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บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงคุณภาพเร่ืองน้ี มุ่งศึกษาชาวนาผู้สร้างองค์ความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองถึงวิธีการทำานา 
เพื่อการหลุดพ้นจากการเกษตรกระแสหลัก โดยสืบค้นจากภูมิปัญญาในการทำานา 3 ยุคของชุมชนบ้านดอน คือ  
1) ในยุคการทำานาเพื่อยังชีพ 2) ยุคการทำานาแบบเกษตรกรรมเคมี และ 3) ยุคการทำานาแบบอินทรีย์ หลังจากนั้น 
ได้วิเคราะห์เพื่อหาวิธีการเรียนรู้ และรูปแบบการสร้างความรู้ที่เกิดขึ้นในยุคการทำานาแบบอินทรีย์ รูปแบบการสร้าง
ความรูบ้นฐานของชมุชน ประกอบดว้ย 1) กระบวนการเรยีนรูใ้นรปูกลุม่ของชมุชน 2) การเรยีนรูแ้ละวธิกีารเรยีนรู ้
ที่ได้รับจากโรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ 3) ความรู้จากผู้รู้ภายนอกชุมชน 4) ชุดความรู้การทำานาในอดีตที่เคยม ี
ในชุมชน และ 5) ระบบความสัมพันธ์และระบบวัฒนธรรมของชุมชนที่เกื้อกูลให้ชาวนาบ้านดอนประสบผลสำาเร็จ
ในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบ เป็นการยืนยันให้คนในสังคมและคนที่ทำางานกับคนชนบทตระหนักและ
ยอมรับในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนล้วนมีศักยภาพ และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน

Abstract

This qualitative research was to study function of farmers who created a self-
learning knowledge body about rice farming method in order to released themselves 
from the mainstream farming by searching out of 3 generations rice farming wisdom 
of Ban Don community. Their generations could be classified as 1) Subsistently rice 
farming generation, 2) Chemically agricultural rice farming and 3 ) Organic-agricultural 
rice farming generation. Thereafter, the analysis was conducted to find out their learning  
methods and patterns of knowledge creation process. They seemed consisted of  
1) Group learning process of the community 2) Learning and how to learn from Farmer 
School of Khao-Khwan Foundation 3) Knowledge transferred from scholars outside 
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the community 4) Knowledge package of previous rice farming in the community and  
5) Community’s relationship system and cultural system facilitating Ban Don farmers’ 
success in their self-creation of knowledge body. 

The recommendations from the discovery of the research were confirmative 
to have people in our society and someone who work with the rural people to realize 
and accept the human potentiality that everybody individually has one’s own potential 
and has equal dignity of human being.

คำาสำาคัญ: การทำานาแบบอินทรีย์, รูปแบบการสร้างความรู้, วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

Keywords: organic rice farming, knowledge creation pattern, self-learning method, group 
learning process of community

บทนำา

การรีบเร่งเพื่อเพิ่มผลผลิตการทำานา ปลูกข้าว ตามแบบการเกษตรแผนสมัยใหม่ที่มุ่งเน้น 
การใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร การใช้สารเคมีเพื่อจำากัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี ได้ก่อให้เกิดปัญหา 
กบัเกษตรกรผูท้ำานาปลกูขา้วอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้จากการเสือ่มสภาพของ ดนิ น้ำา รวมถงึระบบนเิวศในแปลงนา 
ที่ขาดความสมดุล ปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกรที่ทรุดโทรมเนื่องจากมีสารเคมีตกค้างในร่างกาย ภาระ 
หนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำานา ปลูกข้าว ตามแนวการส่งเสริม 
เกษตรกรรมแผนใหม่ ได้มีเกษตรกรผู้มีอาชีพทำานา ปลูกข้าว กลุ่มหนึ่งที่ได้พยายามต่อสู้เพื่อความอยู่รอด 
ในอาชีพ ได้กลับไปสู่การทบทวนปัญหาอุปสรรคการทำามาหากินของตนเองว่าเกิดจากเร่ืองใด ซึ่งหมายถึง 
เรื่อง ทำาอย่างไรถึงจะลดต้นทุนการทำานา ปลูกข้าว ลดปัญหาภาระหนี้ที่ก่อและเพิ่มขึ้นในทุกปี มีธรรมชาติ 
อดุมสมบรูณเ์กือ้กลูในแปลงนา และตนเองไมต่อ้งเจบ็ปว่ยหรอืเจบ็ปว่ยนอ้ยลงจากการทำานา ปลูกขา้ว แนวทาง
เลือกหนึ่งก็ คือ การหันกลับไปพิจารณาอดีตที่คนรุ่นก่อนทำาการเกษตรทำานา ปลูกข้าวว่า ทำาไมจึงเลี้ยงชีพ  
เลี้ยงครอบครัวอยู่ได้ มีความรักความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนบ้าน ชุมชนมีความผูกพันที่ดีต่อกัน ซึ่งตรงกัน
ขา้มกบัคนรุน่ปจัจบุนัทีป่รากฏอยูโ่ดยสิน้เชงิ การทบทวนเรือ่งราวตา่ง ๆ  พบวา่ ถา้เลอืกทีจ่ะกลบัไปสูก่ารผลติ
แบบดัง้เดมิในเรือ่งบางอยา่งกส็ามารถทำาได้ และมีบางเรือ่งไมส่ามารถทำาไดเ้พราะกระแสการเปลีย่นแปลงของ
สังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่จะทำาอย่างไรให้สามารถอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
อย่างรู้เท่าทัน และมีความเหมาะสมกับการดำาเนินชีวิตที่ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้การครอบงำาจากการผลิตตาม
เกษตรแผนใหม่ ทางเลือกที่ควรจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและมีความสอดคล้องเหมาะสมสำาหรับตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุดก็ คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ที่มี 
ผลตอ่การเพิม่คา่ใชจ้า่ยโดยเฉพาะสิง่ทีไ่ม่จำาเปน็ ฟุม่เฟอืย เครือ่งอำานวยความสะดวกตา่ง ๆ  และเปลีย่นแปลง
รูปแบบการผลิตการเกษตรแผนใหม่ (ที่ทางการเคยส่งเสริม) มาเป็นการทำาการเกษตรที่ตนเองสามารถ 
ควบคุมได้ เช่น การทำานา ปลูกข้าว ปลอดสารพิษ การงดใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ก็จะทำาให้เกษตรกรสามารถ
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รอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ  แต่ประเด็นสำาคัญคือ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการเกษตรใหม่ตนเองต้องเรียนรู้ 
และสร้างความรู้ เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนการเกษตรตามรูปแบบที่ตนเองเลือก (เกษตรกรรมทางเลือก)  
ว่าเป็นอย่างไรที่จะทำาให้เกษตรกรสามารถอยู่รอดได้

