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aaaaaaaaThe Development of Bangkhunsai Community Learning Center, Bangkhunsai, 
Banlaem, Petchaburi Province is a qualitative research aimed to study the operations, 
problems and obstacles of Bangkhunsai Community Learning Center and set the 
development guidelines for the establishment of learning centers in the future by means of in-
depth interviews, participatory and non-participatory observations. The main informants 
include the committees and the members of the Community Learning Center, the 
agriculturalists who used its services, the visitors of the Community Learning Center, as well 
as the officers of the agricultural office and the agricultural cooperative office of Phetchaburi 
Province with totally 20 persons. From the study result, it is found that currently in the 
community there was an organic-agricultural participatory learning center that had been 
advised and financially supported from the government sectors. It was a cooperation in 
working, thinking, planning, problem-solving, practicing and benefit-gaining without command 
and order from the supporting sectors. The problems found were: the lack of academic 
materials systematically codifying knowledge from local experts and philosophers; the lack of 
system to organize interesting exhibitions; the lack of public relations to bring enough 
outsiders to come for the services; the lack of internet access; the lack of local users as it is 
mainly the outsiders who came for the training under the government project; and the lack of 
evaluation system. The center should supply development guidelines by: producing 
knowledge materials under the cooperation with local educational institutions; creating the 
system to organize interesting exhibitions; increasing public relation channels and display 
spaces for local culture and wisdom; mobilizing budget to support the internet system; setting 
up the campaign to encourage local people to make use of the learning center; creating the 
community learning center network; and developing the system to evaluate the operation 
results of the learning center.  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สังคมปจจุบันอยูในยุคเปลี่ยนผานจากสังคมที่ใหความสําคัญกับสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสังคมที่มีสารสนเทศเปนฐาน (Information-based society) มาเปนสังคม
ที่ใหความสําคัญกับความรู คือมีความรูเปนฐานหรือท่ีเรียกวา สังคมฐานความรู (Knowledge-based 
society) นั่นคือ การเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm shift) ที่เคยมีลักษณะของ “สารสนเทศคือ
อํานาจ” (Information is power)” มาเปน “ความรูคืออํานาจ (Knowledge is power)”  ความรูเปนสิ่งที่
อยูคูกับชีวิตมนุษยมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย ความรูทําใหมนุษยแตกตางจากสัตวโลกประเภทอื่น 
มนุษยใชความรูในการดําเนินชีวิตทุกดาน ในทุกชวงวัยของชีวิตไมวาจะเปนดานการศึกษาเลาเรียน 
การประกอบอาชีพ การแกไขปญหา และอ่ืน ๆ นานัปการ (อัญญาณี  คลายสุบรรณ  2550 : 1) 
 การจัดการความรูเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของประเทศไทย เปนประเด็นที่ไดรับความ
สนใจอยางกวางขวาง ทั้งในหนวยงานธุรกิจ ภาครัฐ หรือแมกระทั่งในระดับชุมชนก็ไดมีความ
พยายามและตื่นตัวในการจัดการความรูซ่ึงเปนภูมิปญญาของชาวบานเพื่อเนนใหมีการถายทอดและ
เก็บรักษาไวไมใหภูมิปญญาเหลานี้สูญสิ้นไป 
 องคกรทั้งภาคธุรกิจเอกชนและหนวยงานของรัฐ ตกอยูทามกลางกระแสของการแขงขัน
และความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หนทางที่จะรอดพนวิกฤติดังกลาวไดและประสบความสําเร็จ
เหนือคูแขง นอกจากจะระดมทรัพยากรทุกชนิดเพื่อการบริหารจัดการแลว กลยุทธที่สําคัญประการ
หนึ่งคือ การใหความสําคัญกับ “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย” ในฐานะที่เปนทรัพยสินอันมี
คายิ่งขององคกร จนกระทั่งบางองคกรไดใหการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกลยุทธหรือกลไก
สําคัญเพื่อขับเคล่ือนองคกร นอกจากนั้นยังใหความสําคัญกับ “ความรู” ซ่ึงอยูในตัวบุคคลและ
ความรูขององคกร อันจะนํามาซึ่งการสรางความรูหรือนวัตกรรมใหม ๆ ขององคกร แนวคิดที่นํามา
ประยุกตใชสําหรับการบริหารจัดการองคกรยุคใหมที่ไดรับความสนใจอยางยิ่งประการหนึ่งคือ การ
จัดการความรู (Knowledge Management : KM) ซ่ึงเปนแนวคิดทั้งศาสตรทั้งศิลปของกระบวนการ
เชิงระบบที่เกี่ยวของกับการประมวลขอมูล  สารสนเทศ ความคิด การกระทําตลอดจนประสบการณ
สสส 
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ของบุคคลเพื่อสรางเปนความรู หรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลที่บุคคล 
สามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตาง ๆ ที่องคกรจัดเตรียมไว เพื่อนําความรูที่มีอยูไปประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงกอใหเกิดการแบงปนและโอนถายความรู และในที่สุดความรูที่มีอยูจะแพรกระจาย
และไหลเวียนทั่วทั้งองคกรอยางสมดุล รวมทั้งเปนไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลิต
และองคกร  (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2548,  อางถึงใน กิตติญาภรณ  ซุยลา 2549 : 2) 
 การเรียนรูนั้นเปนเครื่องมือที่สําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีหลายวิธี เชน การจดั
ฝกอบรม (Learning) คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางตอเนื่องอันเนื่องมาจากการ
ฝกหัดหรือประสบการณของแตละบุคคล ซ่ึงอาจเกิดขึ้นไดทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
การเรียนรูทําใหบุคคลมีการปรับตัวทั้งดานสวนตัว สังคม และส่ิงแวดลอม เพื่อใหสามารถดํารงชวีติ
อยูทามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงได แตเมื่อกลับมาพิจารณาถึงบทบาทในการจัดการศึกษา
ของไทยที่ผานมาจะพบวาการจัดการศึกษาในประเทศไทยมักมุงเนนแตเฉพาะการศึกษาในระบบ
เปนสวนใหญซ่ึงไมสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันได (รุง  แกวแดง  2542  : 3) 
 ในระดับนโยบายการพัฒนาประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (2549  : 40-41)ไดใหความสําคัญตอประเด็นการเรียนรูของคนในสังคมไทยไวเปนอันดับ
แรก ในอันที่จะผลักดันการพัฒนาประเทศไทยไปสูวิสัยทัศนที่ตองการเห็นสังคมไทยเปน “สังคม
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ที่ไดกําหนดไวในยุทธศาสตรวาดวยการพัฒนาคุณภาพและสังคมไทย
สูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยมีสาระสําคัญวาดวยการสรางและพัฒนากําลังคนที่เปน
เลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับ
ชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศขอที่ 2ไดกําหนดใหมีการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่
มั่นคงของประเทศโดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็งดวยการ
สงเสริมการรวมตัว รวมคิด รวมทําในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความ
พรอมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางเปนขั้นเปน
ตอน มีเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริมสรางศักยภาพชุมชน
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนแกชุมชนในการนําไปสู
การพึ่งตนเอง รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 
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 นวัตกรรมการจัดการศึกษาแบบศูนยการเรียนรูกําลังมีบทบาทสําคัญอยางมากตอ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนในปจจุบัน เพราะเปนรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูที่ผูเรียน
สามารถเขาถึงแหลงความรู และสามารถศึกษาไดดวยตนเองตามความสนใจและความสามารถที่
แตกตางกันของผูเรียนแตละคน โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่มุงหวังใหเกิดการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
 ชุมชนบางขุนไทร ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในอดีตเปน
ชุมชนที่สามารถพึ่งตนเองไดทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะเรื่องอาหาร เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของ
ตําบลบางขุนไทร ที่มีความหลากหลายในระบบนิเวศน เชน มีพื้นที่เปนปาชายเลน ซ่ึงเปนแหลงที่
อยูและขยายพันธุของสัตวน้ําทะเลชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะหอยแครง หอยเสียบ ที่นี่อาจกลาวไดวา
เปนแหลงหอยแครงธรรมชาติที่ใหญที่สุดของประเทศ เนื่องจากลักษณะหาดโคลนของบางขุนไทร 
เกิดจากตะกอนของแมน้ําสายสําคัญของภาคตะวันตก คือแมน้ําเพชรบุรีและแมน้ําแมกลอง ที่ไหล
ลงสูทะเลนําเอาตะกอนแมน้ําลงมาดวย และพัดเขาสูฝงในยานตําบลบางขุนไทรและพื้นที่ใกลเคียง
ทําใหพื้นที่หาดโคลนของตําบลบางขุนไทร เปนแหลงขยายพันธุที่สําคัญของสัตวทะเลประเภท กุง 
หอย ปู ปลา ดังนั้น เศรษฐกิจยุคแรกของชุมชนบางขุนไทรจึงมีฐานรองรับจากทรัพยากรทางทะเลที่
อุดมสมบูรณ วิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยูชายฝง 
 ตอมามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญหลายดานในชุมชน เชน มีการขุดคลองชลประทานเขา
มาในพื้นที่ การสรางเขื่อน การสรางถนนกั้นน้ําเค็ม รวมถึงมีการใชทรัพยากรทางทะเลจากคนนอก
ชุมชน สถานการณเหลานี้ไดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจสังคมภายในชุมชน วิถีชีวิตของชุมชน
เริ่มเปลี่ยนแปลงไป มีการอพยพไปทํางานตางถิ่น อาชีพดั้งเดิมของชุมชน เชน การทําประมงดวย
อวนลาก ยอ คอย ๆ หมดไป มีอาชีพใหมเกิดขึ้น เชน การทํานาเกลือในชุมชนที่มีพื้นที่อยูติดชายฝง 
 จากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนบางขุนไทรตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทําใหชุมชน
พยายามหาทางออกบนพื้นฐานที่สอดคลองกับศักยภาพของตนเอง เชน การทํานาเกลือเพื่อทดแทน
อาชีพการทําประมงอวนลาก และทํายอ รวมทั้งริเร่ิมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน กุง ปลา เปนตน 
ปจจุบันชุมชนบางขุนไทรเปนแหลงผลิตเกลือสมุทรที่สําคัญแหงหนึ่งของภาคตะวันตก มีพื้นที่ทํานา
เกลือกวาหกพันไร 
 การปรับตัวของชุมชนในดานอื่นนอกเหนือจากเรื่องอาชีพแลว ที่เดนชัดคือ การรวมตัว
ของชาวบานเพื่อปกปองสิทธิประโยชนของชุมชน  เชน กรณีการรวมตัวของกลุมอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เปนการรวมตัวของผูนําและชาวบานที่ไดรับผลกระทบจากกรณีเรือ
คราดหอย คณะกรรมการและชาวบานในพื้นที่ตางทํางานดวยความเสียสละและอดทน แมใน
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ระยะแรกสมาชิกจะมีจํานวนไมมากก็ตาม แตจากการทํางานทุมเทของกลุมฯ ก็สามารถแกปญหา
เรือที่ลักลอบเขามาคราดหอยไดระดับหนึ่ง กวา 10 ป ที่ทางกลุมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเลไดดําเนินกิจกรรมมา ปจจุบันจึงเปนที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น และชุมชนบางขุนไทรก็เปนที่
รูจักของสาธารณะชนทั้งภาครัฐและเอกชน การเสียสละรวมกันของชุมชนเพื่อรักษาแหลงทํามาหา
กินของสวนรวมอยางเชน ดอนหอยแครง เปนกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงสํานึกสาธารณะที่นาชื่นชม
เปนสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนบางขุนไทร จึงทําใหชุมชนบางขุนไทรสามารถปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี  ปจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนใหชุมชน
สามารถปรับตัวใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปจจัยภายในและภายนอก และเปน
จุดแข็งของชุมชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน ความหลากหลายในชุมชน ความไดเปรียบเรื่องทําเล
ที่ตั้ง ความเปนเอกภาพในชุมชน การยอมรับจากสังคมภายนอก และภูมิปญญาทองถ่ิน ที่ถือวาเปน
ทุนทางสังคมที่สําคัญของชุมชนบางขุนไทร ที่มีสวนชวยใหชุมชนคงความเปนสังคมชนบทอยูได 
องคความรูทองถ่ินตาง ๆ ที่ไดส่ังสมกันมาหลายชั่วอายุคนไดกลายเปนพลังอันสําคัญที่ทําใหการ
ปรับตัวตอสถานการณตาง ๆ ของชุมชนผานไปดวยดี จากความหลากหลายในดานตาง ๆ ที่มีอยูใน
ชุมชน   การผสมกลมกลืนกันอยางลงตัวของวิถีชีวิตที่หลากหลาย ชุมชนบางขุนไทรจึงเปนแหลง
ส่ังสมประสบการณความรูในดานตาง ๆ ไวมากมายหลายดานที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพ ดวย
ปจจัยตาง ๆ ขางตนมีผลทําใหชุมชนบางขุนไทรเปนชุมชนที่มีความยืดหยุนสูง สามารถปรับเปลี่ยน
แนวทางการครองชีพไดเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของตนเองจนเปนที่ยอมรับของสังคม
ภายนอกและเปนชุมชนที่นาติดตามศึกษาเปนอยางยิ่ง (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2545 : 29-33) 
 แผนแมบทชุมชน เปนอีกแนวทางหนึ่งในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ที่ผานมา
จึงมีการสงเสริมการทําแผนแมบทชุมชนกันอยางแพรหลาย ทั้งในระดับหมูบานและตําบล อยางไร
ก็ตามแผนแมบทชุมชนจะสามารถขับเคลื่อนโครงการตาง ๆ ตามทิศทางที่บรรจุไวไปไดมากนอย
แคไหน ขึ้นอยูกับการรวมกลุมกัน เกิดกระบวนการเรียนรูจากการทําแผน ก็จะสามารถนําพาแผน
ไปสูการปฏิบัติไดดี ชุมชนบางขุนไทร จึงไดวิเคราะหปญหาของชุมชนแลวจัดทําแผนแมบท ขอมูล
ที่ไดจากการทําแผนแมบทชุมชน จะทําใหทราบวาที่ไหนมีความรู ภูมิปญญาดานใด และพัฒนาขึ้น
มาเปนแหลงเรียนรู กระจายอยูทั่วทั้งหมูบาน เชน การพัฒนากลุมอาชีพแปรรูปอาหารทะเล  กลุม
เกษตรอินทรีย กลุมทอผา เปนตน 
 จากการปรับตัวของชุมชนและการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินจากรุนสูรุนของชุมชนบางขุน
ไทร เกิดจากการสั่งสมประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนาและถายทอด
สืบตอกันมา เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของชุมชนใหเหมาะสมกับยุคสมัย โดยมีผูรู มีผูมี
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ประสบการณ ที่สามารถจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของชุมชน หรือผูที่ไดรับ
การยกยองวาเปน “ครูของชุมชน”   กลาวไดอีกนัยหนึ่งก็คือ เปนการจัดการที่เกิดขึ้นโดยชุมชน โดย
ผูมีประสบการณที่สามารถดําเนินการใหเกิดกระบวนการเรียนรูดวยวิธีการที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของชุมชนนั้น ๆ นั่นเอง 
 ทามกลางการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การศึกษาหาความรูนับเปนปจจัยสําคัญที่จะชวย
ใหบุคคลปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การเรียนรูเปนเครื่องมือที่สําคัญ
ของการพัฒนา ทําใหบุคคลมีการปรับตัวทั้งทางดานสวนตัว สังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถ
ดํารงชีวิตอยูทามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงได และการจัดการศึกษาในระบบไมสามารถ
พัฒนากระบวนการเรียนรูใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบันได
ทั้งหมด การศึกษาที่พยายามจะจัดใหไดมาตรฐานเดียวกันทั้งหลักสูตร ระยะเวลา วิธีการเรียน 
การสอน ยอมไมเหมาะกับกลุมเปาหมายที่หลากหลายตามสภาพของปญหาและวิถีชีวิตความเปนอยู
ของบุคคล การศึกษาจึงจําเปนตองมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเหมาะสมกับกลุมอายุ กลุมปญหา 
สภาพพื้นที่ และความตองการของบุคคล ศูนยการเรียนรูชุมชนจึงเปนแหลงการเรียนรูอีกแหงหนึ่ง 
ที่จะชวยสงเสริมสนับสนุนความหลากหลายของการไดมาซึ่งความรู ดังนั้น หากชุมชนไดรวมพลัง
สรรสรางศูนยการเรียนรูชุมชนก็จะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับประชาชนที่จะมาแสวงหาความรู
ตาง ๆ ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ศูนยการเรียนรูจึงเปนของประชาชนในชุมชน เปนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู เปนแหลงบริการขอมูลขาวสาร ศูนยการเรียนรูชุมชนจึงเปรียบเสมือนสถานีเติม
ปญญาใหกับประชาชนในชุมชน ในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ชุมชนบางขุนไทร เปนอีกชุมชนหนึ่งที่ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงดังกลาว คนใน
ชุมชนจึงไดรวมกลุมกันแลกเปลี่ยนความรู โดยเนนกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม และมุงการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง จึงได
รวมกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนาการเรียนรูจากกลุมไปสูการกอตั้งศูนยการเรียนรูของ
ประชาชน ที่ดําเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน อันจะกอใหเกิดความเข็มแข็งของคนใน
ชุมชน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาศูนยการเรียนรูชุมชน (ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน) หมู 5 
บานดอนผิงแดด  ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใหทราบถึงการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานศูนยการเรียนรูชุมชน 
2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษาถึงการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานศูนยการเรียนรู
ชุมชน (ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน) หมู 5 บานดอนผิงแดด  ตําบลบางขุนไทร  อําเภอบานแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี 
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 2.2 เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน (ศูนยเครือขายปราชญ
ชาวบาน) หมู 5 บานดอนผิงแดด ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงใชเปน
แนวทางสําหรับการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนที่จะมีขึ้นในอนาคต 
3.  ขอบเขตของการศึกษา 
 3.1 ขอบเขตดานพื้นที่   เนื่องจากชุมชนบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  
มีศูนยการเรียนรูชุมชน จํานวน 2 แหง คือ ศูนยการเรียนรูเกษตรอินทรีย-ชีวภาพ หมู 11 บานสนาม
นา และศูนยการเรียนรูชุมชน (ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน) หมู 5 บานดอนผิงแดด  ผูวิจัยเลือกที่
จะศึกษาศูนยการเรียนรู (ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน) หมู 5 บานดอนผิงแดด เนื่องจากศูนย
ดังกลาวกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ.2545  เปนการรวมกลุมของเกษตรกรจัดตั้งกลุมเกษตรจุลินทรียและ
ยังคงมีการดําเนินการในเรื่องเกษตรจุลินทรียมาอยางตอเนื่อง จนในป พ.ศ. 2550 ศูนยการเรียนรู
ชุมชนหมู 5 บานดอนผิงแดดไดรับการคัดเลือกจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเปนศูนย
เครือขายปราชญชาวบาน อีกทั้งศูนยการเรียนรูชุมชนดังกลาวไดแบงปนความรูใหกับคนในชุมชน
รวมถึงชุมชนโดยรอบที่มีความสนใจในรูปแบบของการฝกอบรมตั้งแตป พ.ศ. 2551 เปนตนมา 
 3.2 ขอบเขตดานประชากร  ศึกษาสมาชิกของศูนยการเรียนรูชุมชน กรรมการศูนยการ
เรียนรูชุมชน หมู 5 บานดอนผิงแดด เกษตรกรที่มาใชบริการศูนยการเรียนรูชุมชน และเจาหนาที่
สํานักงานเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี 
 3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา ผูวิจัยไดเขาไปศึกษาศูนยการเรียนรูชุมชนในชวงเดือน
สิงหาคม 2551 ถึงพฤษภาคม 2552 
4.  ประโยชนท่ีไดรับ 
 4.1 ทําใหทราบถึงการดําเนินงาน  ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการศูนยการเรียนรู
ชุมชน  (ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน) หมู 5 บานดอนผิงแดด  ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี 
 4.2 เปนแนวทางในการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน  (ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน)  
หมู 5 บานดอนผิงแดด ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงใชเปนแนวทาง 
ในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนที่จะมีขึ้นในอนาคต 
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยมีความประสงคที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนยการเรียนรู ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของมา
ประกอบการศึกษาในครั้งนี้คือ แนวคิดเกี่ยวกับกลุม แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู  แนวคิดเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาชาวบาน  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู  แนวคิดเกี่ยวกับศูนยการเรียนรู  แนวคิดเกี่ยวกับ
เครือขายรวมถึงงานวิจัยที่ไดมีผูวิจัยไดศึกษาไวอีกหลายทาน ดังจะไดกลาวรายละเอียดในบทตอไป 
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บทท่ี  2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนบางขุนไทร ตําบลบางขุนไทร อําเภอ
บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับกับการดําเนินงานและปญหาอุปสรรค
ของศูนยการเรียนรูชุมชนผูศึกษาไดใชแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
กกกกกกกก1. แนวคิดเกี่ยวกับกลุม 
กกกกกกกก2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู 
กกกกกกกก3. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบาน 
กกกกกกกก4. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู 
กกกกกกกก5. แนวคิดเกี่ยวกับศูนยการเรียนรูชุมชน 
กกกกกกกก6. แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเครือขาย 
กกกกกกกก7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
1.  แนวคิดเก่ียวกับกลุม 
 1.1 ความหมายของกลุม 
  คําวากลุม “กลุม” (Group) ในปจจุบันไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของกลุมไว
มากมาย อาทิ ประยงค มีใจซื่อ (2542, อางถึงใน สถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 : 6-10) ไดอธิบายวานอกจากกลุมจะเปนการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต 
2 คนขึ้นไป แลวคนที่เขามารวมตัวกันจะตองมีปฏิสัมพันธตอกัน และขึ้นอยูหรืออาศัยซ่ึงกันและกัน 
(Interacting and interdependent) โดยคนที่มารวมตัวกันนี้ ตองมีการบรรลุวัตถุประสงคเพื่อ
สวนรวมของสังคมก็ได (To achieve particular or common objectives) สวน สนธยา พลศรี (2545, 
อางถึงใน สถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 : 6-10 ) ไดให
ความหมายของกลุม หมายถึง บุคคลหรือคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปมารวมกลุมกันเพื่อวัตถุประสงคอยาง
ใดอยางหนึ่ง เชน การสมรส การประกอบธุรกิจ การประกอบอาชีพ การศึกษา การทํากิจกรรม ทาง
ศาสนา การตั้งบานเรือนเพื่ออยูอาศัย เปนตน ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งการรวมกลุมชนิดนี้เรียกวา 
“กลุมคน”  
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 จากความหมายของกลุมขางตนสรุปไดวากลุมจะตองประกอบไปดวยบุคคลตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปมารวมตัวกัน เมื่อบุคคลไดรวมตัวกันแลวก็จะมีการกําหนดวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย
รวมกัน ซ่ึงถือวาเปนจุดมุงหมายของกลุมดวย นอกจากจะมีจุดมุงหมายรวมแลวกลุมยังจะตองมี
กฎระเบียบที่เปนแบบแผนเพื่อเปนมาตรฐานในการทํากิจกรรมรวมกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
รวมหรือวัตถุประสงคของกลุมสมาชิกภายในกลุมจะมีปฏิสัมพันธและขึ้นอยูซ่ึงกันและกันหรือตอง
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (Interacting and interdependent) 
 1.2 การรวมกลุม 
        สาเหตุที่ทําใหมนุษยเขารวมกันเปนกลุม นับวาเกิดจากหลายปจจัยดวยกัน ไมวาจะ
เปนปจจัยทางจิตวิทยาสังคม และเศรษฐกิจ และโดยทั่วไปการที่มนุษยมารวมกันเปนกลุมก็เพราะเขารู
วากลุมจะสามารถสนองตอบความตองการบางอยาง หรือหลายอยางใหแกเขาได การที่บุคคลจะเขา
มาเปนสมาชิกกลุมใดจะตองมีเหตุจูงใจอยางใดอยางหนึ่ง อยางนอยที่สุดก็จะตองมีเหตุดังตอไปนี้
ไมประการใดก็ประการหนึ่ง 
 1.2.1 เกิดจากความชอบพอเปนสวนตัวกับสมาชิกหรือที่เรียกวาถูกชักจูงตอไป 
 1.2.2 เกิดจากความพึงพอใจจุดหมายของกลุมนั้น หรือจุดมุงหมายของกลุม
ตอบสนองอุดมการณของตนเอง จึงตองไปเขารวมกลุม 
 1.2.3 เกิดจากความพอใจในกิจกรรมของกลุม ซ่ึงไดใหความสนุกสนาน หรือให
ความพึงพอใจอยางที่ตนตองการในบางครั้ง แมวาตนเองจะไมสนใจตอจุดมุงหมายของกลุม แต
พอที่ไดทํากิจกรรมของกลุม หรืออาจจะเปนทางที่กลับกันก็ได 
 1.2.4 เกิดจากความพึงพอใจทั้งกิจกรรมและจุดมุงหมายของกลุม 
 1.2.5 เกิดความพึงพอใจที่จะมีสัมพันธกิริยากับบุคคลอื่น ซ่ึงเปนสมาชิกกลุม ตาม
ลักษณะของความตองการทางจิตวิทยา คือความตองการที่จะมีสวนผูกพันอยูกับบุคคลอื่น (Need for 
affiliation) บุคคลที่มีความตองการประเภทนี้สูงจะเขาไป เปนสมาชิกกลุมแตเพียงวาใหตนเองหลดุพน
จากสภาพการเปนอยูอยางโดดเดี่ยวเทานั้น 
 1.3 ขั้นตอนการรวมกลุม 
      เมื่อมนุษยมารวมตัวกันเปนกลุมแลว กลุมก็จะพัฒนาหรือมีขั้นตอนในการกําเนิด
กลุมเปนลําดับ ซ่ึงในแตละกลุมนั้นจะมีพัฒนาการที่ตางกัน มีนักวิชาการไดจําแนกขั้นตอนในการ
รวมกลุมไว ดังนี้ 
  ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543, อางถึงใน สถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งให
ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 : 11-14) ไดกลาวถึงกระบวนการและเทคนิควิธีการในการ
เสริมสรางการรวมกลุม และพัฒนาความเขมแข็งของกลุมไดใน 3 ขั้นตอน กลาวคือ 
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 1.3.1 ขั้นกอนการเกิดกลุม (ขั้นเตรียมการ/ขั้นกอรางสรางกลุม/ขั้นปลุกจิตสํานึก) 
เปนการสรางฐานการรวมกลุม และพัฒนาความเขมขนของกลุม 
 1.3.2 ขั้นการสรางกลุม (การดําเนินงานกลุม/ขั้นการทํากิจกรรม) เปนขั้นตอน 
ที่กระตุนใหเกิดการรวมกลุม โดยอาจจะเริ่มจากการรวมกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู จากนั้นจึง
พัฒนาสูกลุมที่มีการดําเนินกิจกรรม เพื่อดําเนินงานตามเปาหมายที่กลุมกําหนดไว 
 1.3.3 ขั้นการเจริญเติบโตของกลุม (ขั้นการขยายกลุม/การบํารุงรักษากลุม) เปน
ขั้นตอนการพัฒนาทั้งในระดับกลุมและการพัฒนาจากรากระดับกลุมสูการเชื่อมโยงกับกลุมอ่ืนเปน
เครือขายกระบวนการกลุมขางตน สรุปเปนกรอบความคิดวากระบวนการกลุมที่จะสงผลใหกลุม
ประสบความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น คือ 
 1.3.3.1 จุดมุงหมายของกลุม : กลุมจะตองมีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคของ
กลุมซึ่งเปนไปตามความตองการของสมาชิกภายในกลุมและสมาชิกภายในกลุมตองเขาใจใน
จุดมุงหมายของกลุมเปนอยางดี ซ่ึงจุดมุงหมายของกลุมนี้จะสนองตอบความตองการโดยรวมของ
สมาชิกภายในกลุมไดเนื่องจากกลุมเกิดขึ้นไดเพราะการที่บุคคลซึ่งมีความตองการที่คลายคลึงกัน 
และไดมารวมตัวกันเปนกลุม 
 1.3.3.2 ขั้นตอนในการรวมกลุม : กลุมจะเกิดขึ้นไดนั้นจะตองมีพัฒนาการ
เปนลําดับโดยขั้นตอนในการเกิดกลุมโดยทั่วไปมี 3 ขั้นตอนหลัก ๆ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นการริเร่ิมหรือ
การกอตั้งกลุม (Forming) ขึ้นที่ 2 ขั้นการเคลื่อนไหวของกลุมซ่ึงเปนขั้นของการดําเนินการหรือ
ปฏิบัติงาน (Performing) และขั้นที่ 3 ขั้นการขยายตัวกลุม โดยสมาชิกแตละคน จะตองมีสวนรวม
ในการดําเนินกิจกรรมของกลุมและรับรูถึงพัฒนาการของกลุมรวมทั้งกิจกรรมหรือผลการ
ดําเนินงานของกลุม 
 1.3.3.3 ประเภทของกลุม  : กลุมปฐมภูมิหรือกลุมแบบไมเปนทางการ 
(Primary group or informal group) เปนกลุมที่มีขนาดเล็ก สมาชิกภายในกลุมที่มีความสําคัญกัน
อยางเหนียวแนน มีการติดตอส่ือสารภายในกลุมอยางสม่ําเสมอ มีการประสานงานและรวมทํา
กิจกรรมของกลุมอยางตอเนื่อง กลุมทุติยภูมิหรือกลุมแบบเปนทางการ (Secondary group or formal 
group) เปนกลุมที่มีขนาดใหญ สมาชิกภายในกลุมไมคอยปฏิสัมพันธกันมากนัก ขาดความใกลชิด
ระหวางสมาชิกดวยกันเอง มีการติดตอส่ือสารระหวางสมาชิกดวยกันนอย มีการรวมทํากิจกรรม
ระหวางสมาชิกภายในกลุมนอย 
 1.3.3.4 กฎระเบียบของกลุม: กลุมจะตองมีกฎระเบียบที่ เปนมาตรการ 
ในการควบคุมสมาชิกภายในกลุม โดยกฎระเบียบของกลุมที่วานี้ สมาชิกภายในกลุมตองยอมรับ
และใหความเห็นชอบและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
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 1.3.3.5 การประสานงาน: กลุมนั้นจะตองมีการดําเนินงานหรือมีสวนรวม
หรือมีกิจกรรมรวมกันระหวางสมาชิกภายในกลุมโดยสมาชิกภายในกลุมตองใหความรวมมือ มีการ
ประสานงานระหวางกันอยางสม่ําเสมอ กลุมที่จะประสบผลสําเร็จไดนั้นสมาชิกภายในกลุมจะตอง
มีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง 
 จากแนวคิดของการรวมกลุมขางตน ผูวิจัยนําไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหบริบท 
ทั้งในเชิงประวัติศาสตร การรวมกลุมกันของคนในชุมชน ตลอดจนพัฒนาการของศูนยการเรียนรู
ชุมชนวามีขั้นตอนหรือระยะเวลาในการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนอยางไร  
2.  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู 
 2.1 ความหมายของการเรียนรู 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหความหมาย “การเรียนรู” วาเปน
กระบวนการรบัขอมูล ขาวสาร และประสบการณอันนาํไปสูการรูแจงเห็นจริง และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของมนุษยทีเ่กีย่วกับการรับรู ความเขาใจ และการปรับเปลี่ยนทางความคิด และ
พฤติกรรมในขณะเดียวกนั และในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 ได
กําหนดนิยามความหมายคําวา “การศึกษา” วาหมายถึงกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจดัสภาพแวดลอม 
สังคม การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  วุฒิชัย  จํานง (2521, อางถึงใน นิคม  บุญเสริม 2550 : 34) ใหความหมายของการ
เรียนรูไวดังนี ้
 1. การเรียนรูใหผลในแงของการเปลี่ยนพฤตกิรรม พฤติกรรมที่แสดงออก หรือที่
เปนอยูกอนกระบวนการเรียนรูจะเปลี่ยนไปหลังผานกระบวนการนั้นแลว 
 2. การเรียนรูเปนผลของการฝกฝนซ้ําซาก 
 3. การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงในลักษณะคอนขางถาวร พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลง
ไปชั่วครั้งชั่วคราว ไมอาจเรยีกไดวาการเรียนรู การเรียนรูจึงตองเปนการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร จน
เรียกไดวาเปนนิสัย 
 4. การเรียนรู ไมอาจมองหรือสังเกตไดโดยตรง เราจะทราบวามีการเรียนรูขึ้นแลว
ก็ตอเมื่อเหน็หรือสังเกตไดจากการปฏิบัติ (Performance) 
  พระธรรมปฎก (2541 : 12-64) กลาวถึงการศึกษากับการวิจัยในการพฒันาการเรียนรู
ของมนุษยใหเกิดปญญา สรุปไดดังนี ้
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  การศึกษา คือ ธรรมชาติของมนุษย เพราะมนุษยเปนสัตวที่ฝกไดและตองฝก  การฝก
คือ เรียนรูฝกฝนพัฒนาหรือที่เรียกวาการศึกษานัน่เอง เพราะฉะนัน้มนุษยจึงเปนสัตวที่ตองศกึษา 
การดําเนนิชีวติของมนุษยทัง้หมด วิธีการดําเนินชวีิตทุกอยางมนุษยไมไดมาเปลา ๆ แตมนษุยตอง
เรียนรู ตองฝกฝนและพัฒนาขึ้นทั้งส้ิน ชีวิตของมนุษยจึงเปนชวีิตที่อยูไดดวยการศกึษา ชีวติที่ดคีือ 
ชีวิตแหงการศกึษาซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อนําไปสูส่ิงที่เรียกวาปญญา เมื่อมีการศึกษาเรียนรูฝกฝน
พัฒนาก็งอกงามประณีตขึ้นทัง้ดานพฤติกรรม จิตใจและปญญา 
  นอกจากนี้ สุพัตรา  ชาติบัญชาชัย (2548 : 99) กลาวถึงการเรียนรูวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นในสมอง โดยเกี่ยวของกับความจํา ความเขาใจ การนึกคิด การวิเคราะห และ
การแกปญหา การเรียนรูในเรื่องใด คือความเขาใจความสัมพันธและการเชื่อมโยงของสิ่งตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับเรือ่งนั้น หรือกลาวอีกนยัหนึง่ก็คือ การกระทําที่มีกระบวนการทางความคิดมาเกี่ยวของ
พรอมกับการปฏิบัติ เพื่อเกิดขอสรุป ผลลัพธทราบไดจากความเขาใจของผูเรียนตอคําถาม หรือ
ประเด็นที่ตองการความชัดเจนในเรื่องนัน้ ๆ และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง การเรียนรูจึง
ไมใชการพดูลอย ๆ แตควรระบุวาเรยีนรูเร่ืองอะไร คือมีเปาหมายที่จะเรียนนั่นเอง 
  สวนผลลัพธที่เกิดจากการเรยีนรู คือ ความรู (Knowledge) ซ่ึงเปนกระบวนการที่
ตอเนื่อง และถูกสะสม มีการงอกเงยและเปลี่ยนแปลงได ทั้งดานบวกและดานลบ นัน่คือรูแลว อาจ
ลดทอน จางลง หรือรูเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงกบัสามารถลบลางความรูเดิมหรือเปล่ียนเปนความรูอันใหม 
 2.2 ปจจัยสําคัญสําหรับการเรียนรู 
  สุพัตรา  ชาติบัญชาชัย (2548 : 60-65) กลาววาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยปจจยั
ดังตอไปนี ้
  1. ส่ิงเรา คือ ส่ิงที่สามารถมากระตุนใหเกิดความสนใจและเกดิความตองการที่จะ
เรียนรู ส่ิงใดที่สามารถทําใหรับรูถึงประโยชนที่จะเกดิขึน้จากการที่ไดรับความรูไดมากก็เปนสิ่งเรา
ที่แรง ความสนใจที่จะเรยีนรูก็จะมากตามดวย ซ่ึงก็มีความคาดหวังติดมาดวยเสมอ อะไรที่จะเราได
มากไดนอยตองผานการวิเคราะหผูเรียน และนําความรูและประสบการณที่ผานมาประกอบการ
พิจารณา ตวัอยางเชน การไปสงเสริมใหเกษตรกรเลิกใชสารเคมีเพือ่กําจัดศัตรูพืช โดยช้ีแจงให
ทราบถึงประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับเมื่อเลิกใชสารเคมีดังกลาว เชน สุขภาพอนามยัของเกษตรกร
จะดีขึ้นผลผลิตจะเปนที่ยอมรับ และขายไดราคาสูงขึ้น ส่ิงเราในที่นี้คอื การอธิบายใหเกษตรกรรับรู
ถึงอันตราย และรายไดทีจ่ะไดรับจากการขายผลผลิตที่สูงขึ้น สําหรับเกษตรกรที่เคยผานการทดลอง
ปฏิบัติมาแลว เมื่อไดรับรูขอมูลดังกลาว กอ็าจจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวย โดยรําลึกถึงเหตุการณใน
อดีตที่ผานมาวาผลจากการกระทํา เกดิความประทับใจมากนอยเพียงไร ถาไมประทับใจเนื่องจาก
ไมไดผลผลิตตามตองการ หรือเกิดปญหากับระบบการผลิตเมื่อไมใชสารเคมีดังกลาว ส่ิงเราอันใหม
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ที่เขามาก็จะมผีลนอยตอความคิดที่จะเรยีนรูเพื่อปรับเปลี่ยนเทคนิคการผลิต แตสําหรับผูที่ยังไมผาน
ประสบการณการเลิกใชสารเคมีดังกลาวมาแลว อาจเกิดความคาดหวังถึงความสําเร็จและมีแนวโนม
ที่จะคลอยตาม ซ่ึงสามารถกระตุนใหเกดิความตองการที่จะเรียนรูไดงายกวา อยางไรก็ตามเมือ่
ปฏิบัติตามโดยลดการใชสารเคมีแลว และเผชิญตอปญหาการผลิตที่ไมสามารถแกไขได เชน เกดิ
โรคพืชทําใหผลผลิตเสียหาย ผลผลิตที่ไดไมสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคความรูที่
เกิดขึ้นจากการลดการใชสารเคมีก็จะลดคณุคาลงไป เกดิความไมยอมรับความรูนั้นได 
  การถายทอดความรูไปยังกลุมเปาหมายเพื่อหวังผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมจึงไมใชเร่ืองงาย มีปจจัยที่เขามาเกี่ยวของอีกมากมาย ในขั้นตอนของการถายทอดความรู
ดวยวิธีการที่เหมาะสมเปนความสําคัญเบื้องตนที่จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  2. ศักยภาพของผูถายทอด ผูถายทอดตองมีความเขาใจในประเดน็ที่จะถายทอด
อยางแจมชดัคอืมีความรูจริง บวกความตั้งใจที่ด ี ที่จะทําใหผูเรียนไดบรรลุตามจุดประสงค 
ความสําเร็จของการถายทอดคือผูเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได และสามารถตอบคําถามที่เกิดขึ้นได
แมวาการปฏิบัติจะไมประสบความสําเร็จเนื่องจากเงื่อนไขบางประการก็ตาม ผูถายทอดที่เขาใจ
หลักการเรียนรูจะมีการวางแผนเพื่อใหเกิดความสัมฤทธิผลเปนขั้นตอน จากงายไปสูความยากและ
คอย ๆ ซับซอนขึ้น จะไมกาวกระโดด เนื่องจากการทําความเขาใจและกระบวนการทางความคิด 
ที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ซ่ึงถาเรื่องนั้นเปนสิ่งใหม ๆ ที่ไมเคยไดยินไดฟงมากอน ตองการเวลาที่จะรับรู
ทําความเขาใจเพื่อสังเคราะหเปนความรูและเก็บรักษาความรูในความทรงจํา (Retaining Knowledge) 
กระบวนการถายทอดจะไดผลเพิ่มขึ้นถามีการสรางบรรยากาศที่เหมาะสมกับผูเรียน ทั้งหมดนี้ลวน
เปนสิ่งสําคัญทั้งส้ิน 
  3. ภูมิปญญาหรือศักยภาพของผูเรียน ควรคาํนึงไวเสมอวาความพรอมและพืน้ฐาน
ของผูเรียนมากนอยตางกนั ผูสอนควรมองเห็นความแตกตางดังกลาวกอนทําการถายทอด เปรียบเสมือน 
ภาชนะที่จะมารองรับน้ํา ซ่ึงอาจปากกวางหรือแคบปริมาตรที่จะไดรับมากนอยแตกตางกัน อาจมี
รูปทรงที่อยูตัวหรือไมมั่นคง เมื่อเทลงไปอาจลมไดทันที ดังเชนการเทน้ําลงในภาชนะทีเ่ปน
ถุงพลาสติก อาง ขวด ตุมน้ํา แกวน้ํา ซ่ึงคุณสมบัติของสิ่งที่มารองรับไมเหมือนกนั ผูเทตองปรับ
ระดับความแรง และความเร็วของน้ําใหพอเหมาะ จงึจะเติมเต็มไมหกเสียหาย ภาชนะที่ดีคือ 
สามารถยืดหยุน รับปริมาณน้ําไดมาก และทรงตัวไดด ี ขณะกําลังเทน้ําลงภาชนะก็ควรจะสังเกต 
ไปดวย โดยมีวิธีการประเมนิหรือตรวจสอบผลจากการเทน้ํา (Feedback) นั่นคือ มกีารทดสอบความ
เขาใจของผูเรียนเปนระยะ ๆ โดยเฉพาะกอนจะเริ่มเรื่องใหม หรือกอนที่จะเติมความรูที่ซับซอนขึ้น 
ถาความรูเดิมของผูเรียนมีนอยอาจตองเสริมแรงหรือใชเทคนิคในการถายทอดเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตมิ
เต็มทีละขั้น ทีละระดับ การสังเกตหรือหาคําตอบใหไดชัดเจนถึงความพรอมของผูเรียนจึงเปน
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หนาที่ที่ผูถายทอดควรพิจารณากอนวางแผนการถายทอดความรู และนี่คือความหมายของ คําวา 
ผูเรียนเปนศนูยกลาง 
 องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) อางถึงใน 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2551 : 16-18) ระบวุา ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู 
หรือสังคมที่การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตองอาศยัความรูเปนสําคัญนั้น การเรียนรูตลอดชีวติ 
จะเปนกุญแจไปสูความสําเร็จของการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม นอกจากนีย้ังไดเขียนไวในรายงาน 
เร่ือง การเรียนรู : ขุมทรัพยภายในของมนุษย การเรียนรูตลอดชีวิตประกอบดวยการเรียนรู 4 ดาน 
(Four Pillars of learning) ไดแก 
 1. การเรียนรูเพื่อใหรู (Learning to know) เปนการเรียนรูที่มีความหมายลึกซึ้งกวา
แคเพียงการไดมาซึ่งความรูและการแสวงหาและการใชความรู แตการเรียนรูประเภทนี้นั้น เปนการ
พัฒนาความจําจินตนาการ การใหเหตุผล รวมทั้งความสามารถในการคิดอยางไตรตรองและลึกซึ้ง 
อยูบนหลักเหตุและผล รวมทั้งการใชปญญาในการแกปญหาตาง ๆ เปนกระบวนการของการคนพบ 
ซ่ึงใชเวลาและการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกบัขอมูลขาวสาร ความรู และส่ิงตาง ๆ รอบตัว ที่ทั้ง
เกี่ยวของและอาจจะไมเกีย่วของกับตนเองเลย 
 2. การเรียนรูเพื่อนําไปทํา (Learning to do) เปนการเรียนรูความสามารถ 
ในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับคนอืน่ สรางทักษะการทํางานเปนหมูคณะ ทกัษะทางสังคม
ในการสรางความสัมพันธในโลกของการทํางาน และในการใชชีวิตในสังคม ความสามารถในการ
นําความรูไปใชในการสรางสรรคและการทํางาน รวมทั้งความพรอมที่จะเสี่ยงและกลาแกปญหา
ความขัดแยงตาง ๆ ได 
 3. การเรียนรูเพื่อใหใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน (Learning to live together) เปนการเรียนรู
ที่มุงเนนที่การทําความเขาใจตนเองและผูอ่ืน เรียนรูทีจ่ะใหคุณคาของความแตกตางทางความคดิ
และความเปนตัวตนของแตละคน เปนการเรียนรูทีจ่ะอยูรวมกันดวยความเขาใจกนั พึง่พากนั เคารพถงึ
คุณคาและวัฒนธรรมของแตละคน สามารถพบปะเผชิญหนากับคนอืน่ สามารถแกปญหาความ
ขัดแยงดวยการพูดคุยกนั และความสามารถในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันขององคกร 
สังคม หรือชุมชนของตน 
 4. การเรียนรูเพื่อใหเปนคนสมบูรณ (Learning to be) เปนการเรียนรูทีจ่ะเปนคน
เต็มคน ผานการคนควาหาความรู การพัฒนาทักษะและคานิยม ที่นําไปสูการพัฒนาบุคลิกภาพ ใน
ดานสติปญญา ศีลธรรมจรรยา วัฒนธรรม และกายภาพ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนการพัฒนา
คุณภาพในทกุ ๆ มิติของการเปนคนคนหนึ่งในสังคมเปนการเรียนรูทีผ่านขัดเกลาจากกระบวนการ
ไดมาซึ่งความรู ทักษะและความตระหนักถึงคุณคาของความเปนมนุษย การใหการเรยีนรูลักษณะนี้
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ตองมีแนวทางที่สามารถพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคคุณงามความด ี ตามแบบสากลพัฒนา
คุณลักษณะ ของศักยภาพสวนบุคคล เชน ความจํา การใหเหตุผล การมีน้ําใจนักกฬีา ความสามารถ
ทางกายภาพ และทักษะการสื่อสาร/การสมาคม พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห และการฝกตัดสินใจ
ที่ไมคลอยตามใคร และพฒันาการยดึมัน่ในคําสัญญาและความรับผิดชอบ การเรียนรูของคนเรา
จะตองมีความสมดุลกันทั้ง 4 ดาน จะเรยีนรูดานในดานหนึ่งมากเกนิไปโดยไมเรียนรูดานอื่น ๆ  
หรือเรียนรูแตนอยกจ็ะทําใหการดํารงชีวิตรวมกันในสังคมมีปญหา เชน หากในสงัคมหนึ่ง คนใน
สังคมเรียนเพือ่ใหรูมาก แตเรียนเพื่อใชชีวติรวมกันคนอื่นนอย ในสังคมนั้นก็จะมีความวุนวาย เอา
รัดเอาเปรียบ แกงแยงแขงขัน ไมรูจักผอนหนักเปนเบา ตรงกันขาม ถาเรียนที่จะใชชีวิตรวมกับ 
คนอื่นมาก และเรียนเพื่อใหรูนอย สังคมนัน้ก็จะไมมีการพัฒนา คนไมอยากทําอะไรใหแตกตางจาก
คนอื่น กลัวอยูกับคนอื่นไมได เมื่อมีปญหาก็ไมไดใชปญญาในการแกไข ใครมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืน
ก็จะไดเปรียบ เปนตน จะสามารถหาไดหรือไม 
 การสงเสริมใหมีศูนยเรียนรูชุมชนขึ้นในชมุชน เปนทางเลือกหนึ่งที่กรมการพัฒนาชมุชน
เสนอใหกับชมุชน เพื่อใหเปนแหลงสงเสรมิการเรยีนรูตลอดชวีิตของคนในชมุชนผานขอมูลขาวสาร
ความรูของชุมชนที่คนในชุมชนจะรวมกันคนหา รวบรวม จัดระเบียบ และพัฒนาขึ้นมาใหม ให
สมบูรณเพียงพอตอการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน การพัฒนาชมุชนใหกาวหนายั่งยนื รวมทั้ง
การแกปญหาที่ชุมชนเผชิญ ศูนยเรียนรูชุมชนจะเปนแหลงสงตอขอมูลขาวสารความรูจากคนรุนหนึง่
สูคนรุนหนึ่งไดอยางตอเนื่องและมีพลัง 
 2.3 การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 
  การจัดกจิกรรมตาง ๆ ภายในศูนยเรียนรูชุมชน ที่จะกอใหเกิดกระบวนการเรียนรู มี
แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวของ 2 เร่ืองตามคํานิยามของการเรียนรู คือ กระบวนการเปลีย่นความคิดของคน 
และกระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน 
  2.3.1  กระบวนการเปลี่ยนความคิดของคน 
      มนุษยเปนสิ่งที่มีชีวิต ที่มีความคิดไมหยุดนิ่ง เมื่อคิดไดก็จําได และตัดสินใจ
ได ความคิดจึงเปนเรื่องสําคัญ เพราะเปนเรื่องที่จะทําใหเราเห็นหรือเกิดปญญาที่จะไปทําอะไรตาง 
ๆ กระบวนการคิดของคนไดพัฒนาจากวัยเด็กสูวัยผูใหญ ในวัยเด็กกระบวนการคิดยังไมเปนระบบ
คิดตามสัญชาติญาณ โดยไมคํานึงถึงเหตุผล เมื่อเจริญเติบโตไดรับการศึกษาประสบการณเพิ่มขึ้น  
ทําใหพัฒนาการคิด ที่เปนระบบและมีเหตุผลมากขึ้น 
             การเปลี่ยนกระบวนการคิดของคน ขึ้นอยูกับการรับรูส่ิงหนึ่งสิ่งใดที่แตกตาง
กัน คนทุกคนมีการรับรูที่ไมเหมือนกันและไมเทากัน สาเหตุที่ทําใหแตละคนมีการรับรูไม
เหมือนกัน ขึ้นอยูกับกระบวนการที่แตละคนเลือกสรร รวบรวม จัดลําดับ แปรความหมาย และ
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ตอบสนองตอขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ไดรับโดยการผานกระบวนการตาง ๆ ไดแก การมองเห็น การ
ไดยิน การสัมผัส ฯลฯ ซ่ึงคนเรานั้นที่จะรับรูขอมูลขาวสารเพียงบางอยางตามความสนใจเทานั้น 
             ในสังคมชนบท ความคิดและความเชื่อของคนไดเปล่ียนแปลงไปจากที่เคย
เคารพและปฏิบัติตามความคิด ความเชื่อของคนเฒาคนแกอันเปนภูมิปญญาที่สืบทอดกันมาชานาน
จนกลายเปนวิถีชีวิต ที่ดีงาม กลับละเลยไมใสใจใฝหา ชุมชนปจจุบันหลงใหลไปตามกระแสทุน
นิยมที่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ภารกิจสําคัญของชุมชนที่ตองชวยกัน
แกไข คือ วิธีการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดของคนซึ่งเปนเรื่องที่ยาก ไมสามารถจะพูดใหคน
เปล่ียนความคิด จากคําพูดเพียงไมกี่คํา แตตองใชกระบวนการสงเสริมการเรียนรูอยางเหมาะสม 
การจัดแสดงขอมูล ขาวสาร ความรูอยางเปนทางการ การฝกอบรมที่เต็มไปหลักวิชาไมสามารถทํา
ใหคนในชุมชนเปลี่ยนความคิดได ดังนั้น ในการแสดงขอมูล ขาวสารความรูและการจัดกิจกรรม
การเรียนรูภายในศูนยเรียนรูนั้น จะตองมีลักษณะที่เปนการจุดประกายความคิดของคน ดังนี้ 
    1. จูงใจใหเห็นความสําคัญโดยจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ 
ความถนัดหากเขาเห็นความสําคัญจะเปลี่ยนความคิดทันที 
    2. ทัศนศึกษาดูงาน โดยพาไปดูของจริง ที่ชุมชนอ่ืนดําเนินการแลวประสบ
ความสําเร็จ จากการพูดคุย เห็นของจริง และนําความรูที่ไดรับฝกฝน เพื่อใหเกิดทักษะ สามารถ
เปลี่ยนวิธีคิดได 
    3. มีเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ซ่ึงแตละคนมีส่ิงดี ๆ มาบอกเลา ใน
ระยะแรกบางคนจะไมสามารถเปลี่ยนวิธีคิดได แตเมื่อแลกเปลี่ยนหลายครั้ง ก็ทําใหแตละคนไดวิธี
คิดที่หลากหลาย ในที่สุดก็สามารถเปลี่ยนไดเชนเดียวกัน แตตองใชเวลา 
    4. ไมยึดมั่นในความคิดของตนเปนใหญ ตองรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของตน 
  2.3.2  กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
             กระบวนการที่ทําใหคนเกิดการเรียนรู  จนสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ความรู ทัศนคติ ความคิด คานิยม และลักษณะนิสัยจะทําใหการเปลี่ยนแปลงนั้นยั่งยืน 
และเปนประโยชนตอตนเอง สังคมและประเทศชาติอยางยั่งยืนซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปน
กระบวนการที่ใชเวลาและขั้นตอน และบุคคลพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดผลสําเร็จสูงสุด 
             การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตอเนื่อง เร่ิม
จากไมสนใจปญหาไปจนถึงขั้นลงมือปฎิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขไปสูพฤติกรรมใหม โดยข้ันตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนประกอบดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



