียว 
การจ าหน่ายให้กบัองค์การหน่วยงานของรัฐ 
หรือการพฒันาการตลาดร่วมกนัของทุกภาค
ส่วนตามวถีิสังคมไทย  

ดังนั้น จะเห็นว่ารูปแบบการเสริมสร้าง
กลุ่มขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองบา้นล่ิมทองให้เขม้แข็ง
นั้น นอกจากจะมีการจดัระบบโครงสร้างกลุ่ม
แล้ว จ  าเป็นตอ้งมีการเพิ่มช่องทางการตลาดท่ี
หลากหลาย เพื่อใหเ้กษตรกรไดเ้กิดแรงบนัดาลใจ
ในการผลิตขา้วปลอดสารพิษ การใชก้ระบวนการ 
วิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จึงท าให้
เกษตรกรไดค้น้หาองคค์วามรู้ ปัญหาขอ้จ ากดั
ของตนเอง เพื่อน ามาสู่การวิเคราะห์ วางแผน 
แก้ไขปัญหา จนเกิดรูปแบบเสริมสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มข้าวพันธ์ุพื้นเมืองชุมชนบ้าน      
ล่ิมทอง ได้แก่ โครงสร้างกลุ่ม กติกากลุ่ม 
การเงิน การปันผล การตลาด การประชาสัมพนัธ์
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ตลอดจนการระดมทุนจากสมาชิกคนละ 100 
บาท เพื่อท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและรู้สึก
ความเป็นเจา้ของในการท างานร่วมกนั จากขอ้
คน้พบดงักล่าวจึงเป็นการสะทอ้นให้เห็นว่า
การท่ีจะท าให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งได้ส่ิง
ส าคญัคือ การมีส่วนร่วม มีลกัษณะท่ีส าคญัคือ 
(1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการตดัสินใจ 
(2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินการ 
และ (3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในผลประโยชน์ 
โดยท่ีการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นจะช่วย

สร้างความโปร่งใสและเพิ่มคุณภาพการตดัสินใจ
ของภาครัฐใหม้ากข้ึนดว้ย 
   ฉะนั้น ชุมชนมีสภาพรวมเป็นปึกแผ่น 
สมาชิกของชุมชนมีการพึ่งพาอาศยัและร่วมมือ
ในกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถพึ่งพาตนเองได ้
โดยมีปัจจยัพื้นฐานการด ารงชีพเพื่อครอบครัว
และชุมชนของตนเอง สามารถควบคุมและ
จดัการกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ยตนเอง 
โดยอาศัยความรู้ และภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
เป็นหลกัส าคญัในการพฒันา 
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