การอาชีวศึกษาตามความหมายของ พนิต เข็มทอง (2548) หมายถึง “กระบวนการสร้างเสริม
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในด้านวิชาชีพแก่บุคคล และเยาวชนทั่วไปตามความถนัด ความสนใจ และ
เปน็ไปตามความตอ้งการกำาลงัคนของทอ้งถิน่และของประเทศ เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถประกอบอาชพี มรีายได ้
และดำารงชวีติได้อย่างผาสกุในสงัคม” การบรรลเุปา้หมายดงักลา่วจำาเปน็ตอ้งใหค้วามสำาคญักบัการอาชวีศกึษา 
ทัง้ในระบบ นอกระบบ รวมทัง้การศึกษาตามอธัยาศยั อกีทัง้ตอ้งคำานงึถงึความสมัพนัธท์ีเ่ชือ่มโยงระหวา่งกนั 
การทำาความเข้าใจถึงกลไกการเรียนรู้และการสร้างความรู้ของชุมชนในเชิงลึก ภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยใหค้วามสนใจกบัคำาถามวา่เกษตรกรในชนบททำาได้
อย่างไรจงึสามารถนำาพาตนเองและชมุชนรอดพน้จากวกิฤตของเกษตรกรรมแผนใหมจ่นทำาใหช้มุชนเขม้แขง็
อยู่ภายใต้กระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมที่ครอบงำาสังคมไทยอย่างเข้มแข็ง 

คำาถามหลักในการวิจัย

ในชุมชนชาวนาที่อยู่ภายใต้สังคมทุนนิยมปัจจุบัน และเคยถูกครอบงำาความคิดในด้านวิถีการ 
ทำานาให้ดำาเนินตามรูปแบบการเกษตรแผนใหม่ มีรูปแบบการเรียนรู้และสร้างความรู้ของตนเองอย่างไร 
จึงหลุดรอดจากการครอบงำา และสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชนได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาชุมชนชาวนาที่เรียนรู้และสร้างความรู้ของตนเองจนสามารถ
เปลี่ยนแปลงวิถีการทำานาของตนเอง และสามารถพึ่งพิงตนเอง แก้ไขปัญหาของตนเองได้โดยไม่ต้อง 
รอคอยความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  เพือ่สบืคน้ภมูปิญัญาและอธบิายถงึความแตกตา่งในดา้นการทำานาแบบดัง้เดมิในอดตีกอ่นยคุ
การปฏิวัติเขียว การทำานาในยุคเกษตรกรรมเคมี และภูมิปัญญาในการทำานา ณ ปัจจุบัน

2.  เพือ่วเิคราะหห์ารูปแบบการสร้างความรู ้และการเรยีนรู ้วธิกีารทำานาของชาวนาในชมุชนชาวนา
ที่รอดพ้นจากการครอบงำาจากวิถีการทำานาแบบเกษตรกรรมแผนใหม่

วิธีการวิจัย

ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวการวิจัยแบบปรากฏการณ์
วิทยา (Phenomenological Research) ซึ่งการวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยาเป็นการศึกษาทัศนะต่อ
สภาวะการมีอยู่ ดำารงอยู่ (Existence) ของมนุษย์โดยมุ่งทำาความเข้าใจความหมายประสบการณ์ชีวิตที่
บุคคลได้ประสบเป็นหลัก (ชาย โพธิสิตา, 2549: 189) “ความหมาย” ของผู้มีประสบการณ์ในการวิจัยนี้  
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คือ การหาคำาตอบว่าการได้ประสบกับเหตุการณ์นั้นมีความหมายอย่างไรสำาหรับผู้ที่ได้ประสบมัน หรือ
ประสบการณ์ในเรื่องนั้นมีความหมายอย่างไร (Cohen & Omery, 1994) ดังนั้นความหมายในการวิจัยนี้ 
จึงหมายถึง “ความหมาย” ของชาวนาที่ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ของตนเอง โดยชาวนาได้ให้ความหมาย 
ต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ชาวนาเป็นผู้ใช้ในการสร้าง
ความรู้ใหม่ในเชิงปฏิบัติ ด้วยการนำาองค์ประกอบนั้น ๆ  มาคิดร่วมกันภายใต้ระบบสังคมวัฒนธรรมภายใต ้
บริบทชุมชนของตนเอง

ขั้นตอนการวิจัย

ขัน้ตอนการสบืคน้รปูแบบการสรา้งความรูบ้นฐานชมุชนของชาวนา ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอนยอ่ย  
คือ 1) การศึกษาข้อมูลชุมชน ซ่ึงเป็นบริบทที่เป็นพ้ืนฐานสำาคัญของการสร้างความรู้ของชาวนา และ  
2) การศึกษาเพื่อหารูปแบบการสร้างความรู้ของชาวนาบนฐานของชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1)  การศกึษาขอ้มลูชมุชน ผูว้จิยัตอ้งการอธบิายถงึบรบิทของชมุชน ระบบวฒันธรรม ภมูปิญัญา 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันอย่างเป็นองค์รวมกับกระบวนการสร้างความรู้ของชาวนา ผู้วิจัยจึงกำาหนดการศึกษา
ข้อมูลชุมชนตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

 (1) ประวัติและความเป็นมาของชุมชน

 (2) การทำามาหากินของชุมชน

 (3) การปกครองและสถานที่สาธารณะ

 (4) ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 (5) ระบบความเชื่อ คุณค่า และวัฒนธรรมชุมชน

 (6) ระบบความสัมพันธ์ภายในและภายนอกชุมชน

 (7) ประเพณีและพิธีกรรมของชุมชน

 (8) การเปลี่ยนแปลงของชุมชน

2) การศึกษาเพื่อหารูปแบบการสร้างองค์ความรู้ของชาวนาบนฐานของชุมชน ซึ่งศึกษาจาก
ปรากฏการณจ์รงิทีเ่กดิขึน้ในชมุชนทีเ่ลอืกศึกษา โดยใชแ้นวทางการวจิยัแนวปรากฏการณว์ทิยา (Phenom-
enological Research) โดยผู้วิจัยใช้แนวทางปรากฏการณ์วิทยาแนวอรรถปริวรรต (Hermeneutic 
Phenomenology) ของ Heidegger (1889-1976) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการทำาความเข้าใจ 
“ความหมาย” ของประสบการณใ์นทศันะของบคุคลผูไ้ดร้บัประสบการณน์ัน้ Heideggerไมไ่ดใ้หค้วามสนใจ 
โครงสร้างของการรับรู้มากนักแต่เน้นการหาความหมายโดยการมองผ่านจากสิ่งที่ปรากฏ (Appearance)  
ไปยงัความหมายทีอ่ยู่เบือ้งหลงัของสิง่นัน้ (ชาย โพธสิติา, 2549: 49) การวจิยันีจ้งึมุง่ทำาความเขา้ใจความหมาย 
ประสบการณ์ชีวิตของชาวนาในการสร้างองค์ความรู้ของตนเอง
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การตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจัย 