       16
 

  

            ขั้นที่ 1  ขั้นไมสนใจปญหา เปนขั้นที่บุคคลยังไมตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง 
ไมรับรูไมใสใจ ตอพฤติกรรมที่เปนปญหาของตน อาจเปนเพราะไมไดรับรูขอมูล ถึงผลกระทบของ
พฤติกรรมนั้น เชน ไมรูเร่ืองความเสี่ยงของการสูบบุหร่ี เมื่อไมรูขอมูลหรือขาดขอมูลที่จําเปนก็จะ
ไมสนใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
             ขั้นที่ 2  ขั้นลังเลใจ เปนขั้นที่บุคคลตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีความ
ตระหนักถึงขอดีของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแตก็ยังมีความกังวลที่จะเปลี่ยนแปลง ตองคิดขั้นนี้
เปนเวลานาน จึงยังไมพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงในทันที 
             ขั้นที่ 3  ขั้นตัดสินใจ เปนขั้นที่ตั้งใจวาจะลงมือปฏิบัติ เชน เลิกสูบบุหร่ี ลด
น้ําหนัก หรือการออกกําลังกาย บางคนอาจจะมีการวางแผนวาจะทําอะไรบาง เชน เขารวมฟงคํา
บรรยายเรื่องสุขภาพขอคําปรึกษาจากแพทย หาขอมูลจากที่ตาง ๆ ดวยตนเอง จึงตั้งใจจะลงมือทํา 
             ขั้นที่ 4  ขั้นลงมือปฏิบัติ เปนขั้นที่ลงมือปฏิบัติ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ตามที่ไดตั้งเปาหมายไว เชน การเลิกสูบบุหร่ี โดยลดจํานวนบุหร่ีที่สูบในแตละวัน ซ่ึงถือวาเปนขั้น
ลงมือปฏิบัติ 
             ขั้นที่ 5 ขั้นกระทําตอเนื่อง เปนขั้นที่บุคคลกระทําพฤติกรรมใหมอยาง
ตอเนื่อง ขั้นนี้ถือวาเปนการสรางความมั่นคงของพฤติกรรมจนกลายเปนนิสัยใหม 
             ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตองมีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสมในการขจัด
ความกังวลของกลุมเปาหมายที่ตองการใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทําใหเกิดความแนใจวาการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดผลดี รวมทั้งตองไมลืมที่จะใหมีกิจกรรมสรางความมั่นคงของพฤติกรรมใหมดวย 
ดังนั้น หากศูนยเรียนรูชุมชนตองการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนผานกระบวนการเรียนรู 
ก็ตองทํามากกวา การติดโปสเตอรโฆษณาพิษภัยของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 
 จากแนวคิดการเรียนรูที่ไดนาํเสนอไวขางตนสรุปไดวา การเรียนรู หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอยางถาวร อันเปนผลมาจากการฝกฝนหรือการมีประสบการณ 
และรวมถึงกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู 
การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การ
สรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจยัเกือ้หนุนใหบุคคล
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ 
 จากการศึกษาแนวคิดการเรียนรู  ผูวิจัยมีความประสงคนําแนวคิดดังกลาวไปวิเคราะห
กระบวนการเรียนรูของสมาชิกศูนยการเรียนรูชุมชน รวมทั้งการจัดการความรู การถายทอดความรู
และวิเคราะหกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
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3.  แนวคิดเก่ียวกับภูมิปญญาชาวบาน 
 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เลมที่ 19 (2540 : 245-248) อธิบายวา ภูมิปญญาชาวบาน 
หมายถึง ความรูของชาวบาน ซ่ึงเรียนรูมาจาก ปู ยา ตา ยาย ญาติพี่นอง และความเฉลียวฉลาดของ
แตละคน หรือผูมีความรูในหมูบานในทองถ่ินตาง ๆ ภูมิปญญาชาวบานเปนเรื่องการทํามาหากิน 
เชน การจับปลา การจับสัตว การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การทอผา การทําเครื่องมือการเกษตร  
ภูมิปญญาเปนความรูที่ประกอบไปดวยคุณธรรม ซ่ึงสอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้น ชีวิตของ
ชาวบานไมไดแบงแยกเปนสวน ๆ หากแตทุกอยางมีความสัมพันธกัน การทํามาหากิน การอยู
รวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรูเปนคุณธรรม เมื่อผูคนใชความรู
นั้นเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ 
ความรู เหลานี้ เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต  เปนแนวทาง  หลักเกณฑ  วิ ธีปฏิบัติที่ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางสมาชิกของครอบครัว ความสัมพันธกับคนอื่น ความสัมพันธกับผูลวงลับไป
แลว กับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และกับธรรมชาติ 
 เอกวิทย ณ ถลาง (2540 : 11-12) ใหความหมายของภูมิปญญาไวในงานวิจัยเรื่อง  
ภูมิปญญาชาวบานสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย วาหมายถึง ความรู 
คว ามคิ ด  คว าม เ ชื่ อ  คว ามสาม ารถ  คว ามจั ด เ จนที่ ก ลุ ม ชนได จ ากประสบการณ ที่ 
ส่ังสมไวในการปรับตัวและดํารงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทางสังคม-วัฒนธรรมที่ไดมีการพัฒนาสืบสานกันมา 
 ภูมิปญญาเปนความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่เปนผลของการใช
สติปญญาปรับตัวกับสภาวะตาง ๆ ในพืน้ที่ที่กลุมชนนั้นตั้งหลักแหลงถ่ินฐานอยูและไดแลกเปลี่ยน
สังสรรคทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอื่น ๆ จากพื้นที่อ่ืนสิ่งแวดลอมอื่น ที่ไดมีการตดิตอสัมพันธกัน 
แลวรับเอาหรอืปรับเปลี่ยนนํามาสรางประโยชนหรือแกปญหาไดในสิ่งแวดลอม และบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมของกลุมชนนั้น ภูมิปญญาจึงมีทั้งที่เกดิจากประสบการณในพื้นที ่ ภูมิปญญาทีม่า
จากภายนอก และภูมิปญญาที่ผลิตใหม หรือผลิตซํ้าเพื่อการแกปญหาและการปรับตวัใหสอดคลอง
กับความจําเปนและความเปลี่ยนแปลงกกกกก 
 ภูมิปญญาทองถ่ินในสังคมไทย มีพัฒนาการในหลายลักษณะ ดังนี ้
 1. พัฒนาการของภูมิปญญากระบวนการเรียนรูของชาวบานทุกภูมิภาค เปนผลพวงของ
การเรียนรูเกี่ยวกับสรรพสิ่งแหงธรรมชาติแวดลอมแลวปรับตัวสรางสรรคขึ้นเปนวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับวิถีการดํารงชีพในสภาพแวดลอมนั้น ๆ และมีความผูกพันแนนแฟนอยูกับระบบศรัทธา
ความเชื่อพระพุทธศาสนา รวมถึงระบบการพึ่งพาอาศัยกัน 
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 2. ภูมิปญญาใหม ๆ ที่รับเขามาจากภายนอก มิไดเขามาทดแทนภูมิปญญาสั่งสมหรือ 
ภูมิปญญาที่พฒันาไวเดิมทั้งหมดในสังคมไทยระดบัชาวบาน แตในหลายกรณีภูมิปญญาสั่งสมอาจถูก
ทดแทนเลือกเฟน และดัดแปลงใหสามารถใชแกปญหา หรือตอบสนองความตองการในการปรับตวั
ตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และทําหนาทีเ่ปนฐานรองรับภูมปิญญาใหม ๆ 
ที่เขามาผสมผสานตอเนื่องไป ซ่ึงเปนไดในเรื่องอาหารการกิน การรกัษาพยาบาล การใชสมุนไพร 
ตลอดจนเรื่องพิธีกรรมความเชื่อที่นํามาใชเพื่อรักษาดุลภาพในระบบความสัมพันธ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งจะเหน็ไดจากความรูความสามารถในการปรับตวัโดยการประยกุตใชภมูิปญญาดั้งเดมิในบริบทใหม 
ในการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมที่เผชิญอยู เชน การจัดการกองทุน
ชุมชนที่เติบโตจนเปนสวัสดิการชุมชนของคนภาคใต การบวชปา บวชตนไม การสืบชะตาแมน้ํา
ของคนในภาคเหนือ การแกปญหาเรื่องน้าํของชาวอีสาน และการพฒันากระบวนการเรียนรูของ
ชุมชนภาคกลาง ที่ถูกสังคมเมืองและการขยายตวัของอุตสาหกรรมที่รุมลอม เปนตน 
 3. การปรับตัวของสังคมไทยไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง แบบขุดรากถอนโคน 
แตเปนการปรับเปลี่ยนที่ยดึรากฐานภูมิปญญาสั่งสมเดิมที่มีพลวัตในตวัของมันเองอยูแลว ทั้งโดย
จิตสํานกึและจติใตสํานึก เห็นไดจากการปรับระบบความสัมพันธทีย่ังคงใหความสําคัญกับเครือญาติ
และชุมชนคนอีสาน ระบบอุปถัมภในรูปแบบตาง ๆ ทีย่ังดํารงอยูในทุกภูมภิาค การจัดชวงช้ันทาง
สังคมในแนวตั้งของสังคมภาคกลางและเมอืงหลวง การปรับระบบความสัมพันธเชิง “อํานาจ” กบั 
“อิทธิพล” ในภาคกลาง 
 4. ภูมิปญญาของคนไทยมีความหลากหลายตามสภาพแวดลอมธรรมชาติ และลักษณะ
สังคมที่แตกตางกันระหวางทองถ่ินที่เปนภูมิลําเนาของกลุมชนหลายชาติพันธุหลายภาษาหลาย
ความเชื่อ ซ่ึงความหลากหลายของภูมิปญญาดังกลาวมิใชความแตกตางที่นําไปสูการไรพลัง แตกลับ
เปนความร่ํารวยมั่งคั่งทางปญญาที่เปนพลังสําคัญในการพัฒนา ถาเราสามารถเขาถึงความหมายและ
คุณคาแหงภูมิปญญาที่หลากหลายนั้น ๆ ไดอยางแทจริง 
 5. การสรางสรรคภูมิปญญาในระดับพื้นบานเปนการสะสมความรู และประสบการณ
อันยาวนานโดยผานกระบวนการเรียนรูลักษณะตาง ๆ ที่มีอยูตามธรรมชาติของมนุษยในการ
ปรับตัวเขากับทั้งธรรมชาติ และสังคมมนุษยดวยกัน กระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติเปนศักยภาพ
อันยิ่งใหญที่ในปจจุบันเราใหความสําคัญนอยเกินไป เพราะใหความสําคัญกับการเรียนรูในรูปแบบ
ของสถาบันการศึกษาทั้งดานวิธีการ เนื้อหา และระบบปฏิสัมพันธ แตจากการศึกษาไดพบวา
กระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติ จะกลับมีความสําคัญอยางสูงในการประยุกตใหเขากับเครือขาย
การเรียนรูสมัยใหมในสังคมขอมูลขาวสาร ซ่ึงเปนการประสานกันระหวางการเรียนรูในโลกเทียม 
(Virtual Reality) และโลกกายภาพที่มนุษยเรารูจักมักคุนกันมาแตเดิม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



       19
 

  

