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เพื่อการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
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ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยการประมวลข้อมูลจากการดําเนินการศึกษาวิจัยท่ีเป็นข้อมูลในพ้ืนท่ีจริง (Grounded Theory) 
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ด้านต่างๆ 3. แนวทางการจัดการตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี (3.1) การเรียนรู้
ผ่านการปฏิบัติแบบเรียนรู้ไป ปรับใช้ไปให้เหมาะสมเนื่องจากวิถีชาวสวนส้มโอนครชัยศรีเป็นรูปแบบเฉพาะ (3.2) 
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The objectives of this research were to study: 1) the wisdom of pomelo farmers in the Nakhon Chai 
Si River Basin, 2) the condition of conservation and the existence of pomelo farmers wisdom in the Nakhon 
Chai Si River Basin, 3) guidelines of self-management using pomelo farmers’ wisdom in the Nakhon Chai Si 
River Basin, and 4) guidelines for the conservation and revival of pomelo farmer’s wisdom in the Nakhon Chai 
Si River Basin. This research comprised qualitative and participatory action research methods. The area of this 
study was Bangtoei and Songkanong sub-districts in Sampran, Nakhonpathom. The data used a content 
analysis occurrence (Phenomena theory) by processing data from the trial in real space (Grounded 
Theory) to organize the data.  

The results of the research were as follows: 1. regarding the wisdom of pomelo farmers in the Nakhon 
Chai Si River Basin, it was found that the format of the wisdom of pomelo farmers includes, (1.1) values, attitudes, 
and the belief, that pomelo is the preferable fruit for rites, is plentiful and healthy, and plays a role in Chinese 
traditions and rituals, (1.2) to earn a reasonable living based on the condition and specific ecology of the area, 
pomelo gardeners must fully understand the soil conditions, and recognise weather patterns in order to produce 
good pomelos (1.3) the pomelo is a symbol of unity and in the context of the area and ecology it represents 
independence and mutual assistance in irrigating, and planting, pomelo seeds, and salvaging gardens when faced 
with flooding-all farmers must help and depend on each other; 2. As for the condition of conservation and the 
existence of pomelo farmers wisdom in the Nakhon Chai Si River Basin, the principle elements are (2.1) social and 
cultural capital, including knowledge of intellectual capital of pomelo farmers in the Nakhon Chai Si River Basin 
which is passed on from generation to generation, (2.2) the uniqueness of the ecology, and the sense of 
community are of special value and importance to pomelo farmers in the Nakhon Chai Si River Basin, (2.3) the 
inherited wisdom of pomelo farmers can co-exist with the the dynamics of globalization to support conservation; 
3. With respect to guidelines of self-management using pomelo farmers’ wisdom in the Nakhon Chai Si River 
Basin, there must be a focus on (3.1) learning from practice and adaption because the way of life of pomelo 
farmers in the Nakhon Chai Si River Basin is a unique identity and, (3.2) information and knowledge gained from 
outside must be adapted and developed for suitability within the community and outside; 4) guidelines for the 
conservation and revival of pomelo farmer’s wisdom in the Nakhon Chai Si River Basin include (4.1) revival of 
methods used by ancestors to, accumulate experience such as adapting to different soil conditions, and the 
conservation of pomelo seeds etc., (4.2) the application should combine old and new knowledge to best suit the 
context of the area, and (4.3) rebuilding, creating new formats that co-exist with change. 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ประเทศไทยดํารงอยู่ท่ามกลางโลกยุคที่ มีการเปล่ียนแปลงสังคมอย่างรวดเร็วทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกเรียก 
ยุคปัจจุบันนี้ว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคไร้พรมแดน ปรากฏการณ์ดังกล่าวรวมถึงมิติของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแบบทุนนิยมตามแบบโลกตะวันตกส่งผลให้เกิดความยากจนของพลโลกส่วนใหญ่ 
รวมทั้งประชากรไทยในภาคส่วนชนบทและเกษตรกรท่ัวไป ทําให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมระหว่างคนรวยและคนจนมากยิ่งขึ้น เกษตรกรยากจนลงและมีหน้ีสินเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่
นายทุนท่ีร่ํารวยอยู่แล้วย่ิงร่ํารวยด้วยเงินตราและมีอํานาจต่อรองเหนือกว่า ดังกรณีที่เกิดข้ึนบนเวทีการ
เจรจาระดับนานาชาติกับประเทศมหาอํานาจ เช่น ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศยากจนจะ
เสียเปรียบประเทศที่ร่ํารวยกว่าเสมอ นี่คือสภาพที่แท้จริงของการพัฒนาเพ่ือ “เงินตรา” เพียงอย่างเดียว
โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมตลอดจน 
วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนฐานราก นอกจากนั้นยังเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ําและที่ดิน 
ทํากินรวมทั้งทรัพย์สินทางชีวภาพจนนําไปสู่ความขัดแย้งของผู้คนในชุมชนและสังคมแตกแยกออกเป็น 
ฝักเป็นฝ่ายอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน จากพลวัตดังกล่าวของโลก ประเทศไทยซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง และการแข่งขันอย่างรุนแรงน้ี 
ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ภาพสะท้อนต่างๆ จะเห็นได้ชัดจากปัญหาและสภาพ
ของวิกฤตการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดังปรากฏในปัจจุบัน (พรมแดนวิสุทธ์ิ ใบไม้, 
2550 : 16) ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงมีคําถามว่าในสภาวะแบบนี้สังคมไทยควรมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตนเองอย่างไร เพ่ือให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน เป็นสังคมที่มีสันติสุขและ
สามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ทางด้านต่างๆ ที่เรากําลังเผชิญอยู่ได้ (รัตติภรณ์ จงวิศาล, 2546 : 31)  
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้านหน่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นกระแสของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบไปทั่ว 
ทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองและสังคมชนบท เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติในชุมชน เช่น  
การเคล่ือนย้ายของผู้คนในชนบทเข้าสู่เมืองมากข้ึน วิถีการดําเนินชีวิตอยู่ในวงจรของสังคมอุตสาหกรรม 
การศึกษาและการเตรียมคนมุ่งสู่การเข้าเป็นแรงงานอุตสาหกรรม ในสังคมเมืองเกิดการผสมผสาน 
ทางวัฒนธรรม เป็นวัฒนธรรมของการบริโภคที่ให้ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติน้อยมาก หากแต่ปฏิสัมพันธ์
กันด้วยภาระงานและหน้าท่ีที่รับผิดชอบ ซ่ึงทั้งหมดเป็นผลสืบเน่ืองจากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลก 
ก้าวเข้าสู่สังคมโลกาภิวัตน์น่ันเอง  
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ความมุ่งม่ันที่จะนําพาประเทศสู่ความทันสมัย ให้สามารถก้าวทันนานาประเทศที่ได้พัฒนา
แล้ว โดยเฉพาะประเทศจากตะวันตกที่เช่ือกันว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นที่มาของการพัฒนา
ประเทศในมิติต่างๆ จุดเริ่มต้นที่สําคัญ ได้แก่ การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นครั้งแรกในปี 2504 เป็นเสมือนเครื่องมือการนําพาประเทศสู่กระบวนการพัฒนาด้านต่างๆ ในช่วงต้น
น้ีภาคเกษตรกรซ่ึงเป็นฐานรากสําคัญของประเทศส่วนใหญ่ได้ถูกคาดหวังให้เป็นแหล่งผลิตเพ่ือการ
ส่งออกให้มากขึ้น วิถีการดําเนินชีวิตของภาคเกษตรทั่วประเทศจากเดิมท่ีคุ้นเคยอยู่กับวิถีการกิน 
การอยู่เพ่ือดํารงชีพอย่างพอเพียง เก็บเกี่ยวพืชพันธ์ุแล้วคัดสรรเพื่อเป็นเมล็ดพันธ์ุในการปลูกพืชใน
ฤดูกาลต่อไป ส่วนท่ีเหลือจากการประมาณการเพ่ือกินอยู่แล้วนําออกไปขายเพ่ือแปรรูปเป็นค่าใช้จ่าย
ที่จําเป็น ความคุ้นเคยของชุมชนข้ึนอยู่กับการกินอยู่และพ่ึงพาอาศัยแบบสังคมเครือญาติมาช้านาน 
แต่เม่ือได้กําเนิดแผนการพัฒนาประเทศ ภาครัฐได้มีการกระตุ้นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีทาง
การเกษตรที่สามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ได้สูงขึ้น รวมทั้งความพยายามของรัฐที่จะพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น การจัดระบบชลประทาน การสร้างถนน ภายใต้แนวคิดนํ้าไหล ไฟสว่าง มีทางเดิน  
ด้านความสะดวกต่อเกษตรกรผู้ทําการเกษตรแล้วเป็นการเอ้ืออํานวยให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิต 
และสามารถขนส่งผลผลิตได้สะดวกขึ้น และในเวลาเดียวกันนี้เองที่ประชาชนทั่วไปเริ่มได้รับการกระตุ้น
ให้มีการบริโภคสินค้าอุปโภคและบริโภคท่ีมาจากในเมืองซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีการคมนาคม
ขนส่งสะดวกข้ึน และการท่ีคนมีรายได้ที่เป็นตัวเงินเพ่ือการซ้ือสินค้าในท้องตลาดมากข้ึน เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ของการขยายตลาด รับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร การเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
การขยายตัวของตลาดสินค้าเพ่ือการบริโภคได้ทําให้ชุมชนเริ่มมีการปรับเปล่ียนจากระบบการทํามา 
หากินแบบยังชีพ ซ่ึงมีการเพาะปลูก หรือเก็บหาของที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพ่ือการบริโภค ไปสู่การผลิตท่ี
ต้องใช้เงินเพ่ือการลงทุนมากข้ึน คนมีความต้องการเงินเพ่ือซ้ือสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องตลาดเพ่ือการ
บริโภคมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนในระบบความสัมพันธ์ด้านอื่นๆ ของคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นระบบ
การใช้แรงงานท่ีมีการพูดคุยถึงอัตราค่าจ้างมากข้ึน ระบบการพ่ึงพาอาศัยกันในชุมชนจากเดิมที่เป็น
ระบบพ่ึงพาอาศัยและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเป็นระบบที่มุ่งหวังการตอบแทน ระบบความเช่ือเดิม
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการเอ้ืออาทรระหว่างธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนแปรสภาพเป็นการจัดการ
ให้เอ้ือต่อระบบการผลิตท่ีเร่งรีบให้ทันต่อความต้องการของตลาด ระบบการศึกษาจากการมุ่งเพ่ือการ
เพ่ิมทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพและเป็นอยู่กับสังคมอย่างสมดุลเป็นการพัฒนาคนเพ่ือมุ่งเข้าสู่
ระบบตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในเมืองละทิ้งวิถีชีวิตชนบท (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2550 : 
105) อีกด้านหน่ึงที่มองเชิงบวกอันเป็นผลสืบเนื่องจากกระบวนการพัฒนาท่ีนําสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและจับต้องได้อันเป็นผลจากการพัฒนาระยะท่ีผ่านมา เช่น การที่ประชาชนคนไทยได้รับการ
บริการด้านสาธารณสุขที่ดี ได้เรียนรู้ทักษะและแนวทางการดูแลสุขภาพ การได้นําพาองค์ความรู้และ
วิธีการจัดการตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บระดับพ้ืนฐาน และระบบการรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บป่วยที่มี
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ระบบการส่งต่อและสวัสดิการท่ีดีขึ้น ประชาชนเริ่มเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม และ
ทั่วถึงมากขึ้น ทั้งหมดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนหลังกระบวนการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา 

สภาวะการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอย่างรวดเร็วในช่วงที่
ผ่านมา พร้อมกันนั้นได้มีการสะท้อนถึงกระบวนทัศน์การพัฒนาท่ีผ่านมาว่าเม่ือเทียบเคียงระหว่าง
ความสําเร็จแล้วกลับมองเห็นความล้มเหลวเป็นส่วนมาก กระบวนการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก่อเกิด
ภาวะที่ไร้สมดุล และไม่ย่ังยืน ผลสืบเนื่องจากกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ส่งต่อมาถึงแผนการพัฒนา 
และกิจกรรมหนุนเสริมต่างๆ ที่ส่งต่อมายังชุมชนฐานรากได้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต
ของประชาชน ภาคเกษตรกรดํารงอยู่ภายใต้ภาวะหน้ีสินที่เพ่ิมข้ึนและเป็นเงาติดตามตัว เป็นวงจรที่
หมุนเวียนซํ้าๆ รวมถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทําลายไปอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่
ทําการเกษตรจากเดิมที่สามารถเพาะปลูกโดยไม่ต้องพ่ึงพาปุ๋ยกลับต้องใช้ปุ๋ยเพ่ือเสริมความเจริญเติบโต
มากขึ้น น้ําในแม่นํ้าธรรมชาติถูกคุกคามด้วยสารเคมี ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจกับการใช้สารเคมี
และกําจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี ระหว่างปี 2556-2557 สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
(2556 : 11) ได้รายงานผลการตรวจเลือดเกษตรกรที่มีสารเคมีป้องกันและจํากัดศัตรูพืชตกค้างในร่างกาย
ระดับเสี่ยงไม่ปลอดภัยมีถึงร้อยละ 30 จากท้ังหมดที่สุ่มตรวจเลือด และมีแนวโน้มว่าจะไม่มีการลดลง  
มีเกษตรกรที่เสียชีวิตอันเป็นผลสืบเนื่องจากสารป้องกันและจํากัดศัตรูพืชชนิดเฉียบพลันในอัตรา 1 ต่อ
แสนคน อาจกล่าวได้ว่าผลกระทบดังกล่าวเกิดจากวิถีการพัฒนาและการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน 
ผลการพัฒนาที่มุ่งวัตถุและผลกําไรได้นําสู่วิกฤตให้เกิดกับชุมชนและท้องถิ่น (เสรี พงศ์พิศ, 2544 : 2-5) 
การพัฒนาที่ผ่านมาจึงถูกวิจารณ์ว่าเน้นการวัดความสําเร็จท่ีวัตถุ ซ่ึงวิชิต นันทสุวรรณ์ และจํานงค์  
แรกพินิจ (2541 : 13) ได้วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนทั่วประเทศในอีก
มิติหน่ึงว่า ความสูญเสียอันสําคัญย่ิงของชนบทก็คือการสูญเสียวิถีที่เป็นภูมิปัญญา ชุมชนชนบทหลีกเลี่ยง
ไม่พ้นที่ต้องเดินตามการชักจูงของกระแสการเมือง กระแสโลก กระแสบริโภคนิยม และการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ต่างคนต่างด้ินรน ไร้ทิศทางการพัฒนา จนเกิดภาวะแข่งขันกัน ความสัมพันธ์อันดีงาม
ของชุมชนสูญหายไป ผลสืบเน่ืองจากการด้ินรนในชุมชนไม่ได้อยู่บนฐานของความพอเพียง และเป็นแรงขบั
ให้สมาชิกของชุมชนต้องด้ินรนและขวนขวายไปประกอบอาชีพนอกชุมชนมากขึ้น อันเป็นที่มาของปัญหา
ต่อเน่ืองมากมาย จนปัญหานี้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนเมืองดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน 

จากผลกระทบของการพัฒนาประเทศดังกล่าว ประกอบกับการทบทวนถึงบทเรียนการ
พัฒนาที่ผ่านมา ภาครัฐและหลายๆ หน่วยงานต่างตระหนักแนวทางการพัฒนาใหม่ๆ ที่เป็นทางเลือกใหม่ 
โดยได้มีการนําเอาแนวคิดการพัฒนาประเทศท่ีเน้นวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาทบทวนอีกครั้งและได้มี
การหยิบยกขึ้นมาเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน คนว่างงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนชาวชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น และกลายเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลใน 
ยุคปัจจุบัน หลักการของการพัฒนา คือ การใช้ความรู้ความสามารถท่ีชุมชนมีอยู่เดิมในการสร้างรายได้
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อย่างเป็นกระบวนการและเช่ือมโยงไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ซ่ึงมี
ลักษณะสําคัญคือ ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยการผลิตท่ี
สําคัญท่ีสุด การพ่ึงตนเองขึ้นอยู่กับการใช้แรงงานจากครัวเรือน เพราะแรงงานเป็นสิ่งที่ครอบครัวมีอยู่
โดยธรรมชาติ ไม่ต้องจ้าง เป็นสิ่งท่ีมีมากับสถาบันครอบครัว พ่ึงแรงงานในครอบครัว พ่ึงทรัพยากร
ท้องถิ่น พ่ึงตัวเอง และพึ่งกันเองในชุมชนเป็นขั้นตอนพ้ืนฐาน การขายจะเป็นขั้นตอนระดับที่สูงขึ้นเป็น
การขายในตลาดใกล้ตัว ตลาดภูมิภาค ตลาดภายในประเทศ เศรษฐกิจฝังตัวอยู่ในสังคมและเป็น
วัฒนธรรม ธุรกิจชุมชนที่เกิดจากครอบครัวชุมชนมาจากรากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและพลังอันเป็น
ศักยภาพ ตลอดจนทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนน้ันท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมา จนกลายเป็นรากฐานของชาติ 
และเป็นธุรกิจระดับโลก อย่างไรก็ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจะสืบสานต่อๆ ไปได้ ต้องย้อนกลับมาให้
ความสําคัญต่อวิถีความเป็นชุมชน และเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับแนวคิดของ
นายแพทย์ประเวศ วะสี (2547 : 5-6) ที่ได้ให้มุมมองสะท้อนถึงการพัฒนาแนวใหม่ว่าต้องให้ความสําคัญ
กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยใช้วิถีภูมิปัญญาเป็นหลัก โดยได้ให้ความหมายคําว่าภูมิปัญญาว่า
หมายถึงวัฒนธรรมปัญญาท่ีติดแผ่นดินท่ีมนุษย์ได้รับรู้จากส่ิงแวดล้อม มาสะสมเป็นภูมิปัญญา และ
ทั้งหมดน้ีรวมกันเรียกว่าภูมิธรรม ภูมิปัญญา ภูมิสังคม ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสําคัญกับชุมชน โดยใช้คําว่า “ภูมิสังคม” โดยนัยยะคือ
การริเริ่มและดําเนินการเพ่ือการพัฒนาต้องต้ังอยู่บนฐานของการเรียนรู้และเข้าใจต้ังแต่ภูมิสังคม  
ภูมิปัญญาจึงเป็นองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิต ตลอดจน
ประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบทอดอันยาวนานของชาวบ้าน เป็นกระบวนการเรียนรู้และมีการปรับตัว 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ด้านวัฒนธรรม ความเช่ือ ความศรัทธา ภูมิปัญญาเกิดจากการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การให้ความสําคัญกับการบูรณาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมเช่ือมโยงไปสู่นามธรรม และนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพ เพ่ือการดําเนินชีวิตที่ดี มีการ 
สืบทอดอนุรักษ์ให้ดํารงอยู่คู่คนรุ่นต่อไป กลายเป็นมรดกวัฒนธรรม ซ่ึงอาจมีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
ที่แตกต่างกัน มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลไม่แยกส่วน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทางสังคม และ
เศรษฐกิจ ภูมิปัญญาท้องถิ่นน้ันเป็นมรดกที่มีคุณค่า ทั้งลูกหลาน ประชาชนทุกภาคส่วน หน่วยงาน
ภาครัฐจึงควรช่วยกันดํารงรักษาภูมิปัญญาของไทยมิให้สูญสิ้นไป 

สังคมเกษตรกรรมในฐานะที่เป็นอาชีพและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีถูกสั่งสมและเป็นฐากรากที่
สําคัญของการนําพาประเทศดํารงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ด้านหนึ่งคือการสะท้อนภาพให้เห็นถึงเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย เป็นวิถีชีวิตของประชาชนคนไทย และเป็นบ่อเกิดของภูมิปัญญารวมถึงการสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม ในทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ฉบับชุมชน (2553 : 
32-34) ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของ



 

                  
 

5

อาหารและพลังงานเป็นการสร้างภาคเกษตรให้เข้มแข็ง สามารถผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพเพียงพอสําหรับ
ผู้บริโภคในประเทศ เป็นฐานการผลิตท่ีทําให้เกษตรกรเกิดความม่ันคงในอาชีพและรายได้ รวมทั้งใช้เป็น
แหล่งยาจากสมุนไพร ให้ภาคเกษตรเป็นแหล่งอาหารและพลังงาน รวมทั้งจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ในประเทศ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังน้ี 1) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้การผลิตใน
ภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน โดยรักษาและคุ้มครองพ้ืนที่ที่ใช้ทําเกษตรได้ สนับสนุนให้เกษตรกร
รายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปรับปรุงกฎหมายปฏิรูปที่ดิน เร่งรัดการออก
เอกสารสิทธ์ิหรือให้สิทธิในการจัดสรรที่ดินแก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ทํากิน ศึกษาระบบการบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดินเพ่ือจัดสรรให้กับเกษตรกรรายย่อย บริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอกับความต้องการใน 
ภาคเกษตร กระจายน้ําในระบบชลประทานอย่างเป็นธรรมและพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กในไร่นา  
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
พันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ ควบคู่กับการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการผลิต การตลาด  
การวิจัยพัฒนาสินค้าเกษตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด พัฒนาระบบขนส่ง ใช้ความรู้และเทคโนโลยี
การผลิตท่ีไม่ทําอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพ่ิมราคาให้สูงขึ้นและสามารถขายได้ 
มีคุณภาพได้มาตรฐาน รณรงค์ให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและใช้สารท่ีมาจากธรรมชาติมากขึ้น 
พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบการผลิตให้รวดเร็ว ทั่วถึง และประหยัดสําหรับเกษตรกร สนับสนุน
ให้มีการรับรองสินค้าอาหารปลอดภัยท่ีเป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดจากการตัดแต่ง
พันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ให้มีระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าท่ีเข้มแข็ง 
ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนให้มีบทบาทร่วมกันในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตร และ
การจัดการด้านการตลาด 3) สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยพัฒนาระบบ
ประกันรายได้เกษตรกรให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตรจาก
ภัยธรรมชาติ ส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาท่ีสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย พัฒนาระบบ
สวัสดิการให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและเกษตรกร วางแนวทางส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่
ภาคเกษตร พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พัฒนาให้เกษตรกรรายย่อยพร้อมแข่งขันกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และส่งเสริมให้มีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลกูพืชแต่ละชนิด 

ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ถูกแปรเป็นนโยบายเพ่ือนําสู่การปฏิบัติในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ต่างๆ ต้ังแต่ระดับกระทรวง ทบวง กรม ได้สอดแทรกแนวทางการพัฒนาและเสริมศักยภาพชุมชนให้
เกิดความเข้มแข็งหลากหลายแนวทาง เช่น การบริหารจัดการระดับท้องถิ่น การศึกษาต้ังแต่ระดับ 
ขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ภาคการเกษตรท่ีมุ่งเสริมรายได้และคุณภาพชีวิตไปพร้อมๆ กัน  
มีการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนนโยบายตามลําดับขั้นตอนลงสู่ระดับชุมชน ครัวเรือน และระดับ
ปัจเจกให้เกิดความเข้าใจตามยุทธศาสตร์ข้างต้น 
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แม่น้ํานครชัยศรี หรือแม่น้ําท่าจีนเป็นแม่นํ้าสายสําคัญที่พาดยาวจากตอนกลางของ
ประเทศออกสู่ทะเล แยกจากแม่นํ้าเจ้าพระยาท่ีเหนือจังหวัดชัยนาทไหลลงมาทางใต้สู่อ่าวไทยผ่าน
จังหวัดชัยนาท และมีช่ือเรียกตามจังหวัดท่ีแม่น้ําไหลผ่าน เม่ือไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีมีช่ือเรียกว่า 
“แม่น้ําสุพรรณ” พอเข้าเขตพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม เรียกว่า “แม่นํ้านครชัยศรี” เม่ือไหลผ่านเขตจังหวัด
สมุทรสาครบริเวณนี้จะเรียกว่า “แม่นํ้าท่าจีน” จากนั้นไหลลงสู่อ่าวไทยที่ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร นับระยะทางของแม่น้ํานครชัยศรีส่วนท่ีไหลผ่านจังหวัดนครปฐมมีระยะทาง 44 
กิโลเมตร ผ่านอําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี และอําเภอสามพรานตามลําดับ ในสมัยอยุธยาได้แบ่ง
การปกครองตามหัวเมืองในบริเวณน้ีว่า มณฑลนครชัยศรี อันประกอบด้วยนครปฐม นนทบุรี และ
สมุทรสาคร ในบริเวณพ้ืนที่ที่แม่นํ้าสายนี้ไหลผ่านซ่ึงเป็นท่ีราบภาคกลางมีบริเวณกว้าง ไหลจากเหนือ 
ลงสู่ใต้ เคียงคู่มากับแม่น้ําเจ้าพระยา สู่ที่ลุ่มตํ่าดอนใกล้ปากอ่าวไทย แม่นํ้านครชัยศรีมีลักษณะคดเคี้ยว
บ้างเล็กน้อยทางตอนเหนือ เม่ือไหลลงมาถึงท่ีลุ่มตํ่าภาคกลางบริเวณจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
สมุทรสาครมีความคดเค้ียวมากเป็นพิเศษ ในฤดูน้ําหลากประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ระดับนํ้า
จะท่วมล้นตลิ่งเข้าท่วมท่ีสวนฝั่งเลนนานถึง 2 เดือน ในฤดูแล้งนํ้าจะลดจากตลิ่งมากจนนํ้าในลําคลอง
ต่างๆ แห้ง เกิดความลําบากในการคมนาคม ไปมาหาสู่ และการนําผลผลิตจากสวนออกไปขาย ชาวสวน
จะต้องรอเวลาให้น้ําขึ้นจึงจะเร่ิมกิจกรรมทางเรือได้ ในช่วงเวลา 24 ช่ัวโมงนํ้าจะขึ้นและลง 2 คร้ัง และ
แต่ละวันเวลาจะต่างกันประมาณ 50 นาที จากการท่ีมีเหตุการณ์ทางธรรมชาติแตกต่างกันในแต่ละ
สถานที่ของลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีจึงก่อให้เกิดอาชีพ พืชพันธ์ุ และกิจกรรมของแต่ละท้องถิ่นต่างกัน เช่น 
ในจังหวัดสมุทรสาครตามริมตลิ่งสองฝั่งแม่น้ําจะมีต้นจากขึ้นอยู่มาก เพราะต้นจากชอบนํ้ากร่อย 
เน่ืองจากน้ําเค็มจากทะเลไหลขึ้นมาถึงและชอบน้ําขึ้นนํ้าลงเป็นระยะๆ แต่อําเภอนครชัยศรีและ 
บางเลนจะไม่มีต้นจาก ดังนั้นอาชีพการเย็บจากมุงหลังคาจึงมีเฉพาะท่ีตําบลท่าฉลอมและตําบลมหาชัย
เป็นส่วนใหญ่ ชาวสวนที่นครชัยศรีและสามพรานจะปลูกส้มโอ หมาก พลู มะนาว มะม่วง ฯลฯ แต่ชาว
อําเภอบางเลนส่วนใหญ่จะทํานาปลูกข้าวมากกว่าทําสวนเพราะพ้ืนท่ีบางเลนมีน้ําท่วมขังในฤดูน้ําหลาก
ทุกปีทําให้ปลูกผลไม้ไม่ได้ผลดี (นิกิจ พลายชุม, 2540 : 7-8) จากสภาพบริบทของพ้ืนที่ต่างๆ ที่แม่นํ้า
ไหลผ่าน แม่นํ้านครชัยศรี หรือแม่นํ้าท่าจีนจึงเป็นแม่น้ําสําคัญสายหน่ึงของภาคกลาง นับได้ว่าเป็น 
ต้นกําเนิดของการต้ังถิ่นฐานและบ่อเกิดอารยธรรมต่างๆ ของประเทศ และภูมิภาคแถบนี้มาต้ังแต่สมัย
โบราณและสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีจะมีลักษณะใกล้เคียงกันกับลุ่มนํ้าสายสําคัญอ่ืนๆ 
กล่าวคือเป็นบริเวณท่ีราบ ดินดอนสามเหลี่ยมใหม่ ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนปากแม่นํ้าหลายสาย 
ได้แก่ เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และบางประกง ทําให้สภาพดินอุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุที่น้ําพัดพา  
เหมาะสําหรับการปลูกพืชพันธ์ุธัญญาหารที่เลี้ยงคนได้เป็นจํานวนมาก อีกท้ังยังมีความอุดมสมบูรณ์ 
จากสัตว์นํ้านานาชนิด การมีแม่นํ้าและลําคลองไหลออกสู่ทะเลได้ทําให้มีการเคลื่อนไหวของผู้คนทั้งจาก
ภายนอกและภายในเข้ามาต้ังหลักแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างถาวร เกิดเป็นสังคมลุ่มแม่น้ํา ซ่ึงมีลักษณะเด่น
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ที่สําคัญคือการเป็นทั้งสังคมเกษตรกรรมทําสวนทํานาและทําการค้าขาย ในปัจจุบันชุมชนลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรีมีความสําคัญในฐานะท่ีเป็นเขตเกษตรกรรมก้าวหน้า เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรเลี้ยง
ประชาคมโลก แต่เน่ืองจากมีทําเลที่ต้ังอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และเป็นส่วนหน่ึงของภาคมหานครจึงเป็นพ้ืนที่
ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองอย่างมาก การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ได้ทําให้ระบบนํ้าในแม่นํ้านครชัยศรีเปลี่ยนไปในลักษณะ
ที่เอ้ือต่อการทําเกษตรมากข้ึน การขยายโครงข่ายถนนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้ังแต่
ฉบับแรกๆ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมติดต่อขนส่งระหว่างภูมิภาค ความต้องการพัฒนา
ประเทศไปสู่ความทันสมัยน้ีเองทําให้ที่ราบลุ่มน้ํานครชัยศรีซ่ึงเป็นแหล่งทําเกษตรกรรมที่ดีที่สุดของ
ประเทศ ถูกกําหนดให้เป็นเขตอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน ทําให้มีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากต้ังอยู่
ริมแม่นํ้าและคูคลองสาขาปะปนกับพ้ืนท่ีทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม
เหล่าน้ีได้ใช้แม่นํ้า คูคลองเป็นพ้ืนที่ระบายน้ําเสีย แรงงานภาคเกษตรถูกดูดกลืนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 
การพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลต่อวิถีการทํามาหากินของชุมชน ผู้คนในลุ่มน้ําน้ีจึงมีการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกอยู่ตลอดเวลา (เสาวภา พรสิริพงษ์ และคณะ, 2548 : 11-12)  

จากการที่แม่ นํ้านครชัยศรีไหลผ่านจังหวัดนครปฐมทําให้นครปฐมเป็นจังหวัดที่ 
อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเกษตรกรรมของประเทศ และเป็นอู่อารยธรรมสําคัญท่ีมีประวัติความเป็นมา
ยาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า เมืองนครปฐมแต่เดิมนั้นต้ังอยู่
ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่ มีความเจริญรุ่งเรืองมานับต้ังแต่สมัยสุวรรณภูมิ และเป็นราชธานีสําคัญ 
ในสมัยทวารวดี ในยุคน้ัน นครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดียซ่ึงรวมทั้ง 
พุทธศาสนา (สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2551 : 1) นครปฐมจึงเป็นศูนย์กลางของความเจริญ  
มีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่เป็นจํานวนมาก พ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมเป็นที่ราบลุ่มท่ีดอน 
ส่วนที่ราบลุ่มบริเวณแม่นํ้านครชัยศรี ได้แก่ ท้องที่อําเภอนครชัยศรี สามพราน และบางเลนมีความ 
อุดมสมบูรณ์ เกษตรกรรมจึงเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนแถบน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรีเป็นผลไม้ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดนครปฐม สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีมีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของคนนครปฐม และสร้างช่ือเสียงให้กับจังหวัดและประเทศ จนมีการ
บรรจุไว้ในคําขวัญประจําจังหวัดนครปฐม “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน 
สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตา แม่น้ําท่าจีน”  

ด้วยการสืบทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น มีพัฒนาการปลูกส้มโอให้เหมาะกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และยังเป็นท่ีต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ การปลูกส้มโอบริเวณลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
จึงยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และได้กลายเป็นอาชีพหลักของชุมชนในท้องถิ่นน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอําเภอ
สามพรานมีพ้ืนที่ปลูกส้มโอมากท่ีสุด แต่โดยทั่วไปแล้วประชาชนจะเรียกส้มโอที่ปลูกในอําเภอสามพราน
ว่าส้มโอนครชัยศรีเน่ืองจากสมัยก่อนนครปฐมเป็นที่ต้ังท่ีว่าการมณฑลนครชัยศรี อําเภอสามพราน  
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มีพ้ืนที่และรายได้จากการปลูกส้มโอมากที่สุดในจังหวัดนครปฐม มีความเป็นสังคมเกษตรกรท่ีหาเล้ียง
ครอบครัวจากการปลูกส้มโอเป็นอาชีพหลัก ดังตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 สถิติข้อมูลการปลูกส้มโอ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558  
 

ข้อมูล อําเภอ
เมือง บางเลน กําแพงแสน นครชยัศรี สามพราน ดอนตูม พุทธมณฑล

ครัวเรือนเกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

- 10 - 72 970 - 19

ต้นทุนการผลิต/ไร่ 
(บาท) 

- 8,000 - 13,750 7,000 - 15,000

ราคาหน้าฟาร์ม 
(บาท/ตัน) 

- - - - 70,000 - 25,000

มูลค่า (ล้านบาท) - - - - 591.25 - 0.87
พื้นท่ีเพาะปลูก (ไร่) - 28 - 529 5,411 - 104.5
พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) - - - - 5,411 - 25
เสียหาย (ไร่) - - - - - - -
ผลผลิตรวม (ตัน) - - - - 8,116.50 - 35
ผลผลิตเฉล่ีย (ตัน/ไร่) - - - - 1.5 - 1.4

 

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558 (http://www.nakhonpathom. 
doae.go.th/content/สถิติข้อมูลการปลูกพืชปี%2052.pdf) 
 

จากสภาพการณ์เบ้ืองต้นและหากพิจารณาถึงผลการการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาไม่ได้มี
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยเท่าท่ีควรทําให้เกิดปัญหาและภาวะวิกฤตนานาประการ  
ซ่ึงสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีก็ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาหลายประการ ได้แก่ ปัญหาความนิยม
ลดลงเน่ืองจากในปัจจุบันพ้ืนที่การผลิตส้มโอได้กระจายไปท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ทําให้มีส้มโอ
หลายพันธ์ุเข้ามาตีตลาด เช่น พันธ์ุบางขุนนนท์ ขาวใหญ่ ขาวหอม ปัตตาเวีย ขาวแตงกวา ขาวแก้ว 
กรุ่น ท่าข่อย มีผู้นําส้มโอจากแหล่งอ่ืนมาขายอาศัยช่ือส้มโอนครชัยศรีเพ่ือให้ขายได้ราคา มีการ 
เอารัดเอาเปรียบในด้านการซ้ือขาย ช่ือเสียงของส้มโอนครชัยศรีถูกทําลายเพ่ือการค้ากําไรซ่ึงต้องอาศัย
ความซ่ือสัตย์ของเจ้าของสวนและผู้ค้าขายซ่ึงมีความชํานาญเป็นพิเศษในการดูส้มโอที่มีคุณภาพดี 
เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ให้ผลเร็ว ใช้ที่ดินจัดสรรเป็นที่อยู่อาศัยมากข้ึน ทําให้พ้ืนที่ปลูกส้มโอ
ลดลงจํานวนมาก ปัญหาน้ําเสีย ทําให้เกษตรกรขาดความม่ันใจท่ีจะพัฒนาสวน ปุ๋ย สารกําจัดศัตรูพืช 
รวมถึงค่าแรงการเกษตรมีราคาสูง สวนส้มโอในจังหวัดนครปฐมเหลือน้อยลง ความเจริญของตลาดนํ้า 
ดอนหวายทําให้เกษตรกรเปลี่ยนอาชีพไปค้าขาย จากวิถีเกษตรแปรเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง ขาดการ 
สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ขาดทรัพยากรบุคคลท่ีมีอายุวัยหนุ่ม วัยสาว ในการพัฒนาด้านการเกษตร ปัญหาที่
สําคัญอีกประการหน่ึงท่ีสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ได้แก่ ปัญหา
อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี จากเหตุการณ์อุทกภัยในปี
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พ.ศ.2554 สวนส้มโอเป็นหน่ึงในพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยพิบัติอุทกภัยท่ีผ่านมา 
โดยเฉพาะย่างย่ิงในจังหวัดชัยนาทและนครปฐม ซ่ึงมีช่ือเสียงเรื่องการปลูกส้มโอพันธ์ุทองดี และ 
ขาวนํ้าผึ้ง ซ่ึงเป็นพันธ์ุส้มโอที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก ความ
เสียหายที่เกิดข้ึนรุนแรงและกว้างขวางมาก เช่น ในอําเภอสามพรานซ่ึงเป็นพ้ืนที่ปลูกส้มโอกว่า 80% 
ของจังหวัดนครปฐมน้ัน นํ้าได้ท่วมสวนส้มโอไปทั้งหมด (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554 : 3) 
ด้วยเหตุดังกล่าวทําให้ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีมีโอกาสสูญพันธ์ุ และอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาว
ทําให้เกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีไม่มีพันธ์ุส้มโอท่ีดีที่มีคุณภาพมาเพาะปลูก 

นอกจากสภาพทางกายภาพที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้ว ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี
มีเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์มาเป็นเวลายาวนาน ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีได้รับ 
การถ่ายทอดเทคนิคการเพาะพันธ์ุ และถูกนําเข้ามาปลูกโดยชาวจีน ในสมัยต้นกรุงธนบุรีหรือ 
กรุงรัตนโกสินทร์มีชาวจีนเป็นจํานวนมากได้เข้ามาต้ังรากฐานอยู่บริเวณกรุงเทพฯ และหัวเมือง
ใกล้เคียง ที่นครชัยศรีเองก็เช่นเดียวกัน ชาวจีนเหล่าน้ีอาจมีทั้งพ่อค้าและชาวไร่ ชาวสวน เนื่องจาก 
ชาวจีนนิยมบริโภคส้มและมีความจําเป็นจะต้องใช้ส้มเหล่านี้บูชาบรรพบุรุษของตน และการนําผลส้ม
มาจากเมืองจีนโดยตรงย่อมทําได้ไม่สะดวกอาจมีราคาแพงด้านการขนส่ง จึงทําการทดลองเพาะปลูก
ในที่ดินของตนในปริมาณที่พอเพียงสําหรับการยังชีพในครัวเรือนในเบ้ืองต้น ต่อมาส้มโอเหล่าน้ี 
เม่ือปลูกนานๆ เข้าก็จะได้พันธ์ุที่เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศของเมืองนครชัยศรี ชาวสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีมีวิธีการทําสวนคล้ายคลึงกับชาวสวนในเมืองจีนมาก เช่น การทําสวนแบบยกร่อง  
การขยายพันธ์ุด้วยการตอนกิ่ง และชาวสวนเก่าๆ ที่มีช่ือหลายรายสืบเช้ือสายมาจากชาวจีน 
นอกจากน้ันส้มโอเมืองนครชัยศรีเคยถูกใช้เป็นเครื่องเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน (รัฏฐพล กรธีระธาดา, 2550 : 184-187) ส้มโอสามารถปลูกได้
ในดินเกือบทุกชนิด เป็นไม้ผลที่ปลูกง่าย โตเร็ว ดูแลรักษาไม่ยาก ให้ผลเร็ว ให้ผลได้นานหลายปี 
สําหรับพ้ืนที่ปลูกส้มโอในปัจจุบันได้กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชัยนาท ปราจีนบุรี นครนายก ตราด พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี 
อุตรดิตถ์ ลําปาง ชัยภูมิ อุบลราชธานี หนองคาย นครพนม ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง สงขลา 
นครศรีธรรมราช ตรัง ปัตตานี เป็นต้น แต่แหล่งผลิตส้มโอที่มีคุณภาพดีส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในจังหวัด 
ภาคกลางและภาคตะวันตก โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่จังหวัดนครปฐมถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตส้มโอ 
ที่มีคุณภาพดีมากท่ีสุดในประเทศไทย (สมคิด เทียมรัศมี, 2548 : 7) สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ
พงษ์นาถ นาถวรานันต์ และคณะ (2552 : 5) กล่าวว่าส้มโอเป็นผลไม้เศรษฐกิจท่ีสามารถปลูกได้ 
ทุกภาคของประเทศไทย แต่มีช่ือเสียงมากอยู่ท่ีจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะอําเภอสามพรานและ 
นครชัยศรี สามารถปลูกส้มโอมีรสชาติดีมากเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยพันธ์ุที่ได้รับความนิยมและ
เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ ได้แก่ พันธ์ุทองดี และขาวนํ้าผึ้ง ส้มโอนครชัยศรีมีรสหวานกว่า 
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ที่อ่ืนน่ืองจากดินที่ปลูกเป็นดินเลนท้องนามาก่อนจึงมีธาตุอาหารมาก ประกอบกับมีความจืดเค็มของ
นํ้าพอเหมาะพอดีจึงทําให้ส้มโอมีรสชาติอร่อย นอกจากนั้นส้มโอนครชัยศรีได้รับการข้ึนทะเบียน 
“ผลไม้บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นับว่าเป็นการ
รับประกันถึงรสชาติและถิ่นกําเนิดได้เป็นอย่างดี  

ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นวิถีชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีนับเป็นภูมิปัญญาที่ถูกสั่งสม
มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีกระบวนการเรียนรู้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีช่ือเสียง
ที่สําคัญของจังหวัดนครปฐมและของประเทศ อย่างไรก็ตามผลกระทบจากความเจริญทางโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ล้อมรอบพ้ืนที่ส่งผลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชาวสวนท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วย อีกท้ังผลสืบเนื่อง
จากอุทกภัยปี 2554 ได้ส่งผลให้พ้ืนท่ีสวนส้มโอเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี
ให้สามารถดํารงอยู่ได้ โดยแนวทางการการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูนี้เอง ประเวศ วะสี (2552 : 9) กล่าวว่าต้อง
อาศัยฐานทางวัฒนธรรม เช่น ระบบความเช่ือร่วมกัน ระบบคุณค่าร่วมกัน การทํามาหากินที่สอดคล้อง
กับสิ่งแวดล้อมและความชํานาญท่ีถ่ายทอดกันมาของชุมชนเพ่ือประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
เช่นเดียวกันกับพัชรินทร์ สิรสุนทร (2552 : 8) ที่ได้กล่าวว่าถึงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูบนฐานวิถีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นว่าหากสามารถที่จะนําภูมิปัญญามาใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือสร้างฐานพลังอํานาจของชุมชนให้
เข้มแข็ง โดยการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เข้ากับวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล กลุ่ม และชุมชน  
ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือการต่อรองกับสังคมภายนอก ภูมิปัญญาจะกลายเป็นอาวุธเชิง
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่จะช่วยให้บุคคลและสังคมรู้จักแจกแจงและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่กําลัง
เผชิญอยู่ได้ด้วยแนวคิดและแนวทางต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจแนวทางการสืบทอดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีว่ามีความสําคัญอย่างย่ิง มีผลต่อ 
ความม่ันคงของชาติ ทั้งยังเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป แต่จากปัญหาดังท่ีกล่าวมา 
พึงตระหนักว่าภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีซ่ึงเป็นวิถีเกษตรท่ีสืบทอดกันมา
ต้ังแต่บรรพบุรุษเริ่มเหลือน้อยลง ดังนั้น จึงเป็นประเด็นท่ีผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษา
ภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี เน่ืองจากภูมิปัญญาวิถีชีวิต
ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีเป็นทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า แสดงถึงเอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางสังคม วิถีการใช้ชีวิตของชุมชนลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
ซ่ึงเป็นการพัฒนาจากฐานรากก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนําไปสู่การพัฒนาประเทศ ดังนั้น 
ภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เป็นฐานความรู้เพ่ือนําไปศึกษา
และพัฒนาประเทศเป็นแหล่งการเรียนรู้จากภูมิปัญญา ทําให้คนในชุมชนเกิดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต
อันจะทําให้วิถีชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีดํารงอยู่อย่างย่ังยืน และเป็นแนวทางให้กับชุมชนอ่ืนใน
การสืบทอดและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
2. เพ่ือศึกษาสภาพของการอนุรักษ์ และการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาเกษตรกรสวนส้มโอ 

ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอ 

ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาของเกษตรกร 

สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
 

คําถามในการวิจัย  
1. สภาพของภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี มีการอนุรักษ์ และ

ดํารงอยู่ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงได้อย่างไร 
2. เกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีมีการจัดการตนเอง และมีแนวทางในการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาได้อย่างไร 
3. บทเรียนและประสบการณ์การจัดการตนเองของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 

จะสามารถเป็นบทเรียนการปฏิบัติที่เผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างไร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยขอบเขตด้านเน้ือหา 
และขอบเขตพ้ืนที่ของการศึกษา ดังน้ี 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.1 ศึกษาภู มิ ปัญญาสวนส้มโอ ลุ่มแ ม่ นํ้ านคร ชัยศรี  ปัญหาและ อุปสรรค  

การสืบทอดภูมิปัญญา และแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรี ต้ังแต่อดีต และท่ามกลางพลวัตของโลกปัจจุบัน โดยศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์สวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี ศึกษาสภาพสังคมปัจจุบันเพ่ือศึกษาทวิลักษณ์ของความ
เป็นเมืองกับความเป็นสังคมเกษตร ศึกษากระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ศึกษาแนวทาง
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีเพ่ือนําไปสู่แหล่งการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

1.2 ให้ความสําคัญและศึกษากระบวนการฟื้นฟู สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจาก 
ภัยพิบัติอุทกภัย เน่ืองจากแม่นํ้านครชัยศรีเป็นแหล่งรับนํ้าท่วมเพ่ือระบายน้ําออกสู่ทะเล สวนส้มโอ 
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีในเขตตําบลบางเตย ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จํานวนกว่า 5,000 ไร่  
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ถูกนํ้าท่วมต้ังแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ต้นส้มโอตายเป็นจํานวน
มาก ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนรุนแรงและกว้างขวางมาก เช่น ในอําเภอสามพรานซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีปลูกส้มโอกว่า 
80% ของจังหวัดนครปฐมน้ันนํ้าได้ท่วมสวนส้มโอไปท้ังหมด (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554 : 3)  
การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการดําเนินการวิจัยแบบปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
กับชุมชน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภายหลังภัยพิบัติอุทกภัย โดยเริ่มต้ังแต่
การเตรียมการป้องกันอุทกภัย จนกระทั่งถึงกระบวนการฟ้ืนฟูภายหลังนํ้าลดเข้าสู่สภาพปกติ ซ่ึงเนื้อหา
จากกระบวนการทั้งหมดได้ถูกรวบรวมและสังเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ข้างต้น 

2. ขอบเขตพื้นที่ 
ผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ พ้ืนที่ตําบลบางเตย และตําบล 

ทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เน่ืองจากตําบลบางเตย และตําบลทรงคนอง ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนส้มโอ และมีพ้ืนที่ในการปลูกส้มโอมากที่สุดในจังหวัดนครปฐม โดย
ตําบลบางเตยมีพ้ืนที่ปลูกส้มโอ จํานวน 1,100 ไร่ มีผลผลิตเฉล่ีย 1,720 ผล/ไร่ ตําบลทรงคนองมีพ้ืนที่
ปลูกส้มโอ จํานวน 3,743 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 1,500 ผล/ไร่ (สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน,  
2551-2553 : 1-23) และเป็นพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ริมแม่นํ้านครชัยศรี ซ่ึงความเจริญอันเน่ืองมาจากความ
ทันสมัยของความเป็นเมืองเข้ามาอยู่ร่วมกับวิถีเกษตร และเป็นพ้ืนท่ีที่สวนส้มโอได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพ.ศ.2554  

3. ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ระดับ เร่ิมจากระดับท่ีหน่ึงระดับปัจเจกบุคคล ระดับท่ีสองกลุ่ม

ชาวสวนหรือองค์กรหน่วยงานในท้องถิ่นที่มีบทบาทสําคัญในพ้ืนที่ และระดับที่สามเครือข่ายท่ีมีบทบาท
สําคัญในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีซ่ึงเข้ามามีบทบาทต้ังแต่ก่อนนํ้าท่วม ระหว่าง
นํ้าท่วม และระยะการฟ้ืนฟูภายหลังนํ้าลดสู่ภาวะปกติ โดยผู้วิจัยได้จําแนกกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  

ระดับปัจเจกบุคคล  
1. เกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ที่อาศัยอยู่ในเขตตําบลบางเตยและตําบล 

ทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
2. ผู้อาวุโส ผู้เช่ียวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน คนท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ในเขตตําบลบางเตย

และตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพ่ือสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์การเกษตรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

3. ลูกหลานของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี ที่อาศัยอยู่ในเขตตําบล 
บางเตยและตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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4. ประชาชนทั่วไปท่ีอาศัยในเขตตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรสวนส้มโอแต่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีวิจัย เพ่ือให้ทราบ
บริบทในมุมท่ีกว้างขึ้น  

ระดับกลุ่มองค์กร 
1. องค์กรภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญ ประกอบด้วย  

1.1 ตัวแทนอําเภอสามพราน  
1.2 เกษตรอําเภอสามพราน  
1.3 พัฒนากรตําบล/เกษตรตําบล 
1.4 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
1.5 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  
1.6 กลุ่มกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
1.7 กลุ่มตัวแทนครู อาจารย์ และตัวแทนเด็กและเยาวชน  

2. กลุ่มเครือญาติของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ที่อาศัยอยู่ในเขตตําบล 
บางเตยและตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรที่  
เกาะกลุ่มตามธรรมชาติเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

3. กลุ่มเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีที่ มีสวนส้มโออยู่ในเขตติดกัน  
กลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบร่วมกันหากสวนใดสวนหน่ึงได้รับภัยพิบัติ ที่อาศัยอยู่ในเขตตําบลบางเตย 
และตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ระดับเครือข่าย 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นโยบายภาพรวมการส่งเสริม และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ระดับจังหวัดเช่ือมโยงกับนโยบายชาติ 
2. เกษตรจังหวัด นโยบายภาพรวม การส่งเสริม และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวนส้มโอ 

ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ และด้านวิชาการเกษตร 
3. ผู้ค้าและผู้ซ้ือส้มโอ ที่เป็นพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซ้ือส้มโอนครชัยศรีจากสวนไป

จําหน่ายทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ พ่อค้าริมถนนป่ินเกล้า-นครชัยศรี และผู้ค้า
รายย่อยท่ีนําส้มโอนครชัยศรีจําหน่ายในตลาดดอนหวายและวัดไร่ขิง หรือตามสถานที่ต่างๆ  

4. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริม
วิชาการเกษตร กรมชลประทาน ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสวนส้มโอในช่วงท่ี
เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยปีพ.ศ.2554 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การศึกษาภูมิปัญญา หมายถึง การศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้ที่เกิดจากวิถีการดําเนินชีวิต

ของคนในท้องถิ่น ที่ได้สั่งสม สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานนับเป็นมรดกของท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมา
จนถึงปัจจุบัน ในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรี 

การอนุรักษ์ฟื้นฟู หมายถึง การหาแนวทางการบํารุงรักษา การอนุรักษ์ การดํารงอยู่ของ 
วิถีเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ในการทําสวนส้มโอให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป 

วิถีชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี หมายถึง แนวทางการดําเนินชีวิตของเกษตรกร 
ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีที่ประกอบอาชีพทําสวนส้มโอ ในเขตตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มีแบบแผนอันเป็นรูปแบบในการดําเนินชีวิตท่ีเป็นผลมาจากการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากบรรพบุรุษ และเป็นผลมาจากการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี หมายถึงชาวบ้านในเขตตําบลบางเตย  
ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า
นครชัยศรี 

ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี หมายถึง แม่นํ้าท่าจีนหรือแม่น้ํานครชัยศรีที่ไหลผ่านบริเวณจังหวัด
นครปฐม ซ่ึงเป็นสายน้ําหลักแห่งชีวิต การเกษตร การบริโภค ของประชาชนท่ีอาศัยริมฝั่งแม่นํ้า 
นครชัยศรี 

ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี หมายถึง ส้มโอท่ีปลูกบริ เวณสองฝั่งแม่นํ้านครชัยศรี 
ในตําบลบางเตย และตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และได้รับการขึ้นทะเบียน 
“ผลไม้บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
2. ได้ทราบถึงสภาพการอนุรักษ์ และการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาเกษตรกรสวนส้มโอ 

ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
3. ได้ทราบบทเรียนและแนวทางการจัดการตนเองของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 

นครชัยศรี 
4. ได้แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ชุมชนให้แข้มแข็งอย่างย่ังยืนบนฐานภูมิปัญญาท้ังระดับ

ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 
5. ได้แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูในการปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในอําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา  
ตลอดถึงแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่สําคัญ ทั้งนี้เพ่ือเป็นฐานในการศึกษา วิเคราะห์ และ
เรียบเรีย งให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ดังน้ี 

1. กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นรากฐานสําคัญของสังคมไทย 
3. กระบวนทัศนพ้ื์นฐานกับการเปลี่ยนแปลงสงัคมไทย 
4. แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการพัฒนา 
5. แนวคิดทุนทางสังคม และวัฒนธรรม  
6. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมกับการพัฒนา  
7. แนวคิดการจัดการความรู้ 

 8. ภัยพิบัติอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ปีพุทธศักราช 2554  
   และบริบท พัฒนาการ และการดํารงอยู่ของส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี  

9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

กระแสโลกาภิวัตน์กับการเปล่ียนแปลงของโลก 
 
ความหมายของโลกาภิวัตน์ 

ในโลกยุคปัจจุบันเป็นยุคท่ีสังคมโลกกําลังก้าวเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความ
เช่ือมโยงสัมพันธ์กันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม เรียกว่า 
ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีกระแสอย่างรุนแรงครอบคลุมทุกส่วนของสังคมโลก มีเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา และมีการติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆ แพร่กระจายอย่าง
รวดเร็ว โลกาภิวัตน์ คือผลจากการพัฒนาการติดต่อส่ือสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงไปทั่วโลก 

โลกาภิ วัตน์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ . 2542 หมายถึง การ
แพร่กระจายไปทั่วโลก การท่ีประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือ  
รับผลกระทบจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซ่ึงเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
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เป็นต้น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 1044) โลกาภิวัตน์ หมายถึง กระบวนการท่ี
ประชากรของโลกถูกหลอมรวมกลายเป็นสังคมเด่ียว กระบวนการน้ีเกิดจากแรงของอิทธิพลร่วมทาง
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม และการเมือง (Sheila L. Croucher, 2004 : 10) โลกาภิวัตน์ 
เป็นกระบวนการที่พูดถึงการแผ่ขยาย และการทําให้เข้มข้นขึ้นของความสัมพันธ์และจิตสํานึกซ่ึง 
ข้ามพ้นเวลาและพ้ืนที่ของโลก (แมนเฟร็ด สเตเกอร์, 2553 : 43)  

ดังน้ัน จึงอธิบายได้ว่า โลกาภิวัตน์ คือ กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง
ทําให้เกิดการติดต่อด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  สร้างตลาดการค้า การแข่งขัน การส่งออก  
การบริการ การลงทุน และองค์ความรู้ เทคโนโลยี ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น โลกาภิวัตน์มีส่วน 
ทําให้วิถีชีวิตของผู้คนเปล่ียนไปจากเดิม ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมขึ้นมา และทําให้วัฒนธรรมที่ดีงามในสังคมที่
ถูกมองว่าไม่ทันสมัยถูกแทนท่ีและทําให้เลือนหายไปในที่สุด  

 
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ 

โลกาภิวัตน์มีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ผลกระทบทางบวก คือ การแลกเปลี่ยน
แบ่งปันเทคโนโลยี ความรู้ เงินลงทุน ทรัพยากร และคุณค่าทางจริยธรรม สิ่งที่เห็นได้ชัดใน 
ยุคโลกาภิวัตน์ คือ การไหลหมุนเวียนของเงินลงทุน การค้า วัฒนธรรมตะวันตก ผลกระทบทางลบ 
เห็นได้จากการก่อการร้าย อาชญากรข้ามชาติ ปัญหายาเสพติด การอพยพย้ายถิ่นที่ผิดกฎหมาย และ
การแพร่ขยายของโรคและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบด้านต่างๆ หลายมิติ ได้แก่ 

  
โลกาภิวัตน์ในมิติทางเศรษฐกิจ  
แมนเฟร็ด สเตเกอร์ (2553 : 75) กล่าวว่า เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่ง

ของโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบัน เป็นตัวช้ีวัดอันยอดเยี่ยมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับตลาด การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตทางเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนสินค้าแสดงให้เห็น
แง่มุมการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญมากในยุคน้ี โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจพูดถึงการทําให้ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจมีความเข้มข้นและแผ่ขยายออกไปทุกมุมโลก การไหลเวียนของทุนและเทคโนโลยีขนาด
มหาศาลช่วยกระตุ้นการขายสินค้าและบริการ ขณะที่ตลาดขยายออกไปทั่วโลกได้สร้างจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างเศรษฐกิจระดับชาติ บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ สถาบันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศท่ี 
ทรงอํานาจ และระบบการค้าในภูมิภาค รังสรรค์ ธนะพรพันธ์ุ (2552 : 16) อธิบายว่า โลกาภิวัตน์ 
มีหลายลักษณะ ลักษณะแรกคือ ถ้ามองเรื่องการค้าพบว่ามีมาหลายปีแล้ว แต่ถ้ามองว่าเป็นการผลิต
เริ่มไม่ค่อยดีเพราะเกิดจากการเป็นอาณานิคม เข้ามาตักตวงผลประโยชน์ต่างๆ ที่กําลังเผชิญอยู่ขณะน้ี 
ไม่ใช่เฉพาะการค้าและการผลิตอย่างเดียว แต่ครอบงําความคิดด้วย เวลานี้เทคโนโลยีเรื่องข้อมูล



 

                  
 

17

ข่าวสารเร็วมากทุกอย่าง (real time) ประเด็นโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันจึงอยู่ที่ว่าข้อมูลข่าวสารไปเร็ว
และข้อมูลข่าวสารเหล่าน้ีไปทางเดียว ทางอ่ืนๆ ค่อนข้างจะมีความสามารถในการตอบโต้ต่อข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นลักษณะกว้างได้น้อย ดังน้ัน โลกาภิวัตน์ในปัจจุบันซ้อนกันระหว่างการค้า การผลิต และ
การครอบงําความคิดเป็น 3 ช้ัน จึงเป็นปัญหามาก วิสุทธ์ิ ใบไม้ (2550 : 16) อธิบายว่า การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแบบทุนนิยมตามแบบโลกตะวันตกส่งผลให้เกิดความยากจนของพลโลกส่วนใหญ่ 
รวมทั้งประชากรไทยในภาคส่วนชนบทและเกษตรกรทั่วไป ทําให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมระหว่างคนรวยและคนจนมากยิ่งขึ้น เกษตรกรยากจนลงและมีหน้ีสินเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ี
นายทุนที่ร่ํารวยอยู่แล้วย่ิงรํ่ารวยด้วยเงินตราและมีอํานาจต่อรองเหนือกว่า ดังกรณีที่เกิดข้ึนบนเวที
การเจรจาระดับนานาชาติกับประเทศมหาอํานาจ เช่น ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ประเทศ
ยากจนจะเสียเปรียบประเทศที่ร่ํารวยกว่าเสมอ นี่คือสภาพท่ีแท้จริงของการพัฒนาเพ่ือ “เงินตรา” 
เพียงอย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ 
ในสังคมตลอดจนวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนฐานราก นอกจากน้ันยังเกิดปัญหาการแย่งชิง
ทรัพยากรนํ้าและท่ีดินทํากินรวมทั้งทรัพย์สินทางชีวภาพจนนําไปสู่ความขัดแย้งของผู้คนในชุมชนและ
สังคมแตกแยกออกเป็นฝักเป็นฝา่ยอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน  

 
โลกาภิวัตน์ในมิติทางการเมือง 
โลกาภิวัตน์ทางการเมืองพูดถึงความสัมพันธ์เช่ือมโยงทางการเมืองระดับโลกท่ีแผ่ขยายและมี

ความเข้มข้นมากย่ิงขึ้น กระบวนการเหล่านี้นําไปสู่ประเด็นสําคัญทางรัฐศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์
อธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐ บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่เพ่ิมมากขึ้น และความเป็นไปได้ที่
อาจจะเกิดการปกครองระดับภูมิภาคและระดับโลกในอนาคต เป็นที่แน่ชัดว่าประเด็นเหล่านี้ตอบสนองต่อ
วิวัฒนาการของแบบแผนทางการเมืองที่ไปไกลกว่ากรอบคิดของรัฐชาติ ดังน้ัน จึงนับเป็นการบุกเบิก
แนวคิดใหม่ เพราะในช่วงหลายศตวรรษท่ีผ่านมา มนุษย์จัดการความแตกต่างทางการเมืองภายใต้เส้นแบ่ง
พรมแดนซ่ึงสร้างความรู้สึกว่าตนสังกัดรัฐชาติใดรัฐชาติหน่ึง (แมนเฟร็ด สเตเกอร์, 2553 : 103)  
 

โลกาภิวัตนใ์นมิติทางวัฒนธรรม 
โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมพูดถึงการเพิ่มความเข้มข้นและการขยายตัวของการไหลเวียนทาง

วัฒนธรรมไปท่ัวโลก คําว่า วัฒนธรรม เป็นแนวคิดที่กว้างมาก เน่ืองจากคําน้ีถูกใช้เพ่ืออธิบาย
ประสบการณ์ของมนุษย์ทั้งมวล ดังนั้น เราจึงควรสร้างความแตกต่างในการวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ของ
ชีวิตและสังคม เช่น ถ้าเราพูดถึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมเรากําลังนึกถึงการสร้างสัญลักษณ์ การแสดงออก 
และการกระจายความหมาย หากพิจารณาว่าภาษา ดนตรี และภาพเป็นรูปแบบหลักในการแสดงออก
ทางสัญลักษณ์ สิ่งเหล่านี้ควรได้รับความสําคัญในพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม เครือข่ายการเช่ือมโยงและการ
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พ่ึงพาระหว่างวัฒนธรรมท่ีเติบโตขึ้นมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาน้ัน ทําให้นักวิจารณ์บางคนเช่ือว่า 
แบบแผนปฏิบัติทางวัฒนธรรมเป็นหัวใจหลักของโลกาภิวัตน์ ในปัจจุบันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
ที่แพร่ขยายข้ามพรมแดนเป็นเรื่องที่เกิดข้ึนมาก่อนยุคสมัยใหม่แต่จํานวนและระดับของการส่งผ่านทาง
วัฒนธรรมในยุคปัจจุบันมีปริมาณและความเข้มข้นมากกว่ายุคก่อนหน้านี้มาก ระบบสัญลักษณ์และ
ความหมายในยุคร่วมสมัย เช่น ปัจเจกนิยม บริโภคนิยม และวาทกรรมทางศาสนาอีกมากมาย สามารถ
ไหลเวียนได้อย่างเสรี และในวงกว้างกว่าสมัยก่อนมาก อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ๆ มีส่วนสนับสนุน
การแพร่กระจาย เน่ืองจากภาพและแนวคิดถูกส่งจากที่หน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 
สัญลักษณ์เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อวิถีในชีวิตประจําวันอย่างมาก ทุกวันน้ีบ่อยคร้ังที่แบบแผนปฏิบัติทาง
วัฒนธรรมได้หลุดพ้นจากพ้ืนที่ที่ตายตัว เช่น ขอบเขตเมืองและประเทศ และหลังจากปะทะสังสรรค์กับ
กระแสที่ครอบงําโลกในขณะนั้น วัฒนธรรมเหล่านี้ก็เกิดความหมายทางวัฒนธรรมใหม่ๆ ขึ้นมา  
(แมนเฟร็ด สเตเกอร์, 2550 : 123-124) 

 
โลกาภิวัตน์ในมิติทางนิเวศ 
ผลกระทบทางนิเวศระดับโลกเป็นปัญหาท่ีสําคัญและมีผลต่อชีวิตมนุษย์มากที่สุดใน

ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ในความเป็นสมัยใหม่ธรรมชาติถูกมองว่าเป็นเพียงทรัพยากรท่ีถูกนํามาใช้
เพ่ือเติมเต็มความต้องการของมนุษย์ กระบวนทัศน์ที่ เ ช่ือว่า “มนุษย์คือศูนย์กลางของโลก” 
(anthropocentric) ที่ ชัด เจนท่ีสุดถูกสะท้อนผ่านคุณค่าและความเ ช่ือในลัท ธิบริ โภคนิยม 
อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่ถูกครอบงําโดยสหรัฐอเมริกาพยายามทําให้ชาวโลกเช่ือว่า มนุษย์
สามารถค้นพบความหมายและคุณค่าของชีวิตผ่านการสะสมความมั่งคั่งทางวัตถุอย่างไม่สิ้นสุด 
อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงคือมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เช่ือมโยงกันอย่างแนบแน่นผ่านอากาศท่ีหายใจ 
สภาพดินฟ้าอากาศ อาหาร และนํ้า แต่แม้จะมีบทเรียนที่สอนการพ่ึงพาอาศัยกันดังกล่าว ระบบนิเวศ
ของโลกก็ถูกทําร้ายด้วยน้ํามือมนุษย์อย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่สิ้นเปลือง 
ส่ิงแวดล้อมโลกเสื่อมโทรมในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากปัญหาการเจริญเติบโตของจํานวน
ประชากรที่ไม่อาจควบคุมได้ และแบบแผนการบริโภคอันหรูหราของประชากรส่งผลให้ระบบนิเวศ
ของโลกต้องรับภาระอันหนักอ้ึง (แมนเฟร็ด สเตเกอร์, 2550 : 141-143) 

 
โลกาภิวัตน์ในมิติทางการศึกษา 
ในโลกของการศึกษา เครือข่ายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ประกอบด้วยสื่อการศึกษาที่ 

ทวีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้นําไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีเข้ามาเสริมระบบการเรียนแบบดั้งเดิม 
การเรียนรู้อยู่กับบ้านหรือท่ีทํางานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสื่อสําเร็จรูปต่างๆ จะเป็นรูปแบบที่
ชัดเจนย่ิงขึ้นในอนาคต 
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โลกาภิวัตน์กับการเปล่ียนแปลงของชนบท 
โลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบไปท่ัวทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองและสังคมชนบท ดังนั้น  

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในชนบทเป็นเรื่องที่สําคัญมาก เพราะจากการเข้ามาของกระแสโลกาภิวัตน์
ที่มีความขัดแย้งในตัวเองและมีความซับซ้อน ทําให้กระแสการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมา เช่น คนใน
ชนบทเม่ือก่อนย้ายออกมาทํางานในเมืองมากข้ึน เพราะอุตสาหกรรมมากขึ้น แต่เวลาน้ีคนกลับไปเป็น
เกษตรกรมากขึ้น และไม่ใช่เกษตรกรที่เสรีอีกต่อไปเป็นการกลับไปเป็นเกษตรกรภายใต้พันธะสัญญา 
น่ันหมายความว่าเป็นเจ้าของท่ีดิน แต่ได้รับผลตอบแทนที่เสมือนหนึ่งเป็นเพียงค่าจ้าง เป็นคนงานใน
ที่ดินตัวเอง มีลักษณะของการยอกย้อน เป็นประเด็นที่สําคัญย่ิงที่เราควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ของส่ิงเหล่าน้ีเรามักจะคิดว่า กระบวนการออกจากการเป็นชาวนานั้น ภาพท่ีปรากฏ
มากมายคือ ชาวนาเข้ามาทํางานในเมือง แต่เวลาน้ีมีการดูดกลับไปในรูปแบบอ่ืนๆ นั่นย่อม
หมายความว่า ชนบทมีความซับซ้อนมากขึ้นไม่ใช่เป็นการผลิตเพ่ือยังชีพ ไม่ใช่การผลิตเพ่ือตลาด 
อย่างเดียว แต่เป็นการผลิตภายใต้ความสัมพันธ์แบบใหม่ เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกกําหนดและควบคุม
โดยตลาดมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน คนในชนบทไม่ได้ทํางานในภาคการเกษตรอย่างเดียว เพราะการ
ขยายตัวของระบบโลกาภิวัตน์ มีการทําการค้าเสรีตามมาด้วย มีความคิดเก่ียวกับการจ้างงานแบบ
ยืดหยุ่นและหลากหลาย กล่าวโดยง่าย เม่ือก่อนน้ีต้องดึงคนงานเข้ามาทํางานในโรงงาน แต่จากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีการจ้างงานแบบยืดหยุ่น คือ กระจายงานไปอยู่ในที่ต่างๆ ไม่ใช่แต่เฉพาะ
กระจายงานไปอยู่ในประเทศอ่ืนเท่านั้น แต่ยังกระจายงานไปอยู่ในชนบท ที่ไหนมีค่าแรงถูกท่ีสุด ที่นั่น
การจ้างงานจะไหลไป เหมือนกับนํ้าท่ีไหลไปในที่ตํ่าหรือท่ีถูกท่ีสุด จึงทําให้เกิดการจ้างงานในชนบท
ขึ้นมา จะเห็นว่าเวลาน้ีหมู่บ้านกลายเป็นเพียงหอพักเท่าน้ัน เป็นที่ที่กลับไปซุกหัวนอน ทุกวันก็ไป
ทํางานอยู่ที่โรงงาน ไม่ได้ทํางานในเมือง โรงงานอยู่ในหมู่บ้านนั้น ดังนั้นเป็นภาพซ้อนท่ีเราจะต้อง  
ทําความเข้าใจ เราจะพบว่าเวลาน้ีในชนบทกําลังมีการปรับโครงสร้าง หมายความว่ามีระบบการผลิตท่ี
ซับซ้อนมากข้ึน ด้านหนึ่งเหมือนกับมีการเบียดขับชาวนาออกจากภาคเกษตรก็เปลี่ยนให้คนงาน
เหล่าน้ีเป็นสินค้าและอยู่ภายใต้การบงการของตลาดซ่ึงไร้กลไกท่ีกํากับดูแล ขณะเดียวกัน ได้สร้างสิ่งที่
ภาษาวิชาการเรียกว่า การปกครองชีวญาณ (Governmentality) หมายถึง ทําให้รู้สึกเหมือนกับว่า 
ถ้าคุณทํางานอย่างเดียวไม่พอ ถ้าอยากได้มากคุณก็ต้องทํา OT (Overtime) ย่ิงทํางานมากคุณก็ได้
ค่าจ้างมาก อันนี้เป็นความหมายหรือเป็นลักษณะความคิดท่ีแพร่เข้ามาพร้อมๆ กับการผลิต ซ่ึงทําให้
คนงานไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ ตรงน้ีเป็นปัญหาที่มองไม่เห็น เพราะแฝงอยู่ในกลไกที่ซับซ้อน
เหล่านี้ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เม่ือไม่มีกลไกเข้ามากํากับดูแลแล้วเช่ือว่าตลาดทํางานได้เอง 
จึงทําให้เกิดคําหนึ่งท่ีภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่า high rent น่ันหมายความว่า มีค่าเช่าสูงมากข้ึน  
มีการเอาส่วนเกินจากคนงานมากเกินไปในทุกด้าน เราจึงไม่สามารถอธิบายกระบวนการเหล่านี้แบบ
เหมารวมได้ เพราะอาจมีกรณีที่แตกต่างกัน ถ้าปล่อยให้กระบวนการโลกาภิวัตน์ทํางานในชนบทโดยท่ี
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ไม่มีกลไกอะไรมากํากับดูแลก็จะเกิดปัญหาหลายอย่างตามมาด้วยกัน ดังน้ัน ปัญหาที่มองไม่เห็น  
ที่คงอยู่ในชนบท ได้แก่ปัญหาดังนี้ ค่าเช่าส่วนเกินสูงมาก (high rent) มีความเสี่ยงในการดํารงชีวิต
สูงขึ้น และความสูญเสียจะมีมากข้ึน 