1)  ขัน้ตอนการตรวจสอบความถกูตอ้งเชงิเนือ้หาของผลการศกึษา โดยเมือ่ผูว้จิยัไดข้อ้สรปุทีเ่ปน็
สาระของงานวิจัย จากขั้นตอนย่อยที่ 1 และ 2 ในขั้นตอนการวิจัยแล้วผู้วิจัยจะนำาผลการศึกษาทั้งหมด
เข้าไปยังพื้นที่ศึกษา และจัดเวทีชาวบ้านเพื่อนำาเสนอผลการศึกษาให้ผู้ที่ให้ข้อมูลทั้งหมดร่วมกันพิจารณา 
โดยผู้วิจัยใช้แนวคำาถามว่า เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของหมู่บ้านของท่าน เป็นเรื่องของท่าน หรือท่าน 
เปน็ผูก้ระทำาดว้ยตนเอง ใชห่รอืไม ่ถา้สว่นใดไมต่รงกบัความเปน็จรงิจะแกไ้ขอยา่งไร เมือ่รวบรวมความเหน็ 
จากชาวนาผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยดำาเนินการแก้ไข

2)  ขัน้ตอนการควบคุมความถกูตอ้งเชงิทฤษฎโีดยตรวจสอบกบัวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่แกไ้ข
ในขั้นตอนย่อยที่ 1 และ 2 ในขั้นตอนการวิจัย เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาจะอธิบายถึงความถูกต้องเชิงเนื้อหา
ของผลการศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบจากชาวนาผู้เป็นเจ้าของเรื่องราวและมีความเที่ยงตรงกับวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง

การเลือกพื้นที่และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก

การเลอืกพืน้ทีศ่กึษา ผูว้จิยัเลอืกศกึษาในชมุชนชาวนาทีม่คีวามชดัเจนดา้นการสรา้งภมูปิญัญาใน
การทำานาของตนเอง โดยชมุชนทีศึ่กษาตอ้งเปน็ชมุชนทีผ่า่นประสบการณก์ารทำานาตามรปูแบบทัง้ 3 ชว่งเวลา  
คือ การทำานาในอดีตก่อนการปฏิวัติเขียว การทำานาตามรูปแบบเกษตรกรรมกระแสหลัก และการทำานา 
แบบอินทรีย์ หลังจากศึกษาเอกสารและปรึกษาผู้รู้ (ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี: ผู้วิจัย)  
แล้วจึงเลือกชุมชนบ้านดอน ตำาบลบ้านดอน อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย 

การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในการเข้าถึงข้อมูลและตัวผู้ให้ข้อมูลหลัก 
หลังจากผู้วิจัยได้สนทนากับกลุ่มผู้นำาชุมชนแล้ว ทำาให้สามารถเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
ดังนี้

1)  การเลอืกผูใ้หข้อ้มูลในวธิกีารศึกษาขัน้ตอนยอ่ยที ่1 ขัน้การศกึษาขอ้มลูชมุชน ผูว้จิยัคดัเลอืก 
ผู้ให้ข้อมูลโดยวิธีการ 3 วิธี ดังนี้

  1.1 สุม่โดยวธิเีฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คอื คดัเลอืกผูท้ีส่ามารถใหข้อ้มลูได ้
และจะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจนได้ข้อมูลครบถ้วนและข้อมูลมีความเข้มข้นเพียงพอ (Thick Information) 
ที่จะให้ภาพที่ต้องการ และสามารถเชื่อมโยงกับการสร้างความรู้ของชาวนาได้

 1.2 คัดเลือกกลุ่มผู้นำาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการรวมทั้งผู้รู้เพ่ือจัดประชุมกลุ่มสนทนา 
(Focus Group) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

 1.3 คัดเลือกเอกสารขั้นที่สองจากมูลนิธิข้าวขวัญ สำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอ สถาบัน 
การศึกษาในพื้นที่ วัด สถานีอนามัย และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
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2) การเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักในขั้นตอนการศึกษาขั้นตอนย่อยที่ 2 ขั้นการศึกษาเพื่อหารูปแบบ
การสร้างความรู้ของชาวนาบนฐานของชุมชน ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธีการสุ่มแบบ Snowball 
Sampling กลา่วคือ คัดเลอืกผูท้ีส่ามารถใหข้อ้มูลใหไ้ดใ้นรายแรกโดยการพูดคยุกบัผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในขบวนการจัดการความรู้ของชุมชน เช่น ผู้นำาชุมชน มูลนิธิข้าวขวัญ พัฒนากรประจำาตำาบล ฯลฯ

3) เมื่อผู้วิจัยได้ข้อสรุปที่เป็นสาระของงานวิจัยแล้ว จะนำาสรุปผลรายงานการวิจัยเบื้องต้นเข้าไป
จัดเวทีชาวบ้านในพื้นที่ศึกษา เพื่อนำาเสนอผลต่อกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในขั้นตอนย่อยที่ 1 และ 2 ให้เข้าร่วม 
การตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหา (Verify) โดยผู้วิจัยดำาเนินการจัดเวทีชาวบ้าน 2 ครั้ง ๆ แรก 
เพื่อตรวจสอบผลการศึกษาตามขั้นตอนย่อยที่ 1 และการจัดเวทีครั้งที่สองเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ผลการวิจัยตามขั้นตอนย่อยที่ 2 

4) การควบคุมความถูกต้องเชิงทฤษฎีโดยตรวจสอบกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้วิจัยแก้ไข
ผลการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะตรวจสอบเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนกับวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลชุมชน 1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
 1. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 2. แนวทางการสนทนากลุ่ม
  2. การสัมภาษณ์ระดับลึก 3. การรวบรวมเอกสารขั้นที่สอง
  3. การประชุมสนทนากลุ่ม
  4. การศึกษาเอกสารขั้นที่สอง 
ขั้นตอนการศึกษาเพื่อถอดรูปแบบการสร้างความรู้ 1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ของชาวนา  2. แนวทางการสนทนากลุ่ม
  1. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
  2. การสัมภาษณ์ระดับลึก
  3. การประชุมสนทนากลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ถอดเทปการสัมภาษณ์แบบคำาต่อคำา โดยใส่ลงในแบบ QA

2.  จัดเก็บข้อมูลลงใน Computer

3.  อ่านข้อมูลหลาย ๆ ครั้ง และเริ่มลง Code ข้อมูล

4.  แยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ตาม Code ที่ลงไว้แล้ว
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5.  อ่านข้อมูลที่แยกตาม Code แล้วให้ Code ย่อยในแต่ละ Code ใหญ่