 เสรี พงศพิศ (2536 : 145) กลาวถึงภูมิปญญาวามี 2 ลักษณะ คือ 
 1. ภูมิปญญาลักษณะที่เปนนามธรรม เปนโลกทัศน ชีวทศัน เปนปรัชญาในการดําเนิน
ชีวิต เปนเรื่องเกี่ยวกับการเกดิ แก เจ็บ ตาย คุณคาและความหมายของทกุสิ่งในชีวติประจําวนั 
 2. ภูมิปญญาลักษณะที่เปนรูปธรรม เปนเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะดานตาง ๆ เชน การทํามา
หากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะ ดนตรี และอ่ืน ๆ 
 นอกจากนี้ ภูมปิญญายังสะทอนออกมาในเรื่องของความสัมพันธ 3 ลักษณะ คือ 
 1. ความสัมพันธอยางใกลชิด ไดแก ความสมัพันธระหวางคนกับโลกสิ่งแวดลอม พืช 
สัตว ธรรมชาติ 
 2. ความสัมพันธกับคนอื่น ๆ ทีอ่ยูรวมกนัในสังคมหรือชุมชน 
 3. ความสัมพันธกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่ิงเหนือธรรมชาติ ส่ิงทั้งหลายที่มนษุยไมสามารถ
สัมผัสได 
 สุทธิวงศ  พงษไพบูลย (2543, อางถึงในนิคม  บุญเสริม 2550 : 25-27) จําแนกภูมปิญญา
ของชาวบานภาคใตตามอัตถประโยชนไดอยางนอย 5 ประเภท คือ 
 1. ภูมิปญญาเพื่อการยังชีพ ไดแก 
  1.1 ภูมิปญญาที่เกีย่วกับการทํามาหากิน เชน การลาสัตว การหาของปา ตีผ้ึง การทํา
และใชเครื่องมือจับสัตวบก สัตวน้ํา ภมูิปญญาเหลานี้คอย ๆ ไดรับการพัฒนาขึ้นเปนอาชีพ มี
รูปแบบเครื่องมือเครื่องใชเฉพาะตวั เฉพาะถิ่น นอกจากนี้ยังมภีูมิปญญาในการทํานา การคัดเลือก
พันธุขาว การไถนา คราด หวาน ดํา เปนตน 
  1.2 ภูมิปญญาเกี่ยวกับที่อยูอาศัย การสรางบานเรือน การเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม 
การกอสราง 
  2.3 ภูมิปญญาเกี่ยวกับวัฒนธรรมโภชนาการ ไดแก การเลือกสรร อาหาร วิธีปรุง วิธี
ถนอมอาหาร 
  2.4 ภูมิปญญาเกี่ยวกับเครื่องนุงหม ไดแก การนาํสิ่งตาง ๆ มาปกปดรางกายใหอบอุน 
  2.5 ภูมิปญญาเกี่ยวกับยารักษาโรค ไดแก การนําสมุนไพร สัตว แรธาตุบางชนิดมา
ใชเปนตวัยา การปรุงยา การใชยา เปนตน 
 2. ภูมิปญญาเกี่ยวกับการพทิักษชีวิตและทรพัยสิน ไดแก 
  2.1 ภูมิปญญาการพึ่งตนเอง เปนความพยายามที่จะบํารุงรักษาและเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการใชอวัยวะของตนใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการดิ้นรนตอสูรวมทั้งใหไดทายาทที่สามารถ
พึ่งตนเองและเปนที่พึ่งของครอบครวัได ผูเปนบดิามารดาจึงใชภูมิปญญานานาประการในการบริบาล 
ทารกในครรภใหคลอดออกมาอาการครบ 32 ประการ แลวบํารุงความคลองแคลวแข็งแรงในการใช
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มือใชเทาใชสมอง หู ตา จมูก และประสาทสัมผัสอื่น ๆ เพื่อปกปองรักษาชีวิต มีการสรางและใชภมูิ
ปญญาเกี่ยวกบัการจับและเอาชนะสัตวราย สัตวใหญ ฝกภูมิปญญาในการแบก หาม หาบคอน ใหได
งานมากแตไมเสียสุขภาพ 
  2.2 ภูมิปญญาการหลบเลี่ยงอันตราย ไดแก ความสามารถในการสังเกตการแปรปรวน 
ของสภาพดินฟาอากาศ รูวาจะเกิดฝนหนกั ลมแรง ฟาคะนอง น้ําทวมใหญ เกิดภัยแลง ไฟปา หรือ
ภูมิปญญาในการโคนตนไมใหญ โดยสามารถบังคับใหลมพาดไปในทิศทางที่ตองการได การนํา
ความรูเรื่องเวลา เวลาออกหากนิของสัตวแตละชนิดมาชวยในการเดินทางใหปราศจากอันตราย เปนตน 
  2.3 ภูมิปญญาการรวมพลังและการพึ่งพิง ไดแกการรวมกลุมกันรับผิดชอบลาดตระเวน 
ดูแลปองกันชวีิตและทรัพยสินของหมูบาน การรวมแรงแบงประโยชน ทํานารวม ทําสวนรวม  
เปนการสรางจติสํานึกรวมกนัทํารวมกนัใชสรางความสมัครสมานสามัคคี 
  2.4 ภูมิปญญาการรักษาฐานะและอาํนาจ มี 2 ลักษณะ ไดแก (1) การบาํเพญ็บารมีเพื่อผดงุ
อํานาจวาสนาทีด่ําเนินไปโดยอาศัยหลักคณุธรรม และความดงีาม ประพฤตดิีมีน้ําใจ ใชภมูิปญญาพัฒนา
คุณภาพงาน ซ่ือสัตยสุจริต ส่ังสอนลูกหลานใหขยนัขันแข็ง สุขุม อดทน ประณตี ซ่ึงสวนหนึง่ 
จะปรากฏในงานชางฝมือ เชน งานถกัทอ จกัสาน ปน แกะสลัก เหลา เกลา กลึง ซ่ึงมีสวนในการขดัเกลา
จิตใจและอารมณ บํารุงสติปญญาโดยอาศยัศิลปกรรมและขนบประเพณเีปนเครือ่งบมเพาะและ (2) การ
เสริมสรางศรัทธาบารมี มลัีกษณะเปนโทษแฝงอยู มกัเปนไปในทางแขงขนัเอาชนะผูอ่ืนดวยวิธีการ 
ไมสุจริต กระทาํคุณไสยใหโทษ หรือใชอุบาย เวทมนตรคาถา เปนตน 
 3. ภูมิปญญาเกี่ยวกับการสรางและพิทักษฐานะและอํานาจ ดานเศรษฐกิจสังคม และ
ตําแหนงหนาที่ ดวยการขยายวงศาคณาญาติ เพื่อเพิ่มแรงงานและความมั่นคงในการพึ่งพาอาศัยกนั
ผานการแตงงาน การมภีรรยาหลายคน การเปนนักเลง การเปนผูมีความสามารถเชิงชางที่โดดเดน 
และการเสริมสรางศรัทธาบารมีดวยการเปนผูมีอาคม เวทมนตรคาถา เปนตน 
 4. ภูมิปญญาการจัดการเพื่อสาธารณประโยชน เปนการกอใหเกิดประโยชนรวมกนั
หรือประโยชนสวนรวม เชน การรวมกันกําหนดเสนทางสัญจรระหวางหมูบาน การกําหนดใหมี
ทางสาธารณะที่ไรนาเพื่อเปนทางเดินของสัตวเล้ียงเปนทางลําเลียงพืชผล หรือเปนเสนทางสงน้าํ
ระบายน้ํา หามผูใดกักกั้นหรือถือครอง รวมไปถึงการรวมกันรับรองแขกเหรื่อของหมูบาน 
 5. ภูมิปญญาที่เปนการสรางสรรคพิเศษ เปนสิ่งที่ปญญาชนชาวบานใชวสัิยทัศน หรือ
ญาณทัศนะเฉพาะตวัสรางสรรคขึ้น เปนพรสวรรค และความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของบุคคลที่
อาจจะพบไดไมมากนัก 
 สายันต  ไพรชาญจิตร (2548 : 22) จําแนกภูมิปญญาในฐานะที่เปนทั้งความรูและ
ทรัพยากรวัฒนธรรม ออกเปน 2 ประเภท และมีแหลงที่อยู 2 ลักษณะคือ 
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 1. ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) หรือ ความรูในคน ความรูติดตวัคน เปนความรู
ชนิดที่เกดิจากการเรียนรูสะสมผานประสบการณลองผิดลองถูกของแตละคน หรือเกิดจากคนควา
ทดลองดวยตนเองจนเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้ง สามารถนํามาปฏิบัติ หรือแสดงออกเชิงพฤติกรรม
จนชาํนาญเปนทักษะในการกระทําใหเปนประโยชนตอการดํารงอยูอยางปกติของตนเอง กลุม ชุมชน 
และสังคมที่ตนเองสังกัดอยูได ความรูชนิดนี้มีอยูในตวัคนที่ยังมีชีวติอยู เปนความรูที่ผนึกแนนอยู
ในสมองของคนที่เปนเจาของความรูนั้น ซ่ึงอาจจะเรียกวาเปน ความรูคูชีพ 
 2. ความรูนอกตวัคน ความรูในตํารา (Explicit Knowledge) เปนความรูชนิดที่ฝง หรือ
แฝงอยูกับวัตถุส่ิงของ ส่ิงกอสราง วสัดุอุปกรณ หรือทรัพยากรวัฒนธรรมชนิดที่จับตองได 
(Tangible Cultural Resource) ที่มนุษยไดสรางสรรคขึ้นมาใชประโยชนตามความรูความสามารถใน
แตละภูมนิิเวศ ในแตละยุคสมยัหรือแตละชวงเวลาในอดีตทีอ่าจจะตองมวีธีิการจัดการ ขดุ – คน – สกัด 
สังเคราะหเอาความรูออกมาและแปรรูปความรูใหสามารถนําไปใชงานไดอีกทอดหนึ่ง เนื่องจาก
เปนความรูเกาที่ผูคนในปจจบุันอาจไมเขาใจ หลงลืม ขาดทักษะความชํานาญในการใชสอย หรือ 
ในอกีลักษณะหนึ่งก็เปนความรูที่ไดรับการบันทึกถายทอดออกมาในรูปแบบตาง ๆ ทัง้หนงัสือ ตํารา 
เทปบันทึกเสียง คําสอน ปายนิเทศ นิทรรศการ ฯลฯ ซ่ึงความรูสําเร็จรูปบางเรื่องสามารถนํามาใชได
เลย แตบางเรื่องก็จําเปนตองศึกษา แปลความและทําความเขาใจกนัใหมจึงจะนําไปใชประโยชนได 
 อานันท  กาญจนพันธุ (2544 : 167) ใหความหมายของภูมิปญญาวา เปนเรื่องของอํานาจ 
ซ่ึงมีนัยเกีย่วของกับ 3 เรื่องดวยกัน ไดแก ระบบคุณคา กฎเกณฑ และสิทธิ ความสัมพันธของภูมิ
ปญญาทองถ่ินกับการพัฒนาเปนเรื่องของการจัดความสัมพันธเชิงอํานาจ 
 ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนความรูที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ หรือ Situated Knowledge 
เปนเรื่องของกระบวนการเรียนรูที่มีการผสมผสาน การปรับตัว การจัดการ และการผลิตซ้ํา ผลิต 
ขึ้นใหมอยูตลอดเวลา มิใชความรูที่เปนอุดมคติ และหยุดนิ่งตายตัว มีที่มาหลายแหลงไมยึดติด 
กับความรูชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอยางเดียว การดํารงอยูของภูมิปญญาทองถ่ินในลักษณะที่ถูกใช
ประโยชนอยางดีมายาวนาน ก็เพราะวามีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนกระบวนการของการ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ชาบาง เร็วบาง มีกระบวนการจัดการ 
ในลักษณะเชิงซอน ประสานสัมพันธหลายระดับจนเกิดความสมดุลตามสภาพความหลากหลาย 
ที่ไมทําใหเกิดความขาดแคลน 
 3.1 ภูมิปญญาเปนระบบคุณคา 
  ระบบคุณคาเปนพื้นฐานสําคัญที่สุดในสังคม คือ คุณคาที่ใหความสําคัญกับศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย คุณคาชนิดนี้มีปรากฏอยูในทุกศาสนา ทุกระบบความเชื่อ ที่แสดงออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ ตามความเชื่อและศาสนานั้น ๆ 
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  ในความเชื่อดั้งเดิมของสังคมตาง ๆ เวลาที่มองดูพื้นดิน แมน้ํา ธรรมชาติ เขาไมได
เห็นพื้นดิน แมน้ํา หรือธรรมชาติวาเปนเพียงสิ่งที่เปนลักษณะทางกายภาพ หรือเปนธรรมชาติที่
มนุษยใชประโยชนเพียงอยางเดียว หากเขาใหคุณคากับส่ิงเหลานั้น ตามความเชื่อในสังคมไทย เรา
มองน้ําในสิ่งที่เปนพระแมคงคา มองดินเปนแมพระธรณี มองตนขาวเปนพระแมโพสพ ฯลฯ เรา
ไมไดมองเห็นธรรมชาติกายภาพ แตใหคุณคาวาธรรมชาตินั้นมีคุณอันสําคัญตอการดํารงชีวิตอยู
ของมนุษยอยางไร 
  คุณคาในลักษณะเชนนี้เปนสิ่งเหนือธรรมชาติ เปนสวนหนึ่งของความเชื่อในสิ่ง
เหนือธรรมชาติที่มีความสัมพันธกับมนุษย โดยแสดงใหเห็นวาธรรมชาติมีอํานาจเหนือมนุษย 
มากนัก ดังนั้น มนุษยจึงไมสามารถเปนเจาของธรรมชาติได ผูที่เปนเจาของธรรมชาติไดก็คือส่ิงที่อยู
เหนือธรรมชาติเทานั้น 
 3.2 ภูมิปญญาเปนอํานาจที่แสดงออกในรูปของกฎเกณฑ 
  กฎเกณฑเปนรูปแบบของอํานาจชนิดหนึ่ง อาจจะเรียกวา “จารีตประเพณี” หรือ 
“กฎหมาย” ที่เกิดจากการนําเอาคุณคามาสะทอนเปนแนวใหคนในชุมชนในสังคมปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑที่ดีจะตองเปนภูมิปญญาที่สอดคลองกับคุณคาในวัฒนธรรมนั้น ๆ และคุณคาพื้นฐาน 
ที่สําคัญของทุกวัฒนธรรม ก็คือ คุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ดังนั้น กฎเกณฑใด ๆ จารีต
ประเพณีใด ๆ ที่ไมเคารพในคุณคาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ยอมเปนสิ่งที่ขาดความชอบธรรม 
ไมเปนที่ยอมรับ ไมมีอํานาจในการบังคับใชไดเพียงพอ จะเห็นไดวาจารีตประเพณีที่กลุมคน 
วัฒนธรรม และสังคมตาง ๆ ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนานมักจะสอดคลองกับคุณคาและมี
ความชอบธรรมอยูเสมอ 
 3.3 ภูมิปญญาเปนเรื่องของสิทธิ 
  สิทธิ ในสมัยกอนเปนเรื่องเดียวกับ ศักดิ์ศรีของความเปนคน ที่จะตองไดรับการ
ยอมรับจากคนอื่นในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของสวนรวม มีสิทธิในทรัพยากรการบริหาร
จัดการอํานาจซึ่งเปนความเขาใจและการรับรูรวมกันของคนในชุมชน 
  ยศ  สันตสมบัติ (2542 : 51) ใหทัศนะตอภูมิปญญาทองถ่ินวา หมายถึงความรูที่มี
คุณลักษณะใกลเคียงกับความรูดานวิทยาศาสตร ในประเด็นที่ภูมิปญญาเปนความรูที่เกิดจาก
การศึกษาเชิงประจักษ ผานการพิสูจนทดลอง ผานกระบวนการคัดสรรปรับปรุงและพัฒนาอยาง
เปนระบบ แตก็อาจมีขอผิดแผกไปจากวิทยาศาสตร 2 ประการดวยกัน คือ 
  ประการแรก ภูมิปญญาทองถ่ิน มีลักษณะจําเพาะเจาะจงเฉพาะทองถ่ินพื้นที่ หรือ
ระบบนิเวศชุดใดชุดหนึ่ง เปนความรูที่เกิดจากปฏิสัมพันธและการอาศัยกันระหวางมนุษย สัตว พืช 
พลังตามธรรมชาติ ดวงวิญญาณ ที่ดิน แหลงน้ําและภูมิประเทศในอาณาบริเวณแหงใดแหงหนึ่ง
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โดยเฉพาะ ภูมิปญญาทองถ่ินจึงกอรางสรางตัวข้ึนจากความเขาใจอยางชัดแจงในสัมพันธภาพของ
สรรพสิ่ง และสรรพชีวิตตาง ๆ ที่กอเกิด ดํารงอยู และแตกดับไปภายในระบบนิเวศชุดนั้น ซ่ึงความ
เขาใจอยางลึกซึ้งนําไปสูความสามารถในการบริหารจัดการ ปรับแตง ใชประโยชนและพัฒนา
ทรัพยากรในระบบนิเวศชุดนั้นอยางยั่งยืน ในขณะที่ความรูทางวิทยาศาสตรซ่ึงมีลักษณะเปนสากล
ทั่วไปมากกวา อาจจะไมสามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาและจัดการทรัพยากรภายในระบบนิเวศทองถ่ินใด
ทองถ่ินหนึ่งไดเสมอไป 
  ประการที่สอง ภูมิปญญาทองถ่ินมีลักษณะจําเพาะที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงอยางแนบแนน
กับมิติทางสังคมและสิทธิมนุษยชน หมายความวา ระบบนิเวศวัฒนธรรมทุกชุด ประกอบกันขึน้เปน
เครือขายของความสัมพันธทางสังคมระหวางกลุมคน ครอบครัว เครือญาติและชุมชน กับสิ่งมีชีวิต
กลุมอ่ืน ๆ ที่ดํารงอยูรวมกันภายในระบบนิเวศธรรมชาติชุดนั้น ๆ ซ่ึงเรื่องราวความสัมพันธดังกลาว
มักปรากฏอยูในตํานานนิทานพื้นบาน เทพนิยาย เรื่องเลา แสดงออกในรูปของความเชื่อ พิธีกรรม 
จารีตประเพณี วิถีปฏิบัติ การแสดง และศิลปะแขนงตาง ๆ ซ่ึงเรื่องราวที่ปรากฏนั้นอาจพิสูจนไมได
หรือดูไมนาเชื่อในฐานคิดและมุมมองทางวิทยาศาสตร 
  จากการศึกษาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืนในกลุมชาติพันธุ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยของ ยศ  สันตสมบัติ (2542 : 55) 
พบวาองคประกอบของภูมิปญญาทองถ่ินสามารถแบงออกไดเปน 4 ระดับ ดังนี้ 
  1. ความรูเร่ืองอาหารและยา เปนความรูพื้นฐาน หรือความรูเชิงเทคนิคของมนุษยที่
จะตองรูวาในระบบนิเวศที่เขาอาศัยอยูนั้นมีพืชผักชนิดใดบาง พืชและผักชนิดใดกินไมได พืช 
และสัตวแตละชนิดมีคุณและโทษอยางไร ในบรรดาพืชที่กินไดนั้นควรกินสวนไหน กินอยางไร  
พืชชนิดใดมีสรรพคุณเปนยา แกโรคอะไร โดยปกติทั่วไปผูหญิงมีบทบาทสําคัญในการหาอาหาร
และยาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวยเล็ก ๆ นอย ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ความรูเร่ืองอาหารและ 
ยาในระดับพื้นฐาน มักไดรับการถายทอดจากยายสูแม สวนความรูเร่ืองสมุนไพรและความสามารถ
ในการรักษา ความเจ็บไขในระดับที่เช่ียวชาญเปนพิเศษมีอยูในชาวบานบางคน เชน หมอสมุนไพร  
คนทรง หัวหนาผูประกอบพิธีกรรม ซ่ึงมักจะมีความรูในเรื่องเวทมนตรคาถาและเทคนิควิธีในการ
รักษาพยาบาลดวย เพราะในการรักษาพยาบาลตองใชทั้งสมุนไพรและคาถาอาคมรวมกัน 
  2. ความรูเรื่องระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร เปนระบบความรูที่มี
ลักษณะซับซอนและพัฒนาขึ้นมาจากความรูพื้นฐานเชิงเทคนิคดานอาหาร และยาเปนความรู 
ในเรื่องการจัดระเบียบการผลิต วิธีการคัดเลือกปจจัยในการผลิต ที่ดิน ผืนปา พืชพันธุที่เหมาะสม
และจําเปนสําหรับการดํารงชีพ ความรูในการสรางระบบการจัดการน้ํา เชน เทคนิคการทําเหมือง
ฝาย การทดน้ําและการควบคุมน้ํา ความรูในการจําแนกประเภทที่ดินและผืนปาโดยสามารถรู และ
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ตัดสินไดวาดินประเภทไหนเหมาะสําหรับปลูกพืชอะไร การจําแนกพื้นที่ปาออกเปนประเภทตาง ๆ 
เพื่อการใชประโยชนและการอนุรักษ รวมทั้งการพัฒนารูปแบบความสัมพันธทางสังคมและองคกร 
เพื่อการจัดการผลิตและดูแลทรัพยากรสวนรวม เชน การจัดตั้งกลุมเหมืองฝายเพื่อดูแลน้ํา กลุม
แลกเปลี่ยนแรงงานเพื่อการจัดการผลิต คณะกรรมการปาชุมชนเพื่อควบคุมดูแลการใชประโยชน
และดูแลปา เปนตน 
  3. ความเชื่อ พิธีกรรม จารีตประเพณีและวิถีปฏิบัติ เปนผลพวงจากการสรางระบบ
การผลิตและการจัดการทรัพยากรของชุมชน ที่มีการสรางแบบแผนและบรรทัดฐานในการปฏิบัติ
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน ความเชื่อ พิธีกรรม จารีตประเพณีจึงเปนผลของการแสดงออก
ทางอํานาจของชุมชน ในการบังคับใชกฎระเบียบกอใหเกิดวิถีปฏิบัติแบบแผนประเพณีที่มีพื้นฐาน
การใชทรัพยากรอยางออนนอมยําเกรงและตระหนักในบุญคุณของธรรมชาติ และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ 
สิงสถิตอยูในสวนตาง ๆ ทั้ง ปาไม ขุนเขา แมน้ํา และเกิดระบบความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปา  
ภูเขา แมน้ํา ตนไม ถํ้า และสถานที่ตาง ๆ ซ่ึงความเชื่อเหลานี้ไดตกผลึกและพัฒนากลายเปนพื้นฐาน
ทางศีลธรรม และการใชอํานาจกําหนดกฎเกณฑและบรรทัดฐานในการปฏิบัติตอทรัพยากรธรรมชาติ 
ที่เช่ือมโยงโดยตรงกับแบบแผนในการผลิตในภาคเกษตร ทั้งนี้ ก็เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการใช
ทรัพยากรที่สงผลใหชุมชนสามารถดํารงอยูไดอยางปกติสุขในระยะยาว 
  4. วิธีคิด ความเชื่อและประเพณีที่กลุมคนตาง ๆ ยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องกันมา
ยาวนานหลายชั่วอายุคน เปนวิธีคิดที่ผานการตรวจสอบและพิสูจนในชีวิตจริงมาเปนเวลาชานานจน
ตกผลึกกลายเปนวิธีคิดและแสดงออกในระบบคุณคาของวัฒนธรรม ผูกพันฝงแนนอยูในจิตสํานึก 
และถายทอดจากรุนเกาสูรุนใหม ซ่ึงเปนการสรางความผูกพันทางจิตวิญญาณระหวางคนกับ
ธรรมชาติ ที่ยากจะแยกออกจากกันได วิธีคิดที่เปนองคประกอบสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินที่แฝง
นัยของอัตลักษณ ศักดิ์ศรีและวัฒนธรรมของชุมชน 
 จากความหมายของภูมิปญญาชาวบานที่ไดกลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา ภูมิปญญาชาวบาน 
หมายถึง ระบบความรู ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรมหรือทักษะในการแกไขปญหาของ
มนุษย ในการจัดระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย ทั้งระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุม 
หรือชุมชน ระหวางมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ และระหวางมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อการดํารงชีวิตที่สมดุลและเปนปกติสุขของมนุษยนั่นเอง 
 จากการศึกษาแนวคิดภูมิปญญาชาวบานที่กลาวมาแลวนั้น ผูวิจัยนําไปใชในการวิเคราะห
เนื้อหาและกิจกรรมที่นําไปใชในศูนยการเรียนรูชุมชนวาไดมีการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการ
จัดการเนื้อหาและกิจกรรมในการถายทอดความรูอยางไร 
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4.  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู 
 วิจารณ  พานิช (2547 : 5) ไดใหความหมายการจัดการความรูวา การจัดการความรูเปน
เครื่องมือไมใชเปาหมาย เปนเครื่องมือสําหรับใชและสรางเสริมพลังที่มีอยูตามธรรมชาติของมนุษย 
คือพลังสรางสรรคและพลังทวีคูณจากการรวมหมูเพื่อบรรลุผลสําเร็จในงานหรือเปาหมายรวมกัน 
 มองอีกมุมหนึ่งการจัดการความรูเปนกระบวนการนําทุนทางปญญาไปสรางมูลคาและ
คุณคา ในขณะเดียวกันทุนทางปญญาก็เพิ่มพูนขึ้นดวย และอีกดานหนึ่งการจัดการความรูเปน
กระบวนการการใชงานและความรูเปนเครื่องมือพัฒนาคน พัฒนาตนเอง พัฒนาองคกร และพัฒนา
ความเปนชุมชนในที่ทํางาน  
 4.1 หลักการของการจัดการความรู 
         วิจารณ  พานิช (2547 : 8-10) กลาววาการจัดการความรูที่ทรงพลังตองการปจจัย
หลายดานในการดําเนินการ ปจจัยที่สําคัญ 4 ประการในการจัดการความรูประกอบดวย 
  4.1.1 การจัดใหคนที่มีความตางกัน มีลักษณะความคิดตางกัน มีทักษะตางกันมารวม
ทํางานกันอยางสรางสรรค ความแตกตางทําใหการจัดการความรูมีพลัง ถาคนที่เปนทีมจัดการ
ความรูคิดเหมือน ๆ กัน จะไมมีพลัง แตทั้งนี้จะตองมีความแตกตางหลากหลายใหเกิดพลัง ไมเกิด
ความขัดแยง ตัวรวมพลังความแตกตางสูเอกภาพคือปณิธานมุงมั่นที่มีรวมกัน 
  4.1.2 รวมกันพัฒนาวิธีการทํางานในรูปแบบใหม ๆ 
  4.1.3 ดําเนินการทดลองและเรียนรู โดยมีวิธีที่แมการทดลองจะลมเหลวก็ไมกอผล
เสียหายมากนัก ความลมเหลวเปนครูสอนเรา 
  4.1.4 นําเอาความรูหรือเทคโนโลยีจากภายนอกมาประยุกตใชอยางเหมาะสม 
 4.2 การจัดการความรูอยางงาย 
  วิธีการดําเนินการจัดการความรูมีมากมายสามารถเลือกใชไดตามวัตถุประสงคของ
งาน ซ่ึงในการจัดการความรูจริงอาจใชหลากหลายวิธีการประกอบกันไดแก (วิจารณ  พานิช  2547 : 
22-25)  
  4.2.1 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมสรางสรรคงาน (Best Practices)  คือกลุม
บุคคลในหนวยงานเดียวกันที่รวมตัวกันโดยสมัครใจหรือพรอมใจกันเพื่อพัฒนางานตามเปาหมาย
หลักของหนวยงานและใชความคิดสรางสรรครวมกันของกลุมในการทดลองพัฒนางานในรูปแบบ
ใหม ๆ และไดผลดี วิธีทํางานที่สรางขึ้นจึงเปน Best Practices 
  4.2.2 การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)  เปนเครื่องมือจัดการความรูที่ทรง
พลังและใชงายมีหลักการสําคัญคือ 
 4.2.2.1 กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานของงาน 
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 4.2.2.2 เสาะหาหนวยงานที่มีผลสัมฤทธิ์ของงานดานใดดานหนึ่งในระดับสูง
เปนเลิศ 
 4.2.2.3 เขาไปศึกษาวิธีการทํางานหรือกระบวนการทํางานของหนวยงานนั้น 
 4.2.2.4 นํามาปรับประยุกตใชกับระบบหรือกระบวนการทํางานของตน ทํา
การวัดผลและพัฒนาอยางตอเนื่องเปนวงจร 
  4.2.3 ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practice) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางหนึ่ง
ของการจัดการความรูที่ใชงายและสามารถทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวาง เปนการ
รวมตัวกันของกลุมคนจํานวนหนึ่งภายในองคกรเดียวกันหรือตางองคกรก็ได เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่สมาชิกมีความสนใจหรือปรารถนารวมกัน ชุมชนแนวปฏิบัติมี 3 องคประกอบ
ไดแก 
 4.2.3.1 ความเปนชุมชน หมายถึงการที่บุคคลที่เปนสมาชิกมีความรูสึกผูกพัน
เอื้ออาทรตอกันเห็นคุณคาของการมีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน 
 4.2.3.2 มีความสนใจหรือแรงปรารถนารวมกันในการบรรลุเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
หรือตองการเรียนรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 
 4.2.3.3 มีการปฏิบัติในเรื่องที่ตองการแลกเปลี่ยนเรียนรูนั้น เพื่อนําเอาความรู
จากการแลกเปลี่ยนไปลองปฏิบัติแลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูตอกันเปนวงจรตอเนื่องไมมีที่ส้ินสุด 
กกกกกกกกจากความหมายของการจัดการความรูขางตนสรุปไดวา การจัดการความรูคือเคร่ืองมือ
เพื่อการบรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไป
เปนองคกรแหงการเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชนเปนหมูคณะความเอื้ออาทรระหวางกันใน
องคกร 
กกกกกกกกการศึกษาแนวคิดการจัดการความรู ผูวิจัยนําไปใชในการวิเคราะหกระบวนการจัดการ
ความรูของศูนยการเรียนรูชุมชน การสรางเครือขายความรูและการเชื่อมโยงหรือการแลกเปลี่ยน
ความรูทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 
5.  แนวคิดเก่ียวกับศูนยการเรียนรูชุมชน 
  5.1 ความหมายของศูนยเรียนรูชุมชน 
  กรมการพัฒนาชุมชน (2551 : 30-38) ใหความหมายศูนยเรียนรูชุมชนวา เปน
ศูนยกลางรวบรวมขอมูล ขาวสารความรูของชุมชน ที่จะนําไปสูการสงเสริมกระบวนการเรียนรู
สําหรับประชาชนในชุมชน เปนแหลงเสริมสรางโอกาสในการเรียนรูการถายทอด การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ การสืบทอดภูมิปญญาวัฒนธรรม คานิยม และเอกลักษณของชุมชน อีกทั้งเปนแหลง
บริการชุมชนดานตาง ๆ  เชน การจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการเรียนรูของชุมชน โดย
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เนนกระบวนการเรียนรูเพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
กอใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู และมุงการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เปนศูนยฯ ของประชาชนที่
ดําเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ที่จะกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 
 จากความหมายขางตนจะเห็นไดวา ศูนยเรียนรูชุมชนในความคาดหวังของกรมการ
พัฒนาชุมชน ไมใชศูนยฝกอบรมประจําหมูบานที่รอรับการนัดหมายจากวิทยากรภายนอก แตจะ
เปนสถานที่ที่จะสรางความผูกพันระหวางคนในชุมชนกับเรื่องราวของเขาเองเปนสําคัญ 
  5.2 หลักการสําคัญของศูนยเรียนรูชุมชน 
 5.2.1 เปนแหลงเรียนรูทุกดาน ทกุรูปแบบไมเนนการเรียนการสอนในหองเรยีน 
 5.2.2 เปนศูนยกลางที่ประชาชนทกุคนสามารถเขามาเรียนรูคนควาหาความรู 
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมทัง้การพบปะสังสรรค เพื่อสรางความเขาใจ ความรวมมือ
ในการพัฒนาตนเองและชุมชน 
 5.2.3 เปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อ
ประชาชน 
  5.3 ภารกิจของศูนยเรียนรูชุมชน 
 5.3.1 จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรู การถายทอด การแลกเปลี่ยน ประสบการณ 
ตลอดจนการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินและการเรียนรูดานตาง ๆ ของประชาชนในชุมชน 
 5.3.2 เปนศูนยรวมของขอมูล เชน ขอมูลแหลงน้ํา กลุมอาชีพ รวมทั้งขาวสาร สาระ
ความรูที่เอื้อตอการเรียนรูเทาทันสถานการณโลก 
 5.3.3 รวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน องคความรูของปราชญชาวบานองคความรูที่มีอยู
กระจัดกระจายในชุมชน และจัดการใหเปนหมวดหมู มีความชัดเจนเปนรูปธรรมที่ประชาชน
สามารถเขาไปสืบคนศึกษา และเรียนรูไดทกุเวลา 
 5.3.4 เปนศูนยกลางในการจดัการความรู ที่ดําเนินการโดยประชาชนและเพือ่
ประชาชน 
 5.3.5 เปนแหลงเรียนรูทุกดาน ทกุรูปแบบไมเนนการเรียนการสอนในหองเรยีน 
 5.3.6 เปนศูนยประสานและบูรณาการทํางานของทุกภาคสวน ภาคประชาชน ไดแก 
ผูนํา กลุม องคกร เครือขาย ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐ 
 5.3.7 เปนสถานที่แลกเปลี่ยนองคความรูของปราชญชาวบาน 
 5.3.8 เปนสถานที่มีโครงสรางเปนอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ก็ไดที่มีองคความรู 
สามารถใหการเรียนรูแกประชาชนที่ตองการความรูและเขาถึงได 
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  5.4 องคประกอบศูนยเรียนรูชุมชน 
        วิธีการกอเกิด 
  ศูนยเรียนรูชุมชน จะเกิดขึ้นไดตองเปนความตองการของประชาชนในชุมชน เพราะ
เปนสมบัติของชุมชน จึงควรนําแนวคิดเขาเวทีประชาคมของหมูบาน เผยแพรความคิด โนมนาว 
สรางการยอมรับและชี้ใหเห็นความสําคัญของการมีแหลงเรียนรูชุมชน การจัดเก็บองคความรู 
ประวัติชุมชนและภูมิปญญาของชุมชนอยางเปนระบบการแสดงขอมูล ขาวสารของชุมชน ใหได
เรียนรูกันอยางทั่วถึง รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสม่ําเสมอ เร่ิมจากการจัดระเบียบแหลง
เรียนรูที่มีอยูในชุมชน โดยใหเปนไปตามกําลังที่ชุมชนจะสามารถดําเนินการได อีกทั้งใหมีขอบเขต
และลักษณะตามความเห็นของชุมชน 
  โครงสรางของศูนยเรียนรูชุมชน ประกอบดวย 
 5.4.1 คณะกรรมการ ประกอบดวยผูแทนจากผูนําชุมชน กลุม/องคกร เครือขาย
องคกรชุมชน ปราชญชาวบาน อาสาสมัคร ฯลฯ ซ่ึงมาจากการคัดเลือกของชาวบานเองและชาวบาน
ใหการยอมรับคณะกรรมการจะรวมมือกันวางแผนและดาํเนินตามแผนยุทธศาสตรที่ไดรวมกนั
กําหนด เพื่อระดมพลังใหเกิดการเรยีนรู และบริหารจดัการในศนูยเรียนรูใหสามารถดําเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 5.4.2 ที่ปรึกษา เปนภาคีการพัฒนาภาครัฐ เชน พัฒนาชุมชน การศึกษานอกโรงเรียน 
เกษตร สาธารณสุข และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5.4.3 ระเบียบขอบังคับ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดจัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร เพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารศนูย 
 5.4.4 สถานที่ เล็ก ใหญไมสําคัญอาจจะอยูในหองของอาคาร อบต. บานผูใหญบาน 
บานผูนํา บานปราชญชาวบาน ศาลาวัด ใตตนไม ศาลากลางบาน ซ่ึงเปนสถานที่พบปะ ประชุม 
ทํางานกันไดตลอดเวลา ใหเปนสถานทีท่ี่เปนสัญลักษณของการรวมตัวกัน เพื่อการเรียนรู ไม
จําเปนตองหางบประมาณมากอสรางศูนยใหม 
 5.4.5 การบริหารจัดการศูนย คณะกรรมการฯ ที่ไดรับการคัดเลือก มีการบริหาร
จัดการเพื่อใหศูนยฯ สามารถบริหารจัดการไดอยางเปนรูปธรรม 
 5.4.6 งบประมาณ เพื่อพัฒนาคณะกรรมการของศูนยเรียนรูชุมชนใหสามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการพัฒนาศนูยเรียนรูชุมชน 
 5.4.7 สถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู อาจดําเนนิการไดทั้งในอาคารศูนยฯ และนอก
อาคารศูนย โดยมีการจดักจิกรรมการเรียนรูในชุมชน เชน บานปราชญชาวบาน ในไรนา เพื่อสาธิต
กิจกรรมการเรยีนรู เชน การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว ฯลฯ 
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 5.4.8 กิจกรรมการเรยีนรู ไดแก การเรียน/การสอน การจัดการความรูเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาของชาติพันธุ ประเพณี วัฒนธรรม การรับความรูจากปราชญชาวบาน การจดั
เวทีประชาคมเพื่อการเรียนรูและการตัดสนิใจรวมกัน การเรียนรูผาน E-Learning การสาธิต การจัด
นิทรรศการ การจัดสัมมนา อภิปราย ฯลฯ 
 5.4.9 ขอมูล ไดแก ขอมูล ทะเบียนผูนํา กลุม/องคกร ขอมูลผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน 
อัตลักษณของชุมชน แผนชมุชน โครงการกิจกรรม ฯลฯ 
 5.4.10  ขาวสาร (สารสนเทศ) ไดแก สารสนเทศชุมชน 13 องคประกอบ ไดแก 
ประวัตหิมูบาน แผนที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิอากาศ/ฤดูกาล) ลักษณะของประชากร (อัตรา
ความหนาแนน/โครงสรางประชากร) ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน (เกษตร/อุตสาหกรรม/
รับจาง ฯลฯ) ผลิตภัณฑมวลรวมของหมูบาน ผลิตภัณฑที่นาสนใจของหมูบาน ศิลปะ/วัฒนธรรม/
ภูมิปญญาของหมูบาน สถานที่ทองเที่ยว/สถานที่บริการ การคมนาคม (การเดนิทางไปยังหมูบาน) 
ประเพณ/ีเทศกาลประจําป ทักษะ/ฝมือ/แรงงานของหมูบาน อ่ืน ๆ ขาวสารเพื่อชีวิต ขาวสารเพื่อการ
พัฒนาหมูบาน 
 5.4.11  ความรู ไดแก ความรูดานวัฒนธรรมการประกอบอาชีพ/ผลิตภัณฑชุมชน 
องคความรุที่ชุมชนตองการเพื่อคนหาอัตลักษณชุมชน ความรูที่มีอยูในหมูบาน ความรูขาวสารจาก
ภายนอก 
  5.5 รูปแบบของศูนยเรียนรูชุมชนในปจจุบัน 
  ปจจุบัน มกีารดําเนินงานศูนยเรียนรูชุมชน ทั้งในระดับหมูบาน ตําบล มีหลากหลาย
รูปแบบ ดังนี ้
  5.5.1 ศูนย เ รียนรูของปราชญชาวบาน  เปนสวนที่แสดงถึงความสําเร็จจาก
ประสบการณดําเนินชีวิต การทํางานของปราชญชาวบาน ที่มีวิถีการทํางานเพื่อแกไขปญหากับ
ตนเองและ/หรือชุมชน โดยผานกระบวนการปฏิบัติจริงและเรียนรูจากชีวิต การลองผิดลองถูก 
เรียนรูดวยตนเองทามกลางปญหาที่หลากหลาย มีการถอดบทเรียนของปราชญชาวบานเปนสิ่งที่คน
สมัยนี้ควรไดเรียนรู และนําไปเปนแบบอยางในการดํารงชีวิต ตัวอยางบุคคลสําคัญที่เปนที่รูจักคือ 
นายประยงค รณรงค ชาวบานไมเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับรางวัลแมกไซไซดานผูนํา
เศรษฐกิจชมุชน และนายวิบูลย เข็มเฉลิมเปนปราชญชาวบานดานวนเกษตร กระบวนการเรียนรูเพื่อ
การพึ่งตนเองจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  5.5.2 ศูนยเรียนรูชุมชนดานภูมิปญญาทองถ่ิน เปนแหลงรวบรวมความรูของ
ชาวบาน ซ่ึงไดมากจากประสบการณและความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมทั้งความรู ที่ส่ังสมมา
แตบรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่งระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต
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และเปลี่ยนแปลง จนเกิดเปนความรูใหม ซ่ึงภูมิปญญาดังกลาว เปนความรูเกี่ยวกับวิธีการดํารงชีวิต
และการทํามาหากิน เชน การเลี้ยงสัตว การทอผา การจักสาน การทําเครื่องปนดินเผา นอกจากนี้ยัง
มีศิลปะ ดนตรี การละเลน ประเพณีตาง ๆ รวมทั้งการดูแลสุขภาพ อนามัยและการรักษาโรคดวย
สมุนไพร ฯลฯ 
  5.5.3 ศูนยเรียนรูชุมชนดานวัฒนธรรม ประเพณี เปนหองที่แสดงถึงประเพณีที่
สําคัญของชุมชน วัฒนธรรมเครื่องดนตรี เครื่องแตงกาย และเครื่องมือเครื่องใชในการดํารงชีวิต
และภูมิปญญาทองถ่ิน ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงเปนอัตลักษณและความเชื่อของทองถ่ิน 
หรือจัดเปนพิพิธภัณฑของหมูบาน 
  5.5.4 ศูนยเรียนรูชุมชนดานเทคโนโยลีสารสนเทศ เปนสถานที่แสดงขอมูลตาง ๆ 
เชน ขอมูลแหลงน้ํา กลุม/เครือขาย กิจกรรมตาง ๆ และมีสถานที่สงเสริมการเรียนรูโดยใช
คอมพิวเตอรเพื่อการคนควาหาความรู  โดยเปดโอกาสใหคนทุกเพศ ทุกวัยไดเขาถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและใหบริการในการสืบคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ตที่มีประโยชนตอการเรียนรู ภายใน
ศูนย ฯลฯ จะแสดงขอมูลตาง ๆ 
  5.5.5 ศูนยเรียนรูชุมชนที่ใหบริการทางวิชาการ ใชเปนสถานที่จัดกจิกรรมตาง ๆ 
เชนการประชมุ สัมมนาฝกอบรม ฝกอาชีพ สาธิต จัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ/องค
ความรู ฯลฯ ระหวางปราชญชาวบาน (วิทยากร) กับประชาชนในชุมชน (ผูเรียน) เปนตน 
  5.5.6 ศูนยเรียนรูเกีย่วกับกลุมอาชพี เปนศูนยฯ ที่ดําเนินการกจิกรรมของกลุมอาชีพ 
ตาง ๆ เชน การประชุมคณะกรรมการ การประชุมสมาชิกกลุม การรวมกลุมการบรหิารจัดการของ
กลุม การฝกอบรม พัฒนาทกัษะ พัฒนารปูแบบผลิตภณัฑ และการพัฒนาดานการตลาด ฯลฯ 
  5.5.7 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง เปนศูนยฯ ที่ดําเนนิกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ที่ปราชญชาวบานไดดําเนินการเปนตัวอยาง โดยเริ่ม
จากครอบครัวซ่ึงเปนเศรษฐกิจพอเพยีงขั้นพื้นฐาน มีความพอเพียงในการดํารงชีวิต ลดคาใชจายที่
ไมจําเปน ไมมีหนี้สิน เมื่อครอบครัวมีความพรอมดานปจจัย 4 แลวจงึขยายผลไปสูชุมชน สามารถ
ใหบุคคลอื่นยดึถือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตได 
  5.5.8 กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนกลุมทีส่งเสริมการเรียนรูเร่ืองการออมเพื่อ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั และเนนการดําเนนิงานเกีย่วศูนยสาธิตการตลาด เปนโรงเรียนที่ฝกฝนให
ประชาชนไดเรียนรูการพึ่งพาและชวยเหลือกัน รวมทั้งการเรียนรูการตลาด 
  5.5.9 ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน เปนสถานที่ที่ประชาชนไดรับทราบ
ขาวสารและความรูตาง ๆ ทางสื่อส่ิงพิมพ เพื่อสงเสริมการอานหนังสือและปองกนัการลืมหนังสือ 
รวมทั้งสรางนิสัยรักการอานหนังสือใหแกประชาชน 
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  5.5.10  หองสมุดประชาชน เปนสถานที่ที่ใหบริการ ส่ือประเภทตาง ๆ เชน หนังสือ 
เอกสาร โสตทัศนูปกรณ โทรทัศน โดยมุงเสริมใหประชาชนเกดิการศึกษาตามอธัยาศัย และใช
บริการเปนประจํา เปนการสรางนิสัยการเรียนรู การเสริมความรูเพิ่มเติม และสามารถนําความรูไป
ใชประโยชนในชีวิตประจําวนัของตนเองได 
  5.5.11  ส่ือพื้นบาน เปนการเรยีนรูผานการแสดงหรือการละเลนทีแ่ฝงไวดวยวฒันธรรม
ของชาวบานทีแ่สดงใหเห็นวถีิชีวิตที่ไมไดมีเปาหมายเพือ่การบันเทิง ความสนุกสนานเทานั้น ส่ือ
พื้นบานมีบทบาทในการถายทอดความรู ความเปนอัตลักษณ ประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ินดวย 
ไดแก เพลงลูกทุง ลิเก หมอลํา หนังตะลุง โปงลาง ลําตัด ฯลฯ 
 จะเห็นไดวา “ศูนยเรียนรูชุมชน” รูปแบบตาง ๆ ที่ปรากฏในประเทศไทยมีเปนจํานวน
มากและกระจัดกระจายอยูทั่วทุกจังหวัดมีศักยภาพในสถานะเปนแหลงที่จะเอื้อใหเกิดการเรียนรูซ่ึง
ทุกคนสามารถเขามาเรียนรูและคนหาประสบการณในทุกดาน และสามารถสืบทอดตอคนรุน
ปจจุบันไดเปนอยางดี  
 จากความหมายของศูนยการเรียนรูชุมชนจากที่ผูศึกษาไดนําเสนอไปแลว จึงกลาวไดวา 
ศูนยการเรียนรูคือแหลงความรูที่จะใหบริการความรูทั้งในเรื่องที่เกี่ยวของกับการเพิ่มความรูและ
ทักษะของคนในชุมชน  อีกทั้งศูนยการเรียนรูในชุมชนยังเปนสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรูที่
สอดคลองกับความตองการเรียนรูของชุมชน  และเปนสถานที่ใหขาวสารขอมูลแกคนในชุมชน 
เพื่อใหไดมีโอกาสในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูไดดวยตนเอง ซ่ึงเปนการตอบสนองการเรียนรู
ตามความพรอมและความตองการของแตละบุคคล 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับศูนยการเรียนรูชุมชนขางตน ผูวิจัยนําไปใชในการ
วิเคราะหโครงสรางของการจัดตั ้งศูนยการเรียนรู ชุมชน  การบริหารงาน  งบประมาณและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ 
6.  แนวคิดเก่ียวกับการสรางเครือขาย (Networking) 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการสรางเครือขาย เปนแนวคิดที่มีความสําคัญและถูกนํามาใชกัน
อยางแพรหลาย ในการอธิบายภาพการเคลื่อนตัวจากบุคคล กลุม องคกร สูการรวมตัวเปนเครือขาย
เพื่อสรางพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา หรือสรางพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ 
เครือขายจึงเปนโครงสรางทางสังคมที่เนนความสัมพันธแนวนอน (Horizontal) คือมีความเทาเทียม
กัน ในการสรางความรวมมือในการทํางาน เพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน จึงเปนความสัมพันธตอกัน
ทั้งสวนตัวและการทํางาน โดยมีการเคลื่อนไหวในกิจการทางสังคมหรือสาธารณะรวมกัน เครือขาย
เปนวัฒนธรรมองคกรที่แตกตางจากวัฒนธรรมเดิมแบบสั่งการ แบบบนลงลางและแบบลําดับขั้น 
(Top down, Vertical, Hierachical) ผูนําองคกรเชนนี้ไมใชคนสั่งการ ไมใชอํานาจ ทําใหลูกนอง
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เกรงกลัว (Intimidate) แตเปนผูสรางแรงบันดาลใจ เปนโคชหรือที่ปรึกษาทําใหคนเขมแข็ง 
(Empowerment) สรางความเชื่อมั่นและความไวใจกัน (Trust) (เสรี พงศพิศ  2547 : 58) 
 เครือขายจึงเปนการรวมตวัของบุคคล กลุม องคกร ที่มีแนวความคดิ เปาหมาย วิธีการ
ทํางาน และความสัมพันธตอกันทั้งสวนตวัและการทํางาน มีนักวิชาการหลาย ๆ ทานไดศึกษาและ
ใหความหมายไวดังนี ้
  6.1  ความหมาย 
  ปจจุบนัมีการกลาวถึงคําวา เครือขาย (Network) กนัอยางกวางขวาง ไมวาจะเปนการ
พูดถึงเครือขายทางสังคม เครือขายประชาสังคม เครือขายการเรียนรู เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน
เครือขายองคกรชุมชน เครือขายผูนําชาวบาน เปนตน คาํจํากัดความของเครือขาย จงึไมอาจอธิบาย
ในลักษณะตายตัวไดวา เครือขายมีความหมายทีแ่ทจริงวาอยางไร ขึ้นอยูกับวาผูใหความหมาย
เครือขายนั้น ๆ หมายถึงเครือขายที่เกี่ยวของในเรื่องอะไร จึงมนีักวชิาการหลายทานไดอธิบายและ
ใหความหมายดังนี ้
  กาญจนา แกวเทพ  (2538, อางถึงใน  จันทรนันท เหลาพันนา  2546 : 33) ให
ความหมายของเครือขาย ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Network โดยมี Net คือตาขายที่โยงใยถึงกันและ
พรอมที่จะปฏิบัติงาน (Work) เมื่อตองการใชงาน ดังนั้น ความหมายของเครือขายจึงหมายถึง 
รูปแบบหนึ่งของการประสานงาน บุคคล กลุม หรือองคกรตางก็มีทรัพยากรของตนเองมีเปาหมาย
วิธีทํางานและมีกลุมเปาหมายของตัวเอง ซ่ึงทํางานมานานพอสมควรแมอาจจะไมไดมีกิจกรรม
รวมกันอยางสม่ําเสมอก็ตาม แตก็จะมีการวางรากฐานเอาไว (เปรียบเสมือนการมีสายโทรศัพทตอ
เอาไว) เมื่อฝายใดฝายหนึ่งมีความตองการที่จะขอความชวยเหลือ หรือขอความรวมมือจากกลุมอ่ืน ๆ 
เพื่อแกปญหา ก็สามารถติดตอไปได ในการเขารวมเปนองคการเครือขาย แมวาองคกรเหลานี้จะมี 
บางสิ่งบางอยางรวมกัน เชน มีเปาหมายการทํางานรวมกัน มีผลประโยชนรวมกัน องคกรเหลานี้ 
ก็ยังคงความเปนเอกเทศอยู เพราะการเขารวมเปนเครือขายเปนการเขารวมเพียงบางสวนขององคกร
เทานั้น 
  เสรี พงศพิศ (2547 : 58-59 ออนไลน เขาถึงเมื่อ 15 ธันวาคม 2551) กลาวถึงเครือขาย
วาในปจจุบันมีความหมายประการหนึ่งคอื ขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสรางความสัมพนัธ
ระหวางบุคคล กลุม องคกร สถาบัน โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงคและความตองการบางอยาง
รวมกัน ดําเนนิกิจกรรมบางอยางโดยที่สมาชิกของเครือขายยังคงมีความเปนเอกเทศไมขึ้นตอกัน 
         การสรางเครือขายนาจะเปนปจจัยสําคัญที่สุดของการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้งนี้ เพราะสมาชิกเครือขายมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงานรวมกัน เ ร่ิมดวยการกําหนด
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เปาประสงค กําหนดกฎเกณฑ ทําใหทุกฝายมีสวนรวมและแบงบทบาทหนาที่กันทําและทํา
บางอยางรวมกัน  
  กิจกรรมที่สําคัญที่สุดที่เครือขายทุกเครือขายทํารวมกันคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารประสบการณ แลวพัฒนาไปสูการวางแผนรวมกนั ทําใหดานหนึ่ง
หลีกเลี่ยงความซ้ําซอน อีกดานหนึ่งทําใหกิจกรรมนั้นมปีระสิทธิภาพมากขึน้ เพราะเปนการประสาน
พลัง (Synergy) เปนการใชทรัพยากร ใชพลังงาน อยางประหยดัและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
รณรงคเร่ืองตาง ๆ ถาทําเปนเครือขายจะไดผลมากกวา 
  เงื่อนไขสําคัญของเครือขายคอื ตองมกีารตดิตอสัมพันธส่ือสารกนัอยางสม่าํเสมอ
ระหวางสมาชกิ อาจมีผูประสาน ซ่ึงเปนบุคคลหรือกลุม ซ่ึงดําเนินกจิกรรมการประสาน แตไมใช
เปนผูดําเนนิการแทนสมาชิกเครือขายในทุกเรื่อง 
        เครือขายอาจเปนเครือขายแบบผสมผสานระหวางสมาชิกที่แตกตางกันในสถานภาพ 
เชน เปนผูนําชุมชน ขาราชการ นักธุรกจิ นักวิชาการ แตเมื่อทุกคนมีเปาหมายรวมกนัก็สามารถเปน
เครือขายได อีกแบบหนึ่งคอื เครือขายขององคกรหรือคนที่มีสถานภาพเดียวกนั อาชีพเดียวกนั 
ระดับเดยีวกัน เชน เกษตรกร นักวจิัย องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันวิจยั เปนตน 
         สมาชิกเครือขายมีความเสมอภาคเทาเทยีมกันในศกัดิ์ศรี ใหเกียรตกินั นับถือกนั ไม
ครอบงํา ไมเอาเปรียบ ไมแขงขัน แตรวมมือและเกื้อกูลกัน เครือขายก็กลายเปนกลไกทางสังคมอัน
ทรงพลัง 
        สุพรรณี ไชยอําพร (2546 : 63-64) สรุปจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการระดม
สรรพกําลังเพื่อสรางเครือขายการเรียนรู ของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาต ิ ซ่ึงไดเสนอ
รูปแบบเครือขายการเรียนรูของชุมชนไว 4 รูปแบบ คือ 
  รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ผูนําที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ทําหนาที่เปนแกนกลางประสานงาน
ระดมกําลังจากหนวยงานตาง ๆ 
  รูปแบบที่ 2 รูปแบบการเรียนรูของชุมชนที่มีเจาหนาที่ของรัฐเปนผูสงเสริมและ
ประสานการเรียนรู เจาหนาที่ของรัฐเปนผูใหขอมูล แตชุมชนตองตัดสินใจ 
  รูปแบบที่ 3 รูปแบบการเรียนรูของชุมชนที่นักพัฒนาองคกรเอกชนเปนผูสงเสริม 
และประสานการเรียนรู 
  รูปแบบที่ 4 รูปแบบการเรียนรูโดยผูนําภายในชุมชนเอง ซ่ึงมีโอกาสและประสบการณ
แลว กลับมาทาํงานในชุมชน 
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  นฤมล นิราทร (2543: 6) ใหความหมายของเครือขาย หรือ Network เชิงโครงสราง
ดังนี้ เครือขาย หมายถึง กลุมของจุดตาง ๆ ซ่ึงเชื่อมตอดวยเสน จุดตาง ๆ ที่วานี้คือบุคคลหรือกลุม 
สวนเสนที่เชื่อมตอนั้น หมายถึงบุคคล หรือกลุมตาง ๆ ที่มีตอกัน เครอืขายจึงเปนรูปแบบหนึ่งของ
กลุม แตไมใชเครือขายเสมอไป 
  สมพันธ เตชะอธิกและคณะ (2537, อางถึงใน เทียน พงศวิริยะศิริ  2550 : 49-50) 
จําแนกลักษณะของเครือขายผูนําชาวบาน วามี 3 ลักษณะ คือ 
 1. เครือขายดานความคิด เปนเครือขายทีเ่นนการทาํงานดวยความคิด ความรูหรือ
เทคนคิตาง ๆ เครือขายเหลานี้ เปนแหลงที่ผูนําไดมีโอกาสเผยแพร แนวความคดิของตนและได
แลกเปลี่ยนประสบการณของตนกับคนอื่น ๆ ทําใหเกิดความคิดที่ชัดเจนขึ้น เครือขายนี้มักเนนกลุม
คนที่อยูในสภาพเดียวกนั 
 2. เครือขายกิจกรรม เปนเครือขายที่เนนการชวยเหลือ รวมมือกนัในการทํา
กิจกรรม สวนมากมักเปนเครือขายภายในชุมชน ที่สมาชิกของเครือขายอาจเปนเครือญาติหรือมีสาย
สัมพันธกันอยู 
 3. เครือขายสนับสนุนทุน เปนเครือขายทีผู่นําชุมชนสามารถติดตอจากเครือขาย 
อ่ืน ๆ นอกชุมชน หรือในชุมชนเองที่สามารถสนับสนุนในการพัฒนาชุมชนได ในสวนของ
เครือขายการเรียนรู 
 เครือขาย หมายถึง บุคคล กลุม องคกร ที่มีแนวคิด เปาหมาย วิธีการทํางาน กิจกรรมที่
คลายคลึงกันหรือสนใจ มารวมกันเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและ
กันเปนการพัฒนาความรูใหกาวหนายิ่งขึ้น หรือรวมกันใหเกิดพลัง มีอํานาจตอรองนําไปสูความ
ยุติธรรมของสังคมและรวมกันทําใหบรรลุตามเปาหมายของเครือขาย 
  6.2  การสรางเครือขายชุมชน 
  การสรางเครือขาย คือ กิจกรรมที่กอใหเกิดกลุม ทั้งนีอ้าจจะเปนกลุมที่เปนองคกร
หรือกลุมบุคคล เพื่อวัตถุประสงคในการแลกเปลี่ยน การสรางเครือขายอาจปรากฏในรูปของการ
จัดตั้งหรือรูปอื่น ๆ ซ่ึงกรมการพัฒนาชุมชนไดศึกษากระบวนการเกดิเครือขายองคกรชุมชน ซ่ึงอาจ
เกิดได 2 แบบ คือ (จันทรนันท เหลาพันนา  2546 : 37-38) 
  1. เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เครือขายที่เปนสายใยความสัมพันธระหวางมนุษย ในอดตี
นั้นเกดิขึ้นโดยธรรมชาติ ซ่ึงความสัมพันธนี้อาจเนื่องมาจาก 
  1.1 ปจจัยทางเครือญาติ เปนญาติกันระหวางชาวบาน มีการเยี่ยมเยียนไปมาหาสู
แลกเปลี่ยนสงของ ความรูภมูิปญญาซึ่งกันและกัน 
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  1.2 ปจจัยทางความเชื่อ มีความเชื่ออยางเดยีวกัน เชน เชือ่ในหลักของการอยู
รวมกันโดยวิธีแบงปนความรูสึก ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ การพึ่งพิงซ่ึงกันและกัน หรือหลักเมตตาธรรม
ของคนในชุมชน 
  1.3 ปจจัยทางเศรษฐกิจ เคยตดิตอแลกเปลี่ยนสิ่งของ มีการคาขายที่คลายกัน
หรือรวมในกิจกรรมทางการตลาดสมัยใหม ผจญปญหาคลายคลึงกัน เชน ถูกนายทุนเอารัดเอา
เปรียบ ผลผลิตถูกกดราคา 
  2. เครือขายที่เกิดจากการจดัตั้ง เครือขายประเภทนี้ตองอาศัยปจจยัผูนําและความ
พรอมที่จะแลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางกลุมผูนําดวยตนเองกอน แลวนําไปขยายผลตอไปยังหมูมวล
สมาชิกเพื่อการตอรองกับองคกรภายนอก 
 นฤมล นิราทร (2543 : 11-14) อธิบายถึงการเกิดเครือขายโดยมีปจจยัตาง ๆ หลาย
ประการดังนี้  
 1. ตองการมีเพื่อน มีหมู มีพวก ในการทํางาน 
 2. ตองการทรัพยากรในการทํางาน 
 3. ตองการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมรวมกัน 
 4. ตองการความชํานาญเฉพาะดานในการแกปญหา โดยเฉพาะเมื่อปญหาในปจจุบัน
มีหลายมิติ ความชํานาญเฉพาะดานของแตละบุคคล หรือองคกรจะชวยทําใหการมองปญหาชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
 5. ตองประหยัด เนื่องจากเกิดการแบงงานกันทํา ความซ้ําซอนในการทํางานลดลง 
 6. ตองการเรียนรูประสบการณในการทํางานรวมกัน 
 จากเหตุผล 6 ประการ ผนวกเขากับเงื่อนไขสําคัญคือ ความเต็มใจที่จะเขารวมเปน
เครือขาย ทําใหเกิดเครือขายขึ้น ดังแผนภูมิที่ 1 
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แบ่งปันมีเพื่อนทำงาน
แบ่งปันทรัพยากรในการทำงาน
แบ่งปันรับความเสี่ยงร่วมกัน

แลกเปลี่ยนความชำนาญเฉพาะด้าน
สร้างผลิตผลและประหยัด

สร้างและเรียนรู้ประสบการณ์
ในการทำงาน

ความเต็มใจที่จะสร้าง
และเข้าใจเครือข่าย

ความต้องการรวมพลัง
ปัจจัยเสริม

การสร้างเครือข่าย

 
 
แผนภูมิที่ 1  การเกิดเครือขาย 
ที่มา : นฤมล นิราทร, การสรางเครือขายการทํางาน : ขอควรพิจารณาบางประการ, (กรุงเทพฯ : 
          คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543), 12. 
 