คนต่างๆ ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการบริโภคเหล่านี้จะถูกทําให้ 
ไร้ตัวตนมากข้ึน ไร้อํานาจในการควบคุมชีวิตตัวเองมากข้ึน ไร้ศักด์ิศรีในความเป็นมนุษย์มากขึ้น  
น่ันหมายความว่าความเป็นตัวตนของเขายังอยู่แต่ถูกละเลย ถ้าจะพูดถึงเรื่องนโยบาย อาจจะทําให้
มองไม่เห็นคน เช่น แรงงานนอกระบบก็กลายเป็นมนุษย์ล่องหนที่ไร้ตัวตน เพราะขาดกลไกเชิงสถาบัน
ที่จะมาสร้างความเข้มแข็งให้คนเหล่าน้ี ให้สามารถต่อรองในการดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี  
เป็นต้น สภาพต่างๆ เหล่าน้ี เป็นประเด็นปัญหาที่ช้ีให้เห็นเบ้ืองต้นว่า โลกภิวัตน์เข้ามาทํางานในชนบท
อย่างไรบ้าง และโดยท่ัวไปการทํางานเหล่าน้ัน ส่งผลอย่างไรท่ีทําให้เราสามารถเห็นได้ โดยอยากจะ 
ต้ังข้อสังเกตต่อปัญหาที่เป็นอยู่ เน่ืองจากเราไม่ใส่ใจในเร่ืองกลไกเชิงสถาบันถ้าเราเชื่อในความคิดท่ีว่า
ตลาดเสรีแล้วจะมีประสิทธิภาพ แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงเสรี เพราะยังมีคําถามอีกว่า ตลาดเสรี
แต่มีความเป็นธรรมหรือเปล่า บางครั้งมีคนเรียก Free แต่ไม่ Fair ประการสําคัญต่อมาก็คือ นอกจาก
จะเสรีไม่เป็นธรรมแล้ว ยังไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากน้ียังมีอีกด้านหนึ่งของตลาดที่ 
ไม่ค่อยได้พูดกันคือ ในชนบท ด้านท่ีไม่เป็นธรรมกับด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีมากกว่าด้านท่ีเรา
ได้รับผลประโยชน์ หรือเป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์กับคนอ่ืนมากกว่าคนในชนบทเอง (รังสรรค์  
ธนพรพันธ์ุ, 2552 : 13-16) 
 ในยุคโลกาภิวัตน์มีการเผชิญกับความเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ มากมาย เช่น เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ระบบนิเวศ และการศึกษา ส่งผลให้เกิดท้ังผลดี และปัญหาต่างๆ  
อันเป็นผลพวงจากกระแสโลกาภิวัตน์หลายอย่าง เช่น การติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วขึ้น มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมากขึ้น มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ปัญหาท่ีเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ เช่น ปัญหา
โครงสร้าง ปัญหาสังคม วัฒนธรรม ระบบนิเวศน์ที่เสื่อมโทรมลง การเปลี่ยนแปลงของชนบท ดังนั้น 
มนุษย์ควรปรับตัวให้รู้เท่าทันกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ธํารงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ังเดิมให้ดํารงอยู่  
มิให้สูญสลายไป 
 

ภูมปิัญญาท้องถ่ินรากฐานสําคัญของสังคมไทย 
 
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญา (Wisdom) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local 
Wisdom) หรือภูมิปัญญาไทย (Thai Wisdom) เป็นคําเรียกใหม่ซ่ึงมีความหมายหลากหลายมิติ 
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ วิธีการ ผลงานที่คนไทยได้ค้นคว้ารวบรวมและจัดเป็น
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ความรู้ ถ่ายทอด ปรับปรุงจากคนรุ่นหน่ึงมาสู่คนอีกรุ่นหน่ึงจนเกิดผลิตผลท่ีดีงาม มีคุณค่า มีประโยชน์
สามารถนํามาแก้ปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตได้ (สารานุกรมไทย, 2543 : 18) สอดคล้องกับสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2543 : 1) ได้ให้ความหมายภูมิปัญญาว่าเป็นระบบวิธีคิดท่ีเป็นเชิง
ความรู้ มีความเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการแสวงหา
คําตอบท่ีเป็นระบบ เป็นขั้นตอนและท้าทายการพิสูจน์ กระจายอยู่ทุกชุมชนท่ัวประเทศ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ยังหมายถึง ความรู้ ความสามารถท่ีชาวบ้านสั่งสมสืบทอดกันมา เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 
ปรับตัวเรียนรู้ และเป็นความรู้ที่สังคมยอมรับ จนกระท่ังมีการสืบทอดไปยังคนรุ่นใหม่ๆ ต่อๆ กันไป 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชน และตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นเพ่ือ
การศึกษา และนําไปใช้ต้องเป็นที่รู้จักกัน เกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่  
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2545 : 363) ภูมิปัญญาจึงเป็นระบบความรู้ ความสามารถของชาวบ้าน
ที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ดังน้ัน ภูมิปัญญาไทยจึงเป็นความสามารถและทักษะของคนไทย  
อันเกิดจากการเรียนรู้ พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของ 
คนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะกับยุคสมัย (รุ่ง แก้วแดง, 2543 : 204) ภูมิปัญญา
นอกจากเป็นระบบความรู้แล้วยังมุ่งให้ความสําคัญถึงการสนองความต้องการของท้องถิ่น มีการ
ถ่ายทอดเป็นมรดกสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยมาจากผลผลิตทางสติปัญญาท่ีคนในท้องถิ่นคิดค้นขึ้น 
(อุดม เพชรสังหาร, 2540 : 76) สอดคล้องกับจารุวรรณ ธรรมวัตร (2543 : 1) ได้ให้คําจํากัดความของ
ภูมิปัญญาที่มุ่งเน้นคุณค่าของบุคคลและสังคมที่มีอยู่ในท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านในแต่ละท้องถิ่นจึงเกี่ยวกับการผลิตและวิถีของชาวบ้าน เกิดจากการที่ชาวบ้านแสวงหา 
ความรู้เพ่ือเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ ทางสังคมท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต พัชรินทร์ สิรสุนทร  
(2552 : 10) ก็เช่นกันได้สรุปว่า ภูมิปัญญาไทยเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญซ่ึงบุคคลและสังคมใช้เพ่ือรักษาไว้
ซ่ึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุใดๆ และเป็นสิ่งที่บุคคล
หรือกลุ่มคนในสังคมไทยแสดงออกมาในรูปของความคิด ความรู้ และผลผลิตของความรู้ทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคล กลุ่ม ชุมชน และสังคม และเพ่ือแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชนเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขใน
สังคมที่มีความสงบ ม่ันคง และปลอดภัย ธีระชัย เจ้าสกุล (2545 : 8) ก็ได้ให้ความหมายของ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การปรับใช้ความรู้ตามเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด และจากประสบการณ์
ทั้งหมดของชาวบ้านในท้องถิ่นที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือการดํารงชีวิตมาเป็นเวลานาน นอกจากความรู้ 
ความสามารถ วิธีการ และประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นแล้ว ความสมดุลกับธรรมชาติแวดล้อม 
ก็เป็นสิ่งท่ีสําคัญ ดังท่ีนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ รังสรรค์ จันต๊ะ (2544 : 10) เอกวิทย์ ณ ถลาง 
(2544 : 21) และพัชรินทร์ สิรสุนทร (2546 : 4) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้อง
คํานึงถึงความสมดุลกลมกลืนระหว่างคน สิ่งมีชีวิตต่างๆ ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
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เป็นองค์ความรู้ที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนตามมาตรฐานของสังคม
ตะวันตก และมาตรฐานของรัฐบาลไทยสมัยใหม่ที่มีแบบแผนมาเป็นตัวกํากับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น 
องค์ความรู้ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากระบบคิด ความเช่ือ และวัฒนธรรมของสามัญชนในท้องถิ่นให้
ผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อมและบริบททางสังคม วัฒนธรรม แล้วสร้างสรรค์ ส่ังสม และ
สืบสาน ประสบการณ์เหล่าน้ันมาเป็นเวลานานต่อเน่ืองกันมา  

ภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน มีพ้ืนฐานมาจากความรู้เฉพาะถิ่น  
จากการท่ีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลากหลายมิติ ท้ังในมิติของ
ระบบวิธีคิดเชิงความรู้ ความสามารถของชาวบ้านจากประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา
จากบรรพบุรุษ มิติของคุณค่าของบุคคลและสังคมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน และมิติของความสมดุล
กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีระบบความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรมท่ีผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าอันเกิดจากประสบการณ์ที่ชาวบ้านได้คิดค้นจากการลองผิด 
ลองถูก การแก้ปัญหาที่เกิดจากชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ในทุกด้านจาก
การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์ที่ได้สะสมหรือติดต่อกับท้องถิ่นอ่ืนที่มี
ระบบความรู้ที่เป็นสากล เพ่ือแก้ปัญหาของตนเองให้ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติอย่างสมดุลและย่ังยืน องค์ความรู้ดังกล่าวส่งผ่านทางวัฒนธรรม โดยการบอกเล่าจากความ
ทรงจํา และทําให้ดูเป็นตัวอย่างจนเกิดเป็นภูมิปัญญาอันมีค่าแล้วพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัย ดังนั้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นมรดกท่ีมีคุณค่า ทั้งลูกหลาน ประชาชนทุกภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ จึงควร
ช่วยกันดํารงรักษาภูมิปัญญาของไทยมิให้สูญสิ้นไป 

 
ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 กระบวนทัศน์การพัฒนาในปัจจุบันให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะท่ีเป็น 
ทุนทางสังคม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีบรรพบุรุษได้สั่งสมความรู้ ประสบการณ์จากการปฎิบัติจน
เกิดเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่า และมีความสําคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ดํารงอยู่สืบไป 
ดังที่ สุรศักด์ิ ปะตังถาโต (2543 : 45) กล่าวถึงความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังน้ี  

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สั่งสมกันมาแต่อดีต 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ  

คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะถ่ายทอดโดยผ่านกระบวนการทางจารีต ประเพณี วิถีชีวิต  

การทาํมาหากิน และพิธีกรรมต่างๆ ทําให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เหล่านั้น 
4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐาน 
5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีบูรณาการสูง 
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6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเช่ือมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซ้ึงสูงส่ง 
7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นความสําคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม 
จากการให้นิยามความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้เน้นความสําคัญของการนําเอา

วัฒนธรรมเป็นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความสําคัญในฐานะที่เป็นทุนทางวัฒนธรรม โดยคํานึงถึง
ความสมดุลในการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

 
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541 : 20) ได้แบ่งภูมิปัญญาเป็น 2 ระดับ 
คือระดับชาติ และระดับท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. ภูมิปัญญาระดับชาติ เป็นภูมิปัญญาท่ีพัฒนาสังคมไทย ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์
ต่างๆ ในอดีต การเสริมสร้างความเจริญให้กับชาติ การเสียเอกราช เช่น การป้องกันตนเองมิให้ตกเป็น
เมืองขึ้นสมัยยุคล่าอาณานิคม การกอบกู้เอกราชของพระนเรศวรมหาราช เป็นต้น 

2. ภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือบางแห่งเรียกว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน
(Indigenous Knowledge) เป็นภูมิปัญญาที่เกิดข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาของตนเอง หรือสติปัญญาที่เกิดจาก
การเรียนรู้ที่ได้สะสม และการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของคนในท้องถิ่น โดยใช้ชีวิตอยู่กับ
ส่ิงแวดล้อม และธรรมชาติรอบตัว เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดจากชาวบ้าน ภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น
มีพ้ืนฐานมาจากความรู้เฉพาะถิ่น เป็นกระบวนการที่มีการสะสมความรู้ที่สืบทอดกันมาจากการ 
ทํากิจกรรม การประกอบอาชีพ และความเป็นอยู่ในทุกด้าน โดยเช่ือมโยงความรู้จากประสบการณ์ที่
ได้สะสมมาเป็นเวลานานจนเกิดเป็นความชํานาญ เพ่ือแก้ปัญหาของตนเองให้ดํารงชีวิตอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ  

พัชรินทร์ สิรสุนทร (2552 : 14-15) กล่าวว่า การจําแนกประเภทของภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่
กระทําได้ยากและไม่สอดคล้องกับลักษณะตลอดจนองค์ประกอบของภูมิปัญญา ที่มีความซับซ้อนและ
แนบทับกันในหลากหลายมิติ แต่หากนําแนวคิดทางสังคมวิทยาว่าด้วยเรื่องระบบวัฒนธรรมย่อย 
(Sub-Culture System) มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจําแนก จะสามารถจําแนกภูมิปัญญาออกเป็นส่วนๆ 
ได้สามส่วน ตามลักษณะท่ีมา ช้ันทางสังคม กระบวนการถ่ายทอด และพัฒนาการของภูมิปัญญา 
ประเภทแรก ได้แก่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local 
Wisdom) หรือบางคร้ังเรียกว่า ภูมิปัญญาด้ังเดิม (Traditional Wisdom) ประเภทท่ีสอง ได้แก่  
ภูมิปัญญาหลวง หรือภูมิปัญญาของชนช้ันสูงหรือชนช้ันปกครอง ประเภทที่สาม ได้แก่ ภูมิปัญญา
สากล ได้แก่ ภูมิปัญญาของคนในประชาคมโลก แต่อย่างไรก็ตาม หากจะจําแนกประเภทของ 
ภูมิปัญญาไทยตามคุณลักษณะและรูปแบบของภูมิปัญญาในกรอบของรัฐชาติจะพบว่า สามารถ
จําแนกได้สองประเภท ประเภทแรก ได้แก่ ภูมิปัญญาไทยท่ีสามารถจับต้องได้ ได้แก่ องค์ความรู้ที่พบ
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ในสังคมไทยซ่ึงอยู่ในลักษณะที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ผลผลิตของภูมิปัญญา เช่น หัตถกรรม ศิลปกรรม 
และสถาปัตยกรรมไทย เป็นต้น และภูมิปัญญาไทยท่ีจับต้องไม่ได้ ได้แก่ องค์ความรู้ของสังคมไทยที่อยู่
ในลักษณะนามธรรม เช่น ระบบความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ความเช่ือ ค่านิยม และระบบอุดมการณ์
ต่างๆ ที่พบในสังคมไทย เป็นต้น 
 
วาทกรรมภมูปิัญญาท้องถ่ิน 

อเนก นาคะบุตร (2549 : 32-37) ได้ให้แนวคิดวาทกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเป็น 
วาทกรรมของภาคประชาชน คือ การได้กลับมาใช้องค์ความรู้ และกระบวนทัศน์ที่ยืนอยู่บนฐานของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และเป็นภูมิปัญญาท่ีมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยของ
การพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ในปัจจุบันจะพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจไม่เท่าทันต่อกระแส
โลกาภิวัตน์แล้วก็ตาม แต่ถ้ามองภูมิปัญญาเหล่าน้ีในระดับของการจัดการหาทางออกระดับที่เป็นเรื่อง
ของการทุเลาปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจข้างบนที่ลงไปกระแทก และเรื่องของการจัดระบบ
โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมของชุมชนกันเอง หรือการจัดให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่
จะดูแลฝ่าวิกฤตท่ีกําลังรุนแรง ให้สามารถพยุงภาวะของการอยู่ร่วมกันของชุมชนในชนบท ในสลัม 
และในเมืองได้ องค์ความรู้เหล่านี้และภูมิปัญญาเหล่าน้ีมีตัวแบบของความสําเร็จท่ีชัดเจน โดยมีการ
ประยุกต์ใช้กันอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมีประเด็นที่สําคัญ 9 ประการ ดังนี้ 

1. คุณค่าท้องถ่ิน เราพบว่าสังคมไทยมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นสูงมาก 
และตัวระบบคุณค่าท้องถิ่นซ่ึงเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญในแต่ละชุมชน จะมีความแตกต่างหลากหลาย
และไม่ใช่คําว่าอุดมการณ์ชาติที่รัฐบาลเคยใช้ในการสร้างการนํา หรือการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน 
เข้าร่วม การกลับมาหาคุณค่าท้องถิ่นซ่ึงป็นคุณค่าท่ีชุมชนยึดเหน่ียว และรู้สึกผูกพันในเรื่องของ 
จิตวิญญาณ ไม่ว่าจะเป็นความรักถ่ิน ความรู้สึกของคนที่ผูกพันกันของสายเลือด อาทิ ความเป็นคนเมือง
ย่าโม ความเป็นคนเมืองสงขลา คุณค่าต่อความรู้สึกท่ีเป็นคนท่ีอยู่ในวัฒนธรรมของชนเผ่า คุณค่าที่มีต่อ
หลักศาสนาอิสลาม ต่อศาสนาพุทธ คุณค่าต่อการที่ผูกพันในแม่นํ้าของคนน่าน ความรู้สึกผูกพันใน
คุณค่าของกว๊านพะเยา ผูกพันต่อป่าชุมชนร่วมกัน ต่อการดูแลคนที่อยู่ในศรัทธาเดียวกัน เป็นต้น  

2. เกษตรทางเลือก/เกษตรธรรมชาติ ภาคประชาชนได้สร้างวาทกรรมเป็นตัวแบบที่
ชัดเจนในช่วงเศรษฐกิจล่มสลาย คือ การปรับระบบการเกษตรกลับมาใช้การเกษตรท่ีลดต้นทุนการ
ผลิต และลดการทําลายธรรมชาติโดยลดใช้สารเคมี มากกว่าน้ันจะเป็นการเกษตรที่คิดถึงอนาคต 
คิดถึงคนในเมือง คิดถึงลูกหลาน เป็นระบบเกษตรอินทรีย์ และการใช้เกษตรแบบผสมผสานมากข้ึน
เพ่ือหวังสร้างธาตุอาหาร สร้างการกระจายผลผลิตเพ่ือยังชีพก่อนแล้วจึงขยายตลาดออกไป 

3. การแพทย์ทางเลือก/การแพทย์แผนไทย เป็นเรื่องที่กําลังมีบทบาทสูงขึ้นในช่วงหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ เน่ืองจากช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ในอดีต ประชาชนส่วนใหญ่ได้ 
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ถูกเปลี่ยนให้มาพ่ึงโรงพยาบาล พ่ึงยาในแผนปัจจุบัน พ่ึงหมอภายนอก แต่ในช่วงหลังวิกฤตเรากลับ
พบว่ากระแสทางเลือกของภาคองค์กรชุมชน ได้หันกลับมาใช้องค์ความรู้เดิมท่ีปรับวิธีการมากข้ึน 
ในเร่ืองของการแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนวดแผนโบราณ การใช้
สมุนไพร การดูแลสุขภาพจิต และการบํารุงรักษาป้องกันโรคในแบบชีวจิต ซ่ึงได้นําความรู้สมัยใหม่มา
ใช้กับความรู้ด้ังเดิมเรื่องสมุนไพร เรื่องอาหาร อาหารท่ีเป็นยาได้ถูกนํากลับมาเรียนรู้ขยายผลมากข้ึน 

4. ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/ส่ือท้องถ่ิน ได้มีความพยายามที่จะสืบทอด และใช้
กระบวนการเรียนรู้เรื่องของพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ศูนย์ศิลปกรรมพ้ืนบ้าน เช่น กรณีที่ภาคใต้มีการสืบค้น 
สืบทอด และฝึกอบรมเรื่องหนังตะลุง เร่ืองการละเล่นพ้ืนบ้าน ตลอดจนสื่อพ้ืนบ้านอีกหลายอย่าง 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีองค์กรชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น องค์กรผู้สูงอายุ องค์การด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน เพ่ือกลับไปพลิกฟ้ืน ไปปรับและ
ขยายสิ่งท่ีเรียกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและส่ือท้องถิ่นให้ได้มีโอกาสถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่และคนที่
ตกงานกลับบ้าน 

5. องค์กรการเงินชุมชน/การจัดสวัสดิการชุมชน เป็นเรื่องที่ภาคประชาชนได้ใช้คุณค่า
ของชุมชน วิถีชุมชนมาจัดการเร่ืองกลุ่มออมทรัพย์ซ่ึงเคยเป็นระบบที่มาจากตะวันตกที่เรียกว่าแบงค์
หรือธนาคารแล้วเข้ามาในประเทศไทย ซ่ึงเป็นเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนที่เข้ามากับศาสนาคริสต์ 
ชุมชนได้ปรับใช้วิธีคิดของศาสนาพุทธโดยให้มีการออมแต่ที่มากกว่าการออมที่เป็นเงิน คือ การออมท่ี
จิตใจฝึกวินัยให้คนรู้จักพูดกัน ฝึกการให้ทาน ฝึกการคิดถึง การเก้ือกูล ฝึกการทําบุญ เป็นต้น 

6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ในความเป็นจริงแล้วในสังคมไทย 
มีองค์ความรู้มาก่อนหน้าท่ีจะมีการจัดการป่าในแบบตะวันตก ซ่ึงนําป่าไปเป็นสินค้า นําป่าไปเป็นไม้
เพ่ือการส่งออก เรามีองค์ความรู้ท้องถิ่นเร่ืองการจัดการทรัพยากร ซ่ึงเป็นวาทกรรมที่เกิดข้ึนมาก่อน
หน้าวิกฤต แต่ช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจพบว่าปัญหากลับรุนแรงขึ้น แต่ขณะเดียวกันทางออกในการ
จัดการที่องค์ความรู้และภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ชัดเจนมากขึ้นด้วย คือ เรื่องของการจัดการป่าชุมชน  
การจัดการป่าชายเลน การจัดการลุ่มนํ้าชุมชน ซ่ึงเป็นหัวใจสําคัญท่ีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน  
จากองค์ความรู้ด้ังเดิมที่ได้มีการปรับใหม่ช้ีให้เห็นว่า ชุมชนเกษตรมักจะอยู่บนที่สูงท่ีพ้ืนที่ราบหรือ
บริเวณป่าชายเลนล้วนมีความเช่ือมีวิธีคิด มีองค์ความรู้และกระบวนการในการจัดทรัพยากรการ
จัดการดิน การจัดการน้ํา การจัดการป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ ควบคู่ไปกับการใช้สอยเพ่ือการอยู่รอด
ของชุมชนในระดับท้องถิ่น การจัดการเหล่าน้ันไม่ได้เป็นการจัดการเชิงพาณิชย์หรือเชิงอุตสาหกรรม
ดังเช่นยุคสมัยทางเศรษฐกิจที่เน้นการตลาด ซ่ึงรัฐได้ดึงเอาความเป็นเจ้าของมาจากชุมชน และ
ดําเนินการให้สัมปทานการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นไปเพ่ือการค้าและการอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก 
แต่องค์ความรู้ของภาคประชาชนได้ช้ีให้เห็นชัดว่าในการใช้สอยทรัพยากร ไม่ใช่เป็นการใช้สอยเพ่ือ
การทําลายหรือเพ่ือการค้า แต่หากเป็นการค้าต้องเป็นการค้าในระดับท้องถิ่น เพ่ือความอยู่รอดระดับ
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ยังชีพ เช่น การค้าเห็ด การค้าสมุนไพร มากกว่านั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ
องค์ความรู้ของภาคประชาชนมีให้เห็นพอสมควรในเรื่องการจัดการความหลากหลายต้นนํ้าเรื่อง 
การจัดระบบป่า เรื่องการดูแล การใช้เครื่องมือในการหาอาหาร หายาหรือการทําประมงชายฝ่ัง 
ล้วนแล้วแต่มีวิธีคิดในเชิงอนุรักษ์อยู่ทั้งส้ิน อย่างไรก็ดี จะพบว่าวิธีคิดหรือกระบวนทัศน์ระหว่างรัฐกับ
ชุมชนมีข้อขัดแย้งสูงมาก นอกจากเร่ืองของความเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิประโยชน์ที่มีความแตกต่างกัน 
และขัดแย้งกันแล้ว ในช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจหลายชุมชนในประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบรุนแรง
และชุมชนต่างๆ ล้วนช้ีให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นทุนส่วนหน่ึงของทุนทางสังคมท่ีชุมชน
เหล่านั้นได้คิดค้นเรื่องการปรับเข้ามาใช้องค์ความรู้ของท้องถิ่นในเรื่องของการอนุรักษ์ การรักษาดูแล
และการใช้ประโยชน์คู่กันไป 