6.  อา่นขอ้มลูทีล่ง Code ใหญ ่และ Code ยอ่ยเรยีบรอ้ยแลว้หลาย ๆ  ครัง้เพือ่ตคีวามขอ้มลู
โดยการมองหาสาระสำาคัญ แบบแผน และความสัมพันธ์ที่เกิดจากข้อมูลนั้น

7. บันทึกประเด็นที่ค้นพบในแต่ละ Code ไว้ใน Memo ของแต่ละ Code เพื่อช่วยใน 
การเขียนเนื้อหา

8. อย่าลืมตรวจสอบอารมณ์ และลักษณะอื่น ๆ ที่ผู้ตอบแสดงออกใน ระหว่างการสัมภาษณ์ 
เพื่อช่วยในการแปลความหมายให้ถูกต้อง

สรุปผลการวิจัย

ภูมิปัญญาในการทำานา 3 ยุคของชุมชนบ้านดอน คือ ยุคการทำานาเพื่อการยังชีพ ยุคการทำานา
แบบเกษตรกรรมเคมี และยุคการทำานาแบบลดต้นทุน

ภูมิปัญญาการทำานาเพื่อการยังชีพ มีเป้าหมายการทำานาเพื่อการบริโภคเป็นหลัก เป็นการทำานา 
ทีอ่าศยัธรรมชาตไิมใ่ชปุ้ย๋และสารกำาจดัศตัรพูชืทีเ่ปน็สารเคมเีพราะชาวนาในยคุนีใ้ชปุ้ย๋คอกและความสมดลุ
ของธรรมชาติช่วยในการทำานา เช่น การใช้แมลงตัวดีทำาลายแมลงที่ทำาให้ข้าวเสียหาย ขั้นตอนการทำานา 
ประกอบด้วย การเตรียมดิน การเตรียมเมล็ดพันธุ์ วิธีการปลูก การจัดการน้ำาและการดูแลรักษาต้นข้าว  
การเก็บเกี่ยว การนวดข้าว การทำาความสะอาดเมล็ดข้าว การตากข้าว และการเก็บรักษา ในทุก ๆ  ขั้นตอน 
ชาวนาบ้านดอนอาศัยแรงงานของตนเอง คนในครอบครัว และการช่วยเหลือกันในบางขั้นตอนที่ต้องใช้
แรงงานมากหรือรีบเร่งให้เสร็จทันเวลาฝน คือการเตรียมดิน การเกี่ยวข้าว การนวดข้าว เป็นต้น

ภูมิปัญญาการทำานายุคเกษตรกรรมเคมี มีเป้าหมายเพื่อการขายข้าวเป็นหลัก ในยุคนี้ระบบการ 
ทำานาเปลีย่นแปลงไป เนือ่งจากมีคลองชลประทานทีม่นี้ำาตลอดทัง้ป ีมกีารใชเ้ครือ่งจกัร ปุย๋เคม ีและสารกำาจดั
ศตัรพูชืทีเ่ปน็เคม ีเนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงพนัธุข์า้ว และการพฒันาของเทคโนโลยเีพือ่การเกษตรอนัเปน็
ผลพวงจากการปฏวิตัเิขยีว (Green Revolution) วธิกีารและขัน้ตอนการทำานาในขัน้ตอนทีใ่ชแ้รงงานมาก  
เช่น การเตรียมดิน การเก็บเกี่ยว ชาวนาจะใช้เคร่ืองจักรช่วยถึงแม้ว่าไม่มีเคร่ืองจักรเป็นของตนเองก็จะ
ใช้วิธีการจ้าง ส่วนในบางขั้นตอนและวิถีความเชื่อที่เคยปฏิบัติกันมาหมดความหมายไปหลายอย่าง เช่น  
การตากข้าว การเก็บรักษาข้าว เพราะเมื่อนวดข้าวแล้วชาวนาจะขนข้าวไปยังโรงสีเพื่อขายทันที พิธีกรรม 
ที่เคยทำาให้ชาวนามีความเครารพต่อธรรมชาติก็จืดจางไป เช่น การทำาขวัญข้าวหรือการเคารพต่อแม่โพสพ 
ในยุคนี้เมื่อชาวนาทำานาติดต่อกันมาจะก่อปัญหาให้กับชาวนาหลายประการ สำาหรับชาวนาบ้านดอน ปัญหา
เรื่องสุขภาพ และปัญหาหนี้สิน เป็นปัญหาที่สำาคัญที่ชาวนาบ้านดอนต้องต่อสู้

ภูมิปัญญาการทำานาแบบลดต้นทุน (การทำานาแบบลดต้นทุน คือ ชื่อของการทำานาแบบอินทรีย์
ซึ่งชาวบ้านดอน เรียกว่าเป็นการทำานาแบบลดต้นทุน) เมื่อชาวนาบ้านดอนประสบปัญหา มีชาวนากลุ่มหนึ่ง
ที่พยายามหาทางออกให้กับการประกอบอาชีพของตนเอง จึงได้หันหน้าปรึกษาหารือกันจนในที่สุดก็พบ
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ทางออกโดยมจีดุเริม่ตน้ที ่โรงเรยีนชาวนา มลูนธิขิา้วขวญั ซึง่มเีปา้หมายทีต่อ้งการเปลีย่นกระบวนทศันข์อง
ชาวนาจากกระบวนทัศน์เกษตรเคมี ไปเป็นกระบวนทัศน์เกษตรอินทรีย์ ชาวนาบ้านดอนที่ประสบปัญหาจึง
ตกลงเข้าเรียนในโรงเรียนชาวนา เมื่อเรียนจบทั้ง 3 หลักสูตรแล้ว ชาวนาบ้านดอนก็เลือกบางส่วนมาใช้ใน
การทำานาของตนเอง เนื่องจากการทำานายังมีเป้าหมายอยู่ที่การขาย หลังจากนั้นได้สร้างกระบวนการเรียนรู ้
ในรูปกลุ่มโดยเลียนแบบวิธีการเรียนจากโรงเรียนชาวนา และใช้วิธีการจัดการความรู้ เพื่อต่อยอดความรู้ 
ที่ได้รับจากโรงเรียนชาวนา หรือในบางกรณีชาวนากลุ่มนี้ก็ร่วมกันสร้างความรู้ขึ้นใหม่ทั้งนี้เพื่อค้นหาความรู้
ที่เหมาะสมกับตนเองเป็นหลัก 