  6.3  เปาหมายของการสรางเครือขาย 
  อภิญญา เชยชัย (2540, อางถึงใน จันทรนันท เหลาพันนา  2546: 39) กลาวถึง
เปาหมายการสรางเครือขายไวดังนี ้
  6.3.1 เพื่อขยายวงความสัมพันธใหกวางขึ้น นําไปสูกิจกรรม ขยายความชวยเหลือ
เกื้อกูลที่มีตอกัน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของแตละองคกรใหแสดงบทบาททั้ง “ผูให” และ “ผูรับ” 
อยางเหมาะสม 
  6.3.2 เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน ผาน
ทางการติดตอโดยตรง ระหวางบุคคลหรือกลุมตาง ๆ ที่เขารวมเครือขาย 
  6.3.3 เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชนทางวัตถุแกกัน และยังเปนการแบงปนทรัพยากร
ใหแกกลุมที่ดอยโอกาสกวา 
  6.3.4 เพื่อประโยชนในการรวบรวม และเผยแพรขาวสารขอมูลระหวางองคกร 
  6.3.5 เพื่อเปนแหลงสําหรับการทํางานสนับสนุนตาง ๆ ของตนเอง และยังทําใหเกิด
การรวมหมูที่มีพลังอิทธิพลมากกวางองคกรแตละองคกรอยางมากมาย 
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  6.3.6 เปนเวทีสําหรับการปฏิบัติงานรวมในพื้นที่ 
  6.3.7 เพื่อนําไปสูการสรางแหลงสะสมทุน เพื่อการพึ่งตนเองในดานตาง ๆ ของ
ตนเองและยังทําใหเกิดการรวมหมูที่มีพลังอิทธิพลมากกวาองคกรแตละองคกรอยางมากมาย 
  6.4  ประเภทของเครือขาย 
  การจัดตั้งเครือขายจะตองอาศัยปจจัยดานผูนําไปการดําเนินการ หากผูนําไมพรอมจะ
แลกเปลี่ยน ไมเคารพศักดิ์ศรีของกลุมอื่น ความเปนเครือขายจะเกิดขึ้นไมได เครือขายประเภทนี้
ตองวางอยูบนพื้นฐานของความสมานฉันท ทุกกลุมทุกองคกรมีคาเสมอกัน ไมวากลุมนั้นจะมีความ
เขมแข็งหรือออนแอในแงการจัดการ การจัดระบบภายในกลุมไดไมเทาเทียมกันก็ตาม ส่ิงเหลานี้
เปนเรื่องปกติและสามารถปรับปรุงพัฒนาไดซ่ึงกรมการพัฒนาชุมชน ไดจําแนกประเภทของ
เครือขายไว 3 ประการดังนี้ (จันทรนันท  เหลาพันนา  2546: 39-40) 
  6.4.1 เครือขายความคิด เปนเครือขายที่เนนการทํางานดานความคิด หรือความรูทาง
เทคนิคตาง ๆ เครือขายเหลานี้เปนแหลงที่ผูนําไดมีโอกาสเผยแพรแนวความคิดของตน และได
แลกเปลี่ยนประสบการณของตนกับคนอื่น ทําใหเกิดความคิดชัดเจน เครือขายความคิดมักเนน
เครือขายของกลุมคนที่อยูบนสถานภาพที่คลายคลึงกัน แตอยูตางพื้นที่กัน ไดรวมตัวกันสราง
เครือขายนั้น เพื่อจะไดมีเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ เชน เครือขายกลุมออมทรัพย เปนตน 
  6.4.2 เครือขายกิจกรรม เปนเครือขายที่เนนการชวยเหลือ รวมมือกันทํากิจกรรม 
อาจกระทําไดใน 2 ลักษณะคือ เครือขายภายในชุมชน ซ่ึงสามารถระดมรวมมือการทํากิจกรรม
ภายในชุมชน เชน การลงแรงทํานากระชับมิตร สมาชิกธนาคารขาว กลุมออมทรัพย ในเรื่องการเจ็บ
ไขไดปวยของสมาชิกกับกองทุนพัฒนาหมูบาน อีกลักษณะหนึ่ง คือ เครือขายระหวางชุมชน การ
รวมกิจกรรมเครือขายประเภทนี้อาจมีขอจํากัด ดังนั้น การรวมมือชวยเหลือทํากิจกรรม อาจเนน
เฉพาะบางประเด็นที่ชวยเหลือกันได เชน การประชุมเสวนา การจัดเวทีประชาคม ฯลฯ การ
เคล่ือนไหวขึ้นอยูกับประเด็นรวมที่ตกลงกันไดเปนเรื่อง ๆ  
  6.4.3 เครือขายสนับสนุน วิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยศิลปากร กิจกรรมพัฒนาเพื่อ
แกปญหาของชุมชน นอกจากความคิดในการวิเคราะหหาทางออกในการแกไขปญหา มีการทํา
กิจกรรมรวมกันแลว ส่ิงหนึ่งที่มีความจําเปนมากคือ ตองมีทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมพัฒนา อาจจะมา
จากการระดมหุนจากสมาชิก เชน ศูนยสาธิตการตลาด กลุมออมทรัพย หรือธนาคารขาว หรือการ
ทอดผาปา แตทุนดังกลาวอาจไมเพียงพอ ภายในกลุมสมาชิกอาจจะมีเครือขายเฉพาะของตนเอง 
และสามารถหาทุนจากภายนอกมาสนับสนุน 
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  6.5  กระบวนการสงเสริมการสรางเครือขาย 
  กระบวนการสงเสริมการสรางเครือขายของกลุม มี 7 ขั้นตอน กลาวคือ (สํานักงาน
มาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2548: 31) 
  6.5.1 การรูจักกลุม/ขยายแนวคดิเรื่องกลุม ในกรณีกลุมที่มีอยูแลว ควรมีการสํารวจ
กลุมตาง ๆ ที่มีอยูในหมูบาน เพื่อนํามาจดักลุมความสนใจ หรือกลุมที่มีวัตถุประสงคใกลเคียงกัน 
สวนกรณีทีไ่มมีกลุมควรชวนผูนําของกลุมที่เขมแข็งไปพูดคุย จะชวยใหเกิดการรวมกลุมใหมที่งาย
และเร็วขึน้ 
  6.5.2 การประชุมกลุม เร่ิมตนเครือขาย เปนการกระตุนใหกลุมตาง ๆ เห็น
ความสําคัญและสนใจที่จะมาพบกัน เพื่อใหกลุมมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกนัใหมากขึ้น ทาํให
ทราบแนวคดิซ่ึงกันและกัน นอกจากนี้ยังเปนการสรางความสนิทสนม ความเปนเพื่อนระหวางกลุม 
  6.5.3 กําหนดวัตถุประสงครวมกัน : แผนงานของเครือขาย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนถึง
ปญหาของแตละกลุมหรือเร่ืองตาง ๆ โดยนักพัฒนาอาจตั้งคําถามใหแกกลุม เชน 
  6.5.3.1 เรามารวมกันเพื่อวัตถุประสงคอะไร 
  6.5.3.2 จะแกปญหาอะไรที่เปนปญหารวมของแตละกลุม 
  6.5.3.3 จะตองทําอะไรบางจึงจะแกไขปญหานั้น ๆ ได 
  6.5.3.4 จะทําเมื่อไหร ใครทํา 
  6.5.4 การทดลองทํากิจกรรมรวมกนัของเครือขาย โดยอาจจะเริ่มจากกิจกรรมที่ไม
ยากเกินไปและคาดวาจะไดผล หลังจากทํากจิกรรมแลวควรจดัประชุมสรุปผลการทํากิจกรรม
รวมกัน แลวตัดสินใจวามคีวามเปนไปไดเพียงใดในการทํางานรวมกัน กิจกรรมนั้น ๆ เอื้อ
ประโยชนมากนอยเพยีงใด 
  6.5.5 สรางความชัดเจนของงานทีท่ํารวมกันของเครือขาย โดยการกําหนดกจิกรรม
ที่ชัดเจนของเครือขาย คัดเลือกคณะกรรมการ ตั้งกฎกตกิารวมกนั กําหนดชวงเวลาของการพบกนั 
  6.5.6 การพัฒนาเปนองคกร โดยคณะกรรมการและสมาชิก ตองตัดสินใจรวมกันวา
จะอยูในรูปองคกรแบบใด 
  6.5.7 การกาวตอไปขององคกรเครือขาย เพื่อมุงสูการเปนองคกรที่มีการพึง่ตนเอง
และมีการพัฒนาที่ยั่งยนื 
 จากการศึกษาถึงแนวคิดการสรางเครือขายดังกลาวขางตนแลว  พอสรุปไดว า 
กระบวนการสรางเครือขาย เปนเครื่องมือหรือกลไกในการดําเนินงานพัฒนาสังคม ทําใหชุมชนไดมี
การแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ขอมูลขาวสาร ประสบการณ ทําใหมีความเขมแข็ง มีกิจกรรม
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รวมกัน มีการติดตอประสานงาน เพื่อใหเกิดพลังขับเคลื่อนและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวก 
ทั้งนี้ เพื่อเปาหมายในการสรางความเขมแข็งแกชุมชน 
 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสรางเครือขายมีประโยชนตอการวิเคราะหเครือขายของ
ศูนยการเรียนรูชุมชนวามีโครงสรางของการเชื่อมโยงกับองคกรหรือหนวยงานและกลุมอื่น ๆ 
หรือไมและมีความเชื่อมโยงในลักษณะใด 
7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วิลาสินี  ภูนุชอภัย (2542) ทําการศึกษาเรื่อง ความเขมแข็งขององคกรชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมอนุรักษพันธุสัตวน้ําบานดอนแกว ตําบลปาคา 
อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน พบวาความเขมแข็งขององคกรชุมชนบานดอนแกว ประกอบดวยการมี
ผูนําชุมชนที่มีศักยภาพการรวมกลุม โดยอาศัยรากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชน ในขณะเดียวกัน
ระบบการผลิตแบบเกษตรกรรมกึ่งยังชีพทําใหมีวิถีการผลิตที่พึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน
ภายในชุมชน ความสัมพันธในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนที่ผูกพันแนนแฟนทําใหเกิดการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ดานเครือขายการเรียนรูเทคนิคการจัดการที่เนนการผสมผสานองคความรู
ดั้งเดิม ไดแก ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณี พิธีกรรม และองคความรูแบบใหมที่มาจากการดูงาน การ
อบรมสัมมนา เวทีชาวบาน จนเกิดเปนเครือขายการเรียนรู 
 รอยล จิตรดอน และพิสุทธ์ิ ไพบูลยรัตน (2545) ศึกษาเรื่องระบบเครือขายสารสนเทศ
การ เกษตร  ผลการศึกษาพบว า เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเฉพาะระบบอิน เตอร เน็ต  
ไดนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยางมากในดานการสื่อสาร การเรียนรู การคาขาย การแลกเปลี่ยน 
วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของชุมชน ในโลกยุคขอมูลขาวสารนี้ ผูที่สามารถ
เขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล จะเปนผูที่สามารถดํารงอยูไดอยางยั่งยืน  รัฐบาลไดให
ความสําคัญในการพัฒนาสารสนเทศสูระดับรากหญา โดยวางเปาหมายที่ใหชุมชนในชนบทเปน
ชุมชนที่สามารถปรับตัวเขาสูสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-based society) และอยูในโลกแหง
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางทัดเทียมกัน แตเนื่องจากองคความรูดานการเกษตรของประเทศยัง
กระจัดกระจายอยูตามหนวยงานตาง ๆ ยากที่เกษตรกรจะสามารถเขาถึงได โครงการระบบเครือขาย
การเกษตรจึงไดกอตั้งขึ้นภายใตความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเกษตรของประเทศ 
ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน อินเตอรเน็ต ระบบการ
จัดการเครือขาย ระบบ Data center ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เขามาเปนส่ือกลางในการ
บริหารและจัดการขอมูล ซ่ึงศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 
เปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน นอกจากการสรางระบบเครือขายขอมูลการเกษตร (Agriculture 
Information Network : AIN) แลว ยังตองคํานึงถึงการสรางระบบการจัดการ การพัฒนาอยาง
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ตอเนื่องและการสรางบุคลากรในระดับพี่เล้ียงและระดับผูใชใหสามารถนําองคความรูตาง ๆ ไป
ใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ จะไดรวมกันพัฒนาระบบเครือขายขอมูลการเกษตร เพื่อ
เปนศูนยกลางขอมูลการเกษตรที่มีประโยชนตอดานการผลิต ซ่ึงนอกจากประกอบดวยขอมูล
เทคโนโลยีการผลิต ขอมูลการตลาดแลวยังประกอบดวยขอมูลท่ีใชในการบริหารความเสี่ยงในการ
ผลิต ขอมูลเตือนภัยดานการเกษตร ตลอดจนบริหารจัดการฟารม ซ่ึงหนวยงานที่จะเปนผูใหสาระ
ไดแกหนวยงานตาง ๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ เปนหนวยงานที่จัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดําเนินการและมี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สนับสนุนการดําเนินการและใหขอมูลเกษตรกร 
ระบบเครือขายขอมูลการเกษตร จะนําสังคมการเกษตรของประเทศกาวไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
(Knowledge-based society) ในอันที่จะแปรเปลี่ยนขอมูลไปสูภาคปฏิบัติอยางทัดเทียมกัน ซ่ึงจะ
กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตลอดไป 
 พจนา  เอื้องไพบูลย (2546)  ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรูใน
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พบวา กระบวนการเรียนรูในชุมชนทําใหชุมชนมีศักยภาพในการคิด
และการปฏิบัติเพื่อการแกไขปญหาและพัฒนาดานนิเวศ เศรษฐกิจและสังคมใหดีขึ้น และมีความ
สมดุล ผลที่ไดจากการคิดและปฏิบัติของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ทําใหนิเวศของชุมชนคือ 
ทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา และความหลากหลายทางชีวภาพมีความสมบูรณขึ้นและมีความมั่นคงขึ้น 
กระบวนการเรียนรูในชุมชน ครอบคลุมถึงกิจกรรมการเรียนรูหลายลักษณะรวมกัน ไดแก การ
เรียนรูจากการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การสนทนา พบปะหารือ ประชุม การสังเกตผลของกิจกรรม 
การถายทอดภูมิปญญาของปราชญชาวบาน การฝกอบรมและดูงานในพื้นที่จริง การเรียนรูผานสื่อ
ตาง ๆ และการเปนแหลงถายทอดความรูของชุมชน นอกจากนี้ การเรียนผานประเพณี และพิธีกรรม 
ถือเปนกิจกรรมที่มีบทบาทสําคัญสําหรับชุมชนที่มีวิถีชีวิตพึ่งพิงกับปาธรรมชาติ 
 อารยะ  ภูสาหัส (2547, อางถึงใน กิตติญาภรณ ซุยลา : 2549 ) ศึกษาเรื่อง การวิจัยเพื่อ
พัฒนาและสรางเสริมกลไกการจัดการความรูสูชุมชนบริเวณลุมน้ําลาว-น้ําของ อําเภอปางมะผา  
จังหวัดแมฮองสอน ระยะที่ 1 จากการวิจัยเพื่อพัฒนาพบวาแตละชุมชนมีผูรูและความรูภูมิปญญา 
ที่ใชในการดํารงชีวิตและใชในการจัดการปญหาตาง ๆ ทั้งในชุมชนและระหวางชุมชน บางอยาง
เปนความรูเดิม บางอยางเปนความรูที่มีการปรับหรือผสมผสานประยุกตเขากับความรูใหมตาม
สถานการณปญหาที่เปลี่ยนแปลงไป และดวยกระบวนการวิจัยแบบชุมชนมีสวนรวมไดทําให
ชุมชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของขอมูลความรูที่ตนมีอยูมากขึ้น  ชาวบาน
กระตือรือรนที่จะเขารวมเวทีชุมชนและกิจกรรมพัฒนาซึ่งเปนพื้นที่ที่ชาวบานสามารถแสดงความ
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คิดเห็นไดอยางเปดเผยและกวางขวาง ชุมชนตองการเห็นการนําขอมูล ความรู ส่ิงดี ๆ ที่แตละชุมชน
มีอยูออกมาเผยแพรสูสาธารณะและถายทอดสูลูกหลานเยาวชน และนําขอมูลความรูไปใชในการ
แกไขปญหาของชุมชนและพื้นที่รวมกัน 
 จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหผูวิจัยสามารถนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาไปกําหนดแนวคําถามเพื่อใชในการดําเนินการวิจัยซ่ึงจะปรากฏในบทถัดไป 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ดวยวิธีชาติพันธุวรรณา 
(Ethnography) ซ่ึงชาย โพธิสิตา (2548 : 34) ใหความหมายวา เปนกระบวนการสังเกตพฤติกรรม
และวิถีชีวิตของกลุมทางสังคมและวัฒนธรรมกลุมใดกลุมหนึ่งแลวรายงานโดยละเอียดถึง
พฤติกรรม ความเชื่อ ความรู ความเขาใจ ทัศนคติ ตลอดจนคานิยมอันเปนผลมาจากพฤติกรรมของ
คนในกลุมนั้น ๆ โดยผูวิจัยเขาไปศึกษาในศูนยเครือขายปราชญชาวบาน หมู 5 บานดอนผิงแดด 
ตําบลบางขุนไทร อําเภอบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อศึกษาการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานศูนยการเรียนรู เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน รวมถึงใช
เปนแนวทางสําหรับการจัดตั้งศูนยการเรียนรูที่จะมีขึ้นในอนาคต ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยได
ดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้ 
1.  ผูใหขอมูลหลักท่ีสําคัญ (Key Informant) ท่ีใชในการศึกษา 
 เนื่องจากเปนการวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยจึงกําหนดผูใหขอมูลหลักที่ สําคัญ  (Key 
Informant) ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลหลักที่สําคัญจากลักษณะที่เกี่ยวของกับ
ศูนยการเรียนรูชุมชน (ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน) โดยแบงผูใหขอมูลหลักที่สําคัญออกเปน 3 
กลุม ในจํานวนนี้ประกอบดวย 
  1.1 คณะกรรมการและสมาชิกศนูยการเรยีนรูชุมชน จํานวน 8 คน  
  1.2 ผูใชบริการศูนยการเรียนรู (เกษตรกรที่เขาอบรม, ผูมาเยี่ยมชมศูนยการเรยีนรู) 
จํานวน 11  คน  
  1.3 เจาหนาที่สํานกังานเกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวดัเพชรบุรี จํานวน 1 คน ใน
ฐานะที่เปนหนวยงานประสานงานดานการฝกอบรมกับศูนยการเรยีนรูชุมชน ตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 สาเหตุที่ผูวิจยัเลือกผูใหขอมูลหลักที่สําคัญทั้ง 3 กลุม ทีป่ระกอบดวยคณะกรรมการและ
สมาชิกศูนยการเรียนรูชุมชน เกษตรกรที่ใชบริการศูนยการเรียนรูชุมชน และเจาหนาที่สํานักงาน
เกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวดัเพชรบุรี เพราะเปนกลุมที่มีสัมผัสและคลุกคลีกับศูนยการ
เรียนรูดังกลาวโดยตรงนั่นเอง  
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2.   การเตรียมตัวของผูวิจัย 
 ในการเตรียมตัวที่จะดําเนินการศึกษาวิจัยตามกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้นั้น ผูวิจัยไดมีการเตรียมตัวในดานความรูและการเตรียมตัวที่จะเขาไป
ศึกษาในศูนยการเรียนรูชุมชน โดย 
  2.1 การเตรียมความพรอมในดานความรูความสามารถในการศึกษาวิจัยหรือความพรอม
ทางดานวิชาการ โดยผูวิจัยไดศึกษาหาความรูจากเอกสาร ตําราตาง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ในขั้นตนนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา บทความและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมในชุมชน  กระบวนการเรียนรูของชุมชน รวมถึงศึกษาคูมือวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพของ 
ศาสตราจารย ดร.สุภางค  จันทวานิช (2550) เพื่อใชในการกําหนดกรอบและประเด็นสําหรับการ
เก็บรวบรวมขอมูลและการนําไปใชอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของงานวิจัยที่ตั้งไว รวมถึงไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จาก
หอสมุดของสถาบันการศึกษาตาง ๆ หรือแหลงความรูตาง ๆ ที่มีเอกสารตําราเกี่ยวกับวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ รวมถึงขอรับคําปรึกษาจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัย 
  2.2 การศึกษาและสํารวจขอมูลในภาคสนาม ขณะที่อยูในระหวางการศึกษาขอมูลจาก
เอกสาร ผูวิจัยไดออกไปพูดคุยกับกลุมที่ดําเนินการศูนยการเรียนรูในตําบลบางขุนไทรจํานวน  
2 หมูบาน คือหมูที่ 5 บานดอนผิงแดด  และหมูที่ 11 บานสนามนา  เพื่อกําหนดพื้นที่ในการ
ศึกษาวิจัยคร้ังนี้และไดรับขอมูลเพื่อใชประกอบการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาเปนอยางดีจากประธานศูนย
การเรียนรูทั้งสองแหง  สําหรับผูวิจัยแลวมีความสนใจในศูนยเครือขายปราชญชาวบาน หมู 5 บาน
ดอนผิงแดด เนื่องจากศูนยดังกลาวกอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนการรวมกลุมของเกษตรกรจัดตั้ง
กลุมเกษตรจุลินทรียและยังคงมีการดําเนินการในเรื่องเกษตรจุลินทรียมาอยางตอเนื่อง จนในป พ.ศ. 
2550 ไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเปนศูนยเครือขายปราชญชาวบาน และ
ศูนยการเรียนรูดังกลาวยังไดแบงปนความรูใหกับผูที่สนใจในรูปแบบการอบรมตั้งแต พ.ศ. 2551 
จนถึงปจจุบัน และยังมีแนวโนมในการขยายผลการทําเกษตรอินทรียใหแกเกษตรกรและผูที่สนใจ
ตอไปอยางไมหยุดยั้ง ซ่ีงในการสํารวจขอมูลเบื้องตนนี้ผูวิจัยไดดําเนินการในชวงเดือนตุลาคม 2551 
โดยใชเวลาประมาณ 1 เดือนในการศึกษา หลังจากนั้นจึงไดนําขอมูลมาเรียนปรึกษากับที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและในที่สุดก็ไดคัดเลือกศูนยการเรียนรูที่เหมาะสมสอดคลองกับประเด็นที่ผูวิจัยสนใจ
ศึกษาคือ ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน หมู 5  บานดอนผิงแดด ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี 
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3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนบางขุนไทร ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม 
จังหวัดเพชรบุรี  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูวิจัยไดแบงขอมูลออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
  3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยศึกษาจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักที่สําคัญ 
ตามที่ไดกลาวไวแลวในขอที่  1  ผูใหขอมูลหลักที่สําคัญที่ใชในการศึกษา 
  3.2 ขอมูลฑุติยภูมิ (Secondary  Data) ศึกษาจากการคนควา เก็บขอมูลจากเอกสารทาง
วิชาการ วิทยานิพนธ วารสาร และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 
กกกกกกก ในสวนของการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาในครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ติดตอเพื่อขออนุญาตศึกษาและขอความรวมมือในเก็บขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ศูนยการเรียนรู จากศูนยเครือขายปราชญชาวบาน หมู 5 บานดอนผิงแดด รวมทั้งขอขอมูลเกี่ยวกับ
ผูใชบริการศูนยการเรียนรู และขอคําปรึกษาเพื่อการสัมภาษณกลุมผูใชบริการศูนยการเรียนรู  
 2. ทําการเก็บรวบรวมและคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิในรูปแบบตาง ๆ เพื่อ
ทําความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับศูนยเครือขายปราชญชาวบาน หมู 5 บานดอนผิงแดด 
 3. สรางแบบสัมภาษณและสงใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อใหครอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 4. ติดตอ คุณชาญ  ทับสี  ตําแหนงประธานศูนยการเรียนรู (ศูนยปราชญชาวบาน) หมู 5 
บานดอนผิงแดด และสมาชิก    เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. สัมภาษณประธานศูนยการเรียนรู  กรรมการและสมาชิกศูนยการเรียนรู ผูใชบริการ
ศูนยการเรียนรู ผูมาเยี่ยมชมศูนยการเรียนรู และเจาหนาที่สํานักงานเกษตรและสหกรณการเกษตร 
จังหวัดเพชรบุรี 
 6. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักที่สําคัญทั้ง 3 กลุม มาประมวลผล 
วิเคราะห และทําการสรุปผล 
4.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัอาศัยตัวผูวิจยัเองเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ดังนี ้
  4.1 การสังเกต (Observation) ไดกําหนดไวเปน 2 ลักษณะดวยกัน คือ การสังเกตแบบมี
สวนรวม (Participant Observation) และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participant 
Observation) ซ่ึง สุภางค จันทวานิช (2550 : 46-49) ไดใหแนวทางวาการสังเกตแบบมีสวนรวม 
บางครั้งก็เรียกวา การสังเกตภาคสนาม (Field Observation) คือการที่ผูสังเกตเขาไปรวมกับกลุมคน
ที่ถูกศึกษา มีการทํากิจกรรมรวมกัน ซ่ึงผูวิจัยเองก็ไดใชวิธีการนี้โดยใชกระบวนการสามขั้นตอน 
คือการสังเกต  การซักถาม  การจดบันทึก ซ่ึงกระบวนการสังเกตและการสัมภาษณบางครั้งผูวิจัย
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ตองใชรวมกัน เพราะขณะสัมภาษณก็ไดทําการสังเกตปรากฏการณหรือพฤติกรรมบางอยางไปดวย 
นอกนั้นยังมีการบันทึกเทป และบันทึกภาพเหตุการณตาง ๆ เพื่อนํามาตีความหรือพิจารณา
รายละเอียดของเหตุการณตาง ๆ  อีกครั้งในภายหลัง สําหรับศูนยการเรียนรูชุมชนแหงนี้ ผูวิจัยได
เขาไปรวมกิจกรรมในศูนยการเรียนรูตลอดระยะเวลาการฝกอบรมในป พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 
จนบางครั้งผูเขาอบรมหรือผูใชบริการศูนยการเรียนรูชุมชนไมรูสึกตัววาถูกสังเกต เพราะเขาใจไป
วาผูวิจัยเปนเจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี สวนการสังเกตแบบไมมี
สวนรวม เปนการสังเกตที่ผูวิจัยเฝาสังเกตอยูวงนอก ปฏิบัติตนเปนบุคคลภายนอกไมเขาไปรวมใน
กิจกรรมที่อยู ทั้งนี้ เพื่อมิใหทั้งผูใหบริการและผูใชบริการศูนยการเรียนรูชุมชนรูสึกถูกรบกวนจาก
ผูวิจัย เชน การผานมาทักทาย เยี่ยมเยียน แตในขณะเดียวกันก็เก็บขอมูลและสังเกตแบบไมใหผูให
ขอมูลรูสึกตัว  
  4.2 การสัมภาษณ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key Informant Interview) 
คือการซักถามสมาชิกศูนยการเรียนรูชุมชนหรือผูใหบริการศูนยการเรียนรูชุมชน ผูใชบริการหรือ
เกษตรกรที่เขารับการอบรม รวมถึงหนวยงานภาครัฐที่ใหการสนับสนุนดานตาง ๆ แกศูนยการ
เรียนรู ซ่ึงคําถามตาง ๆ ผูวิจัยไดตั้งเปนเคาโครงคราว ๆ ไวสําหรับเปนแนวทางในการสัมภาษณ ซ่ึง
ผูวิจัยไดรวบรวมไวในภาคผนวก ก 
  4.3 แบบบันทึกการสังเกต/สัมภาษณ เพื่อปองกันการลืมผูวิจัยไดดําเนินการบันทึกโดย
ไดปฏิบัติเปน 2 ขั้นตอน คือ ทําการจดบันทึกยอขณะกําลังสังเกตหรือทันทีหลังการสังเกตเห็น 
ขั้นตอนที่สองคือการนําบันทึกยอที่เขียนไวมาเรียบเรียงเปนบันทึกที่มีขอความขยายมากขึ้น 
(Expanded Note) ในบางครั้งผูวิจัยไดใชวิธีบันทึกเทปในขณะสัมภาษณและนํามาเรียบเรียงภายหลัง 
  4.4 สมุดบันทึกรายวัน ผูวิจัยไดดําเนินการจัดทําสมุดบันทึกรายวันขึ้น โดยในแตละวัน
หลังจากเก็บขอมูลมาแลว ผูวิจัยไดจัดทําบันทึกรายละเอียดของขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาพรอมทั้ง
ขยายความขอมูลใหชัดเจน รวมท้ังวิเคราะหขอมูลที่ไดตามแนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพดวย
วิธีการพรรณาวิเคราะห 
5.  การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยนําขอมูลเหลานั้นมาแยก
ประเภท จัดหมวดหมู เพื่อใหงายตอการวิเคราะห โดยใชวิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลไป
พรอม ๆ กัน ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการวิจัย กลาวคือในแตละวันหลังจากเก็บขอมูลเสร็จแลว 
ผูวิจัยจะกลับมาบันทึกขอมูลอยางละเอียด พรอมกับจัดหมวดหมู และวิเคราะหขอมูลไปดวย แลว
นําเสนอผลการวิจัยในลักษณะของการบรรยายขอมูลและการสรุปเชิงวิเคราะหที่เชื่อมโยงกับ
แนวคิดทฤษฎี โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับกลุม แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู  แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปญญา
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ชาวบาน  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู  แนวคิดเกี่ยวกับศูนยการเรียนรูชุมชน และ  แนวคิด
เกี่ยวกับเครือขาย ดังที่เสนอไวในบทที่ 2  และทําการวิเคราะหขอมูลตามประเด็นที่ศึกษา ดังตอไปนี้ 
  5.1  บริบทชุมชนและสภาพทั่วไป 
  5.2  ความเปนมาของศูนยการเรียนรูชุมชน 
  5.3  การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูชุมชน 
  5.4  ปญหาและอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 
6.  ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
 หลังจากที่ผูวิจัยไดเตรียมความพรอมกรอบแนวคิด การกําหนดเครื่องมือสําหรับการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังที่ไดกลาวมาแลว ผูวิจัยไดเดินทางเขาไปศึกษาในศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในการนี้ผูวิจัยไดแบงระยะเวลาในการดําเนินการเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ในชวงเดือนสิงหาคม 2551 ถึงเดือนมกราคม 2552 รวมระยะเวลา 6 เดือน 
ผูวิจัยไดเขาไปศึกษาในศูนยการเรียนรูชุมชน ซ่ึงเปนพื้นที่สําหรับการวิจัยโดยไดรับความ
อนุเคราะหจาก คุณสมปอง  พึ่งแตง อนุกรรมการงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
จังหวัดเพชรบุรี ที่ไดแนะนําผูวิจัยใหรูจักกับประธานศูนยการเรียนรูชุมชน   ตลอดจนผูอาวุโสซึ่ง
เปนคณะกรรมการศูนยการเรียนรู  ซ่ึงไดใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในเรื่องขอมูลและ
เอกสารตามที่ผูวิจัยรองขอ ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยเขาไปเพื่อตองการขอความรูในศูนยการ
เรียนรูชุมชนแหงนี้ ซ่ึงบรรยากาศในการพูดคุยนั้นนับวาเปนบรรยากาศที่เปนกันเอง สนทนาพูดคุย
แลกเปลี่ยนในสิ่งที่ผูวิจัยไมทราบและเสริมในสวนที่พี่ ๆ  ในศูนยการเรียนรูชุมชนไมรู ผสมผสาน
ระหวางหลักการและแนวปฏิบัติที่เปนประโยชนทั้งพี่ ๆ ในศูนยการเรียนรูชุมชนเและผูวิจัยเอง 
 ตลอดระยะเวลา 6 เดือนนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาขอมูลเบื้องตนและทําการเก็บ
รวบรวมขอมูล ตรวจสอบขอมูล รวมทั้งวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กันทั้งหมด กอนที่จะนําไป
เขียนเปนรายงานการวิจัยในลําดับตอไป 
 ระยะที่ 2 ในชวงเดือนมีนาคม  2552 ถึงเดือน พฤษภาคม 2552  ผูวิจัยไดใชเวลาในชวง
สุดทายเปนชวงที่ตองเดินทางเขาออกศูนยการเรียนรูชุมชน เปนระยะ ๆ เพื่อทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพิ่มเติมจากประเด็นตาง ๆ ที่ไดเก็บขอมูลไปแลว โดยเก็บเพิ่มเติมจากประเด็นที่ยังขาดอยู
จนกระทั่งไดขอมูลที่ครบถวน เหตุผลในการเก็บขอมูลเพิ่มเติมเพราะวา ในการเก็บขอมูลแตละครั้ง 
หากพบวาประเด็นใดยังไมสมบูรณจําเปนตองทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติม เชน ในประเด็นเดียวกัน 
ถามีผูใหขอมูลเกี่ยวของกับหนวยงานใดผูวิจัยจะตองตรวจสอบวาขอมูลที่ไดมานั้นถูกตองหรือไม  
ในการตรวจสอบขอมูลผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดครบถวนบริบูรณแลวมาจําแนกออกเปน
หมวดหมูเพื่อตอบตามวัตถุประสงคของการวิจัยตอไป 
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 โดยสรุประยะเวลารวมทั้งหมดที่ผูวิจัยไดใชในการศึกษาโดยเริ่มตนตั้งแตทําโครงราง
การวิจัยและนําเสนอตลอดจนไดรับอนุมัติใหศึกษาวิจัยในหัวขอ “การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน
บางขุนไทร ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี” ใชเวลาทําการศึกษาวิจัยทั้งหมด  
10 เดือน 
 จากขอมูลพื้นฐานเหลานี้ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงบริบทของพื้นที่ที่ผูวิจัยจะเขาไปศึกษา
เพื่อนําไปสูผลของการวิจัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว ดังจะไดนําเสนอในบท
ถัดไป 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การนําเสนอผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนบางขุนไทร ตําบลบาง 
ขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้ เปนการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดย
ผูวิจัยจะนําเสนอในรูปแบบของการวิ เคราะหและประมวลขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
คณะกรรมการศูนยการเรียนรูชุมชน (ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน) หมู 5 บานดอนผิงแดด  
เกษตรกรที่ใชบริการศูนยการเรียนรู เจาหนาที่สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี และ
รวมทั้งขอมูลจากการศึกษาเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ ซ่ึงผูศึกษาจะนําเสนอและวิเคราะหผล
การศึกษาเพื่อตอบคําถามในการศึกษา โดยมีลําดับประเด็นการศึกษาดังตอไปนี้ คือ 
  1.  บริบทชุมชนและสภาพทั่วไป 

2.  ความเปนมาของศูนยการเรียนรูชุมชน 
3.  การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูชุมชน 
4.  ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 

1.  บริบทชุมชนและสภาพทั่วไป 
  1.1 ประวัติศาสตร 
  บานดอนผิงแดดเปน 1 ใน 11 หมูบานของตําบลบางขุนไทร มีประวัติความเปนมา
ของหมูบานตางไปจากหมูบานที่ตั้งอยูใกลทะเล เนื่องจากคนกลุมแรกที่มาบุกเบิกตั้งบานเรือนสวน
ใหญจะเปนคนจีน แตในบานดอนผิงแดดหมูที่ 5 จากคําบอกเลาของผูนําชุมชนและผูอาวุโสของ
หมูบานเลาวา คนกลุมแรกที่เขามาตั้งรกรากในบานดอนผิงแดดปจจุบันนี้ เปนคนลาวจากเวียง
จันทรและจากเมืองพวน ในครั้งแรกกลุมคนลาวดังกลาวเขามาอยูในเมืองไทยในชวงสมัยรัชกาลที่ 
4-5 กระจายไปอยูในที่ตางๆ ของประเทศไทยเวลานั้น ในจังหวัดเพชรบุรีก็มีกลุมคนลาวจากเวียง
จันทรและเมืองพวน (มักจะเรียกตัวเองวา ลาวเวียง, ลาวพวน ตามถิ่นฐานเดิมที่อพยพมา) เขามาตั้ง
บานเรือนอยูที่บานโพธิ์การอง อําเภอเมืองเพชรบุรี ซ่ึงสอดคลองกับบทสัมภาษณที่วา 
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กกกกคนที่นี่เปนคนลาว เดิมอพยพมาจากเวียงจันทร ตอนแรกๆ เลยมาอยูบานโพธิ์การอง  
พอบานเมืองดีข้ึนก็ยายมาตั้งอยูใกลทะเล ทีนี้พอทํามาหากินก็แยกกันทํามาหากิน ใครอยาก
ใกลทะเลก็ลงทะเล ใครอยากทําเลก็ข้ึนดอน เชื้อสายมาก็ลาวเวียงกับลาวพวน มีงานประจําป
เปนงานบุญทุง ก็ทําทุกปชวงเดือน 5 นี่แหละ สวนใหญท่ีนี่จะไมคอยมีคนที่อื่นมากหรอก 
ญาติ ๆ กันทั้งนั้น นอกจากทํานา ทําเกลือ ก็มีเลี้ยงปลา เลี้ยงไก  (เฉลียว บุญลา 2551) 

 
กกกกก็เห็นคนแกเลากันวา พวกเรานี่เปนคนลาว ก็มีลาวเวียงกับลาวพวน ซึ่งนอกจากหมู 5 
บานเราแลว หมู 6 ท่ีติดกันนั่นก็เปนคนลาว อพยพมาตั้งนานแลว ผมเองก็ไมไดศึกษา 
มากนัก รูจากคนแก ๆ เลาใหฟง และก็อานเอาในเอกสาร เขาก็วาอพยพมาตั้งแต ร.4, ร.5 
โนน แตผมไมแนใจวา ระหวาง หมู 5 กับหมู 6 ใครเปนลาวเวียง ใครเปนลาวพวน อันนี้ตอง
ไปถามคนแกๆ อีกที อยางตาเฉลียวนี่แกรูดี  (สําราญ  อวมอั๋น  2551) 

 

 ตอมากลุมคนลาวดังกลาวไดอพยพเขามาตั้งบานเรือนที่บานผิงแดดในเวลานี้ เมื่อป พ.ศ. 
2438 พรอมกับการตั้งหมูบานก็ไดสรางวัดเปนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและศูนยรวมของ
หมูบาน โดยไดตั้งชื่อหมูบานตนเองวาและวัดวา “บานตากแดด” “วัดดอนตากแดด” สาเหตุที่ตั้งชื่อ
หมูบานและวัดเชนนั้น เปนเพราะวาในขณะนั้นสภาพภูมิประเทศของหมูบานเปนที่ดอนโลงๆ 
ลอมรอบไปดวยทุงนาและทุงหญา มีตนมะขามเทศและจามจุรีขึ้นอยูประปราย เมื่อถึงหนาแลงก็จะ
รอนและแหงแลงมาก ประกอบกับอาชีพของคนในหมูบานตากแดดสวนใหญจะทํานาขาว จึงตอง
ทํางานกลางแจงตากแดดตากฝน ทั้งเก็บเกี่ยวปกดําอยูตลอดเวลา จากสภาพแวดลอมดังกลาวจึงเปน
ที่มาของชื่อหมูบาน จากนั้นก็มีผูคนอพยพมาตั้งบานเรือนเพิ่มขึ้น โดยอพยพมาจากบานหนองปลาไหล 
อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี (เฉลียว บุญลา, สมบุญ นอยพวง) 

 เมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหมูบานเสียใหม เนื่องจากชื่อเดิม
ฟงแลวไมไพเราะ แตยังคงความหมายเดิมของที่มาชื่อหมูบานไว โดยเปลี่ยนชื่อหมูบานและวัดเปน 
“บานดอนผิงแดด” และ “วัดดอนผิงแดด” จนกระทั่งถึงปจจุบันนี้  ดังตอนหนึ่งของบทสัมภาษณ
ที่วา 
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 คําวา ดอนผิงแดด มาจากคําวา ดอนตากแดด คือ ดอนตากแดด แตกอนเปนชื่อวัด  
วัดดอนผิงแดด เมื่อกอนชื่อวัดดอนตากแดด ทีนี้พวกผูเฒาผูแก เขาก็วา คําวา ตากแดด นี่มันรอน 
มันจึงเปนคําไมดี มันจะรอนไป เขาเลยใหเปลี่ยนเปนผิงแดด ผิงแดด มันไมรอนเทาตากแดด 
ตั้งแตนั้นมันก็เลยเปลี่ยนชื่อวัดดอนตากแดด เปนวัดดอนผิงแดด ตอมาพอตั้งหมูบานหมู 5 
ข้ึนมาก็เลยเอาชื่อวัดนั่นแหละ มาตั้งเปนช่ือหมูบาน เปนบานดอนผิงแดด เมื่อกอนแถวนี้เขา
เรียกบานดอนลาวทั้งหมดแหละ แตก็นานแลว  (เฉลียว บุญลา 2551)  
 

 1.2  วิถีชีวิต 
  ชาวบานดอนผิงแดดแทบทุกครัวเรือนเปนเกษตรกร มีอาชีพทํานาขาว และนาเกลือ 
วิถีชีวิตของชาวบานจึงเกี่ยวพันกับการเกษตร มีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม เปนแบบพอกิน พอใช 
และเนื่องจากอยูกันแบบเครือญาติจึงมีการแบงปนซึ่งกันและกัน และมีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด 
ความรูกันในชุมชน ดังบทสัมภาษณที่วา 

 
กกกกคนที่นี่เขาทํานามาตั้งแตไหนแตไร เกิดมาก็รูจักทํานา แตปญหาคือน้ํานอย ไดทํานาป
ละ ครั้งเพราะตองรอน้ํา เปนอยูอยางนี้มานานแลว  (เฉลียว บุญลา 2551) 

 
 กกกกท่ีนี่ทํานาปละครั้ง เพราะไมมีน้ํา ตองอาศัยน้ําฝนอยางเดียว ขาวท่ีไดมานอกจากเก็บไว
กินเองแลวก็ขาย จะเริ่มทํานากันประมาณเดือนพฤษภาคม ตนหนาฝน และเกี่ยวขาวก็ประมาณ
ตุลาคม เดิมเกี่ยวขาวใชคนเกี่ยว  (ชาญ  ทับสี  2551) 
 
กกกกคนที่นี่เขาใชชีวิตแบบพอเพียง ถาชวงทํานาเราก็ทํานา ท่ีเห็นนี่แหละนาของชาวบาน  
(ช้ีไปรอบ ๆ  ทุงนา) เราทํานามาตั้งแตรุนปูยา เมื่อกอนนี่มีการชวยกันทําอยูหรอก เพราะ 
ญาติ ๆ  กันทั้งหมู (หมูบาน) แตตอนนี้บางคนเขาก็จางเกี่ยว หรือไมก็จางรถตี กลางวัน 
สวนใหญเขาก็ไปรับจางทําเกลือ ท่ีริมเลโนน นั่นก็รายไดหลักของคนในหมูบาน หมดหนา
เกลือก็ทํานา วนเวียนอยูนี่แหละ พวกเราอยูกันแบบแบงปนกัน เพราะทั้งหมดนี่ก็ญาติกัน
ท้ังนั้น ชอบพูดคุยกันทุกเรื่อง อยางตอนเชากอนไปทําเกลือเขาก็จะไปรวมกันที่รานคา 
(รานคาตั้งอยูสามแยกกลางหมูบาน) กินกาแฟบาง บางคนดูดบุหรี่ ดื่มเหลา เบียรบางนิด
หนอย แตหลัก ๆ เขาก็ไปคุยกัน โดยเฉพาะคนแก ๆ  เขาไปรวมกันทุกวัน คนหมูอื่นก็มา 
เพราะเขาคุยกันมาแตไหนแตไร เรื่องท่ีคุยก็หลายเรื่อง พอสายก็ออกไปทํางานกัน เย็น
กลับมาอีกทีก็รวมกันที่เดิม บางทีก็มาที่บานผมนี่แหละ หรือไมก็ตอนนี้มารวมกันที่ศูนย
ปราชญ  (ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน)  (สําราญ อวมอั๋น  2551)  
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 กกกตอนเชา ๆ  คนในหมูบานจะมีเวลาพูดคุยกันตอนไปนั่งกินกาแฟที่รานคา บางคนก็ไปกง
เหลา หาเพื่อนคุย สวนใหญก็พวกผูใหญ อยางตาเขียว นาชาญ พอก็ไป (เฉลียว บุญลา) ผมก็
ไปนั่งเลนดวยประจํา เพราะอยูใกลแคนี้เอง (ช้ีไปที่รานคาฝงตรงขาม) คนที่นี่ถาไมใชหนา
นา มันก็เขาหนาเกลือ เขาก็ไปรับจางทําเกลือ รายไดดีทําเกลือเนี่ย บางคนไดเปนวันละพัน 
บางคนอยางนอย ๆ  ก็ 4-5 รอย นอกนั้นถาไมมีแรงทําเกลือก็ไปเก็บหอยที่ริมทะเลโนน ก็มี
รายไดแลว 2-3 รอยบาท หอยนี่ก็มีคนมารับซื้อถึงท่ี ตอนเย็น ๆ  พอเสร็จงานแลวก็จะมา
รวมกันที่รานคา ถามีประชุมก็ไปศาลากลางบาน ตอนหลัง ๆ  นี่ไปรวมกันที่ศูนยปราชญ  
ไมเชิงประชุมหรอก ไปคุยกันเรื่องปุย เรื่องไบโอดีเซล นี่แหละ คือท่ีนั่นไปเอาความรู ไป
แลกเปลี่ยนกัน ท่ีนั่นมีโรงผลิตไบโอดีเซล เราก็ซื้อท่ีนั่นใช  คนที่นี่เขาก็วนเวียนอยางนี้
แหละ ใชชีวิตอยูกับนาขาว นาเกลือ ไมวางงานหรอก วนเวียนอยางนี้ท้ังป รายไดก็พอกิน 
ไมลําบากมาก  (สาธิต บุญลา  2551) 

 
กกกกนอกจากจะทํานา และไปรับจางทําเกลือแลว ยังเคยไปเก็บหอย เก็บปูขาย วันไหนวาง
จากนา จากเกลือ ก็ไปเก็บปู เก็บหอยขาย ลูกเมียนี่แหละไป บางวันเราก็ไปดวย อยางลูกนี่ 
ปดเทอมไปเก็บขายไดวันละสองถึงสามรอยบาท  (สายธาร มีพันธ  2551)  

 
ชาวบานดอนผิงแดดอยูกันแบบเครือญาติ มีการทํากิจกรรมรวมกัน มีประเพณีที่ทําเปน

ประจําทุกป คือ “บุญทุง” ซ่ึงเปนประเพณีเล้ียงบรรพบุรุษ  
 

 กกกกสวนใหญคนบานดอนผิงแดดเปนเครือญาติกันหมด เปนมาตั้งแตรุนปู ยา เปนลาว
เวียง อีกหมูเปนลาวพวน ทุกปจะมีงานบุญทุง จึงจะมารวมกันทําบุญดวยกัน บุญทุงเปนบุญ
เลี้ยงบรรพบุรุษ ทุกวันนี้ก็ยังทําบุญทุงกันอยู  (พิณ เรียนรู  2551) 
 
กกกกท่ีหมู 5 บานดอนผิงแดดนี้ ในวันที่ 17 เมษายนของทุกป จะมีการทําพิธีสงขาหลวง มี
การทํามาหลายรอยป  จะทําเครื่องเซนไหวบรรพบุรุษ เชื่อวาบรรพบุรุษเปนขาหลวงเกา  
(สมบุญ นอยพวง  2551) 