7. ธุรกิจชุมชน หัตถกรรมชุมชนและอุตสากรรมชุมชน กองทุนได้มีส่วนสําคัญในการ
เข้าไปกระจายผู้ประกอบการให้มีทางเลือกท่ีหลากหลายขึ้น นอกจากการทําเกษตรและมารับจ้าง
แรงงาน เราพบว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจได้มีคนช้ันกลางท่ีเคยมารับจ้างในเมืองใหญ่ ในกรุงเทพฯ 
รวมทั้งมาอยู่ในโรงงานได้กลับไปบ้าน คนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้ไปคิดค้น หาทางเลือกในการประกอบ
อาชีพในการแปรรูปสินค้าเกษตร ในการทําเรื่องหัตถกรรมพ้ืนบ้านจากภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนและ
มาดัดแปลงจากวัสดุพ้ืนบ้านต่างๆ เช่น กระดาษสา หวาย เสื้อผ้า ในช่วงหลังวิกฤตกองทุนได้กระจาย
เรื่องผู้ประกอบการให้มีความแตกต่างหลากหลายในเรื่องอาชีพและวัยมากขึ้น ได้มีการประกอบการ
ในการแปรรูปการเกษตร สินค้าเกษตร ทําเรื่องหัตถกรรม เรื่องการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นความคิดริเริ่ม  
ที่สําคัญคือ เงินทุนหรือกําไรท่ีเกิดขึ้นรวมทั้งผลิตผลท่ีออกมาชุมชนได้ต้ังเป้าหมายที่จะใช้เพ่ือการ
บริโภคและซ้ือขายกันในตลาดท้องถิ่น 

8. โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม เกิดจากเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศรวมตัวกันเป็น
เครือข่ายตามประเด็นต่างๆ นับต้ังแต่เรื่องเครือข่ายสตรีชนเผ่าซ่ึงเป็นชาวเขาหลายๆ เผ่าท่ีอยู่ทาง
ภาคเหนือ เครือข่ายชาวเขา เครือข่ายพระ เครือข่ายป่า เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายเกษตร เครือข่าย
สหกรณ์ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ เครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน เครือข่ายมัสยิดใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เครือข่ายโบสถ์ เครือข่ายพระสงฆ์ในภาคอีสาน เครือข่ายครูประชาบาล เป็นต้น เครือข่าย
เหล่าน้ีได้เข้าร่วมในกระบวนการยกระดับการจัดการเรื่องสวัสดิการชุมชน หรือการดูแลคนยากลําบาก 
ในระบบด้ังเดิมโดยอาศัยคุณค่าทางศาสนา คุณค่าของชุมชนซ่ึงต่างวัฒนธรรมต่างสถาบัน กองทุนเพ่ือ
การลงทุนทางสังคมได้เข้าไปโยงและใช้คุณค่าเหล่านั้นเป็นตัวต้ัง บวกกับการสร้างกระบวนการที่มี
ระบบมีความโปร่งใส มีการเพ่ิมคุณค่าเรื่องการเข้าไปดูแลผู้ยากลําบากมากขึ้น การที่จะเปิดโอกาสให้ 
ผู้ยากลําบากเข้าร่วมมีบทบาทในการเสนอความคิดเห็นและกําหนดความต้องการจากตนเอง 
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9. แผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชนเอง เป็นเครื่องมือท่ีทําให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้เกิดแนวคิด ทิศทางที่
ถูกต้อง และมีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติของคนในชุมชน 

กระบวนทัศน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นตัวแบบให้คนในท้องถิ่นสามารถยืนหยัดด้วย
ตนเองได้ ภูมิปัญญาเป็นทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางปัญญาท่ีสะท้อนความเป็นท้องถิ่นให้
คนในท้องถิ่นกลับมาเห็นคุณค่าและความสําคัญของภูมิปัญญามากขึ้น และสามารถยืนหยัดด้วยตนเอง
ได้อย่างย่ังยืน 

 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อพัฒนาประเทศ 

ท่ามกลางพลวัตของโลกปัจจุบันที่ พัฒนาไปสู่ความทันสมัยของยุคโลกาภิ วัตน์ 
(Globalization) กระแสแห่งความทันสมัย ข้อมูลข่าวสารท่ีไร้พรมแดน และการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมจากภายในและภายนอกทําให้ภู มิปัญญาท้องถิ่น 
เริ่มสูญหายไป คนรุ่นใหม่มองไม่เห็นคุณค่าและความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยคิดว่า 
เป็นสิ่งท่ีล้าสมัย งมงายไม่มีคุณค่า แต่เน่ืองจากการพัฒนาให้เกิดความทันสมัยก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
มากมายท่ีเรียกว่า ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา เป็นการพัฒนาท่ีก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรรมชาติอย่าง
ส้ินเปลืองและทําลายสิ่งแวดล้อม คนสูญเสียคุณค่าของตนเอง สูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมอันดีงาม 
กระบวนทัศน์การพัฒนาในปัจจุบันจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาท่ีให้ความสําคัญกับท้องถิ่นของ
ตนเองมากขึ้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะทางสังคม สะท้อนวิถีการดํารงชีวิตของคนในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นทําให้คนในชุมชนเกิด
การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นปัจจัยสําคัญต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ 
ของประชาชน ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดข้ึนจากประสบการณ์ที่
ชุมชนได้ถ่ายทอดสืบต่อกันมา จึงควรร่วมกันหาแนวทางในการช่วยกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาไว้ 
มิให้สูญหายไป ดังที่ กมลทิพย์ คงประเสริฐอมร (2548 : 202-204) ได้ให้แนวทางในการส่งเสริม 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังน้ี  

1. การอนุรักษ์ เป็นการอนุรักษ์ รักษาความรู้ที่มีอยู่เดิมท่ีมีการปฏิบัติอยู่  
2. การฟ้ืนฟู เป็นการฟ้ืนฟูประเพณีที่หายไปกลับขึ้นมาใหม่ 
3. การประยุกต์หรือการปรับ หรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันให้

เหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
4. การสร้างใหม่ ให้เข ้าใจสิ ่งที ่ม ีอยู ่ในชุมชนอย่างถ่องแท้ และเป็นการส่งเสริม 

ภูมิปัญญาการเรียนรู้ของชาวบ้าน จึงควรมีเครื่องมือที่จะช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้
ของชาวบ้าน ดังนี้ ประการแรก เผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้านให้ชุมชนได้เข้าใจ เนื่องจากภูมิปัญญา
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ชาวบ้านเป็นความรู้ที่กลมกลืนจนเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแยกไม่ออก จึงควรให้ความรู้ในเรื่อง
ของภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการจัดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ จัดประชุมชี้แจงหรือการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็น รวมทั ้งพาไปดูงาน ทัศนศึกษา และการอบรมแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์ ประการที่สอง พัฒนาองค์ความรู้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ชาวบ้านเพ่ือจะได้นํา
ประสบการณ์นั้นมาประยุกต์ใช้กับความรู้เดิมของตนเอง ประการที่สาม สร้างโอกาสในการนํา
ความรู้ที ่มีอยู่เดิมในพื้นบ้านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และประการสุดท้าย การให้คุณค่าภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เป็นการสะท้อนองค์ความรู้รวมที่มีอยู่ในรูปของวิถีการดําเนินชีวิต ถ้าไม่มีการส่งเสริม
คุณค่าแล้ว ภูมิปัญญานั้นก็อาจไม่มีความหมายและเส่ือมสูญไปในท่ีสุด 

คนไทยในสมัยก่อนมีภูมิปัญญาในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ เพ่ือใช้ประโยชน์จาก
ส่ิงแวดล้อม แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในท้องถิ่น เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข พ่ึงพาตนเองได้แบบ
พอมีพอกิน สามารถนําทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้เพ่ือการพัฒนาตนเองในชีวิตประจําวัน ตลอดจนส่งผลถึง
การพัฒนาประเทศได้อย่างคุ้มค่าท่ีสุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความสําคัญอย่างมากในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการพัฒนาจากฐานราก โดยมีวัฒนธรรมเป็นฐาน 
วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชนที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ วัฒนธรรมจึงมีความหมายท่ี
ครอบคลุมมาก อะไรๆ ที่เป็นวิถีชีวิตร่วมกันก็เป็นวัฒนธรรม เช่น ระบบความเช่ือร่วมกัน ระบบคุณค่า
ร่วมกัน การทํามาหากินที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและความชํานาญท่ีถ่ายทอดกันมา การอยู่การกิน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี สุนทรียธรรม การจัดการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม การไกล่เกลี่ยความ
ขัดแย้ง การดูแลรักษาสุขภาพ การเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญาด้ังเดิม (ประเวศ วะสี, 2552 : 9-10) 
ภูมิปัญญาเปรียบเสมือนอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ดังที่ พัชรินทร์ สิรสุนทร  
(2552 : 8) กล่าวว่า หากสามารถนําภูมิปัญญามาใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือสร้างฐานพลังอํานาจของชุมชน
ให้เข้มแข็ง โดยการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เข้ากับวิถีการดําเนินชีวิตของบุคคล กลุ่ม และชุมชน 
ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีเพ่ือการต่อรองกับสังคมภายนอก ภูมิปัญญาจะกลายเป็นอาวุธเชิง
ยุทธศาสตร์ที่สําคัญท่ีจะช่วยให้บุคคลและสังคมรู้จักแจกแจงและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่กําลัง
เผชิญอยู่ และสามารถคัดสรรเพ่ือสามารถนําตัวอย่างของแนวปฏิบัติ (Best Practice) ที่เหมาะสมซ่ึง
ได้จากการเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาของสังคมอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตน ให้เป็นสังคม
แห่งปัญญาท่ีสมาชิกในสังคมมีความสุขต่อไป  

ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นน้ัน แนวคิดเรื่องการพัฒนาภูมิปัญญามีความสําคัญในฐานะเป็น
เครื่องมือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูบนฐานวิถีวัฒนธรรมของชุมชน อีกท้ังกระบวนการต่างๆ จะนําไปสู่การ
พัฒนาอย่างย่ังยืนให้กับชุมชนได้ นอกจากน้ีแล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการเช่ือมระหว่าง
ผู้คนในท้องถิ่นให้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมไปพร้อมๆ กัน ก่อให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืนนําไปสู่การพัฒนาประเทศ เป็นการสร้างจิตสํานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึง
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คุณค่า และความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ทุกคนในท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ทุกภาคส่วน จะต้อง
ช่วยกันดํารงรักษาภูมิปัญญาซ่ึงเป็นมรดกอันมีคุณค่าของท้องถิ่นและประเทศชาติให้ดํารงอยู่สืบไป 
 

กระบวนทัศน์พื้นฐานกับการเปล่ียนแปลงสังคมไทย 
 
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

ท่ามกลางพลวัตของโลกปัจจุบันที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเน่ืองส่งผลกระทบต่อสังคม 
ทําให้สังคมทุกสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมายตามกาลเวลา ยุคสมัย ค่านิยม และความเช่ือ 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2550 : 5-9) ได้ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความแตกต่าง
ของส่ิงน้ันเม่ือเปรียบเทียบกับสองเวลาจากช่วงเวลาหน่ึงจนถึงอีกช่วงระยะเวลาหน่ึง การเปลี่ยนแปลง
อาจเกิดได้ทั้งรูปร่าง ลักษณะ และหน้าท่ี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (social change) หมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงองค์การทางสังคม (social organization) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงดังน้ี 

1. ขนาดขององค์การสังคม (size) คือ ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง  
2. ประเภทขององค์การสังคม (kind) เช่น จากกลุ่มเพ่ือนเป็นครอบครัว จากครอบครัวเป็น

ชุมชน  
3. ลักษณะขององค์การสังคม (characteristics) เช่น จากแบ่งแยกมาเป็นสมัครสมาน

สามัคคี จากยึดเหน่ียวกันหลวมๆ เป็นยึดเหนี่ยวกันเหนียวแน่น  
4. สถานภาพและบทบาท (status-role) เช่น เคยตํ่ามาเป็นสูง จากเคยสถานภาพสูงมา

เป็นตํ่า จากเคยเป็นเพ่ือนกันมาเป็นสามีภรรยากัน บทบาทก็พลอยเปลี่ยนไปด้วย 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (culture change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในด้าน

วัฒนธรรม แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ 
1. ความคิด (idea) ได้แก่ ความเช่ือ ความรู้ ค่านิยม อุดมการณ์ 
2. การกระทํา (behavior) ได้แก่ บรรทัดฐานทางสังคม ซ่ึงอาจแบ่งย่อยออกเป็น  

วิถีประชา (folkways) จารีตประเพณี (mores) และกฎหมาย (laws) 
3. วัตถุ (material) ได้แก่ ส่วนท่ีเป็นวัตถุของวัฒนธรรม เช่น บ้านเรือน เครื่องใช้ 

เครื่องมือ เครื่องประดับ 
การเปลี่ยนแปลงท้ังสองอย่างนี้คือ ทั้งทางสังคมและวัฒนธรรมรวมกันจะเป็นการ

เปลี่ยนแปลงในสังคม หรือโครงสร้างสังคม (social structure) ซ่ึงสามารถแยกออกเป็น 2 
ส่วนใหญ่ คือ องค์การทางสังคม (social organization) และสถาบันสังคม (social institution)  
การเปลี่ยนแปลงทั้งสองด้านนี้จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองกัน การเปลี่ยนแปลงในสังคมอาจแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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1. การเปล่ียนแปลงแบบเป็นไปเอง (spontaneous change) ได้แก่ การเปล่ียนแปลง 
ที่มนุษย์ไม่มีส่วนหรือมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงนั้นน้อย การเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ ได้แก่  
การเปลี่ ยนแปลงท่ี เกิดขึ้น ต้ังแต่สมัยโบราณขณะท่ีมนุษย์ยังไม่ มีความเจริญทางวัตถุ  เ ช่น  
การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม เช่น ป่าไม้ ภูเขา แม่นํ้าลําคลอง  ดิน นํ้า พืช สัตว์ 
หรือการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่น การเกิดภัยพิบัติต่างๆ การเกิดโรคระบาด การเกิดข้าวยากหมากแพง 
การเพ่ิมหรือลดของประชากร บางทีอาจเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ (natural change) หรือ
การเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีแผน (unplanned change) เพราะมนุษย์มีส่วนเก่ียวข้องน้อยหรือไม่มีส่วน
ทําให้มันเกิดข้ึนมาเลย แม้ในโลกสมัยใหม่การเปลี่ยนแปลงในสังคมประเภทน้ีก็ยังมีอยู่ เช่น อุทกภัย  
วาตภัย หิมะถล่ม ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ดินเสื่อมคุณภาพ นํ้า อากาศเสีย เป็นต้น ที่เป็นเช่นน้ี 
เน่ืองมาจากมนุษย์ยังเจริญไม่เพียงพอที่จะควบคุมสิ่งเหล่าน้ีให้อยู่ในอํานาจได้ 

2. การเปล่ียนแปลงแบบวางแผน (planned change) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงชนิดท่ี
มนุษย์จงใจก่อให้เกิดข้ึน จะกําหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลง คือ ให้เปลี่ยนไปในทางดีในทางท่ี
ปรารถนา กําหนดความเร็วเป็น 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์ กําหนดสิ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงซ่ึงส่วนใหญ่จะมีทั้งคนและสิ่งแวดล้อม กําหนดวิธีการดําเนินการและกําหนดจุดหรือ
สถานท่ีที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึน เป็นต้น เรียกได้ว่า มีการเตรียมการกันอย่างรอบคอบเพ่ือให้
ตอบสนองเป้าหมายที่วางไว้ล่วงหน้าให้มากที่สุด การเปลี่ยนแปลงประเภทน้ีอาจเรียกได้ว่า  
การเปลี่ยนแปลงแบบกําหนดทิศทางหรือแบบนําทาง (directed change) การเปลี่ยนแปลง 
ประเภทน้ีมนุษย์มีความเกี่ยวข้องด้วยมากที่สุดและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แพร่หลายอยู่ในสังคม
สมัยใหม่ ทั้งน้ีก็เพราะมนุษย์สมัยน้ีมีความรู้ ความสามารถมากข้ึนมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ช่วยทําให้เอาชนะธรรมชาติได้มากข้ึนแต่ก็เอาชนะได้ยังไม่หมดปัญหาจึงมีอยู่กับมนุษย์ต่อไป  
เราอาจแบ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ โดยยึดเอาความสัมพันธ์กับสังคมเป็น
หลักน่ันคือ 

1. สาเหตุจากภายใน (causes from within) ส่ิงต่างๆ ภายในสังคมท่ีเป็นตัวเหตุทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในสังคมมีจํานวนมากด้วยกัน เช่น 

1.1 ปัจจัยธรรมชาติ ทั้งยามปกติ เป็นความอุดมสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของ
ธรรมชาติ และยามไม่ปกติ เช่น วาตภัย อุทกภัย ไฟป่า 

1.2 ปัจจัยทางสังคม เช่น การเพ่ิมหรือลดของประชากร การขัดแย้ง การแข่งขัน  
ความร่วมมือ รูปแบบต่างๆ ความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของพลเมือง 

1.3 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น การประกอบอาชีพ ความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ 
ในการผลิตสินค้าและบริการ 
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1.4 ปัจจัยทางการเมือง การออกกฎหมาย การบริหาร การทหาร 
1.5 ปัจจัยทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนา อุดมการณ์ เทคโนโลยี 

2. สาเหตุจากภายนอก (causes from without) ได้แก่ 
 2.1 ในยามสงบ มีการติดต่อระหว่างสังคมหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยว

ระหว่างกัน การค้าขายระหว่างกัน การศึกษาอบรมระหว่างกัน การเผยแพร่ศาสนาระหว่างกัน  
เป็นต้น 

 2.2 ในยามสงคราม มีการกระทบกระท่ังระหว่างสังคม ต้ังแต่การขัดแย้งชายแดน
ระหว่างสองประเทศ ความไม่สงบระหว่างประเทศ ไปจนถึงสงครามแบบต่างๆ ตลอดจนมหาสงคราม 
ล้วนเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

เ ม่ือพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมแล้วจะต้องพูดถึงความม่ันคง 
ของสังคมด้วย (stability) เพราะหากขาดไปเสียแล้วย่อมเสี่ยงต่ออันตราย น่ันหมายความว่า  
ทั้งสองอย่างเป็นของคู่กัน จะคิดถึงว่าสองอย่างอยู่ด้วยกัน ขณะใดขณะหนึ่ง คือ มีการเปลี่ยนแปลง 
แต่ก็ต้องรักษาความมั่นคงของสังคมไปขณะเดียวกันด้วย เพ่ือไม่ให้สังคมแตกสลาย ความม่ันคงตรงน้ี
จึงเป็นความม่ันคงเคลื่อนท่ี (moving stability) หรือท่ีรู้จักกันมากกว่า คือ ความสมดุลเคลื่อนที่ 
(moving equilibrium) ซ่ึงเป็นลักษณะพ้ืนฐานของสังคมมนุษย์และธรรมชาติแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น  
ป่าเขา หรือระหว่างสังคมมนุษย์กับธรรมชาติ หรืออาจมองสองอย่างน้ีแยกกัน น่ันคือ ขณะหนึ่งมี
ความม่ันคงหรือเสถียรภาพ และอีกขณะหน่ึงมีการเปลี่ยนแปลง มองในแง่น้ีต้องเข้าใจเอาว่า การ
เปลี่ยนแปลงเป็นไปช่ัวขณะแล้วก็ต้องกลับมาสู่เสถียรภาพอีก น่ันคือ สภาพปกติของสังคมเป็นสภาพ
ม่ันคง หรือสมดุล เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะเสียดุล จึงต้องมีความพยายามกลับมาสู่สมดุลใหม่ 
สังคมเป็นเช่นน้ีมาตลอด สังคมจึงอยู่ได้  

จากแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สรุปได้ว่า เม่ือระยะเวลา 
ผ่านไปการเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นกับสังคมทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น มนุษย์ควรปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรมท่ีถาโถมเข้ามาตลอดเวลา ปรับตัวให้กลมกลืนกับการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ละเลย
วัฒนธรรมภูมิปัญญาด้ังเดิมของท้องถิ่น โดยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ฐานคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมเพ่ือสะท้อนมุมมองของการปรับตัวและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทั้งนี้ เ พ่ือให้เห็นว่า
กระบวนการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นไปตามธรรมชาติแต่หากชุมชนสามารถ
ปรับตัวและรู้เท่าทันก็จะสามารถเรียนรู้และธํารงรักษาวิถีการทําสวนส้มโอซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของ
ตนเองไว้ได้  
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แนวคิดและความหมายเก่ียวกับการพัฒนา 
 
ความหมายของการพัฒนา 

กระบวนทัศน์การพัฒนามีความหมายหลากหลายมิติขึ้นอยู่กับทัศนะและความรู้ 
ความเข้าใจของนักวิชาการแต่ละท่าน มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดและนิยามของ 
การพัฒนาแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปน้ี สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2540 : 3) ได้ให้ความหมายของการ
พัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกําหนดทิศทางล่วงหน้าว่าจะพัฒนาอะไร พัฒนาอย่างไร ช้าเร็ว
อย่างไร ใครจะเป็นผู้พัฒนา และถูกพัฒนา โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาอยู่ที่คน คนเป็นทั้งผู้ถูก
พัฒนาและผู้รับผลของการพัฒนา กลุ่มคนจะต้องมีความกินดีอยู่ดีมีสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองที่ดี เช่นเดียวกับวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2532 : 2) ก็ได้อธิบายความหมายของการพัฒนา
สอดคล้องกัน คือ การพัฒนาเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีต้องเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่มีการวางแผนกําหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า การพัฒนาต้องเป็นการเพ่ิมปริมาณสินค้า รายได้ ความ 
พึงพอใจ และความสุขของประชาชน อมร รักษาสัตย์ (2541 : 924) ได้ให้นิยามของการพัฒนาไว้สอง
ความหมายด้วยกัน ความหมายแรก คือ การเปลี่ยนแปลงในตัวระบบกระทําการเป็นการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพ ความหมายท่ีสอง คือ กระบวนการของการเปล่ียนแปลงท่ีรวมการเปลี่ยนแปลงในด้าน
คุณภาพ การเปลี่ยนแปลงในด้านปริมาณ และการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน  
ศุภชัย เจริญวงศ์ (2544 : 163) มองการพัฒนาในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือต่อรองกับกลุ่มอํานาจ โดยเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านต่อรองกับกลุ่มอํานาจที่เหนือกว่า อย่างไรก็ตาม การพัฒนาต้องคํานึงถึงดุลยภาพ
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับคนในสังคมมีการกระจายรายได้ และทรัพยากรที่เหมาะสม การพัฒนา
ต้องถือว่าคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และจุดมุ่งหมายสูงสุดของการพัฒนา คือ การพ่ึงตนเอง 
ดังน้ัน การพัฒนาจึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เหมาะสมกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของแต่ละประเทศ (ศรีวรรณ มีคุณ, 2544 : 16) นอกจากนั้น นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2550 : 3-8) ได้ให้
แนวคิดของการพัฒนา 4 ประการ ได้แก่ ประการแรก การวางแผน หมายถึง กระบวนการเคลื่อนย้าย
จากการด้อยพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน ประการที่สอง การปฏิบัติ หมายถึง การชักชวนหรือ
กระตุ้น ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประการท่ีสาม เทคโนโลยี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็น
สังคมที่ประกอบไปด้วยนักสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคนิค ประการที่สี่ สมมติฐานของการพัฒนา 
หมายความว่า การพัฒนาเป็นไปตามค่านิยม โครงสร้างทางสังคม การจัดสรรและการกระจาย
ทรัพยากร และขึ้นอยู่กับนักการเมือง ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2542 : 33-34) มองการพัฒนา 
ในฐานะที่เป็นวาทกรรม การพัฒนานอกจากจะเป็นเรื่องของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแล้วยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของการควบคุม การจัดระเบียบ การใช้อํานาจและ
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ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด ล้วนเป็นความสัมพันธ์เชิงอํานาจ และเป็น
เทคนิควิธีการในการครอบงําทั้งสิ้น 