รูปแบบการสร้างความรู้ของชาวนาบ้านดอน

รูปแบบ (Pattern) หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของปัจจัยหรือตัวแปร 
หรือองค์ประกอบของสิ่งที่ศึกษา หรืออธิบายคุณลักษณะสำาคัญของปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้ 
เข้าใจง่ายมองเห็นเป็นรูปธรรม ไม่มีองค์ประกอบตายตัวหรือให้รายละเอียดทุกแง่มุม โดยผ่านกระบวน  
“การทดสอบ” อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความแม่นตรงและเชื่อถือได้ แล้วนำาไปใช้เป็นแนวทางในการ 
ดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นในงานวิจัยฉบับนี้รูปแบบจึงหมายถึง โครงสร้างเชิงเหตุและผลของ
กระบวนการและองค์ประกอบที่จำาลองขึ้นจากปรากฏการณ์และสภาพความจริงที่เกิดขึ้นในการสร้างความรู้ 
เพื่อการทำานาโดยกลุ่มชาวนาเป็นผู้ดำาเนินการที่เป็นระบบ เพ่ือช่วยให้สามารถวิเคราะห์และเข้าใจสภาพว่า
ชาวนาเหล่านั้นสร้างความรู้ได้อย่างไร

การทดสอบรูปแบบทีก่ลา่วถึงในย่อหนา้แรก คอื การทีก่ลุม่ชาวนาแบบลดตน้ทนุการผลติ สามารถ
ใช้รูปแบบน้ีสร้างความรู้ใหม่หรือต่อยอดความรู้ได้ และเมื่อนำาความรู้นั้นไปใช้ในการทำานาจริงก็จะได้ผล
ตามเป้าหมายที่วางไว้ รูปแบบการสร้างความรู้เพื่อการอาชีพทำานาของชาวนาบ้านดอน อำาเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) กระบวนการเรียนรู้ในรูปกลุ่มของชุมชน 2) การเรียนรู ้
และวิธีการที่ได้รับจากโรงเรียนชาวนามูลนิธิข้าวขวัญ 3) ความรู้จากผู้รู้ภายนอกชุมชน 4) ภูมิปัญญา 
การทำานาแบบไม่ใช้สารเคมีและใช้สารเคมีที่ถ่ายทอดกันมา และ 5) ระบบความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือ 
เกื้อกูลกัน และระบบวัฒนธรรมที่สำานึกถึงความเป็นคนเผ่าพันธุ์เดียวกัน ตามแผนภูมิดังต่อไปนี้
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รูปแบบการสร้างความรู้บนฐานของชุมชนเพื่อการอาชีพทำานาของ

ชาวนาบ้านดอน อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อภิปรายผลการวิจัย

1.  ฐานะของภูมิปัญญาในการทำานา 3 ยุค ของชาวนาบ้านดอน คือยุคการทำานาเพื่อการยังชีพ 
การทำานายุคเกษตรกรรมเคมี สำาหรับการทำานาแบบลดต้นทุน ในยุคการทำานาเพื่อการยังชีพ และการทำานา 
แบบลดต้นทุน มีสถานะของภูมิปัญญาเป็นอุดมการณ์เพื่อการพัฒนา คือการที่ชาวนาเป็นผู้ที่มีความคิด 
ความสามารถในการค้นหาวิธีการในการประกอบอาชีพของตนเอง เพื่อการดำารงอยู่อย่างสงบสุขของตนเอง
และชมุชน ภมูปิญัญาในลกัษณะนีเ้มือ่ไดร้บัการทำาซ้ำาจะกลายเปน็วฒันธรรมชองชมุชน กลา่วคอืเปน็วถิขีอง
การประกอบอาชพีทำานา โดยในยคุการทำานาเพือ่การยงัชพีชาวนาสามารถสรา้งความรูไ้ดท้ัง้กระบวนการทำานา 
ตั้งแต่การเตรียมดินให้เหมาะสมกับทรัพยากรและเครื่องมือของตนเอง จนกระทั่งถึงการเก็บรักษาข้าวไว ้

การเรียนรู้จากมูลนิธิข้าวขวัญ
1. หลักสูตร การบริหารจัดการศัตรูพืช 
 โดยชีววิธี
2. หลักสูตร การปรับปรุงบำารุงดิน
 โดยชีววิธี
3. หลักสูตร การพัฒนาพันธ์ุข้าว

ความรู้จากภายนอกชุมชน
1. ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
2. ความรู้จากข้าราชการ และบริษัท 
 เอกชน
3. ความรู้จากเครือข่ายทุกระดับ
4. ความรู้จากสื่อทุกประเภท

กระบวนการเรียนรู้ในรูปกลุ่มของชุมชน
1. ชุมชน และชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง
 (Learner Center)
2. กลุ่มเรียนรู้ (learning 
 Organization)
3. การจัดการความรู้ (Knowledge 
 Management)
4. การสร้างเครือข่ายทุกระดับ 
 (Networking)

ความรู้จากภูมิปัญญาเดิม
1. ภูมิปัญญาการทำานาดั้งเดิมแบบไม่ใช่ 
 สารเคมีและใช้สารเคมี
2. ระบบความสัมพันธ์ และประเพณีของ 
 คนไทยทรงดำา
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เพือ่การบรโิภคตลอดป ีและเหลอืพนัธุข์า้วสำาหรบัการทำานาในปตีอ่ไป ส่วนภมูปิญัญาในการทำานาแบบลดตน้ทนุ 
ในลักษณะอุดมการณ์คือการปรับวิธีการทำานาจนกระทั่งหลุดรอดจากปัญหาที่ตนเองประสบในยุคของการ 
ทำานาแบบเกษตรกรรมเคมีจนสามารถดำารงอยูไ่ด้ในยคุปจัจบุนัซึง่เปน็ยคุของทนุนยิม ลกัษณะของภมูปิญัญา
ในลกัษณะนีส้อดคลอ้งกับแนวคิดของ บาทหลวงนิพจน ์เทยีนวหิาร คณุบำารงุ บญุปญัญา คณุอภชิาต ทองอยู ่ 
ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ที่มองว่าภูมิปัญญาคือวัฒนธรรมชุมชน ชาวบ้านมีความรู้ ความสามารถในการสร้าง
ขึ้นเองได้ และใช้ภูมิปัญญาที่ตนเองสร้างขึ้นนี้ในการดำาเนินชีวิต รวมทั้งวิถีในการทำานาด้วย

 ภูมิปัญญาการทำานาในยุคการทำานาแบบลดต้นทุนนอกจากมีลักษณะเป็นอุดมการณ์เพื่อการ
ดำารงอยูแ่ลว้ ยงัมลีกัษณะทีเ่ปน็ภมูปิญัญาในฐานะนวตักรรมทางความคดิเพือ่การตอ่รองในประเดน็ การใช้
ภมูปิญัญาเปน็ยทุธศาสตร์ของการสร้างความรู้ใหม่ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ปรติตา เฉลมิเผา่ กออนนัตกลู  
(2548) ที่มองว่า ภูมิปัญญามีฐานะเป็นนวัตกรรมทางความคิดเพ่ือการต่อรอง ภูมิปัญญาถูกสถาปนาขึ้น 
ให้เป็นความจริงทางสังคมที่ใช้ในการขับเคี่ยวกับ ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ หมายความว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ย่อมมีความหลากหลายอยู่ในเรื่องนั้น ๆ มิได้มีเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งถูกต้องอย่างจริงแท้ (Truth) 

