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เยาวดี ทรัพยพลับ : การจัดการความรูเพื่อความยั่งยืนของกลุมเกษตรกรผูปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
: ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ. 104 หนา.
ตั้งแตจนถึงปจจุบันอาชีพหลักของคนไทยก็คือเกษตรกรรม จนมาถึงยุคการเปลี่ยนแปลง
ทางอุตสาหกรรม ทําใหวิถีชีวิตแบบเดิม เปลี่ยนไป เกษตรกรตองพึงปจจัยภายนอกในการผลิตเพิ่มมากขึ้น
จนกระทั้งปจจุบันเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายตอหลายครั้ง ทําใหมนุษยตองประสบปญหาขาดแคลน
อาหาร เพื่อแกปญหาดังกลาวในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกระบวนการจัดการความรู
เพื่อความยั่งยืนของกลุมเกษตรกรผู ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตําบลหวยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม และศึกษาปญหา อุปสรรคของการการจัดการความรูในการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เพื่อ
นําเสนอแนวทางเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนากลุมใหใหยั่งยืน และสามารถพึ่งพาตนเองได อีกทั้งยัง
เปนการรวบรวมความรูในการทําการเกษตรเพื่ อเผยแพรแกบุคคลที่สนใจทั่วไป ผูศึกษาใชวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพดวยการสังเกตแบบมีสวนรวม และการสัมภาษณระดับลึก
ผลการศึกษาพบวา การจัดการความรูดานการปลูกผั กปลอดภัยจากสารพิษ ประกอบดวย
การจัดการความรูดานการผลิต ดานการควบคุมคุณภาพ และดานการควบคุมปริมาณ ปญหาและอุปสรรค
ที่พบในการศึกษาเรื่องการจัดการความรูดานการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ คือ ปจจัยภายนอก ไดแก
สภาพดินฟาอากาศ การเกิดโรคพืชระบาด และศัตรูพืช และปจจัยภายใน ไดแก เกษตรกรมีการศึกษานอย
พื้นที่ในการปลูกเปนพื้นที่เดิมและมีจํากัด แนวทางเพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
จะเกิดขึ้นจากปจจัยภายในกลุมเอง ไดแก การมีโรงเรี ยนเกษตรกร จัดใหมีการอบรมถายทอดความรูอยาง
สม่ําเสมอ การสรางเครือขายความรูกับภายนอกองคกร มีการจัดทําเอกสารความรูใหเปนระบบ
ทั้งนี้การพัฒนากลุมเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษใหเปนองคกรแหงการเรียนรูนั้น
ทําใหเกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพหลักของตน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการมีรายไดอยางตอเนื่อง
มีความยั่งยืนสามารถพึงพาตัวเองได สามารถถายทอดความรูใหแกคนอื่นที่สนใจ
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From the past until the present, the main occupation of the Thai people is agriculture.
Until the arrival of the industrial era that makes the traditional way of life changed. Farmers
rely on external factors to increase their production. Until today, natural disasters occur many
times. The human faces food shortages. To solve this issue, the purpose of this study is to
investigate the process of knowledge management for the sustainability of the farmers who
grow organic vegetables from Huaypra, Dontum district, Nakhon Pathom province and study
the problems and difficulties of knowledge management of growing organic vegetables. To
propose an approach to be useful in the development and sustainable self-reliance. It also
gathers on the knowledge of agriculture to distribute to interested parties. The study used
qualitative research methods by using participatory observation and in-depth interviews.
The results have shown that knowledge management of growing organic vegetables
includes knowledge management in production, quality control and quantity control. Problems
and difficulties have been found in the study of knowledge management of growing organic
vegetable are external factors including climate condition, epidemics in plants and pest.
Moreover, internal factors, including less educated farmers, growing area in the same and
limited area.
Approaching for developing a group of farmers to be a learning organization occurs
within the group by itself e.g. a farmer school that provides regular knowledge training,
networking with external organization, manipulation document knowledge system. However,
the development of groups of farmers who grow organic vegetables to be the learning
organization make the farmers are sustainable in their occupation, better life quality from
continuously earning, sustainable, self-reliant, convey knowledge to other who are interested
and systematically knowledge stored.
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กิตติกรรมประกาศ
การทําวิทยานิพ นธฉบับนี้ สํา เร็จไดดวยความกรุณาจากอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
ดร.พิ ทั ก ษ ศิ ริ ว งศ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ประธานกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ แ ละ
กรรมการ ที่ ก รุณ าเป นกรรมการสอบวิท ยานิ พ นธ คอยให คํา ปรึก ษา ให คํา แนะนํา ในการ
ตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ เปนอยางดี ผูวิจัยซาบซึ้งในพระคุณเปนอยางยิ่งและขอบคุณ
ไว ณ โอกาสนี้กราบขอบพระคุณ ทานประธานกลุม รองประธานกลุม คณะกรรมการกลุมและ
สมาชิ ก กลุ ม ทุ ก ท า น ที่ ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ และความอนุ เ คราะห ใ นการเก็ บ ข อ มู ล กราบ
ขอบพระคุ ณ คุ ณ แม (สุ ริ น ทร ทรั พ ย พ ลั บ ) คุ ณ พ อ (อนั น ต ทรั พ ย พ ลั บ ) ที่ เ ป น ผู ใ ห
ทุนการศึกษา ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษา คอยแนะแนวทางในการดําเนินชีวิต และเปน
แรงบันดาลใจใหลูกมีความสนใจในในการนําเอาความรูดานวิชาการมาศึกษากระบวนการ ทําการ
เกษตรกรรม โดยที่ทั้งพอและแม มีอาชีพรับราชการ สังกัดกรมวิชาการเกษตร คอยในการชวยเหลือ
ให คํ า แนะนํ า กั บ ชาวบ า นได มี ค วามเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นา และรวบรวมความรู ที่ มี อ ยู ข อง
เกษตรกร เปนเปนระบบ และสามารถถายทอดใหกับบุคคลที่สนใจไดตอไป ขอขอบคุณแรงบันดาล
ใจจากคุณยาย (พนม ลบแยม) ที่อยากเห็นหลานสาวประสบความสําเร็จและรอคอยมาแสดงความ
ยินดีกับหลาน กําลังใจจาก คุณลุง คุณปา คุณอา คุณนาและนองสาว ทุกคน ที่ใหกําลังใจสนับสนุน
เรื่องการศึกษาตลอดมา และเพื่อน ทายสุดนี้ ขอขอบคุณผูที่มีสวนรวมในการทําวิทยานิพนธทุก
ทาน ในทุก ๆ ขั้นตอน หากบุคคลใดที่มิไดเอยนาม ผูวิจัยใครขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย
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