จากความหมายของการพัฒนาที่นักวิชาการหลายท่านได้นิยามไว้นั้น สรุปได้ว่านักวิชาการ
หลายท่านต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการพัฒนาเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ดีขึ้น ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ันต้องคํานึงถึงดุลยภาพ เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคมของแต่ละท้องถิ่น 
โดยการพัฒนาจะต้องให้ความสําคัญกับคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนใน  
การพัฒนา  

 
ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ส่วนการพัฒนาชุมชนต้องพัฒนาใน
ระดับฐานรากให้ดีขึ้นเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ดังท่ีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของการพัฒนาชุมชนดังนี้ 

เสน่ห์ จามริก (2543 : 34) อธิบายว่าการพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเอง คือการกระตุ้น
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือว่าชุมชนชาวบ้านจะได้เรียนรู้ถึงพ้ืนฐานศักยภาพของ
ตนเอง ทั้งในด้านภูมิปัญญาความรู้ และในด้านฐานทรัพยากร อันเป็นรากฐานสําคัญและจําเป็นต่อ
กระบวนการพัฒนาตนเองและพ่ึงตนเอง และในที่สุดต่อการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง  

จินตนา สุจจานันท์ (2547 : 45) กล่าวว่าการพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้ดีขึ้น เน้นการพ่ึงตนเองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (อ้างถึงใน จินตนา สุจจานันท์ 2549 : 46-47) ได้เสนอไว้ในหลักการ
พัฒนาชุมชนประยุกต์ เกี่ยวกับขั้นตอนในการพัฒนา ดังน้ี 

1. การศึกษาชุมชน เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นจริงเก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ความต้องการและปัญหาของชุมชน 
 2. การวิเคราะห์ จัดลําดับของปัญหาและความต้องการของชุมชน 

3. การจัดต้ังกลุ่มของประชาชน เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ ชุมชน 
ต้องมีกิจกรรมเป็นรูปธรรม 

4. การวางแผน ควรตรงกับความต้องการของชุมชน และดึงพลังชุมชนมาร่วมด้วย 
5. การปฏิบัติตามแผน ควรมีการตรวจสอบอีกครั้งก่อนดําเนินการ 
6. การควบคุมและติดตามผล เพ่ือช่วยให้งานดําเนินการไปตามแผน 
7. การประเมินโครงการ ขณะดําเนินงานและหลังการดําเนินงาน 
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สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2550 ข : 115-127) กล่าวถึงความรู้ที่เป็นปัจจัยของการพัฒนาว่า
เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ มี ดังนี้ 

ตัวเหตุการพัฒนาสังคม ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ องค์การทางสังคม 
ความเป็นผู้นํา การติดต่อกับโลกภายนอก การศึกษาอบรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม สื่อสารมวลชน 
การพ่ึงตนเอง ความสามารถจิตภาพสมัยใหม่ การเคล่ือนท่ีประเภทต่างๆ ความเต็มใจ เศรษฐกิจ  
การมีส่วนร่วมของประชาชน ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง ความเป็นเมือง ความขยันขันแข็ง 
ความรักถ่ินฐาน 

หลักการพัฒนาสังคม ได้แก่ หลักการประชาธิปไตยในการดําเนินงาน หลักการช่วยกันคิด 
ช่วยกันทํา หลักการประชาชนช่วยตนเอง พ่ึงตนเอง หลักการยึดวัฒนธรรมท้องถิ่น หลักการยึดผู้นํา
ท้องถิ่น หลักการประสานงาน หลักการทํางานเป็นกลุ่มและการทํางานกับกลุ่มคน หลักการให้
การศึกษา หลักการวางโครงการ หลักการประเมินผล หลักการเริ่มจากประชาชนมีอยู่ เป็นอยู่ 
หลักการรักษาสมดุล หลักการสร้างเครือข่าย 

วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานพัฒนา ได้แก่ 
1. ควรเร่ิมต้นจากสภาพที่ประชาชนเป็นอยู่ 
2. สิ่งที่จะต้องพัฒนาเป็นลําดับแรกอาจเป็นด้านเศรษฐกิจ 
3. ทุกสังคมมีความเป็นอยู่และความเป็นมาของตนอยู่แล้วการที่เราจะเปลี่ยนแปลง 

จะต้องทําการเปลี่ยนแปลงทําให้สิ่งใหม่ฝังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม เรียกว่า ขั้นทําให้เป็น
ก้อนนํ้าแข็งใหม่ 

4. จะต้องพยายามสร้างการพ่ึงตนเองขึ้นมาก่อน แล้วจึงค่อยสร้างการพัฒนาขึ้นมา 
ทีหลัง 

5. กระบวนการดําเนินการจะเป็นกระบวนการท้ังสร้างความเจริญไปพร้อมๆ กับการ
วิจัย โดยมีทั้งนักพัฒนาและชาวบ้านมามีส่วนร่วม หรือร่วมกันทํางาน 

6. การสร้างความเจริญจะต้องเป็นกระบวนการ คือ สร้างความสามารถของชุมชน 
ในการพ่ึงพาตนเองและความสามารถในการจัดการชุมชน 

7. วิธีให้การศึกษาและการจัดระเบียบชุมชน คือ การเน้นวิธีการให้การศึกษาอบรมแก่
คนในชุมชน ในทุกเร่ืองที่จะทําการพัฒนาและการส่งเสริมการรู้จักตัวเองในชุมชนการรวมตัวกันของ
ประชากรในชุมชน เพ่ือรับผิดชอบงานของชุมชน การวางแผนดําเนินงาน การดําเนินการตอบแทน
การประเมินการทํางาน ตลอดจนการต้ังกลุ่มคน หรือคณะกรรมการมาดูแลผลงานการพัฒนาที่ได้
สร้างขึ้นมาแล้วของชุมชนเพ่ือให้การพัฒนามีความย่ังยืน 
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เป้าหมายของการพัฒนา คือ ทําให้คนมีคุณภาพและคุณธรรม หมายถึง มีความรู้ 
ความสามารถ ความชํานาญในวิชาชีพ จนสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในวิชาสาธารณสุข 
สามารถดูแลงาน ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ มีหลักการพัฒนา ดังเช่น 

1. หลักการประชาธิปไตยในการดําเนินการพัฒนา 
2. หลักการทํางานเป็นกลุ่ม ความเป็นผู้นํา และหลักคุณธรรม 
3. หลักการให้การศึกษา การหาความรู้ให้อยู่กับตนเองเสมอ และพ่ึงตนเอง 
4. หลักการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาหรือการประสานงาน 
5. หลักการเริ่มงานพัฒนาจากสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน 
วิธีการพัฒนาดําเนินการได้ ดังน้ี 
1. การให้การศึกษา คือ การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะท่ีจําเป็นง่ายๆ ในกระบวนการพัฒนา

ให้มีความรู้ความเข้าใจ โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานความรู้ของผู้รับการศึกษาแล้วจึงเพ่ิมเติมจากที่มีให้มากข้ึน 
2. สร้างเครื่องมือ หรือนําเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อในการพัฒนา 
3. การเรียนที่ดีจะต้องทําเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ชาวบ้านช่วยกันคิดและเรียนรู้ด้วยกันเอง  

ซ่ึงจะได้ทั้งความรู้และความเข้าใจ 
4. แนวทางการพัฒนา ต้องรักษาสมดุลของร่างกาย ทั้งสุขภาพจิต สุขภาพกาย  

ต้องมีเพ่ือนทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
5. นําการมีส่วนร่วมมาเป็นแนวทางการพัฒนา ทํางานร่วมกัน 
6. การพัฒนาคน ต้องค่อยเป็นค่อยไปต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเป็น

กระบวนการตลอดชีวิต 
 อาจกล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันใน 
วิถีการดํารงชีพของชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และอยู่ร่วมกันในชุมชน
อย่างสงบสุข บนพ้ืนฐานวิถีเชิงวัฒนธรรมชุมชนท่ีเน้นคุณค่า และเคารพศักด์ิศรีของความเป็นคน  
มีโอกาสและมีความเท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วม 
 
การศึกษากับการพัฒนาชุมชน 
 อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540 : 27-96) กล่าวว่า กระบวนการความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจะเกิดข้ึนได้ มีดังน้ี 
 1. บุคคลท่ีเกี่ยวข้องมีทัศนคติ เห็นคุณค่าและความสําคัญของการเรียนรู้ว่าเป็นปัจจัย
สําคัญต่อการพัฒนาความรู้และจิตสํานึกของตนเอง เคารพตนเองและเช่ือม่ันในศักยภาพของตนเอง 
และเช่ือว่ามีความหลากหลาย เป็นลักษณะที่แท้จริงของธรรมชาติและมีประโยชน์เชิงพัฒนา 
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 2. ความร่วมมือ จะเกิดข้ึนได้มากหากเร่ิมท่ีโรงเรียนก่อน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูที่มีวิสัยทัศน์และความสนใจการพัฒนาชุมชนแล้วส่งเสริมให้มีโอกาสได้เรียนรู้ บทบาทของครูควร
สังเคราะห์ความคิดอย่างเป็นระบบจากกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น การกระตุ้นให้เกิดการขบคิด 
วิเคราะห์ปัญหา และมองเห็นแนวทางที่มีอยู่ มักจะมีผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจอันเป็นปัญหาสําคัญของชุมชน 
 3. การเริ่มต้น ความร่วมมือโดยการแสวงหาแบบกลไกที่จะสร้างหรือพัฒนาบุคลากรเม่ือ
ผ่านการปรึกษาหารือและมองเห็นปัญหาร่วมกัน จัดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการจัดการ 
แสวงหาแนวทางของการขยายแนวคิด กิจกรรมการเรียนรู้ไปสู่ประชาชนในชุมชนและภาคีอ่ืนๆ 
สํารวจหารูปแบบและระบบของความร่วมมือและความสามารถกับภาคีอ่ืนภายนอกชุมชน 
 4. ชุมชนมีฐานการเรียนรู้รอบตัว เน้ือหาความรู้กําหนดจากความต้องการและความจําเป็น
ของปัจเจกชนและชุมชนเป็นหลัก กระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นหลายวิธีการ มีทั้งกระบวนการสอน  
การสังเกต การอ่าน การฟัง การถาม การทดลองทํา การเลียนแบบ ความใคร่ครวญ การแลกเปลี่ยน  
มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับเน้ือหาไม่เหมือนกัน ความสามารถและความคิดไม่เท่ากันของผู้เรียน 
 การศึกษา คือ กระบวนการขัดเกลาทางสังคม ศรีวรรณ มีคุณ (2544 : 75) กล่าวว่า 
การศึกษากับสังคมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมให้
เป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค์ การศึกษาจะต้องขัดเกลาให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
มีความรู้ ความสามารถและแนวคิดท่ีจะนําสังคมสู่การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น การศึกษาซ่ึงเป็น
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เป็นสถาบันทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรมทาง
สังคมให้คงอยู่ได้วิวัฒนาการมาเป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในชุมชน มีความสําคัญในการสร้าง
และดํารงวัฒนธรรมทางสังคม สร้างแบบแผนพฤติกรรมที่ยอมรับของสังคม ถ่ายทอดค่านิยมทาง
สังคมที่คนมุ่งหวังทางการศึกษาและอาชีพ มุ่งหวังในความเจริญก้าวหน้าและความเป็นอันหน่ึง 
อันเดียวกันของคนในสังคม และทักษะกระบวนการเรียนรู้ 
 ความหลากหลายในความรู้และเนื้อหาท่ีมีอยู่รอบตัวของชุมชนสามารถนํามาสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในวิถีชุมชนได้ ซ่ึงอมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ (2551 : 75-142) กล่าวว่า  
พลังท่ีเหลืออยู่ของชุมชน แสดงผ่านตัวสัญญาณสองประเภท คือ บุคคลในท้องถิ่น ศาสนธรรม และ
ระบบคุณค่า ทุนทางสังคม ระบบการสื่อสาร และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สรุปได้ดังนี้ 
 1. ความรู้เรื่องของชุมชน โรงเรียนหันหลังให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเลยประเพณีของ
ชุมชน ระบบความสัมพันธ์บนฐานผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
 2. ความล้มเหลวของหลักสูตรท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษายังไม่มีว่ีแววว่าจะผลักดันให้
โรงเรียนเกิดความชัดเจนในการทําหลักสูตรท้องถิ่นอย่างไร ภาพที่ปรากฏจึงเป็นการพัฒนาไปตาม
ความสามารถและความเข้าใจของแต่ละโรงเรียนเป็นหลัก 
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 3. ทางออกของการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับชุมชน คือ การเปล่ียนแปลงโรงเรียน ดังน้ี 
  3.1 ระบบการศึกษามีความยืดหยุ่น ยึดสภาพชีวิตจริง ปัญหา ความต้องการของ
ชุมชนเป็นโจทย์ โดยนํามาสร้างสาระการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทํางาน
ร่วมกับชุมชน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่แปลกแยกจากชุมชน 
  3.2 มีความหลากหลายวิธีการเรียนรู้ เ ช่น จัดเวทีบอกเล่า การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การศึกษาดูงาน 
  3.3 เปลี่ยนชุมชนเป็นเวทีการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ เช่น การทําให้ชุมชนเป็นพ้ืนที่
ในการเรียนรู้ของโรงเรียน ใช้ชุมชนท้ังชุมชนเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างโรงเรียนและองค์กรต่างๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มภูมิปัญญา กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ในชุมชน เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนโดยแท้จริง 
  3.4 โรงเรียนเป็นชุมชนและชุมชนเป็นโรงเรียน ท้องถิ่นเป็นห้องเรียนที่สามารถ
แสวงหาความรู้ได้เกือบทุกอย่าง 
  3.5 มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือทําหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของชุมชน 
  3.6 การบูรณาการวิชาความรู้เข้ากับการดํารงชีวิตของท้องถิ่น และการเช่ือมโยง  
องค์ความรู้สากลกับองค์ความรู้ท้องถิ่น 
 4. ผู้นํามีภาวะผู้ นํา วิสัยทัศน์หรือมุมมองของผู้นําในชุมชนท่ีมีลักษณะกว้างไกล  
มองที่ประโยชน์ของส่วนรวม ดังนี้ 
  4.1 มีภาวะผู้นําท้ังด้านจิตวิญญาณ ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดทุนทางสังคมและระบบการส่ือสารในชุมชน มีความเสียสละ ความเข้าใจของครู 
ต่อแก่นแท้ของหลักสูตรท้องถิ่น การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของชุมชน การเปิดโอกาสให้ประชาชน  
เข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
  4.2 ความคุ้นเคยส่วนตัว  
  4.3 กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของชุมชนอย่างแท้จริง 
  4.4 การสร้างเครือข่ายการทํางานและการเรียนรู้ร่วมกัน 
  4.5 พ้ืนฐานด้านวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีชุมชนให้ความสําคัญกับระบบการเรียนรู้ 
 5. การนําศักยภาพชุมชนมาเป็นทุนทางสังคม 
  5.1 คุณค่าทางวัฒนธรรมมีความสําคัญย่ิงกับชุมชน 
  5.2 มีวิถีชีวิตและวิธีแก้ปัญหา โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านประสานกับความคิด 
แนวใหม่ 
  5.3 ภูมิปัญญาที่อยู่ในชุมชนจะเป็นกลไกที่มีความสําคัญย่ิง 
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  5.4 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
  5.5 ความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
  5.6 ความสัมพันธ์รักใคร่และความไว้วางใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

คําว่า “การพัฒนา” เกิดขึ้นต้ังแต่หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ที่เน้นการพัฒนาตามแบบ
ตะวันตก คือ การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น เน้นความทันสมัย ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ความเจริญทางด้านวัตถุ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังคํากล่าวที่ว่า “นํ้าไหล ไฟสว่าง หนทาง
สะดวก” การทําความเข้าใจท่ีมาและกระบวนการของการพัฒนา เร่ิมต้ังแต่แนวคิดการพัฒนากระแส
หลักท่ีมุ่งเน้นมิติเศรษฐกิจเป็นเครื่องช้ีวัดความเจริญของประเทศ ตลอดถึงการนําเอาระบบทุนนิยม
เป็นตัวนํา ส่งผลให้เกิดการไหล่บ่าทางวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศกําลังพัฒนาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
ผลของแนวคิดการพัฒนาดังกล่าวได้คุกคามและมองข้าม “คุณค่า” ของสังคมและวัฒนธรรมอันเป็น
พ้ืนฐานของประเทศต่างๆ มีการนํากระบวนทัศน์ตามความหมายตะวันตกสู่ระบบต่างๆ ของประเทศ
กําลังพัฒนา เช่น การศึกษาแบบแยกส่วน การให้ความสําคัญกับการผลิตมากว่าคุณค่าทาง  
จิตวิญญาณและการอยู่ร่วมกัน การมุ่งความสุขส่วนบุคคลมากว่าความสุขของผู้คนและขาดความใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผลกระทบต่างๆ ได้ส่งผลให้ประเทศกําลังพัฒนาต่างๆ ได้ย้อนกลับมาทบทวน
ทิศทางการพัฒนาบนฐานวิถีชีวิตประเทศเป็นสําคัญ แนวคิดและความหมายเก่ียวกับการพัฒนาจะ
เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการสะท้อนจุดเช่ือมระหว่างการพัฒนาตามกระบวนทัศน์เดิมกับแนวคิดการ
พัฒนาทางเลือกในปัจจุบัน นอกจากน้ียังสะท้อนให้เห็นถึงการเช่ือมโยงระหว่างภูมิปัญญากับการ
พัฒนาประเทศ 

กระบวนการพัฒนาท่ีมุ่งให้ชุมชนเข้มแข็งในปัจจุบันได้แปรสภาพจากการมุ่งสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมมาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซ่ึงหมายถึงการที่ชุมชนมีร่างกาย
ที่แข็งแรง ได้รับการศึกษาและการทํางาน สามารถประกอบอาชีพได้อย่างสมศักด์ิศรี สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมพร้อมๆ กับสัมพันธภาพของชุมชนยังสามารถดํารงอยู่ได้ท่ามกลางเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงการได้สั่งสมวิถีภูมิปัญญาของตนเองส่งต่อให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปได้ 

แนวคิดการพัฒนาชุมชนมีฐานคิดท่ีสําคัญคือการเข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนา โดยเฉพาะ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ผู้วิจัยในฐานะผู้ศึกษาได้วางบทบาทตนเองในบทบาทผู้ร่วมเรียนรู้กับชุมชน
และคอยอํานวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาระหว่างการวิจัย เช่น การพัฒนา
เอกสารความรู้ การจัดกระบวนการกลุ่มเพ่ือสร้างการเรียนรู้ การถอดบทเรียนและประเมินผลท้ัง
ระหว่างกระบวนการและหลังกระบวนการ เป็นต้น  
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แนวคิดทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

ความหมายของทุนทางสังคม 
 สังคมทุกสังคมต่างก็มีทุนที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ คุณค่า จิตวิญญาณท่ีมีอยู่ 
ในแต่ละท้องถิ่น ทั้งทุนมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ดํารง
รักษาไว้ซ่ึงเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทุนทางสังคมเป็นแนวคิดที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในแวดวง
วิชาการและในวงสังคมไทย ซ่ึงมีผลต่อกระบวนความคิดที่มีต่อการมองโลก ปัญหาที่เกิดข้ึน จากที่เคย
มองว่าเงิน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนคนและขับเคลื่อนงานในการ
พัฒนาประเทศ หรือการนิยมลัทธิปัจเจกชนแบบสุดข้ัว ตัวใครตัวมัน ท้ายที่สุดกลับพบว่ากระบวนการ
ความคิดนี้นําพาพวกเราไปสู่ทางตัน สิ่งนี้เองที่ทําให้สังคมหันกลับมามองว่าแท้จริงแล้วสังคมหรือ
ชุมชนไม่ได้ว่างเปล่า แต่มีวิธีคิด หรือระบบคิดที่เอ้ือให้เกิดสังคมหรือชุมชนท่ีเข้มแข็ง เป็นเสมือน
สายใยที่ยึดเหน่ียวประสานส่วนต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันให้สามารถทํางานไปในทิศทางเดียวกันได้ สิ่งเหล่าน้ี
สามารถลดช่องว่างระหว่างคนกับคน คนกับสถาบัน หรือระหว่างสถาบันกับสถาบัน เพราะเม่ือใด  
ก็ตามที่คนได้มองเห็นผลประโยชน์ร่วมกัน มีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน มองเห็นคุณค่า มีความ
คาดหวัง และเป้าหมายร่วมกัน (common purpose) ก็จะทําให้คนหรือสถาบันสร้างระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ที่ เรียกว่า ทุนทางสังคม ทุนของชุมชนเป็นทุนทางสังคมอย่างหน่ึง  
ซ่ึงประกอบด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติ ฐานวัฒนธรรม ความเอ้ืออาทร ความสามัคคี ความไว้วางใจ
ซ่ึงกันและกันที่ทําให้คนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีการรวมพลังความคิด ความรู้ สติปัญญา และ
ความชํานาญท่ีมีอยู่ไปใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
อีกด้วย (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548 : 43-44) เสรี พงศ์พิศ และวิชิต นันทสุวรรณ (2550 : 38-39) 
กล่าวว่า ทุนทางสังคม คือ สิ่งท่ีร้อยรัดผู้คนให้เป็นพ่ีน้อง เป็นชุมชน เป็นทั้งกฏระเบียบ จารีตประเพณี 
วิถีปฏิบัติต่างๆ ทําให้คนยังช่วยเหลือเก้ือกูลกัน มีนํ้าใจต่อกัน ซ่ึงสังคมไทยมีศักยภาพอยู่อย่างพอเพียง 
เช่น ทุนทรัพยากร ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม มีดิน นํ้า แสงแดดที่อุดมสมบูรณ์ มีภูมิปัญญา 
บรรพบุรุษที่สั่งสมและสืบทอดกันมานับพันปี เป็นมรดกที่มีคุณค่าไม่ว่าปัจจัยสี่และวิถีชุมชน มีคนท่ีมี
ความรู้ มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน (2551 : 552) กล่าวถึง 
ทุนทางสังคมว่าเรามักจะพบเห็นคําน้ีจากแนวคิดของโรเบิร์ต พุทนัม (Robert Putnum) นักวิชาการ
ชาวอเมริกันซ่ึงทุนทางสังคมมีด้วยกัน 2 ความหมาย แต่ทั้งสองต่างก็หมายถึง “เครือข่ายทางสังคม” 
(social network) ทั้งสิ้น ทุนทางสังคม ความหมายแรกเป็นการมองจากตัวโครงสร้างที่มองตัว
เครือข่ายจริงๆ เช่น โครงสร้างของกลุ่มเพ่ือนร่วมโรงเรียน เพ่ือนร่วมอาชีพ เป็นต้น ทุนทางสังคม 
ความหมายที่สอง เป็นการมองจากมุมมองของ “ปัจเจกบุคคล” ที่มีเครือข่ายและมองว่าเครือข่ายนั้น
เป็นทรัพยากรอย่างหน่ึงของตน เช่น เป็นคนท่ีมีเส้นสายกว้างขวาง จะทําอะไรก็ง่ายและสะดวก 
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 โดยสรุปทุนทางสังคม หมายถึง ทรัพยากรท่ีชุมชนสร้างขึ้นโดยเกิดจากความสัมพันธ์  
ทางสังคม ซ่ึงเอ้ืออํานวยการดําเนินงานของชุมชนให้เป็นไปด้วยความสะดวก และเก้ือกูลให้เกิดการ
จัดการความรู้ยังผลให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 
องค์ประกอบของทุนทางสังคม 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548 : 58-59) ได้อธิบาย องค์ประกอบของทุนทางสังคม 
มีองค์ประกอบ ดังต่อไปน้ี 