 ภมูปิญัญาการทำานายคุเกษตรกรรมเคม ีมฐีานะเปน็ภมูปิญัญาในฐานะทีเ่ปน็ภารกจิหนว่ยงาน 
ของรฐั กลา่วคอืรปูแบบการทำานาในแบบเกษตรกรรมเคม ีรฐัเปน็ผูส้นบัสนนุใหเ้กดิขึน้เพือ่นำาเมด็เงนิสว่นเหลอื 
จากการสง่ออกขา้วมาพฒันาประเทศไปสูค่วามทนัสมยั สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ พชัรนิทร ์สริสนุทร (2550) 
ที่มองว่า ในการพัฒนาประเทศรัฐได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน หยิบยืม และนำาคำาว่าภูมิปัญญาไปใช้
และผนวกเขา้เปน็สว่นหนึง่ของบทบาทหนา้ทีร่าชการ จนทำาใหภ้มูปิญัญาเปน็สิง่ทีม่คีวามชอบธรรมอยา่งเปน็
ทางการและเป็นภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ดำาเนินการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

2. รากฐานของภูมิปญัญาการทำานา 3 ยุคของชาวนาบา้นดอน เปน็การยากทีจ่ะกลา่วถงึกำาเนดิของ
ภูมิปัญญาทั้ง 3 ยุค เพราะจากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นการบูรณาการความรู้จากแหล่งที่มาซึ่งซับซ้อน 
ของระบบทุกระบบที่แวดล้อมอยู่ในชุมชน แต่เมือ่พิจารณาในเนือ้หาของภมูปิัญญาในการทำานาแตล่ะยุคพอ
อนมุานไดว้า่ 1) ภูมิปญัญาการทำานายคุการทำานาเพือ่ยงัชพีใหค้วามสำาคญักบัระบบความสมัพนัธ ์3 แบบ คอื  
มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ และมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ สอดคล้องกับแนวคิดของ พัชรินทร์ 
สิรสุนทร (2550) ในประเด็นภูมิปัญญามีรากฐานมาจากการเรียนรู้ในทางวัฒนธรรม มิได้เกิดจากการรับรู้
ผ่านสิ่งเร้า โดยเรียนรู้จากการสังเกตที่เกิดขึ้นในประสบการณ์ของตนเอง ใช้ทักษะและความสามารถในการ
คัดสรรเก็บเกี่ยวความรู้ และตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อนำามาประยุกต์ใช้ให้ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของตนเอง 2) ภมูปิญัญาในยคุการทำานาแบบเคม ีทีใ่หค้วามสำาคญักบัการผลติขา้วเพือ่ขาย และ 3) ภมูปิญัญา 
การทำานายุคการทำานาแบบลดต้นทุน ที่ให้ความสำาคัญกับการผลิตข้าวมีรากฐานจากการเรียนรู้ทางสังคม 
สอดคล้องกับแนวคิดของพชัรินทร์ สริสนุทร (2550) ในประเดน็ภมูปิญัญามรีากฐานจากการเรยีนรูท้างสงัคม 
ที่มองว่า การเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อถ่ายโอนคุณลักษณะและ 
สาระแห่งภูมิปัญญาอยู่ตลอดเวลา โดยภูมิปัญญาทั้งสองส่วนต่างเป็นผลของการบูรณาการประสบการณ์ 
เข้ากับความรู้ของบุคคล ที่ได้จากการสังเกต เรียนรู้ และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
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3. ลักษณะของภูมิปัญญาในการทำานา 3 ยุคของชาวนาบ้านดอน ภูมิปัญญาการทำานา 3 ยุค
ของชาวนาบ้านดอนมีลักษณะ ดังนี้

 3.1 ภมูปิญัญาการทำานาทัง้ 3 ยคุของชาวนาบา้นดอน มลีกัษณะเปน็ความรู ้ทกัษะ ความเชือ่  
และหลักการพื้นฐานที่สั่งสมถ่ายทอดกันมา และยังเป็นกระบวนทัศน์ (Paradigm) ในการมองชีวิต 
ซ่ึงเชือ่มโยงไปสูว่ถิกีารทำานาในแตล่ะยคุ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เอกวทิย ์ณ ถลาง (2539) วชิติ นนัทสวุรรณ  
(2541) และเสรี พงศ์พิศ (2529) ที่มองว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนหลักหรือกระบวนทัศน์ในการมองชีวิต 
การดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต รวมทั้งกระบวนการแก้ไขปัญหาเพื่อการอยู่รอดของบุคคลและชุมชน 
โดยภูมิปัญญาเป็นทั้งความรู้ ทักษะ ความเชื่อ และหลักการพื้นฐานที่สั่งสมถ่ายทอดกันมา

 3.2 ภูมิปัญญาการทำานายุคการทำานาเพื่อยังชีพ และการทำานาแบบลดต้นทุน มีลักษณะเป็น
องค์รวม (Holistic) ก่อให้เกิดสมดุลทั้งในการดำาเนินชีวิตและสภาพธรรมชาติ มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณอ์ยูเ่สมอ และถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึง่ไปยงัคนอกีรุน่หนึง่โดยขบวนการทางสงัคมได ้สอดคลอ้งกบั 
แนวคดิของ พชัรินทร์ สริสนุทร (2550) ทีใ่หค้วามสำาคญักบัภมูปิญัญาวา่มลีกัษณะเปน็องคร์วม เชือ่มโยงกบั 
ระบบต่าง ๆ ของสังคมอย่างสมดุล มีความหลากหลาย มีความเป็นพลวัตร และสามารถถ่ายทอดได ้
โดยขบวนการทางสังคม 