 
 1.3  สภาพชุมชนปจจุบัน 

 สภาพชุมชนของบานดอนผิงแดด ยังคงเปนสังคมแบบเกษตรกรรม คือ การทํานาขาว
เปนหลัก  
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กกกกคนที่นี่เขาทํานามาตั้งแตไหนแตไร เกิดมาก็รูจักทํานาแตปญหาคือน้ํานอยไดทํานาปละ
ครั้งเพราะตองรอน้ํา  (เฉลียว บุญลา  2551) 

 

กกกกในการทํานาระหวางนาเกลือกับนาขาวนั้น นาเกลือจะไดรายไดดีกวานาขาว  อยางนา
ขาว  20  ไร นาเกลือ 20 ไรเทากันทํานาเกลือจะดีกวาถาครอบครัวหนึ่งมีนาเกลือ  40 ถึง 50 
ไรนั้นจะทํานาเกลือดีกวา โดยสวนตัวแลวทํานาขาว  8  ไร  ก็ปหนึ่งจะไดเงินประมาณ  
70,000  บาท  ก็ตกประมาณเกวียนละ  18,000  บาท   (สําราญ อวมอั๋น  2551)  

 
กกกกปจจุบันมีการรวมกลุมอาชีพหลายกลุม เชน กลุมทอผา  กลุมปุยจุลินทรีย  กลุมเลี้ยง
ปลา  กลุมชาวนา  กลุมขาวกลอง  กลุมเลี้ยงโค   กลุมออมทรัพย  มีดวยกันทั้งหมด  7  กลุม  
มีการแบงกลุมการทํางาน  มีหัวหนากลุม  มีประธาน  รองประธาน  มีการประชุมรวมกันทุก
เดือนประมาณวันท่ี 4 จะมีการประชุมกันจะคุยกันทุกเรื่อง  ปญหาทุกอยาง (สมบุญ นอยพวง 
2551)  

 
กกกกในหมูบานนั้น ทําขาวปลอดสารพิษ  10  คน ปลูกขาวหอมมะลิ ก็รับซื้อเกวียนละ 
10,000  บาทสามารถที่จะอยูได การทําเกษตรชีวภาพนั้นไมเห็นผลเร็ว แตในอนาคต
ขางหนาตองดีแนนอน อยางรับซื้อขาวปลอดสาร อยางบานเราทําขาวธรรมดาปลอดสารมา
ขายคนในหมูบาน ก็จะมีปญหาเรื่องโรงสี ซึ่งในสวนนี้ตองมีการบริหารจัดการที่ดี  คือวา 
อยางโรงสีชุมชนนั้นตองมีการจางคนที่จะมาสีขาว เพราะคนทุกคนนั้นตองทํามาหากิน แลว
จะมาสีโดยไมมีคาจางมันก็กระไรอยู ในสวนนี้อาจไมเปนคาแรงที่มีราคาสูง แตทวาก็ให
พอท่ีจะอยูได แตการทํางานของนายชาญนั้นทําเพื่อกลุม  อยางจะรับซื้อขาวมาสีเองนั้นก็
ไมได  แตถาบอกวากลุมรับซื้อ  28  บาท  กลุมก็จัดถุงใหแลวก็ใหสมาชิกไปสีมา  28  บาท  
มาถึงกลุม  กลุมเอาไปขาย  30  บาท  กลุมก็จะไดกําไร  2  บาท การจัดตั้งโรงสีชุมชนนั้น
ตองมีผูจัดการ พนักงาน ผูดําเนินการ โรงสีนั้นตองอยูท่ีสวนกลาง สิ่งท่ีจําเปนที่สุดก็เรื่อง
การจัดการในสวนนี้ก็จะมีงบอยูดีมีสุขงวดที่ 2 เขามา และการจะทําอะไรนั้นก็ข้ึนอยูกับ
ชาวบานซึ่งการจะเอาเงินมาทําอะไรนั้นก็ตองมีการพูดคุยกันกอน ในการทํางานนั้นพอเพียง  
แตทวาการพอเพียงนั้นก็ตองมีเรื่องธุรกิจเขามาควบคูกับ จะเอาแบบสุดโตงนั้นก็ไมได  
(กัมพล  ทับสี  2552) 
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ปจจุบันบานดอนผิงแดดไดถูกพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูดานเกษตรอินทรียและพลังงาน
ชุมชนตนแบบ โดยมีการจัดตั้งศูนยเกษตรจุลินทรีย ศูนยเรียนการรูชุมชนหรือศูนยเครือขายปราชญ
ชาวบาน ซ่ึงนอกจากจะเปนแหลงเรียนรูรวมกันภายในชุมชนแลว ยังมีคนจากภายนอกมาศึกษา 
ดูงานของชุมชนดวย   
  สําหรับภาษาที่ใชติดตอส่ือสารกันในหมูบาน พบวา บานดอนผิงแดด แมจะมีเช้ือสาย
บรรพบุรุษที่เปนชาวลาว แตปจจุบันในชุมชนแทบจะไมมีผูที่พูดภาษาดั้งเดิมของบรรพบุรุษไดแต
ใชภาษาไทยกลาง สําเนียงเมืองเพชรบุรีในการติดตอส่ือสารกัน 
2 .  ความเปนมาของศูนยการเรียนรูชุมชน 

จากการศึกษาความเปนมาของศูนยการเรียนรูชุมชน โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการ
รวมกลุม พบวา การจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนบางไทร มีพัฒนาการที่สามารถแบงเปนขั้นตอนหรอื
ระยะของการกอตั้ง ดังนี้ 
  2.1  ระยะกอนการกอตั้ง 

 จากการทําแผนแมบทชุมชนโดยการสํารวจขอมูลชุมชนในปพ.ศ.2544-2545โดย
ความรวมมือระหวางกองทุนเพื่อสังคม  (SIF)  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
นายสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์ และองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร ไดรับทราบถึงปญหาของ
เกษตรกรในชุมชนวามีความตองการที่จะทํานาแบบเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ เพราะจากการทํา
แผนชุมชนพบวา รายจายสวนหนึ่งของครัวเรือนในหมูบานมีคาใชจายหมดไปกับปุยเคมีและสาร
กําจัดแมลงในนาขาวคอนขางมาก สืบเนื่องมาจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของประชากรและทรัพยากร
ดินน้ําเริ่มเสื่อมสลายลง จึงมีการนําปจจัยการผลิตเขามาชวยในการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต เชน 
ปุยเคมีและสารปองกันแมลงที่เปนเคมีตาง ๆ ทําใหคาใชจายในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
สูงขึ้นตามราคาปจจัยการผลิตที่ตองนํามาใช คุณภาพของดินและน้ําเสื่อมลงตามภาวะการใชเคมี
ทางการเกษตร ในทางกลับกันราคาของผลผลิตที่จําหนายไดไมคุมกับตนทุนการผลิตที่จายไป 
สรางปญหาหนี้สินใหเกษตรกรในชุมชนเรื่อยมา ทําใหเกษตรกรตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น
ดังกลาว ประกอบกับเจาหนาที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแนะนําถึงผลดี
ผลเสียของการใชปุยเคมีในการเกษตร เกษตรกรจึงเกิดการรวมกลุมและมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยน
วิธีการทํานาจากการทํานาที่อาศัยเคมีทางการเกษตรมาเปนการทํานาแบบธรรมชาติโดยใชเทคนิค
จุลินทรียที ่มีประสิทธิภาพเขามาชวยเสริมใหการทํานา เพื ่อทดแทนการใชปุ ยเคมีและเคมี
เกษตรอื่น ๆ ที่ราคามีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ดังบทสัมภาษณตอนหนึ่งวา 
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กกกกจากการสํารวจขอมูลชุมชน  ทําใหรูวาชุมชนมีหนี้สินมาก  ซึ่งเปนหนี้สินจาก
การเกษตร จากการทํานาขาว ซึ่งในตอนนั้น อาจารยสุพรชัย ไดแนะนําเรื่องการทําเกษตร
แบบอินทรีย ก็เลยลองดู เพื่อหวังวาจะลดคาใชจายไดบาง  ตอนแรก ๆ ไดรวมทําแผนแมบท
ชุมชน กับองคกร SIF เขามาศึกษาเรื่องแผนแมบทตอนป 43-44 ทําใหเรารูวา การทํา
การเกษตรก็มีตนทุน ท้ัง ปุยเคมี คาน้ํามัน   (ชาญ ทับสี  2551) 

 

กกกกการสํารวจเพื่อทําแผนแมบท ประมาณ 4 ปกอน พอสํารวจก็เลยรูวาท่ีเราใช ๆ กันอยู
มันราคาสูงขึ้นจริง ๆ อยางปุยเคมี น้ํามัน ตอนนั้นสูงมาก เราเลยคิดวานาจะหาอยางอื่น
มาทดแทน เหตุจริง ๆ  คือ มันแพงมากเลยตอนนั้น ถาเราไมแกปญหานี้เราก็สูไมไหว  
(สําราญ อวมอั๋น  2551)   

 
นอกจากนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทําแผนแมบทอยางองคการบริหารสวนตําบล

บางขุนไทร ซ่ึงกรรมการศูนยการเรียนรูชุมชนทานหนึ่งเลาใหฟงวา  
 

 กกกกในแผนแมบทพลังงานชุมชนนั้นจะมีการประชุมเรื่องปุย เรื่องประหยัดพลังงาน อยางพวก
ไฟฟา แกส ก็จะมีการมาเก็บขอมูลเกี่ยวกับการใชไฟฟา ก็รายงานเขาไปวาพื้นที่บางขุนไทร
นั้นมีการใชไฟปริมาณเทาไร และทําอยางไรเพื่อลดไฟฟาท่ีใชมากได แตมันทําท้ังตําบล 
หลายหมู ก็ไมคอยมีขอมูลเทาไหร แตของหนวยงานมี  (กัมพล ทับสี  2552)   

 
ตอมาเจาหนาที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดนํากลุมเกษตรกร 

ในชุมชน จํานวน 16  ราย ไปเรียนรูการทําปุยจุลินทรียชีวภาพที่ศูนยฝกอบรมเกษตรธรรมชาติคิวเซ 
จังหวัดสระบุรี และศึกษาดูงานอีกหลายแหง จากนั้นกลุมเกษตรกรจึงกลับมาเริ่มทดลองปฏิบัติจาก
ความรูที่ไดรับ ลองผิดลองถูก ทุมเทแรงกายแรงใจ จนในที่สุดกลุมเกษตรกรก็ประสบความสําเร็จ
ไดผลตามที่ตองการ กลาวคือ ชวยลดตนทุนในการเกษตรและเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว    
หลังจากนั้นกลุมเกษตรกรโดยการนําของนายชาญ ทับสี (อดีตผูใหญบาน) ประธานกลุมคนปจจุบัน
ไดจัดตั้งกลุมเกษตรจุลินทรียขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2545 โดยมีสมาชิก 49 คน ระดมทุนตาม
กําลังศรัทธาในการจัดตั้งกลุมคนละ 100-500 บาท จึงทําใหกลุมมีทุนในการจัดตั้งกลุมเกษตรจุลินทรีย
เปนจํานวนเงิน 8,000 บาท ในการจัดตั้งกลุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อทําเกษตรปลอดสารพิษ  
ลดตนทุนในการเกษตรและเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว รวมทั้งเปนศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิค
การใชจุลินทรียชีวภาพ 
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 2.2  ระยะกอตั้ง 
 ในป พ.ศ. 2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีวาระแหงชาติในเรื่องของเกษตร

อินทรีย จึงมอบหมายใหสํานักงานเกษตรและสหกรณทั่วประเทศสํารวจขอมูลเกี่ยวกับการทํา
เกษตรอินทรียแลวใหจัดเก็บเปนฐานขอมูล  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี จึงได
ดําเนินการและพบวาบานดอนผิงแดด หมู 5 ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม ทําเกษตรกรรม
ดานเกษตรอินทรีย  ตอมาในป พ.ศ.2550 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มาดําเนินการพัฒนาภาคการเกษตรใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน จึงมอบหมายใหสํานักงานเกษตรแตละจังหวัดจัดสงกลุมเกษตรอินทรียเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกใหเปนศูนยเครือขายปราชญชาวบาน โดยมีเปาหมาย 50 ศูนยทั่วประเทศ   

สําหรับกลุมเกษตรอินทรียที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนศูนยเครือขายปราชญชาวบานจะ
ทําหนาที่ขับเคลื่อนและสรางการเรียนรูเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรเขาใจปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงฯ  ตามแนวทางที่ปราชญชาวบานปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จในชีวิต สามารถ
แกไขปญหาความยากจนได  จนกระทั่งกลุมเกษตรจุลินทรีย บานดอนผิงแดด หมู 5 ตําบลบาง 
ขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  ไดรับการคัดเลือกใหเปนศูนยเครือขายปราชญชาวบาน 
ในป พ.ศ.2550  ของจังหวัดเพชรบุรี โดยหัวหนากลุมงานสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดเพชรบุรี ใหขอมูลเพิ่มเติมวา  

 
กกกกในป  2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณมีวาระแหงชาติในเรื่องเกษตรอินทรีย  
จึงมอบหมายใหเกษตรจังหวัดไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย ผมจึงไปสํารวจที่บานแหลม 
ก็ไปพบวาดอนผิงแดดทําเกษตรกรรมดานเกษตรอินทรียจึงไดทําฐานขอมูลไว ตอมาในป 2550 
กระทรวงเกษตรอยากไดศูนยเครือขายปราชญชาวบานทั่วประเทศ 50 ศูนย ผมจึงสงขอมูลของ
ดอนผิงแดดเพื่อไปคัดเลือกใหเปน 1 ใน 50 ซึ่งปนั้นกระทรวงไดเปลี่ยนวาระแหงชาติเปน
เศรษฐกิจพอเพียงโดยเกษตรอินทรียเปนสวนหนึ่งของวาระดังกลาว ผมจึงไดเชิญศูนยดอนผิง
แดดไปนําเสนอผลงานของกลุม และในที่สุดดอนผิงแดดก็ไดรับคัดเลือกใหเปนศูนยเครือขาย
ปราชญชาวบาน  (ไตรพันธ  คงกําเนิด  2552) 

 
จะเห็นไดวา ในระยะกอตั้งนี้ ไดมีหนวยงานราชการ และองคกรตางๆ เขามาดําเนินการ

กอตั้ง รวมกับชาวบาน ผูนําชุมชน โดยอาศัยการรวมกลุมเดิมในระยะกอนการกอนการกอตั้ง อาจ
กลาวไดวา การกอตั้งศูนยปราชญชาวบานไมไดเปนแนวคิดเริ่มตนของชาวบานเอง แตเกิดจาก
ปจจัยภายนอกชุมชนที่ตองการดําเนินงานตามนโยบายระดับชาติ  
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 2.3  ระยะพัฒนาและขยายเครือขาย 
 ในระยะนี้เปนชวงที่ศูนยการเรียนรูมีการพัฒนาโครงการเปนระบบ มีการกําหนด

แนวทางในการบริหารจัดการ การกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร รวมทั้งการกําหนด
งบประมาณที่แนนอนมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาจากรากระดับกลุมสูการเชื่อมโยงกับกลุมอ่ืนเปน
เครือขายกระบวนการกลุม ดังนี้  

 2.3.1 การกําหนดวัตถุประสงค 
 สําหรับวัตถุประสงคของศูนยการเรียนรู ชุมชน  มีวัตถุประสงคเพื่อทํา
การเกษตรปลอดสารพิษ ลดตนทุนในการเกษตรและเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว รวมทั้งเปนศูนย
แลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคในการใชจุลินทรียชีวภาพ 

 2.3.2 โครงสรางของศูนยเรียนรูชุมชน หมู 5 บานดอนผิงแดด ตําบล 
บางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี   ประกอบดวย  

 1. ที่ตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน เดิมตั้งอยูที่เลขที่ 100/2 หมูที่ 5  บานดอนผิง
แดด  ตําบลบางขุนไทร  อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงเปนบานพักอาศัยของนายสําราญ  
อวมอั๋น กรรมการของศูนยการเรียนรู ตอมาไดไดรับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการอยูดีมีสุข
ของรัฐบาลในการจัดซื้อที่ดินพื้นที่ 1 ไร จึงไดยายที่ทําการศูนยไปยังที่แหงใหมซ่ึงตั้งอยูตรงขาม
ศูนยการเรียนรูเดิม สวนงบประมาณในการกอสรางอาคารศูนยการเรียนรูเพื่อใชในการฝกอบรม
และถายทอดองคความรูนั้น ไดรับการอุดหนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุน
ไทรเปนเงิน 150,000 บาท สําหรับการเดินทางไปยังศูนยการเรียนรู การเดินทางคอนขางสะดวก 
เดินทางจากตัวเมืองไปตามถนนสายบางจานประมาณ 23 กิโลเมตร  ดังแผนที่การเดินทางที่แนบใน
ภาคผนวก  ข 

 2.  คณะกรรมการศูนยการเรียนรูชุมชน   
 3.  ที่ปรึกษา 

3.  การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูชุมชน 
การศึกษาการดําเนินงานของศูนยการเรียนรู บานดอนผิงแดด พบวา การดําเนินงานของ

ศูนยมีการกําหนดรูปแบบการดําเนินงานทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ทั้งในเชิงเอกสาร 
บุคคล และกิจกรรม รวมทั้งกลุมเปาหมายในการเผยแพรความรู โดยสามารถแบงรูปแบบการ
ดําเนินงานและกิจกรรม ตามประเด็นที่ตองการทําการศึกษา ดังนี้  

 3.1  โครงสรางบุคลากร/คณะกรรมการ 
  รูปแบบการบริหารจัดการของศูนยมีรูปแบบกึ่งทางการ กลาวคือ แมจะมีการกําหนด 
โครงสรางคณะกรรมการของศูนย แตการดําเนินงานจริง จะมีลักษณะชวยเหลือกันทํางาน เนื่องจาก
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ไมไดกําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน และไมมีกฎระเบียบ “แตเปนการทํางานแบบพี่นอง ญาติๆ 
ชวยกันทํา” (นายสําราญ อวมอั๋น กรรมการศูนยการเรียนรูชุมชน, มกราคม 2552) 
  และจากการศึกษายังพบอีกวาศูนยการเรียนรู ชุมชนดําเนินงานโดยใชหลัก
กระบวนการมีสวนรวม ดังนี้ 
  3.1.1 รวมคิด โดยสมาชิกในกลุมไดเรียนรูจากการวิเคราะหปญหา และสาเหตุของ
การเรียนรูและการทําจุลินทรียชีวภาพ รวมทั้งไดรวมกันแสวงหาแนวทางและกิจกรรมในการแกไข
ปญหา 
  3.1.2 รวมทํา สมาชิกศูนยการเรียนรูชุมชนไดใหความรวมมือในการเขารวม
กิจกรรมของศูนยการเรียนรูชุมชนอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากตระหนักในความสําคัญและเห็นคุณคา
ของการเปลี่ยนแนวคิดจากการใชเคมีทางการเกษตรมาเปนจุลินทรียชีวภาพ  นอกจากนี้สมาชิกศูนย
การเรียนรูชุมชนยังมีพื้นฐานของวิถีชีวิตที่เอื้อใหเกิดความรวมมือกัน ไดแก การชวยเหลือกันในการ
ผลิตในดานเกษตรกรรมการหาของปาที่ตองชวยเหลือกัน เชน การเก็บหัวเชื้อจุลินทรีย เปนตน 
  3.1.3 การรวมรับประโยชน  ผลจากการที่สมาชิกศูนยการเรียนรู ชุมชนได
ปรับเปลี่ยนวิธีการทําเกษตรมาเปนเกษตรปลอดสารพิษ ทําใหลดตนทุนในการเกษตรและเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว คุณภาพของดินและน้ําที่เส่ือมลงก็ดีขึ้น นับเปนปจจัยสําคัญในการผลิตของ
ระบบเกษตรกรรม ซ่ึงเปนพื้นฐานการพึ่งตนเองของชุมชน นอกจากนี้ยังมีประโยชนในดานอื่นอีก  
เชน การไดรับคัดเลือกใหเปนศูนยเครือขายปราชญชาวบาน จังหวัดเพชรบุรี ในป พ.ศ.2550 ภาคี 
ที่เขามารวมดําเนินการโดยเพิ่มองคความรูใหกับสมาชิกศูนยการเรียนรูชุมชนไดแก สถาบันวิจัย
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  สงผลใหเปนที่รูจักสรางชื่อเสียงใหกับศูนยการเรียนรูชุมชน และ
สามารถประสานขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเครือขายสนับสนุนทุนไดอีกดวย 
 อยางไรก็ตาม จากการสังเกต ภายในศูนยฯ มีปายบอกรายชื่อและเอกสาร ที่แสดงใหเห็นวา 
ศูนยฯ มีการตั้งคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบดวย  

1. คณะกรรมการศูนย ประกอบดวย ประธาน รองประธาน และกรรมการ  
2. คณะที่ปรึกษา  
3. คณะวิทยากร มีการกําหนดวิทยากรประจําศูนยการเรียนรูชุมชน ตามความเชี่ยวชาญ

ของแตละบุคคล 
  3.2  การสนับสนุนงบประมาณ  
  จากการศึกษา พบวา ที่มาของงบประมาณ ของศูนยการเรียนรูชุมชน แบงออกเปน  
2 สวน ไดแก  
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  3.2.1 ในสวนของที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ใชในการถายทอดองคความรู ศูนยการ
เรียนรูชุมชนไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก “โครงการอยูดีมีสุข” ของรัฐบาล และองคการ
บริหารสวนตําบลบางขุนไทร 

  3.2.2 ในสวนของการจัดฝกอบรมใหแกเกษตรกรตามโครงการของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ศูนยการเรียนรูชุมชนไดรับเงินสนับสนุนตามระเบียบของสํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนโครงการศูนยเครือขายปราชญชาวบาน พ.ศ. 2551  

 3.3  กิจกรรมของศูนยการเรียนรูชุมชน  
  3.3.1 กิจกรรมเผยแพรความรูและฝกอบรม  
  3.3.1.1 การกําหนดหลักสูตร 
   จากการศึกษาพบวาศูนยการเรียนรูชุมชนกําหนดหลักสูตรการ

ฝกอบรมภายใตหลักสูตรชื่อ “แบงปนฉันพี่นองตามวิถีอยูเย็นเปนสุข”   และสํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเพชรบุรีเปนหนวยงานที่อนุมัติหลักสูตรการฝกอบรม ซ่ึงการกําหนดกิจกรรมใน
หลักสูตรจะตองครอบคลุมรายละเอียดตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด ไดแก 

1. การสอนการปรับทัศนคติหรือแนวคิดและพฤติกรรมของ
เกษตรกรใหสามารถดําเนินชีวิตไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การสอนวิธีการผลิตโดยการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือองค
ความรู ภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อลดตนทุนการผลิตตามที่ศูนยการเรียนรูชุมชนถนัด 

3. การสอนวิธีทําการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งดานทฤษฎี ปฏิบัติและการศึกษาดูงานในแปลงเกษตรกรรม 

4. การสอนวิธีการจัดทําแผนการใชที่ดินหรือแผนการจัดการชีวิต
อยางพอเพียง 

5. การสอนวิธีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
    และจากการศึกษาตารางการฝกอบรมและการสังเกตการ
ฝกอบรมในแตละรุนพบวาศูนยการเรียนรูชุมชนถายทอดความรูครบถวนตามรายละเอียดที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด สวนการสอนจัดทําบัญชีครัวเรือน ศูนยการเรียนชุมชนไดเชิญ
เจาหนาที่จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเพชรบุรีเปนผูถายทอด 

  3.3.1.2 เนื้อหา/สาระที่ใชในการฝกอบรม  
จากการศึกษาพบวา ศูนยดังกลาวมีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับ

เกษตรอินทรีย และพลังงานทดแทน ซ่ึงเปนความรูที่เกิดขึ้นจากการแกไขปญหา ทางดานการเกษตร 
โดยกิจกรรมที่โดดเดนใชเผยแพร เชน  
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1. การทําหัวเชื้อจุลินทรียเพื่อนําไปสูการทําปุยจุลินทรียชีวภาพ   
2. การสรางเตาเผาถานโดยใชถังน้ํามันขนาด 200 ลิตร   
3. การผลิตไบโอดีเซล    

  3.3.1.3 ชวงเวลาในการฝกอบรม 
จากการศึกษาพบวาในป พ.ศ. 2552 ศูนยการเรียนรูชุมชนสามารถจัด

อบรมไดในชวงเดือนมกราคม-เมษายน หลังจากนั้นก็จะเขาสูฤดูทํานาของเกษตรกร  โดยศูนยการ
เรียนรูชุมชนไดจัดทําแผนระยะเวลาในการฝกอบรมแบงออกเปน 10 รุน ๆ ละ 30 คน แตละรุนใน
ระยะเวลาในการฝกอบรม 3 วัน 2 คืน โดยมีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรีเปนที่
ปรึกษาและใหคําแนะนํา   

  3.3.1.4 คุณสมบัติของผูเขาอบรม 
จากการศึกษาพบวาเกษตรที่ เขารับการฝกอบรมสวนใหญเปน

เกษตรกรที่เขารวมอบรมภายใตโครงการพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมที่จัดโดยสํานักงาน
เกษตรและสหกรณการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี และเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการฝกอบรมตองมี
คุณสมบัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด ดังนี้ 

1. มีที่ดินทําการเกษตร (ทั้งของตนเอง เชา หรือพื้นที่ของคนอื่นให
ทําโดยไมคิดคาเชา) 

2. มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป 
3. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดอาชีพ

การเกษตรเปนหลักในการดํารงชีวิต 
4.  สมัครใจ มีความตั้งใจ และมุงมั่นจะเขารับการฝกอบรม เพื่อนํา

ความรูที่ไดรับไปพัฒนาอาชีพทางการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  สามารถเขารับการฝกอบรม ณ ศูนยเครือขายปราชญชาวบานได

ตลอดหลักสูตร 
6. มเคยรับการฝกอบรมภายใตโครงการศูนยเครือขายปราชญ

ชาวบานมากอน 
7. จะไมสมัครและเขารับการฝกอบรมศูนย เครือขายปราชญ

ชาวบานอื่นใดอีกภายใตโครงการเครือขายปราชญชาวบาน 
   จากการศึกษาถึงการกําหนดคุณสมบัติตามที่กระทรวงเกษตรและ

สหกรณกําหนด มีความเห็นสอดคลองกันระหวางกรรมการศูนยการเรียนรูชุมชนและเจาหนาที่ของ
รัฐ ดังจะเห็นไดจากการใหสัมภาษณที่วา 
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กกกกเขาอยากใหคนที่มาอบรมเปนเกษตรกรจริง ๆ และมุงมั่นที่จะเรียนรูเพื่อนําไปพัฒนาการ
ทําการเกษตรของตนเอง สวนคุณสมบัติขอ 6 และขอ 7 นั้น เพราะมีคารถใหคนเขาอบรมจึงเขียน
ไวปองกันบางคนที่ชอบอบรมแบบเวียนเทียนทําใหคนอื่นเขาเสียโอกาส (สําราญ อวมอั๋น  
2551)  

 
และนายไตรพันธ คงกําเนิด หัวหนากลุมงานสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดเพชรบุรี เลาเพิ่มเติมวา  
 

กกกกการกําหนดคุณสมบัติแบบนี้ โดยเฉพาะขอ 6  และ 7 เพราะวากลัวจะขยายผลไดไมเต็มท่ี 
และที่ผานมามีบางคนเวียนไปอบรมอยูบอย ๆ เพราะมีคาพาหนะให จึงตองเขียนคุณสมบัติ
ใหชัดเจน และเวลากรอกใบสมัครตองแนบบัตรประชาชนดวย ปองกันไวหมดทุกดาน  
(ไตรพันธ  คงกําเนิด  2552) 

 
 สําหรับใบสมัครเขารับการฝกอบรมผูวิจัยไดรวบรวมไวในภาคผนวก ค 

  3.3.1.5 วิทยากรฝกอบรม 
วิทยากรที่เปนผูถายทอดองคความรูเปนกรรมการศูนยการเรียนรู

ชุมชนที่ผานการศึกษาดูงาน อบรมแลกเปลี่ยนความรูตามเครือขายตาง ๆ ตลอดจนสั่งสม
ประสบการณ การลองผิดลองถูก จนมีประสบการณสูง โดยแบงกิจกรรมการสอนตามความ
เชี่ยวชาญของแตละบุคคล สําหรับประวัติ และประสบการณของวิทยากรแตละทาน ผูวิจัยได
รวบรวมไวในภาคผนวก  ง 

  3.3.1.6 วิธีการฝกอบรม 
เนนกระบวนการเรียนรูชาวบานกับชาวบาน โดยผูมีประสบการณ

จริงที่ไดนําประสบการณจากการศึกษาจากการเรียนรูและการปฏิบัติจากการดูงานรวมถึงการ
แลกเปลี่ยนความรูตามเครือขายตาง ๆ  มากกวาที่จะถายทอดในรูปแบบการบรรยายเพียงอยางเดียว 
ทําใหบรรยากาศในการอบรมเปนกันเอง สนุกไมเครียด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทํากิจกรรม
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดนําไปใชตอไป และจะมีการสรุปบทเรียนควบคูกับ
การสนทนาหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในแตละวันและจากการศึกษายังพบอีกวาวิธีการถายทอด
ความรูของศูนยการเรียนรูชุมชนที่เปนไปในลักษณะชาวบานสอนชาวบานนั้นเกษตรกรที่มาเขารับ
การอบรมชอบที่จะเรียนรูกับชาวบานที่ประสบความสําเร็จมาก เพราะสามารถซักถามพูดคุยไดรู
เรื่องและเขาใจมากประกอบกับการโตตอบทั้งสองฝายลวนรูและเขาใจภูมิหลังของกันและกัน
มากกวา ซ่ึงหากเปนเจาหนาที่หนวยงานของรัฐมักจะเนนหนักทางวิชาการและพูดบางครั้งยากตอ
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การทําความเขาใจ รวมทั้งมีลักษณะของความเกรงใจจนไมกลาซักถามหรือสอบถามใหเขาใจเพราะ
กลัวถูกตําหนิ เปนตน ดังนั้น ชาวบานสอนชาวบานนับเปนวิธีการที่ดีนาสนใจมากที่หนวยงาน
ภาครัฐอาจตองพิจารณาวาถาจะถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีใหชาวบานยอมรับและปฏิบัติ
ใหไดผลดีนั้น ควรนําชาวบานที่คัดเลือกแลวมาปฏิบัติใหไดกอนและใหชาวบานสอนกันเองจะ
ไดผลดีกวานํานักวิชาการลงไปพูดใหชาวบานฟง ดังคําใหสัมภาษณตอนหนึ่งวา 

 
กกกกศูนยปราชญ มีกิจกรรมหลายอยางใหเกษตรกรที่สนใจจะเรียนเขามาศึกษา โดยใช
วิธีการสอนแบบเลาประสบการณ และฝกปฏิบัติ เพื ่อใหไดเห็นของจริง  ไมนาเบื ่อ 
(สําราญ  อวมอั๋น  2551) 

 
จากการศึกษายังพบวาผูเขารับการอบรมรูสึกพอใจตอการสอนของวิทยากร เพราะ

วิทยากรใชรูปแบบการถายทอดเปนการเลาประสบการณมากกวาที่จะสอนในรูปแบบเชิงวิชาการ 
ทําใหบรรยากาศในการอบรมเปนกันเองและมีความนาสนใจอยูไมนอย ซ่ึงสวนใหญจะเปนการเลา
ประสบการณในการเรียนรูของตนใหผูอ่ืนฟง ดังคําใหสัมภาษณของผูมาใชบริการหลายคนเลา
ตรงกันวา 

 
กกกกเขาอบรมเปนกันเอง เนื้อหาครบถวนตามที่ตองการ ท่ีไปเพราะตองการทําปุยใชเอง 
อบรมดีมาก สอนดี ใหความรูดีมาก เปนกันเอง เขาใจงาย   (กีรติกา คําสระ 2552) 

 
 กกกกการอบรมเปนกันเองดีมาก ใหความรู (องอาจ  อุนละมอม 2552) 
 

 กกกกเปนสิ่งท่ีดีมาก ความรูท่ีไดนํามาสูชุมชน ใหดวยความตั้งใจจริง ไมปดบัง เหมาะสมที่
จะเปนศูนยการเรียนรู  (วิลาวณัย  จุดทะนุช 2552) 
 

ทั้งนี้ ผูวิจัยไดประมวลภาพการฝกอบรมไวในภาคผนวก จ 
  3.3.1.7 ส่ือการเรียนรู ประกอบดวย 

1. แผนขอความสูตรตาง ๆ รูปภาพ ที่จะนําเสนอเพื่อใหผูเขาอบรม
ไดเห็นภาพและเขาในแตละกิจกรรม 

2. อุปกรณสําหรับการสาธิตและการฝกปฏิบัติ เชน อินทรียวัตถุ
สําหรับการสาธิตเรื่องปุยหมักชีวภาพ น้ํามันพืชใชแลว เมธิลแอลกอฮอล โซดาไฟ สําหรับการ
สาธิตการผลิตไบโอดีเซล เปนตน 
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3. เอกสารประกอบการบรรยายแตละกิจกรรม 
4. อุปกรณในการถายทอดการเรียนรู ประกอบดวย คอมพิวเตอร

โนตบุค เครื่องฉายภาพ แอลซีดี โปรเจกเตอร  ไมโครโฟน และเครื่องขยายเสียง 
  3.3.1.8 งบประมาณในการฝกอบรม สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด

เพชรบุรี ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหศูนยการเรียนรูชุมชน ซ่ึงเปนการเบิกจายตามระเบียบ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนโครงการศูนย
เครือขายปราชญชาวบาน พ.ศ. 2551 ตามขอ 10 คาใชจายสําหรับผูเขารับการฝกอบรมเกษตรกร
และเกษตรกรอาสา ใหเหมาจายเปนจํานวนเงิน 2,100 บาทตอคน และจากการศึกษายังพบวา
นอกจากจะมีการอุดหนุนคาใชจายสําหรับผูเขารับการอบรมแลว ยังมีคายานพาหนะสําหรับผูเขา
อบรมอีกรายละ 500 บาท และงบสําหรับติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ผานการฝกอบรมอีกราย
ละ 100 บาท  ทั้งนี้ รายละเอียดดานงบประมาณที่ใชในการฝกอบรมและระเบียบของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนโครงการศูนยเครือขายปราชญ
ชาวบาน พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมไวในภาคผนวก  ฉ 

  3.3.1.9 สถานที่ฝกอบรม 
   1. มีอาคารสําหรับใชฝกอบรมสามารถรองรับเกษตรกรไดประมาณ 
50 คน โดยมีเกาอ้ีพรอมโตะไวใชสําหรับการเขียนหนังสือ  
  2. มีอาหารและมีเครื่องดื่มไวคอยบริการหลายประเภทเชน กาแฟ 
โอวัลติน น้ําสมุนไพร เปนตน 
  3. มีหองน้ําแยกชาย-หญิง อยางละ 2 หอง 

  3.3.1.10 สถานที่พัก 
  สถานที่พักสําหรับเกษตรกรที่เขารับการอบรม เปนศาลาสาธารณะ
อยูในหมูบาน มีสระน้ําขนาดใหญอยูดานหนาศาลา มีหองน้ํา 3 หอง ใชรวมกันชาย-หญิง มีที่นอน 
หมอน มุง ผาหม สําหรับทุกคน และมีพัดลมระบายอากาศ 2 ตัว และจากการศึกษายังพบวาศูนยการ
เรียนรูชุมชนไมไดกําหนด กฎ กติกา และระเบียบในการอยูรวมกันของเกษตรกรที่เขารับการอบรม
อยางเปนลายลักษณอักษร แตจะใชวิธีการบอกกลาวและตกลงกันดวยวาจาในเรื่องเกี่ยวกับ การตรง
ตอเวลา หามเลนการพนัน การตั้งใจในการเรียนรูฝกอบรม และการชวยกันทําความสะอาดที่พัก
และหองน้ํา  
 
 กกกกไมตองออกกฎอะไรหรอก โต ๆ กันแลวก็ขอความรวมมือไป เขาก็ดีกันนะชวยกันทํา

ความสะอาดที่พัก หองน้ํา อยูดวยกันก็ชวยเหลือกันไป  (สําราญ  อวมอั๋น  2551) 
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 3.3.2 กิจกรรมการสาธิต / ภาคปฏิบัติ 
  จากการศึกษา พบวา ศูนยการเรียนรูชุมชน เปนแหลงเรียนรูที่บูรณาการจาก
การปฏิบัติ และประสบการณจริง เปนความรูที่เกิดจากกระบวนการคิดวิเคราะหจากการสั่งสม
ประสบการณ การลองผิดลองถูก การสังเกต การบันทึกหรือบอกเลา มีลักษณะทั้งที่เปนรูปธรรม 
เชน การทํามาหากิน การเพาะปลูก เพื่อลดรายจายใหครัวเรือนและเกื้อกูลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และที่เปนนามธรรม เชน ปรัชญาการดําเนินชีวิต การเกิด แก เจ็บ ตาย เปนตน ซ่ึงองค
ความรูเหลานี้ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อนํามาแกไขปญหาในการดํารงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่ 
  ศูนยการเรียนรูชุมชนจึงไดรวบรวมองคความรู ภูมิปญญา วิถีการดํารงชีวิตที่
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเปนกิจกรรมที่ดําเนินงานสนองตอนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณที่มอบหมายใหศูนยการเรียนรูถายทอดองคความรู ภูมิปญญา ตลอดจนแนวคิด
เพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหกับเกษตรกรที่
สนใจภายใตโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองใหดี
ขึ้น  ซ่ึงศูนยการเรียนรูชุมชนไดถายทอดความรูผานกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

1. เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจําวันของเกษตรกร 
2. บัญชีกับเศรษฐกิจพอเพียง 
3. จุลินทรียกับชีวิตประจําวัน 
4.  การผลิตถานและน้ําสมควันไมดวยถังน้ํามัน 200 ลิตร 
5.  การผลิตไบโอดีเซล 

กกกกกกกกทั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารประกอบการฝกอบรมในแตละกิจกรรมไวในภาคผนวก ช
  3.3.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
 จากการศึกษากิจกรรมของศูนยเรียนรู พบวา นอกจาก จะมีกิจกรรมภายในศูนย
แลว ทางศูนยยังไดจัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตยังไม
ตั้งศูนยฯ ซ่ึงในชวงแรก ๆ เปนการหาความรูเพื่อแกปญหาทางดานตนทุนในการทําเกษตรกรรม  
ดอนผิงแดดตองการหาวิธีแกปญหาเรื่องปุยเคมีและน้ํามันดีเซลมีราคาสูง เดินทางไปศึกษาดูงาน 
ที่อ่ืน เพื่อใหรูถึงการทําปุยจุลินทรียและพลังงานทดแทน โดยมีเจาหนาที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พาไปดูงานอีกครั้ง ซ่ึงตอนนั้นมีชาวบานดอนผิงแดดไปดูงานหลายคน ซ่ึง
ลวนแตเปนกรรมการศูนยการเรียนรูชุมชนในปจจุบัน ดังคําใหสัมภาษณตอนหนึ่งวา 
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กกกกพอดีเขาไปดูงานกันที่สุพรรณบุรี แลวตอมาก็มีคนจากที่นั่น ช่ือ อาจารยทองเหมาะ 
แจมแจง เขาก็เปนชาวบานเหมือนเรานี่แหละ แตเขาเคยทําไบโอดีเซลท่ีบานเขา แกก็มา
แนะนําวาทําไบโอดีเซลใชเองก็ได  (เฉลียว บุญลา  2551)  

 
กกกกเรื่องพลังงานทดแทนและพาไปดูงานที่สุพรรณ ก็รวมกับคนในหมูบานสิบกวาคนไป
ดูการทําไบโอดีเซลกัน  (ชาญ ทับสี  2551)  

 
 ตอมาเมื่อมีการจัดตั้งศูนยปราชญชาวบานแลว ยังมีการนําคนไปดูงานที่ จังหวัดสุพรรณบุรี 
และท่ีสระบุรี  ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  และภายหลังมีการแลกเปลี่ ยนคนจากศูนยทั้ งสอง  
มาดูงานที่ศูนยปราชญชาวบาน บานดอนผิงแดด ซ่ึงถือเปนการสรางเครือขายความรูรวมกันระหวาง
ศูนยการเรียนรู  
  3.3.4 การจัดการองคความรู  

 จากการศึกษาพบวา ศูนยการเรียนรูมีกระบวนการถายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรูโดยวิทยากรที่เปนผูถายทอดความรูเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรของชุมชนท่ีเขารับการศึกษาดู
งาน โดยแบงกิจกรรมการสอนตามความถนัดของสมาชิกในกลุม โดยเนนการถายทอดความรูทั้ง
การบรรยายและการสาธิต ทั้งนี้ เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูจากการปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับบท
สัมภาษณตอนหนึ่งวา 

 
เรื่องเรียนรูนี่ เราเรียนรูกันเองทั้งนั้น ลองทําเอง ลองใชเอง ตอนลองทํากันนั่นไมมี

หนวยงานไหนมาใหความรูมากนักหรอก เราหากันเอง ออกเงินคารถไปดูงานกันเอง พอเปน
หลักเปนฐานเทานั้นแหละ เดี๋ยวก็กรมนี้กรมนั้น เขามา อยางพวกพัฒนาชุมชนนี่ก็เขามาตอน
หลัง ตอนท่ีเราทําสําเร็จแลวคอยมาถามวาจะใหชวยอะไร อบต.ก็มาถามวาจะใหชวยอะไร นั่นก็
ดี มาชวยใหงบสรางอาคารการเรียนรู (ช้ีไปที่อาคารในพื้นที่ศูนยปราชญ) โรงสีขาวนี่ตอนแรก
เราก็มีกันเอง คือตั้งท่ีบานผม ตอนหลังทางอําเภอเขาก็หางบมาใหทํา ก็ไดโรงสีขาวขาวหลังใหม 
เราก็เลยบอกวาคาแรงนี่เราจะทําเอง แลวเอางบสวนที่เปนคาแรงนี่สมทบซื้อท่ีดิน เราเลยไดท่ีดิน
มาตั้งศูนยฯ นี่แหละ   (สําราญ อวมอั๋น  2551)      

 
กกกกพอรูวิธีพวกเราก็มาทํากันเอง ทดลองทําดู ตอนแรกก็เอาน้ํามันพืชท่ีใชแลวกันเองนี่
หละ ตอนหลังก็ไปหาซื้อจากตลาด และรานคาในหมูบาน เอาไปรวมๆ กัน ทําอยางนั้น
ตั้งแตยังไมมีศูนยฯ พอลองทําก็ลองเอาไปเติมรถไถนา มันก็วิ่งได  (พิณ เรียนรู  2551)  
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กกกกเราเคยไปรวมกันที่ศาลากลางบาน คุยกันเรื่องน้ํามันแพงนี่แหละ แลวตอนนั้นก็
ทดลองทําไบโอดีเซลกัน แลวก็แจกกันไปใช มันใชไดอยู  (สายธาร มีพันธ 2551)  

 
 สวนนายสําราญ อวมอั๋น นอกจากจะลองทําไบโอดีเซลดวยการกวนดวยมือแลว ยังได
ทดลองทําเครื่องผลิตไบโอดีเซลขึ้น ดังคําใหสัมภาษณตอนหนึ่งวา 
 