1. ศาสนธรรม หรือหลักธรรมในศาสนา เ ป็นเครื่อง ช้ีแนะบุคคลให้มีความรัก  
ความห่วงใย ความเอื้ออาทรต่อกัน และใช้หลักการทางศาสนานั้นๆ มาสร้างความเป็นปึกแผ่นของ
สังคม เช่น ในพระพุทธศาสนาที่มุ่งสอนให้คนละเว้นความช่ัว ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน การทํา
ความดีด้วยการให้ทาน เสียสละ รักษาศีล และมีจิตใจที่สงบ มีความเมตตาต่อสรรพสิ่ง ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ี
เป็นทุนที่สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับสังคมไทย 

2. สํานึกในท้องถิ่น การท่ีบุคคลในชุมชนมีจิตสํานึกต่อชุมชนและท้องถิ่นของตน 
ปรารถนาที่จะเห็นการพัฒนาชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยู่เป็นไปอย่างต่อเ น่ืองและเป็นระบบ  
จึงมีความต้ังใจและร่วมแรงร่วมใจในการทํางานร่วมกันโดยยึดส่วนรวมเป็นใหญ่ 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การใช้ความรู้และภูมิปัญญาท่ีมีอยู่เดิมของชุมชน และ
ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ในการสร้างและจัดการเก่ียวกับการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. ทรัพยากรบุคคลและเครือข่ายบุคคล ได้แก่ การนําบุคคลที่เป็นผู้นํา ปราชญ์ท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิ พระสงฆ์ ที่มีความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และศาสตร์ต่างๆ มาถ่ายทอดให้ความรู้ 
แก่ชุมชน เป็นการสร้างทุนทางสังคมในระดับบุคคล 

5. ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรในท้องถิ่น ได้แก่ ดิน น้ํา ป่า ภูเขา  
ที่สามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมท้ังมีกระบวนการในการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่าง
เหมาะสม 

6. วิถีชีวิตทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชุมชน ที่จะนําเสนอในรูปแบบ 
ที่สร้างความภูมิใจให้กับชุมชนและเป็นวิถชีีวิตที่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างแท้จริง 

7. ความเอื้ออาทร คนในสังคมจะต้องมีความเอ้ืออาทรต่อกัน ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน  
ซ่ึงความเอ้ืออาทรน้ีเป็นพลังท่ีสําคัญย่ิงของทุนทางสังคม  
 
รูปแบบทุนทางสังคมในสังคมไทย 

อเนก นาคะบุตร (2545 : 16-20) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบทุนทางสังคมในสังคมไทย 
5 รูปแบบ ดังต่อไปน้ี 
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รูปแบบที่หนึ่ง คือ จิตวิญญาณ ระบบคุณค่า สํานึกท้องถิ่น ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อถ่ินฐาน
บ้านเกิด เรียกว่า Spirit Capital สิ่งนี้ในสังคมไทยมีมาตลอดในความรู้สึกของคนที่รักบ้านรักเมือง 
และพร้อมที่จะลุกข้ึนมาเสียสละ ช่วยกันทําบ้านเมืองที่เขารัก เขาผูกพันเป็นท่ีเกิด เป็นท้ังถิ่นท่ีอยู่ของ
บรรพบุรุษ และเป็นทั้งความหวังของลูกหลานที่จะดูแลสืบต่อ Spirit เหล่านี้เป็นสิ่งท่ีสังคมไทยมี
ปรากฏอยู่อย่างชัดเจน ทั้งท่ีเป็นเรื่องคุณค่า พิธีกรรม ความภาคภูมิใจที่อยู่ในจิตใจของผู้คนใน 
แต่ละแห่ง 

รูปแบบท่ีสอง คือ ทุนทางภูมิปัญญา กล่าวคือ ในช่วงวิกฤตประเทศสูญเสียเงินทอง 
ไปมาก แต่เราก็พบว่าสิ่งท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ นั่นคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ซ่ึงได้ปรับตัวกลายเป็นมรดกตกทอดมากับแผ่นดินท่ีเราต้องหันกลับมาหาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
ทั้งในด้านการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากร การจัดการความสัมพันธ์ ระหว่างคน
กับคน คนกับธรรมชาติ และชุมชนกับชุมชน 

รูปแบบที่สาม คือ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรบุคคล เป็นทุนที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ ความรัก
เพ่ือน ความรักศักด์ิศรีของคนไทย เราพบว่าผู้นําทางความคิดทั้งในชนบทและเมือง ทั้งที่เป็นผู้นําทาง
จิตวิญญาณ ผู้นําอาวุโส ผู้นําทางการเกษตร ผู้นําสตรี เยาวชน เหล่านี้เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีวันหมดสิ้น
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถระดับหนึ่ง และมีความพร้อมท่ีจะปรับตัวเข้าสู่ความร่วมมือระหว่าง
องค์กร เครือข่ายกับเครือข่าย เช่น มีอาสาสมัครเข้ามาทํางานช่วยเหลือแบ่งปันความร่วมมือ ขยาย
เครือข่าย ขยายบทเรียน ทรัพยากรบุคคลเหล่าน้ีมีอยู่อย่างหลากหลายและเป็นผู้นําทั้งสามรุ่น ได้แก่ 
ผู้นําอาวุโส ผู้นํารุ่นกลางที่มีการศึกษาเคยผ่านการทํางานในชุมชนเมืองแล้วกลับบ้าน และผู้นํารุ่นใหม่
ที่ผ่านระบบโรงงาน ผ่านความทันสมัยในชุมชนเมือง ซ่ึงคนทั้งสามรุ่นน้ีกําลังทํางานร่วมกันอยู่ในสังคม
ฐานราก ย่ิงกว่าน้ันเรายังมีทรัพยากรบุคคลที่อยู่ในภาคประชาสังคม (Civil Society) ซ่ึงหมายถึง  
ชนช้ันกลางท่ีได้รับการศึกษาสมัยใหม่ อยู่ในภาคหน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพัฒนา
เอกชน ภาคสื่อมวลชน คนเหล่าน้ีเป็นรอยเช่ือม เป็นผู้เช่ือมต่อความสลับซับซ้อนของเมืองหลวงและ
ของโลกกับท้องถิ่น และยังเป็นผู้เช่ือมวัฒนธรรมทั้งสองเข้าด้วยกัน 

รูปแบบที่สี่ คือ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ แม้จะมีความเส่ือมโทรมและวิกฤตในตัวเอง
อยู่ไม่น้อย ดังจะพบว่ามีสภาพป่าและพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมและลดน้อยลง ภาวะแห้งแล้ง และนํ้าท่วม
ปรากฏอยู่ในทุกจังหวัด อย่างไรก็ดีขณะน้ีทรัพยากรจํานวนหน่ึงได้ถูกนํากลับมาเป็นปัจจัยสําคัญใน
การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ และยังใช้ประโยชน์ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นทุนทางสังคมในการ 
สร้างฐานอาชีพ ฐานเศรษฐกิจ ฐานการมีชีวิตอยู่รอดของชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนชนบทในช่วงหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจพอสมควร 

รูปแบบที่ห้า คือ กองทุนสาธารณะของชุมชน เรียกว่า Social Fund ในทุกสังคมชนบท
จะมีการจัดการกองทุนสาธารณะของชุมชนน้ีตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกองทุนฌาปณกิจ ธนาคารข้าว 
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กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารควาย เป็นต้น การจัดการทุนทางเศรษฐกิจท่ีเป็นทั้งปัจจัยการผลิต และปัจจัย
การดํารงชีวิตน้ีมีอยู่ในทุกชุมชน ทุนที่กล่าวมาท้ังหมดน้ีรวมกันแล้วเรียกว่า ทุนทางสังคม ซ่ึงถือว่าเป็น
มรดกตกทอดที่สืบต่อมาของสังคมไทย 

 

ความเชื่อพื้นฐานเก่ียวกับทุนทางสังคม 
การศึกษาและทําความเข้าใจทุนทางสังคมน้ัน จําเป็นจะต้องมีความเข้าใจความเชื่อ

พ้ืนฐานบางประการเก่ียวกับทุนทางสังคมเพราะการทําความเข้าใจดังกล่าว มีส่วนให้เราสามารถมอง
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดข้ึนและพิจารณาความเป็นไปดังกล่าวในมิติของการเป็นทุนทางสังคมได้ 
ทั้งน้ีทุนทางสังคมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับสังคมทุกระดับ เก่ียวกับความเชื่อพ้ืนฐานของ
ทุนทางสังคมนั้น ได้มีการศึกษาไว้ดังนี้ (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548 : 61-63) 

1. ทุนทางสังคมเป็นเสมือนกระบวนการท่ีมีความเป็นพลวัตของการสร้างรูปแบบ 
ทางสังคม หมายความว่า รูปแบบทางสังคมจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับกระบวนการของทุนทางสังคม 

2. กระบวนการของทุนทางสังคม สามารถเกิดข้ึนได้ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับปัจเจก 
ครอบครัว เครือญาติ กลุ่ม องค์กร สถาบัน ชุมชน เครือข่าย 

3. กระบวนการของทุนทางสังคม มักจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก อาทิ ปัจจัยด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีอยู่เสมอ ไม่มากก็น้อย 

4. กระบวนการของทุนทางสังคมสามารถเริ่มต้นได้ในหลายรูปแบบ อาทิ การเริ่มต้น
กระบวนการด้วยอิทธิพลของวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และความเช่ือด้ังเดิม หรืออาจจะเริ่มต้น
ด้วยการเรียนรู้จากสิ่งใหม่ 

5. จุดเริ่มต้นของกระบวนการทุนทางสังคมจะเร่ิมจากการปรับเปล่ียนระบบคิด  
และวิธีปฏิบัติของปัจเจก สมาชิกกลุ่ม องค์กร สถาบันและชุมชน ระบบคิดและวิธีปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับศีลธรรมเท่าน้ัน จึงจะถือว่าเป็นกระบวนการของทุนทางสังคม 

6. เป้าหมายสุดท้ายของกระบวนการของทุนทางสังคมจะมุ่งสู่การจัดสรรและกระจาย
ทรัพยากรให้แก่สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กระบวนการของทุนทางสังคมจะมุ่งสร้าง
เสริมทรัพยากร ทุน ให้แก่ชุมชนและสังคม และมีความมุ่งหวังว่าทรัพยากรและทุนที่เป็นของชุมชน
และสังคมเหล่าน้ีจะช่วยให้ชุมชนและสังคมเกิดพลังท่ีจะขับเคลื่อนงานต่างๆ หรือช่วยในการแก้ไข
ปัญหาที่มีอยู่ในชุมชนหรือสังคมนั้นๆ 
 ท่ามกลางการพัฒนาที่ให้ความสําคัญกับกระบวนทัศน์ทางเลือกในปัจจุบัน “ทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม” ถือว่าเป็นทั้งเป้าหมายให้ดํารงอยู่กับชุมชนท้องถิ่น แต่ด้านกระบวนการพัฒนาแล้ว
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมคือฐานของการเรียนรู้และเสริมศักยภาพให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย  
นัยยะของการพัฒนาจึงถือเอาทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญส่วนหน่ึง 
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กระบวนการทุนทางสังคม 
 วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548 : 42-44) อธิบายว่า การศึกษากระบวนการทุนทางสังคม  
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

1. ส่วนท่ีเป็นกระบวนการทุนทางสังคม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
1.1 ส่วนท่ีเป็นระบบคิด เป็นส่วนที่เป็นนามธรรมสูง ระบบคิดดังกล่าวจะมีส่วน  

ที่มีมาต้ังแต่เดิม ได้แก่ ความเช่ือ ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ที่ปัจเจกชน 
กลุ่ม องค์กร สถาบัน หรือชุมชนได้สืบทอดมาจากบรรพชนในอดีต นอกจากนั้น ระบบความคิด  
อีกส่วนหน่ึงอาจจะมาจากสิ่งท่ีได้เรียนรู้ในปัจจุบัน ซ่ึงรวมทั้งความเช่ือ ศรัทธา ค่านิยม หรือ  
ธรรมเนียมปฏิบัติแบบใหม่ สําหรับสาระหลักที่อยู่ในระบบความคิดดังกล่าว ได้แก่ ระบบท่ีเกิดจาก
ค่านิยมที่มีการอ้ืออาทรต่อกัน มีการต่างตอบแทนกัน มีความไว้วางใจระหว่างกัน และมีความ 
สามัคคีกัน ฯลฯ เป็นต้น 

1.2 ส่วนที่ เ ป็นวิ ธีปฏิ บั ติ  เป็นส่วนที่ มีความสัมพันธ์กับส่วนที่ เป็นระบบคิด  
หมายความว่า เม่ือปัจเจก กลุ่ม องค์กร สถาบัน หรือชุมชนมีระบบคิดเกี่ยวกับค่านิยมในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ระบบคิดดังกล่าวส่งผลให้สมาชิกมีความร่วมมือกันช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และปฏิบัติ 
ต่อกันด้วยความเอื้ออาทร เป็นต้น 

1.3 ส่วนท่ีเป็นผลลัพธ์ เป็นส่วนท่ีเกิดจากผลของการที่สมาชิกมีระบบคิดและวิธีการ
ปฏิบัติอย่างไร ซ่ึงผลลัพธ์ดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของทรัพยากรหรือเป็นทุนในรูปแบบต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้แก่ ทุนที่เป็นตัวเงิน (ทุนในรูปของกองทุนชุมชน) ทุนมนุษย์ (แรงงานที่มีการ
ลงแขกเอาแรงช่วยเหลือกัน) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ (มีป่าไม้ที่เป็นป่าของชุมชน) ทุนภูมิปัญญา  
(มีความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาของชุมชน) โดยที่ทรัพยากรหรือทุนต่างๆ เหล่าน้ี เป็นของชุมชนหรือเป็น
ของสาธารณะท่ีสมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงและมาใช้ประโยชน์ได้ 

2. ส่วนท่ีเป็นปัจจัยแวดล้อมของกระบวนการ ได้แก่ ปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เป็นทั้ง
รูปธรรม (เงินทุนจากภายนอก เครื่องมือที่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก บุคลากร หรือ
นักวิชาการจากภายนอก) และนามธรรม (ความช่วยเหลือทางวิชาการจากภายนอก ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้ต่างๆ จากภายนอก) รวมท้ังผลท่ีเกิดจากระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การปกครอง 
ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีจากภายนอกที่มีผลกระทบต่อระบบคิด และวิธีปฏิบัติภายใน
กลุ่ม องค์กร สถาบัน ชุมชน 

การวิเคราะห์กระบวนการทุนทางสังคมจะวิเคราะห์ในหลายระดับ อาทิ ระดับปัจเจก 
ระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม องค์กร สถาบัน ชุมชนและเครือข่าย โดยพิจารณาว่า การกระจายของ
ทรัพยากร หรือทุนประเภทต่างๆ ในแต่ละระดับเป็นไปในลักษณะใด มีการกระจายอย่างท่ัวถึงหรือไม่ 
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รวมทั้งการวิเคราะห์เช่ือมโยงหาความเก่ียวพันระหว่างระดับต่างๆ ด้วยว่ามีความเกี่ยวพันหรือ  
มีอิทธิพลต่อกันมากน้อยเพียงใด  

การศึกษาทุนทางสังคมไม่สามารถเลือกศึกษาทุนทางสังคมเพียงแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
เนื่องจากทุนทางสังคมในแต่ละรูปแบบล้วนมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน การเลือกศึกษาเพียงแค่
บางรูปแบบอาจจะทําให้ข้อมูลท่ีได้ไม่ครอบคลุม เน่ืองจากทุกสังคมมีทั้งมิติที่เป็นรูปธรรม เช่น กองทุน 
กลุ่มต่างๆ ในชุมชน ผู้นํา และมิติที่เป็นนามธรรม เช่น ความผูกพัน ภูมิปัญญา ฯลฯ ซ่ึงบางรูปแบบ 
ไม่สามารถแยกจากกันได้โดยเด็ดขาด 

สรุป ทุนทางสังคมเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์และบริบทของชุมชน และฝังอยู่
ในวิถีการดํารงชีพของชุมชน ที่สามารถนํามาเช่ือมโยงเป็นปัจจัยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนเพ่ือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท่ีดีขึ้น 
 
ทุนวัฒนธรรม 

ทุนวัฒนธรรมเป็นคําประสมระหว่างคําว่า “ทุน” กับคําว่า “วัฒนธรรม” ตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 คําว่า “ทุน” เป็นคํานาม หมายถึงของเดิมท่ีมีไว้ ลงไว้ 
กําหนดไว้ จัดต้ังไว้เพ่ือประโยชน์ให้งอกงาม เช่น มีความรู้ เป็นทุน มีเงินเป็นทุน ส่วนคําว่า 
“วัฒนธรรม” เป็นคํานามเช่นกัน หมายถึง สิ่งที่ทําให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ วิถีชีวิตของหมู่คณะ 
ในทางวิทยาการ หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้น ต้องการเรียนรู้จากกันและกัน 
และร่วมใช้ในหมู่พวกของตน ในพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2548 วัฒนธรรม 
หมายถึง ลักษณะท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้า
ของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะฉะนั้น ทุนวัฒนธรรมจึงหมายถึง รากเหง้าทาง
วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาสั่งสมที่สามารถนํามาใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาวัฒนธรรมและชุมชน ดังที่ 
นิตินันท์ พันทวี (2544 : 44-45) อธิบายสอดคล้องกับดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2547 : 40-42) ว่า  
ทุนวัฒนธรรมเก่ียวข้องกับ “คุณค่า” “ความรู้” “ภูมิปัญญา” และงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการ
ค้นคว้า และค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ในท้องถิ่น รวมท้ังค่านิยมและความเช่ือท่ีผูกพันสังคมทําให้เกิด
การจัดระเบียบของสังคม หรือสร้างกติกาท่ีเป็นคุณค่าต่อสังคมโดยส่วนรวม รวมถึงกิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่ อีกรุ่นหนึ่ง ตัวอย่างทุนวัฒนธรรมมีมากมาย เช่น ภาษา  
งานศิลปกรรมซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจของส่วนรวม ความรู้ที่สะสมมาในอดีต (ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆ 
เช่น การถนอมอาหาร สมุนไพร สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีชาวบ้าน) กติกาของสังคมที่ช่วยให้สังคม 
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเอื้ออาทรมากกว่าการเอารัดเอาเปรียบกัน ผลงานวรรณกรรม คําบอกเล่า 
ดนตรี วัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือเหล่าน้ีเป็นรูปแบบและกิจกรรมของทุนวัฒนธรรม  
ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข (2548 : 112) กล่าวว่า ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับจาก
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กระบวนการหล่อหลอมทางสังคมอันกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวท่ีเอ้ือให้บุคคลสามารถนําไปเพ่ิมพูน
มูลค่าของตนได้ และมักเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ความรู้ รสนิยม กิริยา มารยาท เป็นต้น รังสรรค์ 
ธนพรพันธ์ุ (2546 : 18) มองทุนวัฒนธรรมแตกต่างจากนักวิชาการท่านอ่ืน โดยมองทุนวัฒนธรรมใน
ความหมายท่ีส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีนัยทาง
วัฒนธรรม ทุนวัฒนธรรมจะเติบโตได้ก็ต้องมีอุตสาหกรรมสินค้าวัฒนธรรม (Cultural Products)  
ซ่ึงหมายถึง สินค้าและบริการท่ีมีวัฒนธรรมฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหรือบริการน้ัน การทําความ
เข้าใจเก่ียวกับการฝังตัวของวัฒนธรรม (Cultural Embodiment) ในตัวสินค้าหรือบริการ หรือ
วัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในตัวสินค้าหรือบริการ (Embodied Culture) จึงเป็นเงื่อนไขสําคัญในการวิเคราะห์ 
รังสรรค์ ธนพรพันธ์ุ (2546 : 35-42) ยังได้อธิบายการก่อเกิดและเติบโตของทุนวัฒนธรรมจากเหตุ
ปัจจัย 4 ประการด้วยกัน ดังน้ี 

1. กระบวนการแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า (Commoditization of Culture) ถือได้ว่า
เป็นปัจจัยปฐมฐานท่ีเกื้อกูลการก่อเกิด และการเติบโตของทุนทางวัฒนธรรม หากวัฒนธรรมมิได้ 
แปรสภาพเป็นสินค้า อุตสาหกรรมสินค้าวัฒนธรรมก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้ ด้วยเหตุที่ว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่อง
ของการดําเนินวิถีชีวิตตามปกติของมนุษย์ กระบวนการยอมรับแบบแผนการดําเนินชีวิตและ
พฤติกรรมแล้วน้ัน วัฒนธรรมต้องแปรวัฒนธรรมเป็นสินค้า เพ่ือให้เกิดความต้องการซ้ือ เม่ือมีความ
ต้องการซ้ืออรรถประโยชน์เกิดแก่ผู้ซ้ือ ความต้องการซ้ือสินค้าวัฒนธรรมนั้นก็จะเกิดข้ึน 

2. กระบวนการพาณิชยานุวัตร (Commercialization of Culture) วัฒนธรรม 
จะกลายเป็นสินค้าได้ ไม่เฉพาะแต่จะต้องมีความต้องการหรืออุปสงค์ แต่ยังต้องมีตลาดขนาดใหญ่
พอสมควร การผลิตสินค้าวัฒนธรรมจึงเกิดข้ึนได้ ข้อสําคัญต้องเป็นการผลิตเพ่ือที่จะขายไม่ใช่เพ่ือ
เอาไว้กินใช้ กระบวนการสร้างอุปสงค์จึงต้องโยงใยท่ีหย่ังรากลึกและมีฐานอันกว้างขวาง 

3. กระบวนการเทคโนโลยานุวัตร (Technologization of Culture) การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดผลผลิตใหม่ ซ่ึงมีผลกระทบต่อมนุษย์และสังคมในด้านต่างๆ กระบวนการ
ปรับตัวทางเทคโนโลยีจึงมีผลกระทบด้านวัฒนธรรมเพราะทําให้โครงสร้างความต้องการทางวัฒนธรรม
เปลี่ยนไป 

4. กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (Televisionalization of Culture) ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีคมนาคม ผนวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอากาศ ก่อให้เกิดบริการโทรทัศน์ระหว่าง
ประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วนับต้ังแต่ทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา การขยายตัวของเครือข่ายและ
บริการโทรทัศน์ระหว่างประเทศมีส่วนช่วยเร่ิมกระบวนการโลกานุวัตร บทบาทและอิทธิพลของ
บริการโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อการยอมรับวัฒนธรรมของชาติมหาอํานาจ 