4. รูปแบบการสร้างความรู้เพือ่การอาชีพทำานาของชาวบา้นดอน ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คอื  
1) กระบวนการเรียนรู้ในรูปกลุ่มของชุมชน 2) การเรียนรู้จากโรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ 3) การรับ
ความรู้จากภายนอกชุมชน 4) ความรู้จากภูมิปัญญาดั้งเดิม และ 5) ระบบความสัมพันธ์และวัฒนธรรม
ชมุชน โดยในองคป์ระกอบที ่1 ยงัประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 4 องคป์ระกอบ คอื 1) การใชช้มุชนและ
ชาวบ้านเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสร้างความรู้ (Learner Center) 2) การจัดการเรียนรู้ในระบบกลุ่ม  
(Learning Organization) 3) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) และ 4) การสร้าง
เครือข่ายทุกระดับ (Networking) ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Interaction) 
และเปน็สิง่ทีช่าวนาบา้นดอนใชเ้ปน็แกนหลกัในการสรา้งความรูใ้หมใ่นเชงิปฏบิตัแิละตอ่ยอดความรูบ้างสว่น 
ที่ได้รับจากโรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ สอดคล้องกับแนวคิดของกู๊ด (Good, 1973), บาร์โดและ
ฮาร์ตแมน (Bardo & Hartman, 1982) ที่ให้ความหมายของรูปแบบว่า คือ สิ่งที่แสดงโครงสร้าง 
ความสมัพนัธเ์ชงิเหตแุละผลของปจัจยัตา่ง ๆ  หรอืองคป์ระกอบสำาคญัของสิง่ทีศ่กึษาเพือ่ใหเ้ขา้ใจขอ้เทจ็จรงิ 
หรือปรากฏการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ง่ายขึ้น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิลเลอร์ (Willer, 1967, 15)  
ที่มองว่ารูปแบบคือโครงสร้างทางความคิดและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องที่ศึกษา  
ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้คือชุดความรู้ใหม่ในการทำานาเพื่อให้สามารถดำารงอยู่ได้ในยุคทุนนิยม 

 โครงสร้างความสมัพนัธเ์ชงิเหตแุละผลของปจัจยัตา่ง ๆ  หรอืองคป์ระกอบสำาคญัของสิง่ทีศ่กึษา 
และโครงสร้างทางความคิดของชาวนาบ้านดอนนั้น มิได้เกิดขึ้นจากองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อย
เพยีงเทา่นัน้ แตย่งัเกดิขึน้จากขบวนการเรยีนรูท้ีช่าวบา้นดอนรว่มกนัจดัในระหวา่งการสรา้งความรูใ้หมด่ว้ย
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5. การจัดการความรู้เพื่อสร้างความรู้ใหม่ของกลุ่มชาวนาบ้านดอน ตามรูปแบบที่ผู้วิจัยค้นพบ  
ประเด็นสำาคัญอยู่ที่การจัดการความรู้ของชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนในการดำาเนินการคือ 1) การมาพบกัน  
ณ จุดนัดพบของกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 2) การสังเกตและการไตร่ตรองจากประสบการณ์ใน 
แปลงนาท่ีมาแลกเปลีย่น 3) การสร้างขอ้สรุปจากการแลกเปลีย่นประสบการณแ์ละความรูท้ีไ่ดร้บัการเพ่ิมเตมิ 
จากผูเ้ชีย่วชาญ และ 4) การทดลองปฏบิตัใินแปลงนาของตนเองและสงัเกตผลจากการทดลอง ในกระบวนการ 
ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้เป็นการนำาเอา Tacit Knowledge ในตัวของชาวนาออกมาเป็น Explicit Knowledge 
โดยกลุ่มจดบันทึกความรู้ไว้ ซึ่งทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้ของ ศ.นพ.วิจารณ์  
พานิช (online www. blog-for-thai-km.blogspot.com) ที่กล่าวว่ากระบวนการจัดการความรู้
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 1) การบ่งชี้ความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5) การเข้าถึงความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
และ 7) การเรียนรู้ โดยในขั้นตอนการจัดการความรู้ของชาวนาจะมิได้เป็นเส้นตรงเช่นเดียวกับแนวคิดของ 
นักวิชาการ เช่นในขั้นตอนที่ 1), 2), 3), 4), 6) และ 7) ตามแนวคิดของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช จะอยู่ใน
ขั้นตอนที่ 1), 2) และ 3) ของการจัดการความรู้ของชาวนา

6.  รูปแบบการสร้างความรู้ของชาวนา ใน 4 มิติ มีการเรียนรู้อยู่ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นการเรียนรู้
ในหลายรูปแบบ คือ 1) การเรียนรู้แบบชี้นำาตนเอง (Self-Directed Learning) ซึ่งชาวนาเป็นผู้กำาหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้ด้วยตนเอง วางแผนการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบในการทำางานที่ได้รับมอบหมาย 
ควบคุมตนเองในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในกรณีที่ Tacit Knowledge มีไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีการเรียนรู้ที่ฮีมสตรา (Hiemstra, 1994) กล่าวถึงว่า การเรียนรู้แบบชี้นำาตนเองเป็นการเรียนรู้ 
ซึง่ผูเ้รยีนรบัผดิชอบในการวางแผนการปฏิบตัแิละประเมนิผลความกา้วหนา้การเรยีนของตนเอง เปน็ลกัษณะ
ที่ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้และทักษะที่เกิดจากการเรียนจาก
สถานการณ์หนึง่ไปยงัอกีสถานการณห์นึง่ได ้2) การเรยีนรูต้ามทฤษฎสีรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Construc-
tivism) คอืการทีช่าวนาบา้นดอนเปน็ผูล้งมอืดำาเนนิการดว้ยตนเองในการแลกเปลีย่นความรูท้ัง้ทีเ่ปน็ Tacit 
Knowledge และ Explicit Knowledge แล้วร่วมกันจัดระบบความรู้ใหม่ หรือผสมรวมออกเป็น 
ความรู้ใหม่ (Integration) ในสถานการณ์จริง สอดคล้องกับทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner, 1962)  
ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ผู้เรียนแต่ละคนจะมี
ประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน การเรียนรู้จะเกิดจากการที่ผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งที่พบใหม่กับความรู้เดิมแล้วนำามาสร้างเป็นความหมายใหม่ และ 3) การเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้จาก
ปญัหา (Problem-Based Learning) การเรียนรูต้ามแนวทางทฤษฎนีีข้องชาวนาบา้นดอนเปน็ผลสบืเนือ่ง
มาจากการเรียนรู้ตามทฤษฎี Self-Directed Learning และทฤษฎี Constructivism เพราะการสร้าง
ความรู้ใหม่ในการทำานาแบบลดต้นทุนชาวนาใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริบท (Context) ของการทำานาจริงของ
กลุ่มตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning) ของ 
บารโ์รว ์(Barrows, 2000) ทีก่ลา่ววา่การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเปน็หลกั คอืการเรยีนรูบ้นหลกัการของการใช้ 
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ปญัหาเปน็จดุเริม่ตน้สำาหรับเชือ่มโยงความรู้ทีมี่อยูเ่ดมิใหผ้สมผสานกบัขอ้มลูใหมแ่ลว้ประมวลเปน็ความรูใ้หม ่ 
ซึ่งความรู้ใหม่นี้เป็นผลจากการแก้ปัญหาโดยผู้เรียนเป็นผู้ทำาการสืบค้นเอง