กกกกของผมหลังจากไปศึกษาจากที่อื่นมาแลว ลองทํากันที่ศาลากลางบานแลว ก็ลองมาทําเองที่
บาน ชวงแรกก็ทําแบบกวนและกรองในปบนี่แหละ แลวตอนหลัง บังเอิญวาบานผมติด
อินเตอรเน็ทผมก็หาความรูเพิ่มจากในนั้นแหละ แลวลองทําเครื่องผลิตเอง เปนเครื่องเล็ก ๆ  มัน
ก็ใชได ชาวบานเขาก็มาดู แลวก็เอาไปทํา บางคนทําไมไดเขาก็มาขอซื้อจากเรา เราก็วาถาเอา
น้ํามันพืชมาเองก็ไมตองซื้อกันหรอก เขาก็หามา ทําไดเทาไหรเขาก็แบงใหเราสวนหนึ่ง  
(สําราญ  อวมอั๋น 2551)   

 
สวนเอกสารที่ใชประกอบการบรรยาย เปนเอกสารที่ไดจากการรวบรวมจากการไปศึกษา

ดูงานนํามาเย็บเปนรูปเลม  
 

กกกกเอกสารสําหรับแจกคนเขาอบรมนั้น ก็ไดจากพวกเราไปอบรมมา แลวนํามารวบรวม
เปนเลม แตตอนหลังก็มีอาจารยสุพรชัยรวบรวมใหบาง หนวยงานเกษตรเขาก็ทํามาใหบาง
(สําราญ อวมอั๋น  2551) 

 
  3.3.5 การประชาสัมพันธ 
  จากการศึกษาพบวาศูนยการเรียนรูชุมชนทําการประชาสัมพันธโครงการ
ฝกอบรมรวมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณ ผานสื่อตาง ๆ ไดแก การประชาสัมพันธผานหัวหนา
สวนราชการตาง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดเพชรบุรี ผูนําชุมชน แกนนํา
เกษตรกรและเครือขายวิสาหกิจชุมชน วิทยุชุมชน เปนตน โดยมีเนื้อหาการประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
ความเปนมาของโครงการ เชิญชวนเกษตรกรที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณกําหนด เขารวมฝกอบรม ดังตอนหนึ่งของบทสัมภาษณที่วา 
 

กกกกก็เลาใหเขาฟงวาศูนยเรามีอะไรนาสนใจ มีอะไรใหเรียนรูบาง  (สําราญ อวมอั๋น 2551)  
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กกกกเลาความเปนมาของศูนยวาเปนมาอยางไร กอนที่กลุมจะมาถึงตรงนี้ก็มีความคิดเหมือนกับ
หลาย ๆ คนนั่นแหละท่ีคิดวาการทําเกษตรแบบจุลินทรียเปนไปไดยาก แตกลุมเขาก็พิสูจนแลว
วาทุกคนสามารถทําได จึงอยากเชิญชวนคนที่สนใจไปดูตัวอยางที่ศูนยดอนผิงแดด หรือจะเขา
รวมอบรมตามโครงการของกระทรวงก็ได  (ไตรพันธ  คงกําเนิด  2552) 
 

  3.3.6 ผูใชบริการ 
 จากการศึกษาพบวาผูใชบริการสวนมากที่เขาอบรม  เปนคนนอกชุมชน ซ่ึง

สวนใหญเปนการฝกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบาน ที่จัดโดย
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี สวนเกษตรกรในชุมชนประมาณ 80% ที่เคยไปศึกษา
ดูงานมาแลวหากกลับมาปฏิบัติแลวพบกับปญหา จะใชวิธีการพูดคุยกันมากกวา การอบรม 

 3.3.7 การประเมินผลการดําเนินงาน 
  ศูนยการเรียนรูชุมชนมีการประเมินผลการฝกอบรมของศูนยการเรียนรูชุมชน 
โดยวิธีประเมินผานแบบสอบถามเกษตรกรหลังเสร็จส้ินการฝกอบรม ในขณะเดียวกันก็เปนการ
ประเมินการถายทอดความรูของวิทยากรศูนยการเรียนรูชุมชนวาเกษตรกรที่เขารับการฝกอบรม 
มีความเขาใจเพียงใด ตองปรับปรุงในดานใดบาง  
  จากการศึกษาผลการประเมินในป พ.ศ. 2551 พบวา ความพึงพอใจของ
เกษตรกรในภาพรวมอยูในระดับดี-ดีมาก” สวนการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรู
ชุมชน โดยสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี พบวา การยอมรับวิทยากร ความรู
ความสามารถของวิทยากรที่ถายทอดความรูเปนที่ยอมรับของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษาและเกษตรกรที่มาเขารับการอบรม โดยเฉพาะความรูความสามารถของวิทยากรที่
ปฏิบัติแลวประสบผลสําเร็จ สามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  การเปดโอกาสใหเกษตรกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทีมวิทยากรเปด
โอกาสเกษตรกรผูเขารับการอบรมไดซักถามและเสนอขอคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน                            
  ความรอบรูในเนื้อหากิจกรรมที่ถายทอด ทีมวิทยากรมีความรอบรูเกี่ยวกับ
เนื้อหาเปนอยางดี เนื่องจากวิทยากรแตละทานนําประสบการณจริงของตนเองที่ปฏิบัติจนประสบ
ผลสําเร็จมาถายทอด 
  เทคนิค/วิธีในการถายทอดความรูของวิทยากร วิทยากรนําเสนอเนื้อหาได
ครอบคลุมทั้งหลักสูตร โดยใชการบรรยายและการฝกปฏิบัติจริง นอกจากนี้มเีทคนิคในการดึงดดู
ความสนใจของเกษตรกร โดยการสอดแทรกเรื่องตลกและถามปญหา เกษตรกรจึงไมเบื่อหนายและ
ตั้งใจเรียนรูตลอดระยะเวลาการอบรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

 

67

 

  กิจกรรมที่ไดรับความพึงพอใจมากที่สุด คือ การผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจาก
น้ํามันพืชที่ใชแลวและการเผาถานเพื่อเก็บน้ําสมควันไม 
  กลาวโดยสรุป คือ เกษตรกรที่ผานการอบรมมีความพึงพอใจตอศูนยการ
เรียนรูชุมชนมากในดานเจาหนาที่ของศูนยการเรียนรูชุมชน หลักสูตรการอบรม ระยะเวลาการ
ฝกอบรม วิทยากร อาหาร อาหารวาง และเครื่องดื่ม และเกษตรกรมีความพอใจปานกลางในดานที่
พักของผูเขารับการอบรมและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน พัดลม ไฟฟาใหแสงสวาง เปนตน 
สวนความพึงพอใจนอยไดแก หองสุขามีนอย และเจาหนาที่ของสํานักเกษตรและสหกรณจังหวัด
เพชรบุรี ควรเขามามีสวนรวมในการอบรมดวยเพื่อใหเกษตรกรมีความพึงพอใจในการมีสวนรวม
ของเจาหนาที่ของรัฐ 
  สวนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี มีความพึงพอใจมากในดาน
หลักสูตรการจดัฝกอบรม ระยะเวลาการฝกอบรม วิทยากร และอาหาร มีความพึงพอใจปานกลาง
เกี่ยวกับหองอบรมและสถานที่พัก มีความพอใจนอยและเห็นควรตองปรับปรุง ไดแก หองสุขาที่
หองอบรมและที่พัก 
  3.3.8 ความคิดเห็นและความตองการในอนาคต 

  จากการสอบถามเกษตรกรที่เคยใชบริการฝกอบรมของศูนยการเรียนรูรวมถึง
บุคคลภายนอกที่เคยมาเยี่ยมเยียนศูนยการเรียนรูตองการใหศูนยการเรียนรูเปนศูนยการเรียนรูแหง
ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนศูนยรวมปราชญชาวบานหลากหลายอาชีพ ไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐและใหองคกรภาคเอกชนที่มิไดมุงแสวงหาผลกําไรมามีสวนรวมในกิจกรรมดวย 
ดังตอนหนึ่งของบทสัมภาษณที่วา 

 
กกกกผมอยากใหศูนยแหงนี้เปนศูนยท่ีรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนเขาไวดวยกัน
ท้ังหมด ใครประสงคท่ีจะเรียนรูอะไร ก็มีใหเรียนรู และอยากเห็นหนวยงานไมวาจะเปนภาครัฐ
หรือภาคเอกชนที่ไมแสวงหากําไร เขามาสนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู
ของคนในชุมชน ลดการพึ่งพาจากภาครัฐและเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได  
(สมปอง พึ่งแตง 2552) 
 
กกกกถามีอะไรหลายอยาง หลายอาชีพ รวมอยูในที่แหงเดียวก็ดีนะ ทําใหเราเลือกที่จะเรียนได 
อยางที่มาอบรมนี่ก็เหมือนกัน พอไปทําจริง ๆ คงทําไดเฉพาะพวกน้ํายาเอนกประสงค เพราะ
วัตถุดิบมีอยูในชุมชนอยูแลว ใชทุนนอย  สวนที่ใชทุนสูง เชน ไบโอดีเซล คงทําไมไหว  
(เจริญ  สุทธิ์ประเสริฐ 2552) 
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4.  ปญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 
 จากการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูชุมชน พบวา 
  4.1 วิทยากรของศูนยการเรียนรูชุมชนสวนใหญไมเคยผานการฝกอบรมเทคนิคการเปน
วิทยากร ทําใหขาดเทคนิคและประสบการณที่จะถายทอดความรู ไมมีความมั่นใจ ไมกลาพูด ใช
อุปกรณเครื่องขยายเสียงไมเปน ไมสามารถลําดับการสอนได  ดังคําสัมภาษณตอนหนึ่งวา 
 

กกกกครั้งแรกที่มือจับไมคมันสั่นไปหมด เหมือนจะไมสบาย ทําอะไรไมถูก คนก็มองเราเต็ม 
ไปหมด ก็ไดคุณไตรพันธนั่นแหละ ท่ีสอนใหพูด หลังจากนั้นก็ฝกพูดบอย ๆ ก็เริ่มเปน พอพูด 
ไปคนเขาก็หัวเราะ ก็เลยผอนคลาย ไมเครียดเหมือนเดิมแลว  (พิณ เรียนรู  2551)   

 
กกกกผมไดฝกการพูดใหโดยเชิญวิทยากรที่ศูนยมาพูดคุยเกี่ยวกับเกษตรอินทรียท่ีเขาทํากันอยู
ผานรายการวิทยุท่ีผมจัด โดยมีขอหามคือ หามพูดสําเนียงคนกรุงเทพฯ ใหพูดภาษาทองถิ่น 
เพราะคนเพชรเขาพูดจะมีสําเนียงเปนเอกลักษณของเขา ถาเขาพูดสําเนียงกรุงเทพฯ ทําใหเขา
ตองคิดสองชั้น ช้ันแรกจะพูดเรื่องอะไร และชั้นที่สองสําเนียงตองเปนอยางไร ก็เลยแนะนําให
ใชภาษาทองถิ่นเพราะผูเขาอบรมกับวิทยากรก็มีบริบทที่คลายกัน  (ไตรพันธ  คงกําเนิด   2552) 

 
 ดังนั้น ศูนยควรเพิ่มขีดความสามารถวิทยากรดวยการฝกอบรมเทคนิคการเปนวิทยากร
และเรียนรูการใชอุปกรณเครื่องขยายเสียงดวย 
  4.2 เกษตรกรที่มาสมัครและไดรับการคัดเลือกใหเขารับการอบรม แตไมสามารถมา
อบรมไดจึงสงลูกหรือบุคคลอื่นมาอบรมแทน บางครั้งความตั้งใจในการเรียนรูโดยการฝกอบรมจึง
มีนอย 
 

กกกกบางครั้งคนที่เขาไดรับการคัดเลือกมาอบรมไมได เขาบอกวาติดธุระ เลยสงลูกมาแทนบาง  
คนอื่นมาแทนบาง บางทีคนที่มาแทนเขาไมอยากเรียน ผมก็รูสึกเสียดายแทนคนที่เขาอยากมา  
แตบางครั้งรุนนี้คนมันเยอะ ก็ตองมีคนไมไดรับการคัดเลือก เขาก็เสียโอกาสไป  (สําราญ  
อวมอั๋น  2551)   

 
 ศูนยการเรียนรูชุมชนควรมีรายชื่อเกษตรกรที่สามารถติดตอสะดวกสํารองไวกรณีที่
เกษตรกรที่สมัครเขารับการอบรมแลวไมสามารถมาอบรมได ทั้งนี้ เพื่อใหเกษตรกรที่มีความตั้งใจ
จริงไดมีโอกาสไดเรียนรูรวมถึงการใชงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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  4.3 ศูนยการเรียนรูชุมชนยังขาดเอกสารทางวิชาการตาง ๆ ที่ไดจัดทําโดยการประมวล
ความรูหรือจากปราชญชาวบานภายในชุมชนอยางเปนระบบ ทั้งที่ในพื้นที่มีผูรูเปนจํานวนมาก 
ศูนยการเรียนรูชุมชนควรมีการเก็บรวบรวมองคความรูของปราชญภายในชุมชนในลักษณะสื่อการ
เรียนในรูปแบบตาง ๆ เชน หนังสือ แผนพับ วีดีโอซีดี สไลทประกอบเสียง และควรจัดเก็บตนฉบับ
เอกสารทางวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิคสในเครื่องคอมพิวเตอรที่สามารถเรียกอานและแกไข
เพิ่มเติมได 
  4.4 การขาดระบบการจัดนิทรรศการที่สรางความนาสนใจศูนยการเรียนรูชุมชนควรจัด
นิทรรศการโดยการนําเนื้อหาทางวิชาการในแตละกิจกรรมของศูนยการเรียนรูชุมชนมาจัดแสดง 
ในรูปของจริงหรือของจําลอง เปนตน 
  4.5 การขาดระบบอินเทอรเน็ตเพื่อใชเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของศูนย
การเรียนรูชุมชนและเพื่อใชการสืบคนขอมูลที่เปนความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรู
ในเรื่องตาง ๆ ดังนั้น ศูนยการเรียนรูชุมชนควรเขียนแผนการปรับปรุงศูนยการเรียนรูยื่นขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร พรอมทั้งจัดหาผูเชี่ยวชาญทางดาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อออกแบบระบบเพื่อเชื่อมโยงระบบอินเทอรเน็ตและสามารถเชื่อมโยง
เครือขายศูนยการเรียนรูอ่ืน ๆ โดยการออกแบบนั้นควรออกแบบใหเขาถึงขอมูลไดงายไมซับซอน 
  4.6 ผูใชบริการศูนยการเรียนรูชุมชนสวนใหญมาจากภายนอกชุมชนเพื่อมาอบรมตาม
โครงการของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี มากกวาเปนประชาชนในตําบล  
ทั้งที่ศูนยการเรียนรูชุมชนแหงนี้ควรบริการชาวบานในชุมชนใหครอบคลุมและทั่วถึง เนื่องจากคน
ในชุมชนมีหลายอาชีพ ดังนั้น ศูนยควรเพิ่มการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อใหครอบคลุม
กับอาชีพที่มีอยูในชุมชน 
  4.7 การขาดระบบประเมินผลงานที่นาเชื่อถือ และการพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ดําเนินงานของศูนยการเรียนรูชุมชนอยางเปนขั้นเปนตอน เพราะจากการศึกษาพบวาศูนยประเมิน
เฉพาะดานผูเขาอบรมเทานั้น ศูนยควรมีการประเมินทั้งในดานจํานวนผูเขาอบรม ผูมาเยี่ยมชมศูนย 
จํานวนกิจกรรม นิทรรศการ หรือการใชส่ือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ตลอดจนปญหาและอุปสรรค ซ่ึง
ผลการประเมินจะทําใหทราบถึงการดําเนินงานของศูนยวามีขอบกพรองหรือไม และใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุงศูนยใหดียิ่งขึ้นไป 
  4.8 การสรางเครือขายศูนยการเรียนรูชุมชนศูนยควรมีแนวทางในการพัฒนาคือการ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสารสนเทศเพชรบุรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา เปนตน เพื่อเปนเครือขายสนับสนนุใน
การดําเนินกิจกรรมของศูนยการเรียนรูชุมชน 
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  4.9 การขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินโครงการหรืองบประมาณในการ
ปรับปรุงศูนย เนื่องจากเปนศูนยการเรียนรูใหม ตองเริ่มสรางทุกอยางใหมเกือบทั้งหมด เชน อาคาร
ที่ใชในการฝกอบรม หองน้ํา และสิ่งอํานวยความสะดวกในการถายทอดความรู เชน เครื่องเสียง 
คอมพิวเตอร เปนตน ดังนั้น รัฐบาลซึ่งไมใชแคกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ควรจัดสรรงบประมาณ
และประกาศนโยบายสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม เพื่อสนับสนุนศูนยการเรียนรูที่มีความตั้งใจจริง
ในการเผยแพรและถายทอดความรู อันนําไปสูการพึ่งพาตนเองในอนาคต โดยการระดมทรัพยากร
จากทุกภาคสวนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

กกกกกกกกการศึกษาการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน (ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน) หมู 5 บาน
ดอนผิงแดด ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการ
ดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการศูนยการเรียนรู และเพื่อนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน (ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน) หมู 5 บานดอนผิงแดด ตําบลบางขุน
ไทร อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงใชเปนแนวทางสําหรับการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
ชุมชนที่จะมีขึ้นในอนาคต 
กกกกกกกกการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ที่ผูวิจัยเขาไปศึกษาในศูนย
เครือขายปราชญชาวบาน หมู 5 บานดอนผิงแดด ตําบลบางขุนไทร อําเภอบางขุนไทร จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อศึกษาการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานศูนยการเรียนรู เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน รวมถึงใชเปนแนวทางสําหรับการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
ที่จะมีขึ้นในอนาคต  จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปและอภิปรายผลเปนประเด็น
สําคัญได ดังนี้ 
1.  บริบทชุมชนและสภาพทั่วไป 
กกกกกกกกบานดอนผิงแดดเปน 1 ใน 11 หมูบานของตําบลบางขุนไทร มีประวัติความเปนมาของ
หมูบานตางไปจากหมูบานที่ตั้งอยูใกลทะเล เนื่องจากคนกลุมแรกที่มาบุกเบิกตั้งบานเรือนสวนใหญ
จะเปนคนจีน แตในบานดอนผิงแดดคนกลุมแรกที่เขามาตั้งรกรากในบานดอนผิงแดดปจจุบัน เปน
คนลาวจากเวียงจันทรและจากเมืองพวน เขามาอยูในเมืองไทยในชวงสมัยรัชกาลที่ 4-5 มีการเริ่มตั้ง
บานเรือน เมื่อป พ.ศ. 2438 ไดสรางวัดเปนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและศูนยรวมของหมูบาน 
โดยไดตั้งชื่อหมูบานตนเองและวัดวา “บานตากแดด” “วัดดอนตากแดด” ตอมาไดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อหมูบานเสียใหม เนื่องจากชื่อเดิมฟงแลวไมไพเราะ แตยังคงความหมายเดิมของที่มา
ช่ือหมูบานไว โดยเปลี่ยนชื่อหมูบานและวัดเปน “บานดอนผิงแดด” และ “วัดดอนผิงแดด” 
จนกระทั่งถึงปจจุบัน 
และ  
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กกกกกกกกชาวบานดอนผิงแดดแทบทุกครัวเรือนเปนเกษตรกร มีอาชีพทํานาขาวและนาเกลือ วิถี
ชีวิตของชาวบานจึงเกี่ยวพันกับการเกษตร มีวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม เปนแบบพอกินพอใช และ
เนื่องจากอยูกันแบบเครือญาติจึงมีการแบงปนซ่ึงกันและกัน และมีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด 
ความรูกันในชุมชน  

สภาพชุมชนของบานดอนผิงแดดปจจุบัน ยังคงเปนสังคมแบบเกษตรกรรม คือ การทาํนา
ขาวเปนหลัก อาชีพของชาวบานสวนใหญ จะทํานาขาว และไปรับจางทํานาเกลือ หรือบางครั้งมี
การเก็บหอยขาย ในหมูบานมีการรวมกลุมอาชีพหลายกลุม คือ กลุมทอผา  กลุมปุยจุลินทรีย  กลุม
เล้ียงปลา  กลุมชาวนา  กลุมขาวกลอง  กลุมเล้ียงโค   กลุมออมทรัพย นอกจากนั้นบานดอนผิงแดด
ไดถูกพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูดานเกษตรอินทรียและพลังงานชุมชนตนแบบ โดยมีการจัดตั้งศูนย
การรูชุมชนดานเกษตรจุลินทรียหรือศูนยเครือขายปราชญชาวบาน ซ่ึงนอกจากจะเปนแหลงเรียนรู
รวมกันภายในชุมชนแลว ยังมีคนจากภายนอกมาศึกษาดูงานของชุมชนดวย   

สําหรับภาษาที่ใชติดตอส่ือสารกันในหมูบาน พบวา บานดอนผิงแดด แมจะมีเชื้อสาย
บรรพบุรุษที่เปนชาวลาว แตปจจุบันในชุมชนแทบจะไมมีผูที่พูดภาษาดั้งเดิมของบรรพบุรุษได 
ดังนั้น จึงใชภาษาไทยกลาง สําเนียงเมืองเพชรบุรีในการติดตอส่ือสารกัน 
2.  ความเปนมาของศูนยการเรียนรูชุมชน  
  การศึกษาความเปนมาของศูนยการเรียนรูชุมชนโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการรวมกลุม 
พบวาการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชนบางไทร มีพัฒนาการที่สามารถแบงเปนขั้นตอนหรือระยะของ
การกอตั้ง ดังนี้ 

 2.1 ระยะกอนการกอตั้ง เร่ิมจากการทําแผนแมบทชุมชนโดยการสํารวจขอมูลชุมชนใน
ป พ.ศ. 2544-2545 โดยความรวมมือระหวางกองทุนเพื่อสังคม (SIF) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนายสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์ และองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร ไดรับ
ทราบถึงปญหาของเกษตรกรในชุมชนวามีความตองการที่จะทํานาแบบเกษตรอินทรียปลอดสารพิษ 
ตอมาเจาหนาที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงไดนํากลุมเกษตรกรในชุมชน 
จํานวน 16  ราย ไปเรียนรูการทําปุยจุลินทรียชีวภาพที่ศูนยฝกอบรมเกษตรธรรมชาติคิวเซ จังหวัด
สระบุรี และศึกษาดูงานอีกหลายแหง จากนั้นกลุมเกษตรกรจึงกลับมาเริ่มทดลองปฏิบัติจากความรู
ที่ไดรับ ลองผิดลองถูก ทุมเทแรงกายแรงใจ จนในที่สุดกลุมเกษตรกรก็ประสบความสําเร็จไดผล
ตามที่ตองการ หลังจากนั้นกลุมเกษตรกรโดยการนําของนายชาญ ทับสี (อดีตผูใหญบาน) ประธาน
กลุมคนปจจุบันไดจัดตั้งกลุมเกษตรจุลินทรียขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2545  
 จากการศึกษาพบวาสาเหตุการรวมกลุมของเกษตรกรบานดอนผิงแดดนั้น เกิดจาก
การที่เกษตรกรรูวากลุมจะสามารถตอบสนองความตองการบางอยางหรือหลายอยางใหแกเขาได 
(สถาบันเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552  : 8) กลาวคือเกิดความพอใจ
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ในทั้งกิจกรรมการเรียนรูการทําเกษตรจุลินทรียและมีจุดมุงหมายที่จะลดตนทุนในการเกษตรและ
เพิ่มรายไดใหกับครอบครัว โดยการเรียนรูของเกษตรกรเกิดขึ้นไดตองอาศัยส่ิงเรามากระตุน 
(สุพัตรา  ชาติบัญชาชัย 2548 : 60-65) ใหเกิดความสนใจและเกิดความตองการที่จะเรียนรู กลาวคือ
เกษตรกรไดรับรูถึงประโยชนที่เกษตรกรจะไดรับเมื่อเลิกใชปุยเคมีในการทําการเกษตร เชน 
สุขภาพอนามัยของเกษตรกรจะดีขึ้น คุณภาพของดินและน้ําที่เส่ือมลงก็ดีขึ้น ผลผลิตเปนที่ยอมรับ
และขายไดราคาสูง ตนทุนในการผลิตลดลง ส่ิงเราในที่นี้ก็คือการอธิบายใหเกษตรกรรับรูถึง
อันตรายและรายไดที่จะไดรับจากการขายผลผลิตเพิ่มขึ้นในขณะที่ตนทุนลดลง และจากการศึกษา
ยังพบวาสอดคลองกับงานวิจัยของพจนา  เอื้องไพบูลย  (2546) ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบ
กระบวนการเรียนรูในชุมชนทําใหชุมชนมีศักยภาพในการคิดและการปฏิบัติเพื่อการแกไขปญหา
และพัฒนาดานนิเวศ เศรษฐกิจและสังคมใหดีขึ้นและมีความสมดุล ผลที่ไดจากการคิดและปฏิบัติ
ของชุมชนทําใหนิเวศของชุมชนคือทรัพยากรปาไม ดิน น้ํา และความหลากหลายทางชีวภาพมคีวาม
สมบูรณขึ้น กระบวนการเรียนรูในชุมชนครอบคลุมถึงกิจกรรมการเรียนรูหลายลักษณะรวมกัน 
ไดแก การเรียนรูจากการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน การสนทนา การประชุม การถายทอดภูมิปญญา
ของปราชญชาวบาน การฝกอบรมและดูงานในพื้นที่จริง เปนตน 

 นอกจากนั้นการรวมกลุมกันเพื่อเรียนรูเกษตรจุลินทรียโดยการนําของนายชาญ ทับสี 
และกลุมเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดมาใชจุลินทรียในการทําการเกษตร โดยการเรียนรูจากการดู
งานและฝกปฏิบัติลองผิดลองถูก จนนําไปสูการเปนศูนยการเรียนรูชุมชนนั้นสอดคลองกับงานวิจัย
ของวิลาสินี  ภูนุชอภัย (2542) ที่ศึกษาเรื่อง ความเขมแข็งขององคกรชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมอนุรักษพันธุสัตวน้ําบานดอนแกว ตําบลปาคา อําเภอ
ทาวังผา จังหวัดนาน พบวา ความเขมแข็งขององคกรชุมชนบานดอนแกว ประกอบดวยการมีผูนําที่
มีศักยภาพการรวมกลุม โดยอาศัยรากฐานทางวัฒนธรรมของชุมชน ความสัมพันธในระดับ
ครัวเรือนและระดับชุมชนที่ผูกพันแนนแฟนทําใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และจาก
การศึกษายังพบวาศูนยการเรียนรูชุมชนบานดอนผิงแดดเปนรูปแบบของศูนยการเรียนรูของปราชญ
ชาวบาน (กรมการพัฒนาชุมชน 2551 : 30-38) เปนสวนที่แสดงถึงความสําเร็จจากประสบการณ
ดําเนินชีวิต การทํางานของปราชญชาวบานที่มีวิถีการทํางานเพื่อแกไขปญหากับตนเองหรือชุมชน 
โดยผานกระบวนการปฏิบัติจริงและเรียนรูจากชีวิต การลองผิดลองถูก เรียนรูดวยตนเองทามกลาง
ปญหาที่หลากหลาย 

 2.2 ระยะกอตั้ง ในป พ.ศ.2549 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีวาระแหงชาติในเรื่อง
ของเกษตรอินทรีย จึงมอบหมายใหสํานักงานเกษตรและสหกรณทั่วประเทศสํารวจขอมูลเกี่ยวกับ
การทําเกษตรอินทรียแลวใหจัดเก็บเปนฐานขอมูล  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี จึง
ไดดําเนินการและพบวาบานดอนผิงแดด หมู 5 ตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม ทําเกษตรกรรม
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ดานเกษตรอินทรีย  ตอมาในป พ.ศ.2550 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดใหสํานักงานเกษตรแตละ
จังหวัดจัดสงกลุมเกษตรอินทรียเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหเปนศูนยเครือขายปราชญชาวบาน โดยมี
เปาหมาย 50 ศูนยทั่วประเทศ กระทั่งกลุมเกษตรจุลินทรีย บานดอนผิงแดด หมู 5 ตําบลบางขุนไทร 
อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี  ไดรับการคัดเลือกใหเปนศูนยเครือขายปราชญชาวบาน ในป 
พ.ศ. 2550  ของจังหวัดเพชรบุรี  

 2.3 ระยะพัฒนาและขยายเครือขาย ในระยะนี้เปนชวงที่ศูนยการเรียนรูมีการพัฒนา
โครงการเปนระบบ มีการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการ การกําหนดบทบาทหนาที่ของ
บุคลากร รวมทั้งการกําหนดงบประมาณที่แนนอนมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาจากรากระดับกลุมสู
การเชื่อมโยงกับกลุมอื่นเปนเครือขายกระบวนการกลุม โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค โครงสราง
ของศูนย และที่ตั้งที่แนนอน 
3.  การดําเนินงานของศูนยการเรียนรู  
 การดําเนินงานของศูนยมีการกําหนดรูปแบบการดําเนินงานทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ทั้งในเชิงเอกสาร บุคคล และกิจกรรม รวมทั้งกลุมเปาหมายในการเผยแพรความรู มี
โครงสรางการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ แตไมไดกําหนดบทบาทหนาที่ชัดเจน เปนการ
ทํางานรวมกันแบบเครือญาติ และจากการศึกษาพบวาโครงสรางของศูนยการเรียนรูชุมชนสอดคลอง
กับแนวคิดศูนยการเรียนรูชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน 2551 : 30-38  ศูนยการเรียนรูมีจํานวน 7  ขอ
จาก 11 ขอ ไดแก มีคณะกรรมการ  มีที่ปรึกษา มีพื้นที่ มีอาคารสําหรับการถายทอดความรูและจัด
กิจกรรม  มีการบริหารจัดการศูนย มีกิจกรรมการเรียนรู  มีสารสนเทศที่เกี่ยวกับประวัติหมูบาน 
แผนที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ  สวนระเบียบขอบังคับเพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารศูนย  
งบประมาณเพื่อพัฒนาคณะกรรมการของศูนยการเรียนรูชุมชน ขอมูลผลิตภัณฑชุมชน รวมถึง
ความรูดานวัฒนธรรมการประกอบอาชีพและผลิตภัณฑชุมชน ศูนยยังไมไดดําเนินการ  

 3.1 การสนับสนุนงบประมาณ พบวา ที่มาของงบประมาณ ของศูนยการเรียนรูชุมชน 
แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) ในสวนของที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่ใชในการถายทอด 
องคความรู ศูนยการเรียนรูชุมชนไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก “โครงการอยูดีมีสุข” ของรัฐบาล 
และองคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทร และ 2) ในสวนของการจัดฝกอบรมใหแกเกษตรกรตาม
โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ศูนยการเรียนรูชุมชนไดรับเงินสนับสนุนตามระเบียบ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนโครงการศูนย
เครือขายปราชญชาวบาน พ.ศ. 2551  

 3.2 กิจกรรมของศูนยการเรียนรู ประกอบดวย   
  กิจกรรมเผยแพรความรูและฝกอบรม ซ่ึงพบวาศูนยการเรียนรูชุมชนกําหนด
หลักสูตรการฝกอบรมภายใตหลักสูตรชื่อ “แบงปนฉันพี่นองตามวิถีอยูเย็นเปนสุข”   และสํานักงาน
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เกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรีเปนหนวยงานที่อนุมัติหลักสูตรการฝกอบรม ซ่ึงรูปแบบ
กิจกรรมเผยแพรความรู มีทั้งการอบรมในสถานที่ การฝกภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงานนอก
สถานที่  

 การศึกษาพบวาศูนยดังกลาวมีการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรียตาง ๆ  
เชน 

 3.2.1 การทําหัวเชื้อจุลินทรียเพื่อนําไปสูการทําปุยจุลินทรียชีวภาพ เพื่อใชทดแทน
ปุยเคมีในการทําการเกษตร 

 3.2.2 การสรางเตาเผาถานโดยใชถังน้ํามันขนาด 200 ลิตร ซ่ึงเปนการนําเอาวัสดุ
เหลือใชที่มีอยูและราคาไมสูงเกินไปใชเปนอุปกรณในการเผาถาน ในขณะเดียวกันก็สามารถนาํของ
เหลือจากขั้นตอนการเผาถาน ที่เรียกวาน้ําสมควันไมที่เปนของเหลวสีน้ําตาลใสมีกล่ินควันไฟ มีรส
เปรี้ยวเนื่องจากสภาพความเปนกรด โดยของเหลวนี้เกิดขึ้นจากการควบแนนของควันไฟในขณะที่
ไมฟนกําลังเปลี่ยนเปนถานในเตาเผา ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนในการปลูกพืช การเลี้ยงปลา 
เล้ียงสัตวได 

 3.2.3 การผลิตไบโอดีเซล เนื่องจากไบโอดีเซลมีคุณสมบัติบางประการที่เหนือกวา
ดีเซลคือ ปริมาณออกซิเจนในโครงสรางทางเคมีของไบโอดีเซลมีมากกวาดีเซล สงผลใหไบโอ
ดีเซลเผาไหมสมบูรณกวา ซ่ึงเปนการชวยลดมลพิษ ไบโอดีเซลจึงเปนทางเลือกหนึ่งของเชื้อเพลิง
สะอาดที่ทําใหมลพิษ กาซเรือนกระจก และฝุนละอองลดลง 

 3.3 การจัดการความรู  จากการศึกษาพบวานอกจากศูนยการเรียนรูมีกระบวนการ
ถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกันแลวยังมีการถายทอดความรูไปยังผูที่สนใจโดย
วิทยากรที่เปนผูถายทอดความรูเปนสมาชิกกลุมเกษตรกรของชุมชนที่เขารับการศึกษาดูงาน โดย
แบงกิจกรรมการสอนตามความถนัดของสมาชิกในกลุม โดยเนนการถายทอดความรูทั้งการบรรยาย
และการสาธิต ทั้งนี้ เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูจากการปฏิบัติ  และจากการศึกษายังพบวาผูเขารับ
การอบรมรูสึกพอใจตอการสอนของวิทยากร เพราะวิทยากรใชรูปแบบการถายทอดเปนการเลา
ประสบการณมากกวาที่จะสอนในรูปแบบเชิงวิชาการ ทําใหบรรยากาศในการอบรมเปนกันเองและ
มีความนาสนใจอยูไมนอย สวนเอกสารที่ใชประกอบการบรรยาย เปนเอกสารที่ไดจากการรวบรวม
จากการไปศึกษาดูงาน และถูกจัดเก็บเปนรูปเลม 
 การจัดการความรูของศูนยการเรียนรูชุมชนพบวามีปจจัยที่สําคัญ 4 ประการ ที่ศูนย
การเรียนรูชุมชนใชดําเนินการ (วิจารณ  พานิช  2547 : 8-10) ประกอบดวย 1) การจัดใหคนมีความ
ตางกัน มีลักษณะทางความคิดตางกัน มีทักษะตางกันมาทํางานรวมกัน ความแตกตางทําใหการ
จัดการความรูมีพลัง ถาคนที่เปนทีมจัดการความรูคิดเหมือน ๆ กัน จะไมมีพลัง แตทั้งนี้จะตองมี
ความหลากหลายใหเกิดพลัง ไมเกิดความขัดแยง ศูนยการเรียนรูชุมชนก็เชนเดียวกันเปนการ
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รวมกลุมของกลุมคนหลากหลายความคิด 2) รวมกันพัฒนาวิธีการทํางานในรูปแบบใหม ๆ 3) 
ดําเนินการทดลองและเรียนรู โดยมีวิธีที่แมการทดลองจะลมเหลวก็ไมกอผลเสียหายมากนัก ความ
ลมเหลวเปนครูสอนเรา 4) นําเอาความรูหรือเทคโนโลยีจากภายนอกมาประยุกตใชอยางเหมาะสม 
โดยการเปดรับเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาผสมผสานกับภูมิปญญาชาวบานใหสอดคลองกับบริบทที่
เปล่ียนแปลงไป สวนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางศูนยการเรียนรูชุมชนและเกษตรกรที่สนใจเขา
รับการอบรมนั้น ศูนยการเรียนรูชุมชนใชวิธีชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practice) (วิจารณ  
พานิช 2547 : 22-25)  ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางหนึ่งของการจัดการความรูที่ใชงายและสามารถ
ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวาง เปนการรวมตัวกันของกลุมคนจํานวนหนึ่งภายใน
องคกรเดียวกันหรือตางองคกรก็ได เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สมาชิกมีความสนใจ
และปรารถนารวมกัน ชุมชนแนวปฏิบัติมี 3 องคประกอบไดแก 1) ความเปนชุมชน หมายถึงการที่
บุคคลที่เปนสมาชิกมีความรูสึกผูกพันเอื้ออาทรตอกันเห็นคุณคาของการมีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน  2) มีความสนใจหรือแรงปรารถนารวมกันในการบรรลุเร่ือง
ใดเรื่องหนึ่งหรือตองการเรียนรูเ ร่ืองใดเรื่องหนึ่ง และ 3) มีการปฏิบัติในเรื่องที่ตองการจะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูนั้น เพื่อนําเอาความรูจากการแลกเปลี่ยนไปลองปฏิบัติแลวนํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูตอกันเปนวงจรตอเนื่องไมมีที่ส้ินสุด 

 3.4 การประชาสัมพันธ ศูนยการเรียนรูชุมชนรวมกับสํานักงานเกษตรและสหกรณ ทํา
การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ไดแก การประชาสัมพันธผานหัวหนาสวนราชการตาง ๆ ใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณในจังหวัดเพชรบุรี ผูนําชุมชน แกนนําเกษตรกรและเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชน วิทยุชุมชน เปนตนโดยมีเนื้อหาการประชาสัมพันธเกี่ยวกับความเปนมาของโครงการ 
กิจกรรมที่นาสนใจ และคุณสมบัติของเกษตรกรที่จะสมัครเขารับการอบรมรวมถึงการขอใบสมัคร
เขารวมโครงการ 

 3.5 ในสวนของผูใชบริการ จากการศึกษาพบวาผูใชบริการสวนมากที่เขาอบรม เปนคน
นอกชุมชน ซ่ึงสวนใหญเปนการฝกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบาน ที่
จัดโดยสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเพชรบุรี สวนเกษตรกรในชุมชนประมาณ 80% ที่เคย
ไปศึกษาดูงานมาแลวหากกลับมาปฏิบัติแลวพบกับปญหา จะใชวิธีการพูดคุยกันมากกวา การอบรม 

 3.6 การประเมินผลการดําเนินงาน ศูนยการเรียนรูไดมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ของศูนยในรูปแบบการสอบถามความเขาใจของผูเขาอบรมหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น และ
หนวยงานที่เปนตนเรื่องในการนําเกษตรกรมาอบรมจะมีหนาที่ประเมินผลเกษตรกรในภายหลังจาก
การอบรมและการนําความรูที่ไดไปปฏิบัติ 

 3.7 ความคิดเห็นและความตองการในอนาคต จากการสอบถามเกษตรกรที่เคยใชบริการ
ฝกอบรมของศูนยการเรียนรูรวมถึงบุคคลภายนอกที่เคยมาเยี่ยมเยียนศูนยการเรียนรูตองการใหศูนย
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การเรียนรูเปนศูนยการเรียนรูแหงภูมิปญญาทองถ่ิน เปนศูนยรวมปราชญชาวบานหลากหลายอาชีพ 
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและใหองคกรภาคเอกชนที่มิไดมุงแสวงหาผลกําไรมามี
สวนรวมในกิจกรรมดวย  
4.  ปญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 

 4.1 วิทยากรของศูนยการเรียนรูชุมชนสวนใหญไมเคยผานการฝกอบรมเทคนิคการเปน
วิทยากร ทําใหขาดเทคนิคและประสบการณที่จะถายทอดความรู ไมมีความมั่นใจ ไมกลาพูด ใช
อุปกรณเครื่อขยายเสียงไมเปน ไมสามารลําดับการสอน ดังนั้น ศูนยควรเพิ่มขีดความสามารถ
วิทยากรดวยการฝกอบรมเทคนิคการเปนวิทยากรและเรียนรูการใชอุปกรณเครื่องขยายเสียงดวย 

 4.2 เกษตรกรที่มาสมัครและไดรับการคัดเลือกใหเขารับการอบรม แตไมสามารถมา
อบรมไดจึงสงลูกหรือบุคคลอื่นมาอบรมแทน ทําใหความตั้งใจในการเรียนรูโดยการฝกอบรมจึงมี
นอย ดังนั้น  ศูนยการเรียนรูชุมชนควรควรแจงใหผูสมัครเขารับการอบรมทราบวาหากไมสามารถ
เขาอบรมไดตามกําหนดควรแจงยกเลิกการอบรมใหศูนยทราบลวงหนาและศูนยควรมีรายชื่อ
เกษตรกรที่สามารถติดตอไดสะดวกสํารองไวกรณีที่เกษตรกรที่สมัครเขารับการอบรมแลวไม
สามารถมาอบรมได  ทั้งนี้ เพื่อใหเกษตรกรที่มีความตั้งใจจริงไดมีโอกาสไดเรียนรูรวมถึงการใช
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 4.3 จากการศึกษายังพบวาศูนยการเรียนรูชุมชนแหงนี้ยังขาดเอกสารทางวิชาการตาง ๆ 
ที่ไดจัดทําโดยการประมวลความรูจากผูรูหรือจากปราชญภายในชุมชนอยางเปนระบบ ทั้งที่ภายใน
พื้นที่มีผูรูเปนจํานวนมาก ศูนยควรมีการเก็บรวบรวมองคความรูของปราชญภายในชุมชนใน
ลักษณะสื่อการเรียนในรูปแบบตาง ๆ เชน หนังสือ แผนพับ วีดีโอซีดี สไลทประกอบเสียง และควร
จัดเก็บตนฉบับเอกสารทางวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส ที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถเรียกอาน
และแกไขเพิ่มเติมไดโดยสะดวก 

 4.4 การขาดระบบการจัดนิทรรศการที่สรางความนาสนใจ ศูนยควรจัดนิทรรศการโดย
การนําเนื้อหาทางวิชาการในแตละกิจกรรมของศูนยมาจัดในรูปของสิ่งแสดงซึ่งอาจเปนของจริง 
หรือของจําลอง เปนตน 

 4.5 การขาดระบบอินเตอรเน็ตเพื่อใชเปนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของศูนย
เรียนรู และใชเพื่อการสืบคนขอมูลที่เปนความรูที่มีประโยชนตอการพัฒนาการเรียนรูในเรื่องตาง ๆ 
ของสมาชิกในชุมชน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลบางขุนไทรควรจัดสรรงบประมาณและ
ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อออกแบบระบบเพื่อเชื่อมโยงระบบอินเตอรเน็ตและ
สามารถเชื่อมโยงเครือขายศูนยการเรียนรูอ่ืน ๆ โดยการออกแบบระบบนั้นควรออกแบบใหเขาถึง
ขอมูลไดงาย ไมซับซอน 
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 4.6 ผูใชบริการศูนยการเรียนรูสวนใหญมาจากภายนอกชุมชนเพื่อมาเขาอบรมตาม
โครงการของรัฐมากกวาเปนประชาชนในตําบล ทั้งที่ศูนยการเรียนรูแหงนี้ควรบริการชาวบานใน
ชุมชนอยางครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสรางศักยภาพการเรียนรูของผูคนในชุมชน   เนื่องจากคนใน
ชุมชนมีหลากหลายอาชีพ ดังนั้น ศูนยควรเพิ่มการเรียนรูเกี่ยวกับเอกลักษณประจําทองถ่ิน จารีต
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาตาง ๆ ของทองถ่ิน เพื่อใหครอบคลุมกับอาชีพที่มีอยูในชุมชน 

 4.7 การขาดระบบการประเมินผลงานและการรับฟงความคิดเห็นที่นาเชื่อถือของศูนย 
และการพัฒนาระบบการประเมินผลการดําเนินงานของศูนยอยางเปนขั้นเปนตอน ศูนยควรมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานโดยใชแบบประเมินผล ในการประเมินตองประเมินทั้งในดานจํานวน 
ผูเขาอบรม ผูมาเยี่ยมชมศูนย จํานวนกิจกรรม นิทรรศการ หรือการใชส่ือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ 
ตลอดจนความพึงพอใจ สภาพปญหาและอุปสรรค ซ่ึงผลการประเมินจะทําใหทราบถึงการ
ดําเนินงานของศูนยวามีขอบกพรองหรือไม และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงศูนยใหดียิ่งขึ้นตอไป 

 4.8 การสรางเครือขายศูนยการเรียนรูชุมชน ศูนยควรมีแนวทางในการพัฒนาคือการ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา เปนตน เพื่อเปนเครือขายในการสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรม
ของศูนยการเรียนรูชุมชน 

 4.9 การขาดงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินโครงการหรืองบประมาณในการ
ปรับปรุงศูนย เนื่องจากเปนศูนยการเรียนรูใหม ตองเร่ิมสรางทุกอยางใหมเกือบทั้งหมด เชน อาคาร
ที่ใชฝกอบรม หองน้ํา และส่ิงอํานวยความสะดวกในการถายทอดความรู เชน เครื่องเสียง 
คอมพิวเตอร เปนตน ดังนั้น รัฐบาลซึ่งไมใชแคกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ควรจัดสรรงบประมาณ
และประกาศนโยบายสนับสนุนอยางเปนรูปธรรมและมีระดมทรัพยากรจากทุกภาคสวนสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 

จากการศึกษาแสดงใหเห็นวา ศูนยการเรียนรู (ศูนยปราชญชาวบาน) หมู 5 บานดอน 
ผิงแดด เปนศูนยการเรียนรูชุมชนที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ซ่ึงอาจกลาวไดวาศูนยการเรียนรู
ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง เพราะสามารถนําไปปฏิบัติและแกปญหาไดจริง อีกทั้งยังมีชุมชน
อ่ืน ๆ ใหความสนใจที่จะเขารวมกิจกรรมการเรียนรูของศูนยการเรียนรูอยางตอเนื่อง นอกจากนี้เมื่อ
เปรียบเทียบแนวโนมของศูนยการเรียนรูในอนาคตและความคิดเห็นความตองการในอนาคตของ
ผูใชบริการและบุคคลที่เกี่ยวของพบวามีบางอยางที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสิ่งดังกลาวแสดงให
เห็นวาการใหบริการของศูนยการเรียนรูในอนาคตมีแนวโนมที่จะตรงกับความตองการของ
ผูใชบริการมากขึ้น 
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5.  ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษา การพัฒนาศูนยการเรียนรู ชุมชนบางขุนไทร ตําบลบางขุนไทร อําเภอบาน
แหลม  จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  รัฐควรใหการสนับสนุนและสงเสริมศูนยการเรียนรูชุมชนใหมีการดําเนินงานอยาง
จริงจัง สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอยางเต็มที่ เพื่อใหศูนยการเรียนรูชุมชนสามารถตอยอด
เรื่องการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยการบูรณาการโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนและกิจกรรมที่ศูนยการ
เรียนรูไดดําเนินการอยูแลวเขาดวยกัน และสงเสริมใหประชาชนมีความสนใจในเรื่องการเรียนรู
ตลอดชีวิตอันจะนําไปสูการปฏิบัติในชีวิตจริงไดจนกลายเปนวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงจะ
นําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของชาติที่ยั่งยืนสืบไป  
 5.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  จากการศึกษาพบวาวิทยากรที่ถายทอดความรูมีเพียงกรรมการของศูนยการเรียนรู
ชุมชนเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยเปนไปอยางตอเนื่องศูนยการเรียนรูควรสราง
ศูนยการเรียนรูใหเปนของชุมชนมิใชของกลุมหนึ่งกลุมใด รวมทั้งสรางคนรุนใหมใหสืบสานงาน
ถายทอดความรูดานเกษตรอินทรียและกิจกรรมอื่น ๆ ของศูนยตอไป 
 5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 5.3.1 ควรมีการศึกษาถึงผลการนําความรูจากศูนยการเรียนรูชุมชนไปใชในการ
แกปญหาดานการเกษตร โดยศึกษาผูเขาอบรมวาไดนําความรูที่ไดรับไปใชในการแกปญหาอยางไร
และไดผลหรือไม 

 5.3.2 ควรมีการวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรูดวยตนเองเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต  ที่ผูใชบริการสามารถใชเรียนรูไดดวยตนเอง และมีการกระจายสื่อนั้นไปสูทั้งชุมชนภายใน
และชุมชนภายนอกไดอยางทั่วถึง 

 5.3.3 ควรมีการวิจัยหารูปแบบการขับเคลื่อนศูนยการเรียนรูชุมชนใหมีองคความรู 
และสรางหลักสูตรที่หลากหลายใหบริการแกชุมชนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
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กระบวนการเรียนรูและการจัดการความรูของชุมชนและโครงการเสริมสรางการเรียนรู
เพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.), 2548. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554). กรุงเทพฯ : บริษัท สกายบุกส จํากัด, 2549. 

สํานักงานมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. กระบวนการสรางเครือขายงาน
พัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมในชุมชน. กรุงเทพฯ : สํานักงานมาตรฐานการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2548. 

สุพรรณี  ไชยอําพร. “ทุนทางสังคม ทางเลือกทางรอดของสังคมที่ทาทายนักพัฒนา.” วารสารพัฒนา
สังคม  (ธันวาคม 2546) : 63-64. 

สุภางค  จันทวานิช. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : บริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากัด, 2550. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     

 

82

 
 

สุพัตรา  ชาติบัญชาชัย. กระบวนการเรียนรู : แนวคิด ความหมาย และบทเรียนในสังคมไทย. 
โครงการเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข. กรุงเทพฯ : พิสิษฐ ไทย ออฟเสต, 2548. 

เสรี  พงศพิศ. ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท เลม 1. กรุงเทพฯ : อัมรินทรพร้ินติ้งกรุพ, 
2536. 

__________. รอยคําที่ควรรู. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพลังปญญา, 2547. 
__________. เครือขาย .  [ออนไลน] , เขาถึงเมื่อ  15  ธันวาคม  2551. เขาถึงไดจาก 
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อัญญาณี  คลายสุบรรณ. การจัดการความรูฉบับปฐมบท. นครปฐม : บริษัท เพชรเกษม พร้ินติ้ง 

กรุป จํากัด , 2550. 
อานันท  กาญจนพันธ. วิธิคิดเชิงซอนในการวิจัยชุมชน : พลวัตและศักยภาพของชุมชนในการ

พัฒนา. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. 
เอกวิทย  ณ ถลาง. ภูมิปญญาชาวบานสี่ภูมิภาค : วิถีชิวิตและกระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย. 

กรุงเทพฯ : โครงการกิตติเมธีสาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2540. 

 
การสัมภาษณ 
ชาญ  ทับสี. ประธานศูนยการเรียนรูชุมชน. สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2551. 
เฉลียว  บุญลา. กรรมการศูนยการเรียนรูชุมชน. สัมภาษณ, 21 ธันวาคม 2551. 
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สายธาร  มีพันธ. กรรมการศูนยการเรียนรูชุมชน. สัมภาษณ, 22 ธันวาคม 2551. 
พิณ  เรียนรู. กรรมการศูนยการเรียนรูชุมชน. สัมภาษณ, 22 ธันวาคม 2551. 
สมบุญ  นอยพวง. สมาชิกศูนยการเรียนรูชุมชน. สัมภาษณ, 22 ธันวาคม 2551. 
กัมพล  ทับสี. กรรมการศูนยการเรียนรูชุมชน. สัมภาษณ, 10 มกราคม 2552. 
ไตรพันธ  คงกําเนิด. หัวหนากลุมงานสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัด

เพชรบุรี. สัมภาษณ,  22  กุมภาพันธ 2552. 
องอาจ  อุนละมอม. ผูใชบริการศูนยการเรียนรูชุมชน. สัมภาษณ, 30 มกราคม  2552. 
กีรติกา  คําสระ. ผูใชบริการศูนยการเรียนรูชุมชน. สัมภาษณ, 30 มกราคม  2552. 
เจริญ  สุทธ์ิประเสริฐ. ผูใชบริการศูนยการเรียนรูชุมชน. สัมภาษณ, 30 มกราคม  2552. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



     

 

83

 
 

วิลาวัณย  จุดทะนุช. ผูใชบริการศูนยการเรียนรูชุมชน. สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2552. 
สมปอง  พึ่งแตง. อนุกรรมการประสานปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ จังหวัดเพชรบุรี  
กกกกกกกก(ในฐานะผูเยี่ยมชมศูนยการเรียนรู). สัมภาษณ, 21 มกราคม 2552. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
แนวทางในการสัมภาษณ 
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แบบสัมภาษณผูใหบริการศูนยเรียนรู 
การศึกษาเพื่อวางแนวทางในการพัฒนารูปแบบศูนยการเรียนรู 

ชุมชนบางขุนไทร  ตําบลบางขุนไทร  อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
 
ผูสัมภาษณ :  อชิรญาณ  ยันตพร 
 
ผูใหสัมภาษณ :  
 
วันที่  : ธันวาคม  2551 
 
 
สวนที่ 1 : ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 

1. ช่ือ 
2. ตําแหนง 
3. ระยะเวลาการปฏิบัติหนาที่ในศูนยการเรียนรู 
4. อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ 

 
สวนที่ 2 : ขอมูลเก่ียวกับศูนยการเรียนรู 

1. ความเปนมาของศูนยการเรียนรู 
2. เหตุผลใดที่ชุมชนจัดตั้งศูนยการเรียนรู 
3. ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากที่ใด 
4. ศูนยการเรียนรูของชุมชนเปนศูนยการเรียนรูประเภทใด เชน ศูนยการเรียนรูในหองเรียน 

ศูนยการเรียนรูนอกหองเรียน และเหตุผลเลือกใชประเภทดังกลาว 
5. การจัดเนื้อหาความรูมีวิธีการอยางไร ทานนําความรูเหลานั้นมาจากแหลงใด ใครเปนคน

ถายทอดความรูนั้น เพราะเหตุใด 
6. ศูนยการเรียนรูมีการประชาสัมพันธเชิญชวนใหคนในชุมชนมาใชบริการอยางไร อีกทั้ง

ทานไดวางแนวทางการสงเสริมการเรียนรูของคนในชุมชนอยางไรเพื่อจูงใจใหคนใน
ชุมชนมาเรียนรูอยางตอเนื่องและเหตุผลที่ใชแนวทางดังกลาว 

7. ทานติดตามผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูอยางไร 
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8. จากการดําเนินการของศูนยการเรียนรูที่ผานมาไดผลลัพธที่เกิดตอคนที่มาใชบริการอยางไร
บาง  

9. ศูนยการเรียนรูแตละกิจกรรม/กลุมอาชีพ  สามารถมารวมกันไดหรือไมในอนาคต เพราะ
เหตุใด 

10. ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูและแนวทางแกไข 
11. ทานไดกําหนดแนวทางของศูนยการเรียนรูในอนาคตไวอยางไรบาง 
 
 
 
 
 

 ขอขอบคุณเปนอยางสูง 
อชิรญาณ   ยันตพร 
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แบบสัมภาษณผูใชบริการศนูยเรียนรู 
การศึกษาเพื่อวางแนวทางในการพัฒนารูปแบบศูนยการเรียนรู 

ชุมชนบางขุนไทร  ตําบลบางขุนไทร  อําเภอบานแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
 
ผูสัมภาษณ :  อชิรญาณ  ยันตพร 
 
ผูใหสัมภาษณ :  
 
วันที่  : ธันวาคม  2551 
 
 
สวนที่ 1 : ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 

5. ช่ือ 
6. อายุ 
7. อาชีพ 

 
สวนที่ 2 : ขอมูลเก่ียวกับศูนยการเรียนรู 

12. หลักสูตร/กิจกรรมที่ใชบริการกับศูนยการเรียนรู 
13. เหตุผลใดที่มาใชบริการในศูนยการเรียนรู 
14. ส่ิงที่ไดรับจากการใชบริการศูนยการเรียนรู (ฝกอบรม) 
15. ขอดีของศูนยการเรียนรู 
16. ขอจํากัดของศูนยการเรียนรู ส่ิงที่ตองปรับปรุง 
17. ในอนาคตอยากใหศูนยการเรียนรูเปนแบบไหน สอนอะไร  
18. ภาพรวมของศูนยฯ เปนอยางไร ประทับใจอะไรบาง 
 
 
 
 

 ขอขอบคุณเปนอยางสูง 
อชิรญาณ   ยันตพร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
แผนที่เดินทางไปยงัศูนยการเรียนรูชุมชน 
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แผนที่การเดินทางไปยงัศูนยการเรียนรูชุมชน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ใบสมัครเขารบัการฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

92ใบรับสมัครเกษตรกรเขารับการฝกอบรม ณ ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน ตามโครงการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป 2551 
ขาพเจา (นาย นาง นางสาว)................................................................อาย.ุ..........ป   หมายเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก                                                อยูบานเลขที่..........หมูที่.........ตาํบล..............................
อําเภอ...........................จงัหวัด.......................เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก............................... 

ที่อยูปจจุบนั บานเลขที่..........หมู.........ตําบล.....................อําเภอ..........................จังหวัด.......................... 
อาชพีหลกัในปจจุบนั   (ทําเครือ่งหมาย /ในชองสี่เหลีย่ม หนาขอที่ตรงกับอาชีพของทาน เลอืกไดมากกวา 1 ขอ )       
         ทํานา   ทําไร    ทําสวนผลไม   
 ปลูกผัก   ปลูกไมดอกไมประดับ  ทําสวนยางพารา  
 เลี้ยงสัตว  ทําเกษตรผสมผสาน  เลี้ยงสัตวน้ํา 
 อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................  
รวมพืน้ทีท่ําการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว เลี้ยงสัตวน้ํา (ทั้งของตนเอง เชา หรือพืน้ที่ของบุคคลอื่นใหทําโดย 
ไมคิดคาตอบแทนหรือคาเชา) จํานวน…..............ไร  
ขาพเจาขอสมัครเขารวมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ป 
2551 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสมัครเขารับการอบรมหลกัสูตร.    แบงปนฉันพี่นองตามวิธีอยู
เย็นเปนสุข รุนที.่..........ระหวางวันที่..............................................ณ ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน.กลุม
เกษตรจุลินทรีย ต. บางขุนไทร  อ. บานแหลม จงัหวัดเพชรบุรี. 
ขาพเจาขอยืนยันวาเปนผูมคีุณสมบัติครบถวน และสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของโครงการอยางเครงครัด
ดังตอไปนี้ได 

1. มีที่ดินเพื่อทําการเกษตร (ทั้งของตนเอง เชา หรือพื้นที่ของบุคคลอื่นใหทําโดยไมคิดคาตอบแทน หรือคาเชา) 
2. มีอายุตั้งแต 15 ปเปนตนไป 
3. มีความเชื่อมั่นศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยึดอาชีพการเกษตรเปนหลักในการดํารงชีวิต 
4. สมัครใจ มีความตั้งใจจริง และมุงมั่นจะเขารับการฝกอบรม เพื่อนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. สามารถเขารับการฝกอบรม ณ ศูนยเครือขายปราชญชาวบานไดตลอดหลักสูตร 
6. ไมเคยเขารับการฝกอบรมภายใตโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในปงบประมาณ 2550 มากอน 

7. จะไมเขารับการฝกอบรมที่ศูนยเครือขายปราชญชาวบานอื่นใดอีกภายใตโครงการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปงบประมาณ 2551  

     ลงชื่อ.....................................................เกษตรกร 
         (……………………………………………) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ความเห็นของปราชญชาวบาน  
มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเขารวมโครงการ 
ขาดคุณสมบัติในการเขารวมโครงการ 
                          ลงชื่อ......................................................ปราชญชาวบาน 
                                 (.....................................................) 

ชื่อศูนย..................................................อําเภอ..................................จงัหวัด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
วิทยากรศูนยการเรียนรูชุมชน 
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ภาพที่  1  วิทยากรศูนยการเรียนรูชุมชน 
ที่มา : ศูนยการเรียนรูชุมชน 

 
 

ชื่อ-สกุล     นายชาญ    ทบัสี  อายุ  49  ป 
อาชีพ     ทําการเกษตร 
ความสามารถและประสบการณ  - การทําปุยชีวภาพ 

 - การทําน้ํามันไบโอดีเซล 
 - เตาเผาถานผลิตน้ําสมควันไม 
 - ปลูกสบูดํา 
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ภาพที่  2  วิทยากรศูนยการเรียนรูชุมชน 
ที่มา : ศูนยการเรียนรูชุมชน 
 
 
 ชื่อ-สกุล     นายสําราญ  อวมอ๋ัน  อายุ  39  ป 
 อาชีพ     ทําการเกษตร 
 ความสามารถและประสบการณ  - การทําน้ํามันไบโอดีเซล 

 - เตาเผาถานผลิตน้ําสมควันไม 
 - การคัดพันธุขาว 
 - การทําปุยชีวภาพ 
 - โรงสีชุมชน 
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ภาพที่  3  วิทยากรศูนยการเรียนรูชุมชน 
ที่มา : ศูนยการเรียนรูชุมชน 
 
 
 ชื่อ-สกุล     นายพนม   ธรรมวิชัยพนัธ  อายุ  57  ป 
 อาชีพ     ทําการเกษตร  
 ความสามารถและประสบการณ  - การทําน้ํามันไบโอดีเซล 

- การทําปุยชีวภาพ 
- การทําหวัเชือ้จุลินทรีย 
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ภาพที่  4  วิทยากรศูนยการเรียนรูชุมชน 
ที่มา : ศูนยการเรียนรูชุมชน 
 
 
 ชื่อ-สกุล     นายพณิ   เรียนรู  อายุ  62  ป 
 อาชีพ     ทําการเกษตร 
 ความสามารถและประสบการณ  - การทําปุยชีวภาพ 

 - หัวเชื้อจุลินทรีย 
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ภาพที่  5 วิทยากรศูนยการเรียนรูชุมชน 
ที่มา : ศูนยการเรียนรูชุมชน  
 
 
 ชื่อ-สกุล     นายบวัลอย  พมิพามา  อายุ  63  ป 
 อาชีพ     ทําการเกษตร 
 ความสามารถและประสบการณ  - เตาเผาถานผลิตน้ําสมควันไม 

 - การทําปุยชีวภาพ 
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ภาพที่  6  วิทยากรศูนยการเรียนรูชุมชน 
ที่มา : ศูนยการเรียนรูชุมชน 
 
 
 ชื่อ-สกุล     นายสังวาล  อ่ิมอวน  อายุ  72  ป 
 อาชีพ     ทําการเกษตร 
 ความสามารถและประสบการณ  - เตาเผาถานผลิตน้ําสมควันไม 

 - การทําปุยชีวภาพ 
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ภาพที่  7  วิทยากรศูนยการเรียนรูชุมชน 
ที่มา : ศูนยการเรียนรูชุมชน 
 
 
 ชื่อ-สกุล     นายไพฑูรย  แกวผลึก  อายุ  63  ป 
 อาชีพ     ทําการเกษตร 
 ความสามารถและประสบการณ  - เตาเผาถานผลิตน้ําสมควันไม 

 - การทําหวัเชือ้จุลินทรีย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

101

 
 
ภาพที่  8  วิทยากรศูนยการเรียนรูชุมชน 
ที่มา : ศูนยการเรียนรูชุมชน 
 
 
 ชื่อ-สกุล     นายเฉลียว  บญุลา  อายุ  74  ป 
 อาชีพ     ทําการเกษตร 
 ความสามารถและประสบการณ  - เศรษฐกจิพอเพียง 

 - การเผาถาน 
 - การทําหวัเชือ้จุลินทรีย 
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ภาพที่  9  วิทยากรศูนยการเรียนรูชุมชน 
ที่มา : ศูนยการเรียนรูชุมชน 
 
 
 ชื่อ-สกุล     นายสาธิต  บุญลา  อายุ  37   ป 
 อาชีพ     ทําการเกษตร 
 ความสามารถและประสบการณ  การใชน้ําสมควันไม 
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ภาพที่  10  วิทยากรศูนยการเรียนรูชุมชน 
ที่มา : ศูนยการเรียนรูชุมชน 
 
 
 ชื่อ-สกุล     นายประสิทธิ์   เกิดโภชน  อายุ  52 ป 
 อาชีพ     ทําการเกษตร  
 ความสามารถและประสบการณ  - การเก็บหัวเชือ้จุลินทรีย 

   - การเผาถาน 
   - การทําหวัเชือ้จุลินทรีย 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ประมวลภาพการฝกอบรม 
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 ภาพที่  11  ที่ทําการศูนยการเรียนรูชุมชน 
 ที่มา : จากการศึกษา  

 
 

    

 ภาพที่  12  การถายทอดความรูโดย นายชาญ  ทับสี  ประธานศูนยการเรียนรูชุมชน 
 ที่มา : จากการศึกษา 
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 ภาพที่  13  การถายทอดความรูโดย นายสําราญ  อวมอ๋ัน  กรรมการศูนยการเรียนรูชุมชน 
 ที่มา : จากการศึกษา 
 

                         

 
 
 ภาพที่  14  บรรยากาศในการอบรมของกลุมเกษตรกร 
 ที่มา : จากการศึกษา 
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 ภาพที่  15  การสาธิตการเผาถานและเก็บน้าํสมควันไม 
 ที่มา : จากการศึกษา 

 

 
 
 ภาพที่  16  การสาธิตการทําไบโอดีเซล 
 ที่มา : จากการศึกษา 
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 ภาพที่  17   การสาธิตการทําปุยหมักชีวภาพ 
 ที่มา : จากการศึกษา 

 

 
 

ภาพที่  18  เกษตรกรที่เขารับการฝกอบรม 
 ที่มา : จากการศึกษา    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ระเบียบของสาํนักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ 

วาดวยคาใชจายเงินอุดหนนุโครงการศูนยเครือขายปราชญชาวบาน พ.ศ.2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
เอกสารประกอบการฝกอบรม 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 เศรษฐกิจพอเพยีง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวทันตอโลกาภิวัฒน ความพอเพยีง 
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมคิุมกันในตัวทีด่ี
พอสมควรตอผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางยิ่ง ในการนําวิชาการตาง ๆ มาใชในการ
วางแผนและการดําเนนิการทกุขั้นตอน และขณะเดยีวกนัจะตองเสริมสรางพื้นฐานจติใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฏ ี และนักธุรกิจในทุกระดบัใหมีสํานึกในคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชวีิตดวยความอดทน ความเพยีร มีสติปญญา
และความรอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วและ
กวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
119

ความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ไดมีพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทในวโรกาสตาง ๆ  
นับตั้งแตป 2517 ที่เนนย้ําแนวทางการพฒันาบนหลักแนวคิดการพึ่งพาตนเอง เพื่อใหเกิดความพอมี 
พอกิน พอใช โดยคํานึงถึงหลักความพอประมาณความมีเหตุมีผล และมีการสรางภูมิคุมกันใน
ตนเอง และเตอืนสติชาวไทยไมใหประมาทมีการพัฒนาอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนพื้นฐานการมีคุณธรรมเปนกรอบการดําเนินชวีิต 
 
 วิกฤติทางเศรษฐกิจทีเ่กิดขึน้ในชวงป พ.ศ. 2540 เปนบทเรียนที่สําคญัของการพัฒนาที่ไม
สมดุล และไมมีเสถียรภาพ เกิดจากการใชยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจทนุ
นิยม ที่มุงเนนการสรางความมั่นคงและรายไดมาสูประเทศเปนหลัก ดวยความคาดหวังวาการเพิม่
ปริมาณสินคา การบริการและการจางงานจะนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงสามารถกระจาย
ความมั่งคั่งไปสูประชาชน เพื่อบรรเทาปญหาความยากจนของประเทศใหหมดไป แตอยางไรก็ตาม
การพัฒนาเศรษฐกิจจะมเีสถียรภาพได ประชาชนจะตองมีขีดความสามารถในการพึง่พาตนเองการ
พัฒนาคุณภาพบุคคลทั้งรางกายและจิตใจมสีติปญญาและความรู มีความเปนธรรมในการจดัสรร
มูลคาเพิ่มที่เกดิจากการผลิตและปจจยัการผลิต มีความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพื่อใหเกิดความมั่นคงและความสขุในสังคมอยาง
ยั่งยืน 
 
 แนวทางการพัฒนาสังคมใหมีความสุขและเกิดความสมดุลอยางยั่งยืนจะตองนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักในการดําเนินชีวิตของประชาชน โดยเปนการพัฒนาที่
ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง ความไมประมาทและปฏิบัติตนใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผลการสรางภูมิคุมกันที่ดี ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ ความอดทน 
และมีคุณธรรม ประกอบการทําการวางแผน และการตัดสินใจในการดําเนินชีวิต 
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หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กรอบแนวคิด 
 เปนปรัชญาชี้แนะแนวทางการดํารงชีวิตและการปฏิบัติในทางที่ควรจะเปน โดยมี
พื้นฐานวิถีชีวติดั้งเดิมของสงัคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดกับการดําเนนิชีวติของประชาชน
ในทุกระดับ โดยเนนการพฒันาอยางเปนขั้นตอนเพื่อรอดพนจากวกิฤติ ไปสูความสมดุล ความ
มั่นคง และยั่งยืน 
 
คํานิยาม 
 ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอด ี ที่ไมนอยและไมมากเกินไปโดยไมเบยีดเบียน
ตนเองและผูอ่ืน ดําเนนิการผลิตและพัฒนาอยางสมดุลไมรีบรอน ไมกอหนี้สินจนเกินฐานะ ไมลงทนุ
จนเกนิตวั ไมโลภ และไมทําตามกระแสการเปลี่ยนแปลง 
 
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกีย่วกับระดับของความพอเพียงตองเปนไปอยางมีเหตุผล  
บนพื้นฐานศักยภาพทีมีอยูของทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ภูมิปญญา และวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู 
 
การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผบกระทบและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตามสถานการณตาง ๆ ไมประมาทมีระบบการผลิตที่หลากหลาย มีการออมทรัพย และมีทนุ
ทางสังคมที่เขมแข็ง รวมทั้งมีทางเลือก พรอมรับมือและปรับตัวอยางเหมาะสม 
 
เงื่อนไข ประกอบดวย 2 เงื่อนไขดังนี ้
 
เงื่อนไขความรู หมายถึง ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการและความรอบคอบในการนําความรูมาพิจารณา
ประกอบการวางแผนและการระมัดระวงัในขั้นปฏิบัติ 
 
เงื่อนไขคณุธรรม หมายถึง ความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย อดทน มีความเพยีร 
สํานึกรับผิดชอบ ความตั้งใจและใชสติปญญาในการดําเนินชวีิต ไมโลภ และไมตระหนีจ่นเกินไป 
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การตรวจสอบขาวเปลือกวาใชสารเคมีหรือไม 
 ลองใชมือกําขาวเปลือกถาขาวใชสารเคมี ขาวจะติดมือ เพราะสารเคมีที่มีความเหนียว
เกาะตดิเม็ดขาวอยู ขาวที่มีสารเคมีจะสุกทหีลังขางที่ใชสารเคมี โคนรวมเมล็ดจะลีบ มีประมาณ 130 
เม็ด แตถาเปนขาวที่ใชสารชีวภาพ จะมเีม็ดสมบูรณเม็ดเตง นับไดประมาณ 200 – 300 เม็ด ตอรวง 
 
จุลินทรีย DM5 (ดอนผิงแดด ม.5) 
 จุลินทรีย คือ ส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ ที่มองดวยตาเปลาไมเหน็ จนกวามนัจะเกาะกลุมกนั จลิุนทรีย
ธรรมชาติทั้งในน้ํา ในอากาศ และในดิน มีทั้งที่เปนอนัตรายตอการทําใหเกิดโรคพืช มนุษย สัตว 
และที่เปนประโยชนในการสรางยาปฏิชีวนะ ที่มีประโยชนในทางการแพทย 
 ส่ิงมีชีวิตตาง ๆ อาศัยอยูรวมกันใน ระบบนิเวศน ระบบนิเวศนของจลิุนทรียมีหลากหลาย 
ในที่นี้เราจะศกึษา เร่ืองของจุลินทรียที่มปีระโยชนตอระบบการเพาะปลูก และการเพาะเลี้ยงเพิม่
ปริมาณ โดยไมเพิ่มตนทุนการผลิต ที่สําคัญ คือ จะชวยรักษาสภาพแวดลอม และความยั่งยืนของ
ระบบนิเวศน 
 บทบาทตามธรรมชาติของจุลินทรีย คือ ผูยอยสลาย โดยจุลินทรยี จะเปนตัวการทําให 
ทุกอยางที่มาจากพืชและสัตวเนาเปอย ผุพงั แหลกละเอียด จนไมเหลือซาก กลายเปนดิน ทีย่ังคงมี
ธาตุอาหารที่มีอยูกอนการยอยสลาย ธาตุอาหารจะละลายน้ําได และรากของพืชจะดดูกลับไปเลี้ยง
ตนไมใหเจริญเติบโตงอกงาม 
 
จุลินทรียมีศักยภาพในการยอยสลายเศษซากพืชที่อยูในดินออกเปน 5 กลุม คือ 

1. แบคทีเรีย 
2. แอคติโนไมซสี 
3. รา 
4. สาหราย 
5. โปรโตซัว 

 
 ในปจจุบนัวงการเกษตรตระหนกัถึง พิษภัยของสารเคมีที่มีตอสุขภาพของผูใช ผูผลิตและ
ผูบริโภครวมทัง้ตอส่ิงแวดลอม และตอระบบนิเวศนตาง ๆ เชน ระบบนิเวศนน้ํา ระบบนเิวศนดิน 
ระบบนิเวศนเกษตรรวมถึงมลพิษในอากาส ในกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการเกษตร มีการ
กําหนดมาตรการควบคุมปริมาณสารเคมีที่ปนเปอนอยางเครงครัด 
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 ในการเกษตรธุรกิจ ที่ปลูกพืชชนิดเดยีว หรือที่เรียกกันวาพืชชนิดเดี่ยว ไดแสวงหาวธีิการ
ทดแทนสารเคมีที่เคยใชอยูมกีารศึกษา และทดลอลใชจุลินทรียชนิดตาง  เนื่องจากขาดแคลน
ผูเชี่ยวชาญประกอบกับความจํากัดทางดานเวลาและวิธีการผลิตขั้นตอนแรก การจําจุลินทรียไป
เพาะเลี้ยง และผลิตในระบบธุรกิจอุตสาหกรรม มาใชเปนการนําเขาจากนอกพื้นที ่ นอกจากระบบ
นิเวศนเกษตรของตน ตอมาจึงมีการสงเสริมการใชและการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย ภายในพืน้ที่ดวย
วิธีการงาย ๆ เปนธรรมชาติทุกคนสามารถทําไดแมเกษตร ที่ไมมีความรูสูง สามารถทําได อุปกรณ
หรือเครื่องมือที่ใชก็เปนของพื้นบาน หาไดทุกครัวเรือนวธีิใชก็ไมยุงยากซับซอน ปลอดภัย ราคาถูก 
 การนําเขาจุลินทรียเพาะเลี้ยง และผลิตในระบบธุรกิจอตุสาหกรรมมาใชในพืน้ที่เกษตร 
หรือการนําเขาจุลินทรียตางถ่ินไมวาสายพนัธุใด มาใชในปริมาณมาก จะมีผลกระทบกับระบบ 
จุลินทรียในพืน้ที่ จะทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง แมวาจุลินทรียที่นําเขาจะเปน
ประโยชนแกพืช และมนุษยก็ตาม การสูญเสียความหลากหลาย ยอมเปนธรรมชาติ อาจทําใหพืชมี
ความเครียดและเกิดโรคไดความหลากหลายทางชีวภาพ เปนวิธีทางเดียวที่จะรักษา และเสริมความ
แข็งแกรงใหกบัสุขภาพของพืช นอกจากนี้การนําเขาจุลินทรียเปนรายจายที่เพิ่มตนทนุการผลิต และ
การขาดทุนดุลการคากับตางประเทศอีกดวย 
 จุลินทรียในพืน้ที่เปนจุลินทรียที่มีศักยภาพ สามารถเก็บจากใบไมที่พบในปา หรือจากดิน
อุดมสมบูรณนํามาเพาะเลี้ยงดวยรําขาวหรือธาตุอาหารประเภทเดียวกัน เพื่อใชบํารุงโครงสรางของ
ดินลักษณะทัว่ไปของจุลินทรีย 

1. จุลินทรียของเหลวสีน้ําตาล กล่ินหอม อมเปรี้ยว อมหวาน 
2. เปนกลุมจุลินทรียที่มีชีวิต และไมสามารถใชรวมกับสารเคมียาปฏิชีวนะและยาฆาแมลง 
3. จุลินทรียไมเปนอันตรายตอชีวิต เชน คน สัตว พืช และแมลงที่เปนประโยชน 
4. ชวยปรับสภาพสมดุลของสิ่งมีชีวิตและแวดลอม 
5. เปนกลุมจุลินทรียที่ทุกคนสามารถนําไปเพาะขาย 
 

การเก็บรักษา 
1. จุลินทรียสามารถเก็บรักษาไวไดนาน หลายป ในอณุหภูมปิกติ ไมเกิน 45-50 องศา

เซลเซยีส โดยปดฝาใหสนิทอยาใหอากาศเขา และอยาเกบ็ในตูเย็น 
2. ทุกครั้งที่แบงไปใชตองรีบปดฝาใหสนิท 
3. การนําจุลินทรยีไปขยายตอควรใชภาชนะทีส่ะอาด และใชใหหมดภายในเวลาที่

เหมาะสม 
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4. การเก็บไวหลาย ๆ วัน โดยไมมีการเคลือ่นไหวในภาชนะจะมีฝาขาวเหมือนน้ํานัน้
คือการทํางานของจุลินทรียที่พักตัว เมื่อเขยาแลวท้ิงไวช่ัวขณะ ฝาขาวจะสลายตวั
กลับไปอยูในจุลินทรียเหมือนเดิม 

5. เมื่อนําไปขยายเชื้อในน้ําและกากน้ําตาล จุลินทรียจะมกีล่ินหอมและเปนฟองขาว ๆ 
ภายใน 2-3 วัน ถาไมมีฟองดงักลาววาการหมักขยายเชื้อยังไมไดผล 

6. จุลินทรียที่นําไปขยายเชื้อแลวควรใชภายใน 7 วัน หลังจากหมกัไดทีแ่ลวเพื่อปองกนั
การเสื่อมคุณภาพที่อาจเกดิจากความไมสะอาดของน้ํา ภาชนะและสิ่งแปลกปลอม
จากอากาศ เพราะจุลินทรียสวนใหญไมตองการอากาศ 

7. ถาใชไมหมดภายใน 3 วัน ตองปดฝาใหสนิดดวยพลาสติก เพื่อไมใหอากาศเขา กอน
ใชทุกครั้งตองตรวจดกูอนวายังมีกล่ินหอมเปรี้ยว อมหวาน และมีรสเปรี้ยวหรือไม
ถามีแสดงวาใชได 

 
ประโยชนของจุลินทรียโดยทั่วไป 
1.  ดานเกษตร 
 1.1 ชวยปรับสภาพเปนกรด – ดางในดนิและน้าํ 
 1.2 ชวยแกปญหาจากแมลงศัตรูพืชและโรคระบาดตาง ๆ  
 1.3 ชวยปรับสภาพเดิมใหรวนซุย อุมน้ํา และใหอากาศผานไดอยางเหมาะสม 
 1.4 ชวยยอยสลายอินทรียวัตถุใหเปนอาหารแกพืช พืชสามารถดูดซึมไปใชไดเลยโดย 

ไมตองใชพลังงานมากเหมือนใหปุยวิทยาศาสตร 
 1.5 ชวยสรางฮอรโมนพืชใหผลผลิตสูงและคุณภาพดีขึ้น 
 1.6 ชวยใหผลผลิตคงทน สามารถเก็บรักษาไวไดนาน มีประโยชนตอการขนสงไกล ๆ 

เชน สงออกตางประเทศ 
2.  ดานปศุสัตว 
 2.1 ชวยกําจัดกลิ่นเหม็นจากฟารมปศุสัตวไก และสุกรไดภายในเวลา 24 ช่ัวโมง 
 2.2 ชวยปองกนัโรคอหิวาต และโรคระบาดตาง ๆ ในสัตวแทนยาปฏิชีวนะและอืน่ ๆ ได 
 2.3 ชวยกําจัดน้ําเสียฟารมไดภายใน 1-2 สัปดาห 
 2.4 ชวยปองกนัแมลงวัน ดวยการตัดวงจรชีวิตของหนอนแมลงวันไมใหเขาดกัแกเกดิ

เปนตัวแมลงวนั 
 2.5 ชวยเสริมสุขภาพสัตวเล้ียงทาํใหสัตวแข็งแรงมีความตานทานโรคใหผลผลิตสูงและ

อัตราการตายต่ํา 
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3.  ดานการประมง 
 3.1 ชวยควบคุมคุณภาพน้ําในบอสัตวน้ําได 
 3.2 ชวยแกปญหาโรคพยาธิในน้าํ ซ่ึงเปนอันตรายตอกุง ปลา ปู กบ หรือสัตวที่เล้ียงได 
 3.3 ชวยรักษาโรคแผลตาง ๆ ในปลา กบ ได 
 3.4 ชวยลดปริมาณขี้เลนในบอ ชวยใหเลนไมเนาเหมน็ สามารถนําไปผสมเปนปุยหมกั

ใชกับพืชตาง ๆ ไดด ี
4.  ดานสิง่แวดลอม 
 4.1 ชวยบําบดัน้ําเสียจากการเกษตร การปศสัุตว การประมง โรงงานอุตสาหกรรม 

ชุมชน และสถานประกอบการทั่วไป 
 4.2 ชวยกําจัดกลิ่นจากขยะการเลีย้งสัตวโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนตาง ๆ 
 4.3 ปรับสภาพของเสีย เชน เศษอาหารจากครัวเรือนใหเปนประโยชนตอการเลี้ยงและ

การเพาะปลูก 
 4.4 กําจัดขยะดวยการยอยสลายใหมีจํานวนลดนอยลง และนําไปใชประโยชน คือ จุลินทรยี

ชวยยอยสลายซากพืช ซากสัตวใหกลายเปนสารอาหารแกพืช จุลินทรียมี
ประสิทธิภาพสรางความสมบูรณใหดินเปนประโยชนตอพืช ทําใหไดผลผลิตที่ดี มี
คุณภาพจุลินทรีย สามารถเกิดไดเองตามธรรมชาติ แตสภาพการใชสารเคมีการบุกรุก
ทําลายปาเปนสาเหตุใหจุลินทรียถูกทําลาย 

 
DM5 (ดอนผงิแดด ม.5) 
 คือ สามารถนําไปใชไดหลากหลาย ไมวาจะเปนการเกษตร การปศุสัตว การประมง  
การอนุรักษส่ิงแวดลอม ถามกีารใชจุลินทรยี DM5 กันกวางขวางมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป จุลินทรีย DM5 ยัง
สามารถชวยแกปญหาอุณหภูมิที่โลกรอนขึ้นทุกขณะ เพราะจุลินทรียจะชวยสรางออกซิเจนเพิ่มขึน้ 
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การทําหัวเชื้อจุลินทรีย DM5 (ดอนผิงแดด ม.5) 
สวนประกอบ 
ดินที่มีจุลินทรยี คร่ึงกิโลกรัม (ดินที่เก็บมาจากปา จะมีจุลินทรียหลากหลายสายพันธุ) 
 ใบไผ 1 ปบ 
 รําละเอียด ½ ปบ 
 แกลบดิบ 1 ปบ 
 น้ํา  1 ปบ 
 ลองปูน 1 ใบ 
 
วิธีทํา 
 นําแกลบดิบ ใบไผ และดนิจุลินทรีย คลุกเคลาใหเขากัน รดน้ําใสไวในลองปูน ใส 
รําละเอียดคลุกเคลาใหเขากนัอีกรอบ ใชแสลนปดทุก 24 ช่ัวโมง ตองกลับกองขยะเพื่อระบายความรอน 

 
 

วิธีการทําหัวเชื้อจุลินทรียน้าํ 
 
สวนประกอบ 
 ถังพลาสติก  200  ลิตร (มีฝาปด) 1 ลูก 
 ถุงในลอน กวาง 8 นิ้ว x ยาว 12 นิ้ว 1 ใบ 
 น้ําสะอาด  175 ลิตร 
 กากน้ําตาล  15 ลิตร 
 
วิธีทํา 
 นําน้ําใสในถัง 175 ลิตร ใสกากน้ําตาล  15 ลิตร คนใหเขากัน ใสถุงในลอนบรรจุ
เชื้อจุลินทรีย คนไปมาปดฝาใหสนิทระบายอากาศทุก 24 ช่ัวโมง หมักไว 15 วัน เชื้อราขึน้พรอมใชงาน 
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การทําปุยจุลินทรียชีวภาพ 
 
สวนประกอบ 
 มูลสัตว  1 สวน 
 แกลบดิบ  1 สวน 
 น้ํา   10 ลิตร 
 กากน้ําตาล  10 ลิตร 
 จุลินทรีย DM5 (ดอนผิงแดด ม.5) 20 ซีซี 
 
วิธีทํา 
 นํามูลสัตวทุกกองเปนยอดแหลม เททับแกลบดิบคลุกเคลาใหเขากัน ผสมน้ํา กากน้ําตาล
จุลินทรียลดลงบนกอง และเคลาใหช้ืนเทากัน 50% ใสรําละเอียดคลุกเคลาใหเขากันอีกครั้ง วิธีเกบ็
ใสกระสอบเกบ็ในรม 
 
ประโยชนของปุยหมัก 
 - ปรับโครงสรางดินใหรวนซุย ระบายน้ํา อากาศ 
 - ปรับสภาพความเปนกรด ดางของดินใหเปนกลางและมีแรธาตุครบ กรด คือ เปรี้ยว 
ดาง คือ ฝาด 
 
การหลีกเล่ียงยาคุมหญาในขาว 
เพื่อการหลีกเล่ียงการใชสารกําจัดหญา (ลดการฉีดยาคุม) 
 กอนที่จะหวานขาวตองมีแผนกอนแชขาวปลูก ใหมีการทําเทือกกอนแลวแชขาวโดยมี
วิธีการคํานวณวันหวานดังนี ้
 นับวันทีจ่ะหวานขาวไวในนาอีก 1 คืน เปน คืนที่ 4 เชาวันที่ 5 ปลอยน้ําทิ้ง ครบ  7 วัน 
นําน้ําเขามาเมือ่ขาวอายุ 7 วัน หญามีอายุได 3 วนั อายุนอยกวาขาวเมื่อนําเขานา น้ําทวมหญาแต 
ไมทวมขาว จะทําใหหญาตายไป 
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ฮอรโมนรกหมู 
สวนประกอบ 
 รกหมูคลอดใหม ๆ   1 รก 
 กากน้ําตาล  500 ซีซี 
 น้ํา   10 ซีซี 
 จุลินทรีย DM5 (ดอนผิงแดด) 
วิธีทํา 
 นํารกหมูใสกระสอบบาง ๆ  มัดปากกระสอบใสน้ําถัง และใสสวนประกอบที่เหลือคน 
ใหเขากนั ปดฝาใหแนน หมักไว 15-30 วัน (หมายเหตุ หากไมมีรกหมใูหใชปลาแทน ในอัตรา 3/1) 