 นอกจากรูปแบบการเรียนรู้แลว้การจดักระบวนการในการเรยีนรู ้ยงัเปน็สิง่ทีส่นบัสนนุใหก้ลุม่ 
ชาวนาเกิดการพัฒนาความสามารถตา่ง ๆ  ได้ตามความสามารถของตนเอง เชน่เกดิทกัษะในการเปน็ผูอ้ำานวย
ความสะดวกของกลุ่ม เกิดความสามารถในการค้นคว้าเพื่อหาความรู้มาใช้ในการทดลองตามที่ตนเองได้รับ
มอบหมาย เกดิทกัษะในการทำางานกลุม่รว่มกบัผูอ้ืน่ และทีส่ำาคญัในกระบวนการใชค้วามสามารถทางสมอง
กลุม่ชาวนาเหลา่นีจ้ะคำานงึศลีธรรมและจรยิธรรมรว่มดว้ยตลอดเวลาและเปน็ไปโดยอตัโนมตั ิวธิกีารเรยีนรู้
ในกระบวนการประกอบด้วยหลายรูปแบบผสมผสานกัน คือ 

 1) การเรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ กล่าวคือการกำาหนดภารกิจให้ 
ผู้เรียนดำาเนินการ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน เป็นผู้ลงมือกระทำา แก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
โดยยดึความสามารถและความสนใจเปน็สำาคญั ทำาใหค้วามรูท้ีเ่กดิขึน้มลีกัษณะเปน็องคร์วมโดยในระหวา่ง
ดำาเนนิการชาวนาจะคำานงึถงึศลีธรรม ทำาใหค้วามรูใ้หมย่งัคงเปน็ความรูแ้บบภมูปิญัญาทอ้งถิน่อยู ่สอดคลอ้งกบั 
แนวคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2547) ที่ให้ความเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะสำาคัญคือ เป็นความรู้
ในเชิงปฏิบัติเพื่อตอบปัญหาในเชิงปฏิบัติ แต่ว่ามีมุมมองในเชิงศีลธรรมและจริยธรรมอยู่ เป็นความรู้ในเชิง
เมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีการแข่งขัน และไม่ประกาศว่าความรู้ของตนเองมีความเป็นสากล 

 2)  เนือ่งจากวธิกีารเรียนรู้ของชาวนาบา้นดอนใชต้วัชาวนาเปน็ศนูยก์ลางในการเรยีนรู ้วธิกีาร 
ที่สำาคัญที่เกิดขึ้น คือ การใช้กลุ่มชาวนาบูรณาการความรู้จากส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งในประเด็นของ 
องค์ความรู้และจริยธรรมของมนุษย์ต่อสังคม (Integration Approach) จนสามารถทำาให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ เจตคติ และการกระทำาที่เหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของตัวชาวนาเอง สอดคล้องกับ 
แนวคิดที่มองว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสสำารวจตนเองว่าอะไรคือสิ่งที่ตนเอง
สนใจอย่างแท้จริง 

 3)  กลุ่มชาวนาจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบกลุ่ม และเน้นการเรียนของกลุ่มแบบเน้นความร่วมมือ
ของกลุ่ม กล่าวคือในกระบวนการเรียนรู้ในรูปกลุ่มของชุมชนจัดการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ โดยจัดให้
เปน็กลุม่เลก็ ๆ  ซ่ึงสมาชกิในกลุม่จะมีความสามารถทีแ่ตกตา่งกนั การเรยีนดว้ยวธิกีารจดัใหม้กีารแลกเปลีย่น
ความคดิเหน็ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั และแบง่ความรบัผดิชอบการทำางาน ซึง่วธิกีารเหลา่นีเ้ปน็ไปตามการจดั 
การเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) ทำาให้กลุ่มชาวนารู้วิธีจัดการตนเองและ
เพิ่มคุณค่าของตนเอง ใน 3 ประการ คือ ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน (Cognitive Knowledge) 
เกิดทกัษะทางสงัคมโดยเฉพาะทกัษะการทำางานรว่มกนั (Social Skill) และการรูจ้กัตนเองและตระหนกัใน
คุณค่าของตนเอง (Self-Esteem) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจอยส์และวิลส์ (Joyce & Weil, 2000) 
ทีก่ลา่วถงึเทคนคิการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืเปน็เทคนคิทีช่ว่ยพฒันาผูเ้รยีนทัง้ทางดา้นสตปิญัญา ทำาใหเ้กดิ
การเรยีนรูจ้นบรรลถุงึขดีความสามารถสงูสดุได ้โดยมเีพือ่นในวยัเดยีวกนัเปน็ผูค้อยใหค้ำาแนะนำาชว่ยเหลอื 
ทั้งนี้เพราะผู้เรียนในวัยเดียวกันย่อมจะมีการใช้ภาษาสื่อสารที่เข้าใจง่าย 
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7. ผลที่เกิดจากการสร้างความรู้ใหม่หรือการต่อยอดความรู้ของชาวนาบ้าน ตั้งแต่การบริหาร
จัดการศัตรูพืชที่เป็นแมลง โดยพึ่งพาธรรมชาติด้วยมโนทัศน์แมลงตัวดีต่อนาข้าวทำาลายแมลงตัวร้าย  
การปรับปรุงบำารุงดินโดยปุ๋ยน้ำาชีวภาพ การทำาจุลินทรีย์ชนิดน้ำาไว้ใช้เอง การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยนำาเรื่อง
การคัดเมล็ดพันธ์ุข้าวที่กะเทาะเปลือกออกซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับจากโรงเรียนชาวนามาบูรณาการกับการ 
คดัพนัธ์ขุา้วในยุคการทำานาเพือ่ยงัชพีโดยใชเ้วลาในการพฒันาพนัธุข์า้ว 3 รอบของการปลกูขา้ว กจ็ะไดพ้นัธ์ขุา้ว 
ที่บริสุทธิ์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมาจาก Tacit Knowledge ในตัวชาวนามาบูรณาการร่วมกับ Explicit 
Knowledge ทีเ่รยีนรูม้าใหมต่ามรปูแบบการสรา้งความรู ้ซึง่การเรยีนรูน้ัน้ลว้นเปน็การเรยีนรูต้ามทฤษฎทีี่ 
สง่เสรมิใหช้าวนาสามารถสรา้งความรูใ้หมไ่ดแ้ละยงัไดพ้ฒันาในดา้นอืน่ ๆ  ไปพรอ้ม ๆ  กนัดว้ย เชน่ การเรยีนรู ้
ตามแนวคดิ Problem-Based Learning ทีค่รอบคลมุวธิกีารเรยีนทฤษฎทีีส่ง่เสรมิชาวนาใหส้รา้งความรู้ 
ได้ด้วยตนเอง เช่น Self-Directed Learning หรือ Constructivism โดยความรู้ใหม่ที่ได้นี้ยังคงเป็น
ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังได้กล่าวถึงแล้วตามการอภิปรายผลข้อ 4, 5 และ 6
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