 
 

ฮอรโมนผลไม 
 
สวนประกอบ 
 ฟกทอง  2 กก. 
 จุลินทรีย DM5 (ดอนผิงแดด) 40 กก. 
 มะละกอ  2 กก. 
 กากน้ําตาล  40 ซีซี 
 น้ําสะอาดเล็กนอย 
วิธีทํา 
 นําผลไมทั้งหมดมาสับหยาบ ใสในถัง ตามดวยสวนผสมที่เหลือ คนใหเขากัน หมักไว  
8 วัน ทุก 2 วัน ใหเปดฝา เก็บได 3 เดือน อัตราการใช 1 ชอน/น้ํา 5 ลิตร 
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ฮอรโมนทําใหขาวเรงโต 
 
สวนประกอบ 
 นมสด  10 กก. 
 นาซาวขาว  1 กก. 
 กลูโคส  1 กก. 
วิธีทํา 
 นําทั้ง 3 อยางมารวมกัน คนใหเขากนัเก็บไว 1 คืน หรือ 12 ช่ัวโมง ใชอัตราสวน 30 ซีซี/
น้ํา 20 ลิตร นําไปฉีดพน ทําใหขาวเขยีวเรงโต 
 

การทําหัวเชื้อขับไลแมลงสตูรท่ี 1 (เขมขน) 
 

สวนผสม  เหลาขาว 1 สวน น้ําสมสายช ู1 สวน กากน้าํตาล 1 สวน จลิุนทรีย DM5 1 สวน 
 

วิธีทํา  นําสวนทั้งหมดผสมใหเขากนัทิ้งไว 24 ช่ัวโมง 
 

อัตราการใช 1 ชอนแกง ตอน้ํา 5 ลิตร 
 

การทําหัวเชื้อขับไลแมลงสตูรท่ี 2 (สูตรประหยัด) 
 

สวนผสม  เหลาขาว 1 สวน น้ําสมสายชู 1 สวน กากน้ําตาล 1 สวน จุลินทรยี DM5  1 สวน  
น้ําสะอาด 6 สวน 

 

วิธีทํา  นําสวนผสมทั้งหมดผสมใหเขากัน ทิ้งไว 15 วัน 
 

อัตราการใช 1 ชอนแกงตอน้ํา 5 ลิตร 
 
หมายเหตุ  หากสารไลแมลงมีประสิทธิภาพ ใหนําน้ําหมักสมุนไพรไลแมลง (จากสมุนไพร
พื้นบาน) บวกกับหัวเชื้อสารขับไลแมลง แตหากเปนพืชที่ออนแอ บอบบาง ใหลดอัตราสวนลง 
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สารปองกันแมลงศัตรูพชื 
 
 พืชผักสมุนไพร รสขม รสเผ็ด หั่นเปนชิ้นเล็ก 30 กก. 
 กากน้ําตาล  30 กก. 
 น้ํา   30 ซีซี 
 จุลินทรีย DM5 (ดอนผิงแดด) 30 ซีซี 
 
วิธีทํา 
 นําสวนผสมทั้งหมดหมกัรวมกันไว ประมาณ 8 วัน จะไดสารปองกันแมลงอยางด ี
สามารถเก็บไวใชได 6 เดือน 
 

อัตราการใช ใชสารปองกันแมลง 2-3 ชอนแกง ตอน้ํา 20 ลิตร 
 

หมายเหตุ  หากแมลงดื้อยา ใหเปลี่ยนตัวสมุนไพรบาง 
 

สารจับใบ 
 น้ํามันพืช  1 ขวด   
 น้ํายาลางจาน       1 ขวด 
 
วิธีทํา 
 นําสวนผสมทั้งสองอยางมาผสมรวมกัน  ใชไมคนจนเนยีนเปนเนื้อเดียวกัน 
 
อัตราการใช ใช 20 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร ใชเปนสารจับใบดนีัก 
 

การทํายูเรีย 
 ขี้หมูเนื้อ (แหง)  3 กก. 
 น้ํา   5 ลิตร 
 จุลินทรีย DM5 (ดอนผิงแดด) 10 ซีซี 
 กากน้ําตาล  10 ซีซี 
 ***หมักไว 3 วัน ใชฉดีพน หรือหยดในนาแทนปุยยูเรีย 
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การกําจัดหอยเชอรี่ในนาขาว 
 สวนใหญการรบกวนของหอยเชอรี่ในนาขาว จะทําไดในชวงขาวมีอายุ 1 – 25 วัน 
เนื่องจากขาวยงัเล็ก หอยเชอรี่มักเขามาทําลายใหเกิดการเสียหายได 

1. ใชปลายขาวหวานลงไปรอบ ๆ แองน้ํา หอยเชอร่ีมากินเม็ดขาวทําใหเกิดการทองอืด
ตาย 

2. ใชมะกรดูผาซีกใสลงไปในแองน้ํา ความซาของผิวมะกรูดจะทําลายเมอืกของหอย
แหงตาย 

3. ใชสารไลแมลงตาง ๆ หยอดลงน้ํา นอกจากปุยยังเปนสารที่สามารถทําหมันหอยเชอรี่ 
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หมักสมุนไพรสูตรรวมมิตร 
 

กําจัดหนอน กําจัดแมลง รา ไวรัส และแบคทีเรีย 
หางไหลแดง, ขาว หางไหลแดง วานน้ํา 
หนอนตายยาก (ตัวเมยี) ยาสูบยาฉุน ลูกกะบูน 
สาบเสือ สบูตน ตนสาบเสือ ใบ 
บอระเพ็ด ใบผกากรอง ตนสบูตน 
หัวขมิ้นชนั ใบนอยหนา เปลือกวานหางจระเข 
หัวไพล ตนดาวเรือง เปลือกมังคุด 
ลูกควินิน ใบยอ เปลือกเงาะ 
เถาวัลยยาง ใบมะระขีน้ก เปลือกตนแค 
เถาวัลยแดง เปลือกวานหางจระเข หัวไพล หัวขมิน้ชัน 
หัวกลอย ตะไครหอม ตะไครแกง ชะพลู กานพล ู
เมล็ดสะเดา พริกไทย พริกสด 
ตนสบูตน พริกสด รากหมอน 
ลูกยี่โถ หัวกลอย ตนแสยะ 
ลูกสลอด ลูกยี่โถ ใบมะเขือเทศ 
เทียนหยด เมล็ดละหุง ลูกหมากสด 
ยาสูบ ยาฉุน สาบเสือ ตะไครหอม ตะไครแกง 
ตนสมเชา วานน้ํา เปลือกประดู 
ใบหนามขีแ้รด ดอกดาวเรือง เปลือกงวงกลวย 
ชะพลู กานพล ู ขิง ขา ดีปลี ตนเทียนหยด 
เมล็ดมันแกว โหระพา สะระแหน ลูกอินทนินปา 
 

วิธีทํา 
 นําสมุนไพรแตละสูตร สูตรละประมาณ 10 ชนิดขึ้นไป อยางละเทา ๆ กัน สับใหเปนชิ้น
เล็ก ๆ  ใสถัง 200 ลิตร เติมเหลาขาว 28 -40 ดีกรี 10 ขวด น้ําสมสายชกูล่ัน 5% 10 ขวด กากน้ําตาล  
5 ลิตร อีเอ็ม 5 ลิตร เติมน้ําสะอาดใหทวมสมุนไพรหาของหนัก ๆ ทับสมุนไพรอยาใหลอยข้ึนมา 
หมัก 7 วัน เกบ็ไวในที่รม เมื่อครบกําหนดกรองเอาน้ํานําไปใชได 
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วิธีใช 
1. ไมยืนตน 5 – 6 ชอนแกง ตอน้ํา 1 ปบ ฉีดพนทุก 3 – 5 วันตอคร้ัง 
2. ไมลมลุก 3 -5 ชอนแกง ตอน้าํ 1 ปบ ฉีดพนทุก 3 – 5 วันตอคร้ัง 

 
สมุนไพรเฉพาะโรคแมลงศัตรูพืช 

 
โรค/แมลงศัตรูพืช สมุนไพรที่ใชทําสารสกัด 

1. เพล้ียไฟ หางไหล เมล็ดสะเดา ยาสูบ สาบเสือ ตะไครหอม หรือ
ตะไครแกง ใบดาวเรือง กระเทียม ขา พริก ดีปรี 

2. แมลงหวี่ขาว กระเทยีม พริกไทย ลูกมะกรูด ขึ้นฉาย ตะไครหอม หรือ
ตะไครแกง สบูตน 

3. หมัดกระโดด (ทางใบ) ตะไครหอม หรือตะไครแกง ขิง ขา ใบนอยหนา 
หางไหล หนอนตายอยาก 

4. เพล้ียออน เมล็ดสะเดา ยาฉุน ยี่หรา หางไหล เหลาขาว หวั
น้ําสมสายชู 

5. เพล้ียแปง ยาฉุน เมล็ดสะเดา บอระเพ็ด ตะไครหอม ตะไครแกง 
สาบเสือ กระเทียม น้ํามันกาด 

6. รากเนาโคนเนา เปลือกมะมวงหิมมะพานต เทียนหยด รากหมอน 
7. ผลเนา ตนกระดูกไก วานน้ํา ตะไครหอม กระเพรา โหระพา ใบยู

คาลิปตัส 
8. ไสเดือนฝอย เมล็ดสะเดา ละหุง ใบยูคาลบิตัส สาบเสือ แขยง เสี้ยน ปะ

ทัดจีน ใบดาวเรือง ตะไครหอม 
9. โรคเนาคอดิน ใบมะรุมแหง กระเทยีม ผิวมะกรูด รากหมอน 
10. โรคใบจุด วานน้ํา ใบกระดูไก ลูกปะคาํดีควาย เปลือกมะมวงหิมมะ

พานต 
11. หนอนกนิชอ เพล้ียไฟ ไรขาว ไร
แดง เพล้ียจั๊กจัน่ 

หางไหล 

12. ดวยเจาะเม็ด ดวยงวงขาว มอด 
ขาวเปลือก หนอนกระทู ไรแดง 

ขมิ้นชัน 
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โรค/แมลงศัตรูพืช สมุนไพรที่ใชทําสารสกัด 
13. หนอนชอนใบ หนอนมวนใบ 
หนอนแปะใบ หนอนแกว 

สบูตน 

14. หนอนกระทู หนอนคืบ หนอนใย 
หนอนหลอด หนอนมวน หนอนเจา
ยอด ดอก ผล ราสนิม ราน้ําคาง ราแปง 

ตะไครหอม 

15. เพล้ียออน หนอนกระทู ราน้ําคาง 
ราแปง ราสนิม 

กระเทยีม 

16. เพล้ียไฟ เพล้ียออน เตาแดง หนอน
ตาง ๆ ราแปง ราน้ําคาง รากเนา โคน
เนา โรคเหี่ยว โรคใบหด/ดาง/ไหม ราก
ปม (ไสเดือนฝอย) 

สะเดา ขา ตะไคร 

17. หนอนกระโดด หอยเจดยี หอยทาก 
หนอนใย หนอนกระทู หนอนคืบ เตา
แดง รากใบจุด ราน้ําคาง 

สะเดา หางไหล ยาสูบ 

18. ดวยหมัดฝก หนอนใย หนอนเจาะ
ตน ไสเดือนฝอย รา/แบคทีเรียบางชนิด 

ใบมะเขือเทศสด 

19. เพล้ียง ไร รา ดวย หมัดฝก ดวย
เจาะสมอ หนอนกระหล่ํา หนอนชอน
ใบ หนอนมวนใบ หนอนคบื หนอน
กระทู 

ยาสูบ ฉุน 

20. โรคจากไวรัสทุกชนิด ขับไลแมลง พริกเผ็ด ๆ ทุกประเภท 
21. ราในตน รากเนา โคนเนา ผลเนา
(ในแตง ฝก) เนาคอดิน (คะนา) แงงขิง
เนา 

ใบมะรุม (รองกนหลุม) 

22. หนอนกระทู หนอนใย หนอนคืบ 
เพล้ียกระโดด เพล้ียไฟ เพล้ียจั๊กจั่น 

สาบเสือ 
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โรค/แมลงศัตรูพืช สมุนไพรที่ใชทําสารสกัด 
23. โรคใบจุด ผลเนา โรครา วานน้ํา 
24. โรคเนาคอดิน ราเนา โคนเนา รากหมอน 
25. หมัดกระโดด หนอนตาง ๆ  หนอนตายอยาก 
26. ไสเดือนฝอย ไลแมลง เมล็ดละหุง 
27. หนอนกอ หนอนตาง ๆ ไลแมลง หัวกลอย 
28. หนอนตาง ๆ บอระเพ็ด 
 
*** “แผนปลิว” สีสันชีวิตไทย “โดย พ.ท.วีระ ใจหนักแนน (คิม ซา กสัส) 
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น้ําสมควันไม (Wood Vinegar) 
 น้ําสมควันไมที่มีประโยชนมากมาย ถือวาเปนผลิตภัณฑที่ใชงานไดครอบจักรวาล
เชนเดยีวกับถานไม ไมวาจะนํามาใชในครัวเรือน ใชในงานอุตสาหกรรม ปศุสัตว และอุตสาหกรรม
การผลิตอีกสารพัดชนิด ทั้งนี้คุณสมบตัิที่โดดเดนทีสุ่ดของน้ําสมควันไม คือ เปนผลิตภณัฑ
ธรรมชาติ สอดคลองกับกระแสบริโภคในปจจุบันทีเ่นนเรื่องความปลอดภัย ปลอดสารพิษ สามารถ
ใชไดอยางสะดวกไรสารเคมีตกคาง สงผลใหมีการผลิตน้ําสมควันไมเขาสูตลาดอุตสาหกรรม เปน
เร่ืองที่ไมยากเย็นมากนัก 
 น้ําสมควันไมเปนของเหลวสีน้ําตาลใสมีกล่ินควันไฟ มีรสเปรี้ยวเนื่องจากสภาพความ
เปนกรด โดยของเหลวนี้ผลิตจากการควบแนนของควันไฟ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ไมฟนกาํลัง
เปลี่ยนเปนถานในเตาเผา (ขัน้ตอนที่เรียกวา Carbonization) ที่มีอุณหภมูิระหวาง 300 – 400 องศา
เซลเซียส ในสภาวะอณุหภมูิดังกลาวสารประกอบตาง ๆ ในไมฟนจะถูกความรอนสลายตัวทําให
เกิดเปนสารประกอบใหมที่เรียกวา น้ําสมควันไม วูดเนการ (Wood Vinegar) อันเปนประโยชนใน
หลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนการปลูกพืช การเลี้ยงปลา เล้ียงสัตว หรือการนําไปใชงานโรงงาน
อุตสาหกรรมอื่น  
 น้ําสมควันไมมีสารประกอบมากกวา 20 ชนิด เชน กรดอินทรีย และแอลอกฮอรชนิด 
ตาง ๆ รวมทัง้สารอินทรียอ่ีน ๆ เชน กรดอะซีติก (Acetic Acid) กรดโปรไพโอนิค (Prop ionic 
Acid) และแรธาตุตามธรรมชาติอีกนานาชนิด ซ่ึงเปนประโยชนหลายประการจริง ๆ ในประเทศ
ญี่ปุนการใชงานของผลผลิตพลอยได จากการเผาถาน คือน้ําสมควนัไมแพรหลายมานานมากแลว 
ใชกันทั้งในอตุสาหกรรมและเกษตรกรรมเปนผลอยางดี เชื่อถือไดทีเดียว สวนในการใชงานใน
บานเรือน งานน้ําสมควันไมยังอยูในวงจาํกัด แตขณะนี้กําลังเผยแพรออกไปมากแลว คือตอนนี้เรา
กําลังผลิตไมเพียงพอ ตลาดรองรับผลผลิตจึงยังไมคืบหนาไดมากนัก จึงตองเนนการขยายฐานการ
ผลิตสูงถึงเดือนละ 1,200 ลิตร/เตา แตความตองการจากโรงงานอุตสาหกรรมบางแหง หากจะ
เลือกใชผลิตภณัฑน้ําสมควนัไมดังกลาว มีความตองการเปนหมื่นลิตร/เดือน เพราะถานไมที่ผลิตได 
ราคาขายขั้นต่าํกิโลกรัมละ 5 บาท แตมีจาํนวนมากกวาน้ําสมควันไมประมาณ 5 เทา ซ่ึงก็ยังเทียบ
ไมไดกับราคาน้ําสมควันไม ดังนั้นผลพลอยไดที่แปรรปูจากของเสียชนิดนี้เอง ที่นาจะโดดเดน
ขึ้นมาในแงของผลตอบแทนมากกวาผลผลิตหลัก 
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น้ําสมควันไมบริสุทธ่ิจึงจะใชงานไดด ี
 เนื่องจากคณุสมบัติที่เปนกรด (คา pH ประมาณ 1.5 – 3.7) จึงควรใชถังพลาสติกขนาดที่
เหมาะสมกับปริมาณน้ําสมควันไมที่เก็บได เปนภาชนะสําหรับเก็บน้าํสมควันไมดบิที่เก็บสะสมได
จากปลองควัน ซ่ึงในการเลือกเก็บผลผลิตควันไมนี ้ จากของเตาสามารถตรวจสอบไดจาก
เทอรโมมิเตอรที่วัดอุณหภูมทิี่บริเวณปากปลองควันตามมาตรฐานนัน้ และควรเก็บผลผลิตน้ําสม
ควันไมไดในชวงอุณหภูมิทีป่ากปลองระหวาง 80 องศาเซลเซียส ถึง 150 องศาเซลเซียส ซ่ึงอุณหภมูิ
ภายในเตาเผาจะเทากับ 300 – 400 องศาเซลเซียส และเปนชวงที่ผลผลิตจะมีคุณภาพที่ดีที่สุด น้ําสม
ควันไมดบิที่เก็บจากการกลั่นตัวที่ปลองควัน ยังไมสามารถนํามาใชงานไดในทันที เนื่องจากยงัมี
สวนประกอบบางอยางที่อาจจะเปนอันตรายตอพืช หรือส่ิงมีชีวิตได เชน น้ํามันดิบ (Tar) ที่อาจจะ
ไปปดปากใบ และเกาะติดรากทําใหพืชเติบโตชาและตายได ดังนั้นการทําน้ําสมควันไมมาใชใหเกดิ
ประโยชนไดจริง จะผานขั้นตอนการทําใหบริสุทธิ์เสียกอน ซ่ึงมีวิธีการ 3 วิธี ดังนี ้
 
การปลอยใหตกตะกอน 
 น้ําสมควันไมที่เก็บไดมาจากการกลั่นในถังทรงสูง การทิ้งใหตกตะกอนในระยะเวลา 90 
วัน จะทําใหน้ําสมควันไมแยกตัวเปนสามระดับ ช้ันบนจะเปนน้ํามนัใส ช้ันกลางจะเปนของเหลว 
สีชา ซ่ึงก็คือน้ําสมควันไมที่ไปใชประโยชน สวนชัน้ลางสุดนั้นเปนของเหลวสี่ดํา เราสามารถลด
เวลาการตกตะกอนโดยการผสมผงถานประมาณ 5% ของน้ําหนกัรวมน้ําสมควันไมทั้งหมด โดยผง
ถานจะดดูซับทั้งน้ํามันใสชัน้บน และน้ํามันดิบลงสูช้ันลางสุดที่เร็วเพยีง 45 วัน ถังตะกอนนี้ควร
ติดตั้งวาลว 3 ระดับ หรือ 2 ระดับ ในกรณเีลือกผงถานชวยตกตะกอนโดยวาลวนี้จะชวยในการเกบ็
ผลผลิตใหสะดวกขึน้ หลังจากการตกตะกอนในถังจนครบกําหนด แลวจึงนําของเหลวสีชาในชัน้
กลางมากรองอีกครั้ง ดวยผากรองจึงจะนําไปใชประโยชนได น้ําสมควันไมที่บริสุทธิ์ควรมี
น้ํามันดิบไมเกนิ 1% ดูงาย ๆ ดวยสายตา น้ําสมควันไมจะมีสีใส ถึง สีชา หากมีสีดาํแสดงถึงความ
หนาแนนของน้ํามันดิบ ซ่ึงไมเปนผลดีตอการนําไปใชงาน 
 
การกรองและกลั่น 
 การกลั่นและกรอง ซ่ึงทั้งสองวิธีการทําน้าํสมควันไมใหบริสุทธิ์ เปนเทคนิคที่คอนขาง
ยุงยาก นิยมใชกันระดับอตุสาหกรรมตาง ๆ เพื่อใหไดผลผลิตน้ําสมควันไมที่มีคณุสมบัติเฉพาะใน
อุตสาหกรรม 
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การสรางเตาเผาถานโดยใชถังน้ํามันขนาด 200 ลิตร 
 เปนการประยกุตใชวัสดุที่เหลือใช ที่มีอยูใกลตวัราคาไมสูงเกินไป เหมาะสมกับ
เกษตรกร และผูสนใจที่จะผลิตถานที่มีคุณภาพสูง และยงัสามารถเก็บน้ําสมควันไมซ่ึงเปนผลผลิตที่
มีคุณภาพสูงกวาตัวถานที่ผลิตไดเสียอีก อีกทั้งประโยชนที่นําไปใชเสมือนหนึ่งครอบจักรวาล ทีม่ี
คุณคานานับประการ ถารูจักใชและรูจกัวิธีการผลิต 
 

ตารางแสดงระยะเวลาการเผาถาน 
 

อุณหภูมิในเตา (องศา) 
 

อุณหภูมิท่ีปลองควัน 

ควันใสสีเทา 800 องศา 
สีมวงน้ําเงิน 700 องศา 

 

600 องศา 120 องศา 
500 องศา 

ระยะเวลาน้ํามนัทารออก 
85 องศา 

น้ําเงินปนขาว 

400 องศา 80 องศา 
300 องศา 75 องศา น้ําตาลปนขาว 
280 องศา 

ระยะเวลาน้ํามนัสมควันไมออก 

70 องศา 
200 องศา 60 องศา ขาวปนเทา 
150 องศา 

ไล ความชื้นในใบไม 
55 องศา 

 
หมายเหตุ ถาวัดอุณหภูมปิากปลองได 80˚C ใหเร่ิมเก็บน้ําสมควนัไมไดแลว และหยุดเก็บเมื่อ

อุณหภูมิ 150˚C เพราะถาเกบ็ตอไปจะมดีนิน้ํามันปน 
 
“มาคืนสูธรรมชาติดวยน้ําวิเศษจากธรรมชาติ น้ําสมควันไมไพศาลี (Wood Vinegar)” 
 
น้ําสมควันไมเปนของเหลวสีน้ําตาลใส มีควันไฟที่ไดมาจากการควบแนนของควันที่เกดิจากการ
ผลิตถานผานกระบวนการตกตะกอนเปนเวลา 3 เดือน หลังจากนัน้นาํมากรองจึงไดน้ําสมควันไมที่
มีคุณภาพ 
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คุณสมบัติมีฤทธิ์เปนกรดและประกอบดวยสารที่มีประโยชนมากชนดิมปีระสิทธิภาพ เชน 
 สามารถปองกันมด แมลงสาบและปลวกได (สําหรับมดถาพบมาก ควรใชติดตอกันเปน

เวลา 1 สัปดาห หลังจากนั้น ใชสัปดาหละ 2 – 3 คร้ัง) 
 สามารถใชขับไลเห็บ หมัด และรักษาโรคเรื้อนของสัตว กําจัดกลิ่น ขบัไลแมลงในคอก

สัตว และปองกันไมใหแมลงวางไข 
 ปองกันศัตรูพชื ขับไลแมลงทุกชนิด และแกโรคเชื้อราปองกันโรครากและโคนเนา เรง

การเจริญเติบโต และการกระตุนความตานทานโรค 
 

คุณสมบัติขางตน ผานการพิสูจนโดยเจาของสวนและฟารมปศุสัตวมากมาย ประโยชน
และวิธีใชน้ําสมควันไม (คิดเปนอัตราสวน 1 ชอนโตะ = 10 ซีซี หรืออัตราสวน 1 ปบ = 20 ลิตร) 
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 1. ดานการเกษตร (ควรใชตดิตอกันประมาณ 1 เดือนจึงจะเห็นผล เนื่องจากน้ําสมควัน
ไมไมใชสารเคมีจึงไมเหน็ผลทันที) 
 

ประโยชน วิธีใช อัตราสวน ตัวอยางอัตราสวน 
1.1 ปองกันโรคราและ
โคนเนาจากเชือ้รา 

ผสมน้ําฉีดพนลงดิน
กอนปลูกพืช 15 วัน 

1 : 100 น้ําสม 1 ชอนโตะ ตอน้ํา 1 ลิตร 
น้ําสม 20 ชอนโตะ ตอน้ํา 1 ปบ 

1.2 เพื่อเรงการ
เจริญเติบโต กระตุน
ความตานทานโรค 

ผสมน้ําราดโคนตนทุก 
7-15 วัน 

1 : 200 น้ําสม 5 ซีซี ตอน้ํา 1 ลิตร 
น้ําสม 10 ชอนโตะ ตอน้ํา 1 ปบ 

1.3 ปองกันศัตรูพืช 
ขับไลแมลงทุกชนิด
และเชื้อรา 

ผสมน้ําฉีกพนที่ใบทุก 
7-15 วัน 

1 : 200 น้ําสม 5 ซีซี ตอน้ํา 1 ลิตร 
น้ําสม 10 ชอนโตะ ตอน้ํา 1 ปบ 

1.4 เพื่อชวยในการ
สังเคราะหน้ําตาลของ
พืช (ชวยใหพชืผักและ
ผลไมมีรสหวาน) 

ผสมน้ําฉีดผลออน
หลังติดผลแลว 15 วนั 
และพนอกีครั้งกอน
เก็บเกีย่ว 20 วนั 

1 : 500 น้ําสม 2 ซีซี ตอน้ํา 1 ลิตร 
น้ําสม 4 ชอนโตะ ตอน้ํา 1 ปบ 

1.5 ปองกันมดและ
แมลง 

ผสมน้ําราดหรือพอ
บริเวณที่ม ี

1 :20 ใช
เขมขน 

น้ําสม 5 ชอนโตะ ตอน้ํา 1 ลิตร 

1.6 แกโรคเชื้อราใน
ยางพารา 

ทาหนายางพารา 1 : 20 น้ําสม 5 ชอนโตะ ตอน้ํา 1 ลิตร 
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2. ดานปศุสัตว (หมายเหต ุ : หากใชอัตราสวนที่เขมขนกวา 1: 20 ควรสวมถุงมือหรือ
ระมัดระวังในการใช) 
 

ประโยชน วิธีใช อัตราสวน ตัวอยางอัตราสวน 
2.1 เมื่อตองการขับไล
เห็บ หมดั รักษาโรค
เร้ือนของสัตว 

ผสมน้ําพนฉีดที่ตัว
สัตวอาทิตยละ 2-3 
คร้ัง 

เขมขน  

2.2 กําจัดกลิน่ และขับ
ไลแมลงในคอกสัตว 

ผสมน้ําราดพื้นในคอก
สัตวทุก 7 วนั 

1 : 100 น้ําสม 1 ชอนโตะ/น้ํา 1 ลิตร 
น้ําสม 20 ชอนโตะ ตอน้ํา 1 ปบ 

2.3 กําจัดกลิน่ขยะ 
และปองกันไมให
แมลงวางไข 

ผสมน้ําราดหรือพน
กองขยะ 

1 : 100 น้ําสม 1 ชอนโตะ/น้ํา 1 ลิตร 
น้ําสม 20 ช้ินโตะ ตอน้ํา 1 ปบ 

คําแนะนํา 
- ในการใชคร้ังที่ 1 – 2 ควรผสมกับสารเคมีที่ใชอยูเดิม ในอัตราสวนครึ่งตอคร่ึง ผสม

น้ําแลวทําการฉีดพน 
- ในการใชคร้ังถัดไป จึงเปลี่ยนมาใชน้ําสมควันไมเพียงอยางเดยีว โดยไมตองใช

สารเคมี สําหรับเกษตรกร ไมจําเปนตองใชเครื่องวัดอุณหภูมิ ใหใหวิธีสังเกตควันแทนไดเชนกัน 
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การผลิตกาซชวีภาพใชในครัวเรือน (ขนาด 200 ลิตร) 
 
อุปกรณ 
 1. ถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร 2 ใบ 
 2. ถังพลาสติก ขนาด 150 ลิตร 1 ใบ 
 3. ขอตอตรงเกลียวนอก 4 นิว้ 1 ตัว 
 4. ของอ 4 หุน พรอมตอปลาย 1 ตัว 
 5. ของอ 1 นิ้ว พรอมทอตอปลาย 60 ซ.ม. 1 ชุด 
 6. 3 ทาง 4 หุน พรอมทอตอปลาย 2 ทาง 1 ชุด 
 7. สายยาง 4 หนุ ยาว 2 เมตร 2 เสน 
 8. วาลว 4 หนุ  1 ตัว 
 9. หัวเตาแกสที่ขยายนมหนแูลว 1 เตา 
 
วัสดุ 1. มูลสัตว (มูลสุกร) 
 2. เศษอาหารบดละเอียด 
 
วิธีทํา/ขั้นตอน 

1. ประกอบสวนประกอบของถังทั้งถังหมัดและถังเก็บกาซ (ใช VCD ประกอบการ
บรรยาย) 

2. ใสมูลสัตว (มลูหมูผสมน้ําพอเหลว ประมาณ 50 กิโลกรัม หรือประมาณ ¼ ของ
ความสูงถัง) 

3. ทิ้งไว 7 วนั ใสเศษอาหารบดละเอียด 1 กโิลกรัม พรอมเติมน้ําจนถึงระดับน้ําลน 
4. ทิ้งไวพรอมกวนถังทุกวัน ๆ ละ 2 คร้ัง รอจนเกดิกาซในถังเก็บกาซกอน (หามเติม

เศษอาหารเมื่อยังไมเกดิกาซ) 
5. เมื่อเกิดกาซแลวจึงใสเศษอาหารครั้งละ 1 กิโลกรัม ใหจุลินทรียยอยแลวเกิดกาซจน

เต็มถัง 
6. ทดสอบประสิทธิภาพโดยการใชกาซใหหมด จากนั้นทดลองใสเศษอาหาร 1 

กิโลกรัมถาเกิดกาซจนเตม็ถังแสดงวาระบบใชงานได ถาพบวากาซไมเต็มถังใหรอ
อีก 7 วัน แลวจึงเติมเศษอาหารลงไป 
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ประโยชน 
1. ใหพลังงานในรูปของกาซชีวภาพ (ใชหุงตม, ประกอบอาหาร) 
2. ลดปญหามลภาวะและสภาพแวดลอม 
3. กากที่ผานการยอยสลายแลวสามารถนําไปเปนปุยน้าํ, ปุยแหงได 

 
อ่ืน ๆ กาซชีวภาพสามารถนํามาฟอกและบรรจุในถังกาซนี้ใชในครัวเรือนได 

 
ไบโอดีเซลจากน้ํามันพชืใชแลว 

 
ไบโอดีเซลคืออะไร 
 ไบโอดีเซล คือสารเอสเทอรของกรดไขมนัไดจากการนาํ น้ํามันพืช จากพืชหรือสัตวไป
ผานขบวนการทางเคมี (แอลกอฮอร) เมทานอลหรือเอธานอล และแยกเอาไขกรีเซอรอลออกไป
ขบวนการดังกลาวเรียกวา ปฏิกิริยาทรานเอสเตอริฟเคชั่น (Transesterification) ผลิตภัณฑทีไ่ดมี
สองสวน ประกอบดวย กลีเซอรีน (มีลักษณะเปนของแข็งสีดําหรือสีน้ําตาลขึ้นอยูกับสีน้ํามันที่
นํามาทํา) และใบโอดีเซล ซ่ึงสามารถใชแทนทีเ่ชื้อเพลิงดีเซลในเครื่องยนตที่มรีอบหมุนเร็วและ
รอบหมุนชา ปฏิกิริยาดังกลาวถูกคิดคนในประเทศเยอรมนันีเกนิกวา 100 ปมาแลว 
 
ไบโอดีเซลดีตอเคร่ืองยนตอยางไร 
 การใชไบโอดีเซล เปนผลดีตอเครื่องยนตดเีซลและยืดอายกุารใชงานของเครื่องยนต 
เพราะไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติในการหลอล่ืนดีกวาเชื้อเพลิงดีเซล สามารถใชแทน
เชื้อเพลิงดีเซลได 100% โดยไมมกีารเปลี่ยนแปลงในดานกําลังเครื่องยนต ความสามารถในการ
ติดตั้งเครื่องยนตและกําลังการหมุนของเครื่องไบโอดีเซล ใหคาซีเทนที่สูงกวาเชื้อเพลิงดีเซล (วีเทน 
53 หรือมากกวาเทยีบกับซเีทน 47 สําหรับเครื่องยนตดีเซล หมุนเร็ว) มีความหนืดใกลเคียงกบั
เชื้อเพลิงดีเซล มีความคงตัวท่ีดี มีคาจุดวาบไฟสูงกวาเชือ้เพลิงดีเซลมาก (167 เทียบกับ < 52 องศา
เซลเซียส) จึงมีความปลอดภัยในการขนสงและเก็บรักษา 
 ใชไบโอดีเซลมีคุณสมบัติในการหลอล่ืนเปนเยีย่ม ถนอมรักษาเครื่องยนต ลดการเสียดสี
ของโลหะในเครื่องยนตไดดกีวาการใชเชื้อเพลิงดีเซล รายงานจากประเทศมาเลเซียกลาววาการ
ใชไบโอดีเซลแมเพียง 5% กล็ดการเสียดสีระหวางโลหะในระบบไดอยางมีนัยสําคัญเทียบกับการใช
แตเพยีงเชื้อเพลิงดีเซล การใชไบโอดีเซลหลอล่ืนเครื่องยนต สามารถแทนที่หวัเชือ้ผสมเชื้อเพลิง
ดีเซลได โดยสามารถผลิตไดเองในประเทศไทย ไบโอดีเซลใชเปนเชือ้เพลิงในเครื่องยนตดเีซลได
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ทุกชนิดทั้งรอบหมุนเร็ว และรอบหมุนชาไดทันทีทันใด เมื่อใชงานในประเทศไทย (อุณหภมูิ
กลางวัน 15 – 40 องศาเซลเซียส) จะใชในอัตราสวนเทาใดก็ได โดยไมตองทําการดดัแปลงชิ้นสวน
เครื่องยนตแตอยางใด 
 
การผลิตไบโอดีเซล 
 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามนัพืช อาศัยปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชั่น โดยการเปลี่ยน
ไตรกลีเซอไรด (ไตรอัลคิลเอสเตอร) ไปเปนไบโอดีเซล (โมโนอัลคิลเอสเตอร) การทําปฏิกิริยา
ระหวางไตรกลีเซอไรด ที่มีอยูในน้ํามันพืชกับแอลกอฮอร โดยทั่วไปจะใชเมทานอน (เนื่องจาก
เกิดไบโอดเีซลดีกวาใชเอธานอล อีกทั้งใชปริมาณที่นอยกวาและราคาถูกกวา) โดยการสรุปการ
ผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพชืหรือไขมันสัตวที่สารเคมีเขาเกี่ยวของ 3 ตัวคือ 
 

 น้ํามันพืชที่ใชแลวหรือยังไมไดใช 
 แอลกอฮอล/ใชเมทานอล 
 สารเรงปฏิกิริยาใชดาง (โซดาไฟ) เปนตัวเรงใหเกดิไบโอดีเซลเร็วขึ้น ไดแก
โซเดียมไฮดร็อกไซด หรือโปแตสเซียมไฮดร็อกไซด (ถาทาํ 2 ขั้นตอนใชกรดดวย) 

 
วัตถุดิบในการผลิต 

1. น้ํามันพืชเกาใชแลว 
2. โซเดยีมไฮดรอกไซด (NaOH) เรียกทัว่ไปวา โซดาไฟ ใช 0.5% ของน้าํหนักน้ํามนัพชื 

(น้ํามันพืช 1 ลิตร โซดาไฟ 6 กรัม) 
3. เมทานอล (Methanol) 20% ของน้ําหนักน้าํมันพืช (น้ํามนัอืช 1 ลิตร แอลกอฮอล 200 

ซีซี) 
 
อุปกรณหลักท่ีจําเปน 

1. ปมหอยโขง สําหรับการถายน้ํามันไปยังถังตาง ๆ รวมท้ังใชในการผสมเมทานอล 
และไลความชืน้ 

2. ถังตมสแตนเลส ขนาดขึ้นอยูกับปริมาณที่ตองการ ผลิตในแตละครั้ง 
3. ถังพลาสติกขาวใส สามารถมองเห็นน้ํามนัหรือน้ําไดสําหรับใชถังแยกกลีเซอรีน ถัง

ลางน้ําถังเก็บ 
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ขั้นตอนการผลิต 
1. อุนน้ํามันใหอุณหภูมิอยูระหวาง 50-60 องศา C หากมนี้าํปน ตองตมใหเดือด ไลน้ํา

จนหมดแลวรอใหอุณหภูมิลดลงอยูที่ 50-60 องศา หากสงูเกินกวานี้ จะทําใหเมทานอลระเหยได 
2. เติมเมทานอลที่ละลายโซเดยีมไฮดรอกไซดไวแลว โดยคอย ๆ ผสมจนน้ํามันพืชกับ

เมทานนอลเขากันจนเปนเนือ้เดียวกัน กอนจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี สังเกตเหน็น้ํามันยังใส ขณะผสม
น้ํามันก็เร่ิมขุนขน ตอมาจะเกดิการแยกตวัของกลีเซอรีนและน้ํามันกลับมาเริ่มใสอีกครั้ง 

3. ปลอยใหน้ํามนัไบโอดีเซล กับกลีเซอรีน จนหมดสังเกตจากปริมาณกรีเซอรีน จน
หมดไมเพิ่มขึน้เมื่อปลอยทิ้งไวนาน ๆ 

4. แยกน้ํามันไบโอดีเซลที่อยูดานบนจะมีสีใส (กลีเซอรีนอยูดานลางจะมีสีดําคล้ํา) มา
ทําการลางดวยน้ํา เพื่อขจดั กลีเซอรีน เมทานอล ส่ิงสกปรกอื่น ๆ ที่ปนอยูในน้ํามนัออกไป โดยใส
ในถังลาง เติมน้ําเปลาเทากับน้ํามันไบโอดีเซล ใหน้ําอยูเหนือวาลวตัวบนเล็กนอย สวนวาลวตวัลาง
ใชปมดูดน้ําออก และวาลวตัวบนเปนทางน้ําเขา เมื่อเปดปมน้ํา น้ํากจ็ะดดูจากดานลาง แลวฉีดเขา
วาลวดานบน ซ่ึงดานในวาลวตัวบนใหใสของอเพื่อใหน้ําพุงไปขางถังและเปนการลางถังน้ํามันไป
ในตัว คร่ึงชั่วโมงน้ําขาวคลายนมจึงเปลี่ยนถายน้ําหาม ทําอีก 2-3 คร้ัง หรือน้ําลางสีใสขาขุนไมมาก
นัก ก็เปนอันใชได 

5. น้ํามันไบโอดีเซลที่ผานขบวนการลางน้ําแลว มาอุนใหรอนเล็กนอย ใชทอพวีีซี 
ปดหัว แลวใชหัวมินิสปริงเกอรแบบฉีดฝอย หาซื้อไดจากรานขายเครื่องมือเกษตร น้าํหยด วางทอ
ฉีดฝอยดานบนถัง ดังรูป ขอสําคัญ ปมน้ําควรมีตัวควบคุมไฟ ที่เรียกวา ดิมเมอร คุมไมใหปมน้าํ
หมุนเร็วเกินไป จะทําใหแรงดันน้ํามันฉดีแรงเกินไป เพราะรูสปริงเกอรออกมามีขนาดเล็กมาก อาจ
ทําใหทอพลาสติกและสปริงเกอรหลุดหรอืแตกเสียหายได ฉีดฝอยไปเรื่อย ๆ จนน้ํามันใสจนไดที่ 
คือใสขวดสองดูตัวหนังสือดานหลังเห็นชดัเจนก็ใชได 
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ตารางเทียบอัตราสวนการใชโซดาไฟและเมทิลแอลกอฮอล 
 

น้ํามันพืชใชแลว 
(ลิตร) 

โซดาไฟ (กรัม) เมทิลแอลกอฮอล (ลิตร) สวนผสมรวม (ลิตร) 

1 6 200 ซีซี 1.2 
5 30 1 6 
10 60 2 12 
15 90 3 18 
20 120 4 24 
25 150 5 30 
30 180 6 36 
35 210 7 42 
40 240 8 48 
45 270 9 54 
50 300 10 60 
55 330 11 66 
60 360 12 72 
65 390 13 78 
70 420 14 84 
75 150 15 90 
80 480 16 96 
85 510 17 102 
90 540 18 108 
95 570 19 114 
100 600 20 120 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
146

อันตรายเกี่ยวกับสารเคมี 
 1. เมทานอล Mathanol เปนวัตถุไวไฟ ควรเก็บไวในทีร่ม หางจากจดุที่อาจจะเกิด
ประกายไฟ และระมัดระวังในขณะทําการผลิตไบโอดีเซลเปนพิเศษ ซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดเพลิง
ไหมได หากดืม่อาจทําใหตาบอดหรือเสียชีวิต และสามารถซึมเขาสูรางกายทางผิวหนงัได 
 
 2. โซเดียมไฮดรอกโซด โปรแตสเซียมไฮดรอกไซด เปนสารเคมีที่ทําอันตรายที่หาม
สัมผัสโดยตรง ซ่ึงเปนสาเหตทุําใหผิวหนังไหม 
 3. สารละลายโซเดียม โปรแตสเซียม เมท็อกไซด ซ่ึงไดจาก โซเดียม โปรแตสเซียม 
ไฮดรอกไซด ผสมกับ เมทานอล จะเปนสารที่อันตรายเพิ่มมากขึ้น เนือ่งจากไอพษิจะทําลายระบบ
ประสาทหากสูดดม ทําใหหมดสติหรืออาจเสียชีวิต และจะมีความไวไฟเพิ่มมากขึ้นดวย 
 4. หามเทกรดซัลฟูริกใสเมทานอลโดยตรง จะเกดิปฏิกิริยาทางเคมีอยางรุนแรง อาจเกิด
การระเบิดขึ้นได 
 
ขอควรระวัง : ในทุกขั้นตอนที่มีสารเคมีเขามาเกี่ยวของทั้ง เมทานอล กรด ดาง หรือสารเคมีอ่ืน ๆ 
ควรสวมถุงมือ หนากากปองกัน และแวนตา ตลอดเวลา และควรไมใหผูเกี่ยวของอยูหางจากบริเวณ
ดังกลาว เนื่องจากไอของสารเคมีมีพิษ หากสูดดมเขาไป และระมดัระวังส่ิงที่อาจกอใหเกิดประกาย
ไฟ เพราะเมทานอลติดไฟ และเกิดระเบิดได 
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