ชัยอนันต์ สมุทรวณิช (2540 : 20-21) ได้วิพากษ์ทุนวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้องกับมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ โดยให้ความหมายคําว่าทุนวัฒนธรรมน้ันต้องให้น้ําหนักกับคําว่าวัฒนธรรม ว่าไม่ใช่เป็น



 

 

46

เพียงทุนวัฒนธรรม (social capital) ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเท่านั้น แต่วัฒนธรรมเป็นทุนชนิดหนึ่ง
แล้วก็มี culture stock ได้และมีการเปลี่ยนแปลงได้ น่าจะถือได้ว่าเป็นการลงทุนหรือทําให้ทุนเดิม 
(มรดกทางวัฒนธรรม) รักษาคุณค่าไว้ ความม่ันคงทางจิตวิญญาณ เน้นความม่ังคั่งทางวัฒนธรรม  
ซ่ึงก็คือจุดหมายของความเป็นมนุษย์ นอกจากน้ัน ชัยอนันต์ สมุทรวณิช ยังมองว่า วัฒนธรรมเป็น  
ทุนทางสังคม ซ่ึงมีมานานก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมและไม่สูญสลายหายไป ไม่สามารถทําลายได้ 
แม้จะตกอยู่ภายใต้การครอบงําของอํานาจอ่ืนๆ ในช่วงที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอ่ืน วัฒนธรรมเป็นฝ่าย  
ถูกกระทําและมีบทบาทรับเป็นสําคัญ มองวัฒนธรรมในฐานะ “สินค้าทางวัฒนธรรม” เป็นการมองว่า
สินค้าและบริการมีบทบาทหลัก และการมีมิติทางวัฒนธรรมเป็นบทบาทรอง เกิดกระบวนการแปร
วัฒนธรรมเป็นสินค้า กระบวนการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมเป็นฝ่ายถูกกระทํา และมีบทบาทรับ
เป็นสําคัญ โดยมีสินค้าและบริการเป็นตัวหลัก ทําให้วัฒนธรรมถูกกลืน และอาจสูญเสียเอกลักษณ์ไป 

สรุปได้ว่า การให้นิยามความหมายของทุนทางวัฒนธรรมน้ันขึ้นอยู่กับการมองของ
นักวิชาการแต่ละท่าน ทุนวัฒนธรรมมีความหมายท้ังในธรรมชาติของชีวิตทางสังคม วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา ความรู้ ความเช่ือ คุณค่าที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทุนวัฒธรรมที่ส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมสินค้าวัฒนธรรม และทุนทางวัฒนธรรมท่ีส่งเสริมคุณค่าทางชีวิต สังคม 
และวัฒนธรรม  
 
รูปแบบทุนวัฒนธรรม 
 Pierre Bourdieu (1997 : 46-75) กล่าวว่า ทุนวัฒนธรรมจะปรากฎตัวได้ใน 3 รูปแบบ คือ  

1. เป็นสิ่งท่ีฝังอยู่ในตัวคน หรือกลุ่มคน (an embodied state) เช่น ความคิด ความเช่ือ 
จินตนาการ ความคิดริเริ่ม การเช่ือถือ หรือทุนวัฒนธรรมท่ีอยู่ใน Habitus อยู่ในรูปของการแสดงออก
ทางร่างกาย และจิตใจท่ีคงทนถาวร มักปรากฏในรูปของวัฒนธรรม และต้องใช้ระยะเวลาในการ
รวมกันเป็นรูปเป็นร่าง  

2. เป็นสิ่งที่มีรูปลักษณ์และเป็นตัวตน (an objectified) เช่น ภาพวาด หนังสือ เครื่องมือ 
(เคร่ืองดนตรี อุปกรณ์ และสิ่งค้นคิดต่างๆ) สิ่งก่อสร้างและสถานที่มรดกโลก หรือทุนที่ถูกทําให้อยู่ใน
รูปที่เป็นรูปธรรม ทุนวัฒนธรรมแบบนี้มีคุณสมบัติมากมาย แต่สามารถนิยามได้เพียงแค่เป็นคุณสมบัติ
ที่มีความสัมพันธ์กับทุนวัฒนธรรมในแบบที่ประกอบกัน ทุนรูปแบบน้ีถูกทําให้เป็นวัตถุในรูปของสื่อ
ส่ิงของ เช่น รูปภาพ งานเขียน หนังสือ พจนานุกรม อนุเสาวรีย์ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ ความเป็น
ทุนวัฒนธรรมดังกล่าวสามารถส่งผ่านวัตถุได้ เช่น ด้วยการสะสมภาพวาด โดยการสะสมทุน สามารถ
ถูกส่งผ่านได้เหมือนกับทุนทางเศรษฐกิจ แต่สิ่งที่สามารถส่งผ่านได้ คือ ความเป็นเจ้าของภาพ ซ่ึงคือ 
ความเป็นเจ้าของวิถีการบริโภคภาพเขียน  



 

                  
 

47

3. ความเป็นสถาบัน (an institutionalized state) หมายถึง กติกา ความคิด ความเช่ือ 
การยอมรับที่หลายๆ คนเห็นร่วมกัน เช่น การยอมรับสถาบันวัด กษัตริย์ โรงเรียน ผู้ทรงความรู้ ฯลฯ 
หรือทุนที่ทําให้เป็นสถาบัน อยู่ในรูปของการทําให้เป็นวัตถุ หรือรูปธรรมที่ถูกจัดแยก เพราะอ้างอิง
คุณสมบัติเริ่มต้นของทุนวัฒนธรรมและจะถูกเข้าใจว่าคือ การรับประกันโดยแสดงออกในรูปของ
ประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และการสอบ   
 
ลักษณะของทุนทางวัฒนธรรม 

รังสรรค์ ธนพรพันธ์ุ (2546 : 43-45) กล่าวถึงลักษณะบางประการของทุนทางวัฒนธรรม 
โดยแยกลักษณะเด่นของทุนทางวัฒนธรรมออกเป็น 7 ประการด้วยกันประกอบด้วย 

1. สินค้าวัฒนธรรม จะต้องมีนัยทางวัฒนธรรม กล่าวคือ ต้องมีการฝังตัวของวัฒนธรรม
สินค้าวัฒนธรรม หมายถึง สินค้าและบริการท่ีมีนัยเก่ียวกับวัฒนธรรมในด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบความเช่ือและศรัทธา ระบบคุณค่า บรรทัดฐานทางจริยธรรม  
แบบแผนการพักผอ่นหย่อนใจ การละเล่นและการกีฬา การแต่งกาย วรรณกรรมและสิ่งพิมพ์ ศิลปะ ฯลฯ 

2. ทุนทางวัฒนธรรมมีขาหย่ังทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
3. บรรดากิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีกลุ่มทุนวัฒนธรรมหยั่งรากถึง ส่วนใหญ่มีการกระจุกตัว

ของทุน (Concentration of Capital) อย่างสูง จึงมีอํานาจผูกขาดระดับหน่ึง 
4. กลุ่มทุนวัฒนธรรมมีการผนึกตัวอยู่ตลอดเวลาสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  

ด้วยการควบและครอบกิจการ 
5. กลุ่มทุนวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

การทุ่มรายจ่ายในด้านการวิจัยพัฒนา วงจรชีวิตของสินค้าบางอย่างค่อนข้างสั้น 
6. กลุ่มทุนวัฒนธรรมต้องพยายามสร้างอุปสงค์ ที่มีต่อสินค้าของตนอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้น

ย่อมยากท่ีจะธํารงส่วนแบ่งทางการตลาดไว้ได้ 
7. กลุ่มทุนวัฒนธรรม แม้จะเป็นบรรษัทยักษ์ใหญ่ระหว่างประเทศและเป็นหัวหอกของ

กระแสโลกาภิวัตน์ แต่มักเลือกจะทําสัญญาพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับกลุ่มทุนท้องถิ่นในประเทศ  
โลกท่ีสาม เพราะต้องการหาประโยชน์จากเครือข่ายความสัมพันธ์ 

สรุป ทุนทางวัฒนธรรมมีบทบาทที่หลากหลาย ทุนวัฒนธรรมเป็นทั้งสินค้าท่ีเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมสามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ มีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
และมีบทบาททางเทคโนโลยี ดังน้ัน หากสามารถนําวัฒนธรรม ภูมิปัญญา คุณค่าท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น  
มาส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจจะทําให้เกิดประโยชน์อย่างมากและยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
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แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมกับการพัฒนา 
 
วัฒนธรรม: ความหมาย ความเข้าใจเพื่อการพัฒนา 

คําว่า วัฒนธรรมมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลายท่าน ซ่ึงมีความหมายคล้ายคลึงกัน
และสอดคล้องกันสรุปได้ดังนี ้นัฐยา แคฝอย (2546 : 23) กล่าวว่า วัฒนธรรม มีรากศัพท์มาจากภาษา
บาลีและภาษาสันสกฤต (“วฑฺฒน” เป็นภาษาบาลี แปลว่าเจริญงอกงาม คําว่า “ธรรม” เป็นภาษา
สันสกฤต หมายถึงความดี) “วัฒนธรรม” ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ หมายถึง ลักษณะ
ของความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบความกลมเกลียว ความมีศีลธรรมจรรยาอันดีงามของ
ประชาชนในชาติและให้ประชาชนร่วมกันทําให้เกิดความเจริญงอกงาม ให้มีความดีงามขึ้น ไม่ใช่
เพียงแต่รับมรดกกันมา แต่จะต้องรักษาของเดิมท่ีดีแก้ไขดัดแปลงของเดิมท่ีควรแก้ หรือดัดแปลงวาง
มาตรฐานความดี ความงามข้ึนใหม่ แล้วส่งเสริมให้เป็นลักษณะที่ดีประจําชาติสืบต่อไปจนถึงอนุชน 
รุ่นหลัง อภิชัย พันธเสน (2539 : 316) ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรม หมายถึง ระบบคุณค่า (value 
system) ที่รวบรวมมาได้จากประวัติศาสตร์ เป็นคุณค่าท้ังทางเศรษฐกิจ การเมือง และแนวคิดท่ี
สัมพันธ์กันเป็นโครงสร้าง มีผลต่อพฤติกรรมของคนในฐานะปัจเจกบุคคล และคนในสังคมในชีวิตจริง
ทั้งหมด วัฒนธรรมจึงไม่ใช่สิ่งเก่า เช่น ประเพณีต่างๆ เท่านั้น แต่คือบทสรุปของความคิดและการ
ปฏิบัติ หรือคุณค่าท้ังหมดที่ให้แก่สังคม รวมขึ้นเป็นโครงสร้างทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านอุดมการณ์ 
ความเช่ือ และด้านการเมืองทั้งหมดน้ีเก่ียวโยงกันอย่างแยกกันไม่ออก อันเป็นผลจากวิวัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ของชุมชนและสังคม ประเวศ วะสี (2546 : 11-14) กล่าวว่า วัฒนธรรมคือ วิถีชีวิต
ร่วมกันของกลุ่มชนที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมหน่ึงๆ วิถีชีวิตร่วมกันในสิ่งแวดล้อมหน่ึงๆ จึงไม่
เหมือนกัน ฉะน้ันวัฒนธรรมในแต่ละแห่งจึงไม่เหมือนกัน เรียกว่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมจึงเช่ือมโยงองค์ประกอบของวิถีชีวิตทั้งหมดเข้ามาอย่างบูรณาการซ่ึงรวมทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ เม่ือเช่ือมโยงเป็นบูรณาการก็เกิดความสมดุล เม่ือสมดุลก็มีความเป็นปกติ
และย่ังยืน การพัฒนาอย่างย่ังยืน คือ การพัฒนาที่เอาวัฒนธรรมเป็นตัวต้ัง สามารถ จันทร์สูรย์ และ
กรรณี อัญชุลี (2548 : 3-8) อธิบายความหมายของวัฒนธรรม สอดคล้องกันว่า วัฒนธรรม หมายถึง 
ความเจริญ งอกงามเป็นวิถีชีวิตโดยส่วนรวมของมนุษย์ที่เกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สังคมและมนุษย์กับธรรมชาติ วัฒนธรรมมีทั้งสาระและรูปแบบที่เป็นระบบความคิด วิธีการโครงสร้าง
ทางสังคม สถาบัน ตลอดจนแบบแผนและทุกสิ่งทุกอย่างท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  

ความหมายของวัฒนธรรมที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า วัฒนธรรม 
คือ ส่ิงต่างๆ ที่มนุษย์ในสังคมได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา จนทําให้เกิดเป็นกฎเป็นระเบียบของ
สังคม วัฒนธรรมจะครอบคลุมถึงความรู้ การปฏิบัติ และความเชื่อ วิถีชีวิตการทํามาหากิน ระบบ
เศรษฐกิจวิถีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ ความสัมพันธ์ ระบบจริยธรรม รวมท้ังความคิดต่างๆ ที่มนุษย์
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สร้างขึ้น ดังน้ันวัฒนธรรมจึงเช่ือมโยงองค์ประกอบของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ เช่ือมโยงและบูรณาการทําให้เกิดความสมดุล เม่ือสมดุลก็มีความย่ังยืน จนเกิดเป็นการพัฒนา
อย่างย่ังยืนโดยการพัฒนาที่ใช้วัฒนธรรมเป็นตัวต้ัง 

 
องค์ประกอบของวัฒนธรรม  

วัฒนธรรมมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบด้วยกัน เฟ่ืองฟ้า ลัยมณี (2548 : 33) 
อธิบายองค์ประกอบของวัฒนธรรมมี 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. องค์มติ (Concepts) ได้แก่ ความเช่ือ ความคิด ความเข้าใจ และอุดมการณ์ต่างๆ 
2. องค์พิธีการ (Usages) ได้แก่ ขนบธรรมเนียมประเพณีซ่ึงแสดงออกในรูปพิธีกรรมต่างๆ 
3. องค์กร (Organization) ได้แก่ องค์กร สถาบัน สมาคมหรือสโมสร ซ่ึงได้ต้ังขึ้น 

อย่างมีระเบียบและระบบ กล่าวคือมีกฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับ มีวิธีการดําเนินงานอย่าง 
มีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน องค์กรท่ีเล็กท่ีสุดคือครอบครัวและองค์กรท่ีใหญ่ที่สุดคือองค์การ
สหประชาชาติ 

4. องค์วัตถุ (Instrumental and symbolic objects) องค์วัตถุที่มีรูปร่างสามารถ 
จับต้องได้เรียกว่าวัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ เครื่องมือเครื่องใช้ในระบบการเกษตร ระบบการ
อุตสาหกรรมและเครื่องมือเคร่ืองใช้ในทางวัฒนธรรม 
 

ประเภทของวัฒนธรรม  
พวงผกา คุโรวาท (2540 : 37 - 38) ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
1. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material culture) หมายถึง วัฒนธรรมท่ีจับต้องสัมผัสได้ ได้แก่ 

ส่ิงของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น มีด จอบ เสียม หม้อ บ้าน รถไฟ รถยนต์ ไปจนถึงเครื่องจักรกลประเภท
ต่างๆ อาหาร เส้ือผ้า ยารักษาโรค เป็นต้น 

2. วัฒนธรรมท่ีไม่ใช่วัตถุ (Non-material culture) หรือวัฒนธรรมทางจิตใจ 
เป็นนามธรรม ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเช่ือ ความคิด ความศรัทธาในศาสนา เช่น ธรรมะและ
จริยธรรมคุณค่าของสิ่งดีงาม เป็นวัฒนธรรมที่จับต้องสัมผัสไม่ได้ แต่มีอิทธิพลต่อมนุษย์มาก 
วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ แบ่งอออกเป็น 5 ประเภท คือ 

2.1 สถาบันสังคม ได้แก่ สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง 
การศึกษา ศาสนา การแพทย์ และสาธารณสุข เป็นต้น 

2.2 วัฒนธรรมควบคุมทางสังคม ได้แก่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ 
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2.3 ศิลปะ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม ดนตรี  
การละคร นาฏศิลป์ และวรรณกรรม เป็นต้น 

2.4 ภาษา ได้แก่ ระบบสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อสารติดต่อกัน ภาษาในที่น้ีหมายถึง 
ภาษาพูด ภาษาเขียน รวมทั้งกิริยาท่าทางต่างๆ ด้วย 

2.5 พิธีกรรม ได้แก่ การประกอบพิธีกรรมและขั้นตอน 
 

ลักษณะของวัฒนธรรม 
เฟ่ืองฟ้า ลัยมณี (2548 : 32) ได้อธิบายลักษณะของวัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมมีลักษณะ

ต่างๆ โดยเฉพาะดังน้ี 
1. เป็นสิ่งท่ีได้มาด้วยการเรียนรู้ เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถ 

สืบทอดต่อๆ กันไปในแต่ละสังคม เช่น การเรียนรู้ วิธีการทํานาจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นต้น 
2. เป็นมรดกทางสังคม เน่ืองจากวัฒนธรรมเป็นผลของการเรียนรู้ถ่ายทอดหรือ 

สืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนรุ่นหลัง เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมในปัจจุบันจึงเป็นมรดกที่ตกทอด 
มาจากบรรพบุรุษ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน เป็นต้น 

3. เป็นวิถีชีวิต หรือแบบแผนของการดําเนินชีวิตของประชาชน ได้แก่ การมีแบบแผนของ
การดําเนินชีวิตของตนเองโดยเฉพาะ เช่น การยกมือไหว้เม่ือพบกัน เป็นต้น 

4. เป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนได้ตลอดเวลา วัฒนธรรมเก่าท่ีไม่เหมาะกับยุคสมัยจะถูกท้ิงไป  
และจะมีการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์มาทดแทนเสมอ 

 

วัฒนธรรม: ฐานรากของการพัฒนาที่เชื่อมวิถีชุมชน 
กระบวนทัศน์การพัฒนาที่ผ่านมาหลายประเทศมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ การค้า

แบบเสรี ยึดระบบทุนนิยมเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ เรียกว่าการพัฒนากระแสหลัก 
ในขณะท่ีประเทศกําลังมุ่งเข้าสู่การพัฒนา เพ่ือยกระดับการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง นั่นกลับทําให้  
การพัฒนาเกิดความล้มเหลวด้วยเหตุและปัจจัยหลายๆ อย่างเป็นตัวกระตุ้น จึงเกิดแนวคิดการพัฒนา
กระแสทางเลือกที่ เป็นทางเลือกใหม่ของการพัฒนา ที่ เรียกกันว่า แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน 
เนื่องจากว่าแนวคิดน้ีเป็นการพัฒนาที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมชุมชนหรือการพัฒนาที่เน้นให้ 
คนในท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และสามารถให้
ชาวบ้านยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคงในยุคของการพัฒนาภายใต้แนวคิดแบบทันสมัยนิยม ที่เน้นการ  
นําเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีที่เป็นแนวทางของการพัฒนา การพัฒนาที่เอาวัฒนธรรมเป็นตัวต้ัง  
เป็นการพัฒนาอย่างย่ังยืนและสมดุล เป็นการพัฒนาที่เช่ือมโยงองค์ประกอบของวิถีชีวิตท้ังหมดเข้ามา
อย่างบูรณาการทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการเรียนรู้ การพัฒนาที่เอา
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วัฒนธรรมเป็นตัวต้ังเป็นการเปิดทางออกของชุมชนท้องถิ่น เรียนรู้จากวิถีชีวิตชุมชน เป็นการพัฒนา
อย่างบูรณาการท่ีเอาพ้ืนที่เป็นตัวต้ัง การพัฒนาที่เอาวัฒนธรรมเป็นตัวต้ังมีโครงสร้างสัมมาพัฒนาเป็น 
3 ส่วน เป็นพระเจดีย์แห่งสัมมาพัฒนา ประกอบด้วย (ประเวศ วะสี, 2547ข : 27-28) 

1. ฐานพระเจดีย์ คือ ฐานวัฒนธรรม เป็นการมีสัมมาอาชีพเต็มพ้ืนที่และมีระบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเอามนุษย์เป็นตัวต้ัง คํานึงถึงทุกมิติของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ และมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

2. ยอดพระเจดีย์ คือ ศาสนธรรม การเป็นสังคมที่เข้าถึงความดี 
3. ส่วนกลาง คือ มัชฌิมาปฏิปทา เป็นการพัฒนาที่ เ ช่ือมระหว่างฐานและยอด 

ที่ถูกต้อง เป็นการพัฒนาท่ีเช่ือมอยู่ในฐานวัฒนธรรมหรือระบบเศรษฐกิจพอเพียงและเช่ือมกับ  
ส่วนยอด คือ การเข้าถึงความดี เป็นการพัฒนาเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างย่ังยืน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ศาสนา และศิลปะ การวิจัย การศึกษา การส่ือสาร การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศบนฐานวัฒนธรรมท่ีมุ่งให้สังคมเข้าถึงความดี 

ดังนั้น การพัฒนาต้องพัฒนาอย่างบูรณาการบนฐานของวัฒนธรรมในท้องถิ่นจึงจะเกิด
การพัฒนาอย่างอย่างยืน ได้แก่ (ประเวศ วะสี, 2546 : 20-23) 

1. เศรษฐกิจท่ีมีฐานอยู่ในวัฒนธรรม การแข่งขันทางเศรษฐกิจควรจะแข่งขันจาก 
จุดแข็งของเรา ไม่ควรจะแข่งจากจุดอ่อน จุดแข็งของเราท่ีคนอ่ืนไม่มีก็คือวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรม
มีความจําเพาะตามพ้ืนที่ ถ้าอุตสาหกรรมและพานิชยกรรมของเราอยู่บนสินค้าวัฒนธรรมก็จะมี  
ฐานกว้างที่คนไทยทําอยู่แล้ว และเกิดการกระจายรายได้ อาหารกับการท่องเที่ยวจะเป็นสินค้า
วัฒนธรรมหลัก นอกจากน้ันมีสินค้าหัตถกรรม สมุนไพร บริการสุขภาพไทย เช่น การนวดแผนไทย  

2. ศาสนาและศิลปะในฐานวัฒนธรรม การพัฒนาอย่างบูรณาการน้ันศาสนาจะเป็น  
ส่วนหน่ึงของการพัฒนาอย่างขาดไม่ได้ ถ้าเราพัฒนาจากฐานทางวัฒนธรรมขึ้นมา ศาสนาจะถูกต้อง
และแข็งแรงขึ้น ในชุมชนมีศิลปะและศิลปินอยู่มากถ้าเช่ือมโยงกับศิลปะในฐานวัฒนธรรมจะเป็น
ประโยชน์ต่อกันและกันและเป็นประโยชน์ต่อสินค้าวัฒนธรรมอย่างมาก  

3. การวิจัย การศึกษา การสื่อสารในฐานวัฒนธรรม ขณะน้ีการศึกษาลอยตัวจากฐานทาง
วัฒนธรรมจึงไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศได้ การปฏิรูปการศึกษาคือ การเปล่ียนแปลง
จากฐานของความรู้ในตํารา มาเป็นฐานของความรู้อยู่ในตัวคน แท้ที่จริงก็คือฐานของความรู้อยู่ใน
วัฒนธรรมน่ันเอง เพราะความรู้ในตัวคนได้มาจากวิถีชีวิตร่วมกัน ควรปฏิบัติจริงในพ้ืนที่ นั่นคือในฐาน
วัฒนธรรมการเรียนรู้จะสนุก เรียนได้เร็ว เรียนจากการทําจริงและทําได้จริง และกระตุ้นให้อยาก  
ทําวิจัย เพราะในการปฏิบัติจริงให้ได้ผลน้ันต้องการวิจัยเป็นอย่างมาก ฐานทางวัฒนธรรมจะเป็นฐาน
ของการวิจัยท่ีเป็นประโยชน์ การสื่อสารก็ไม่ควรจะลอยตัวเป็นเครื่องมือท่ีสื่อแต่วัตถุนิยมบริโภคและ
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เป็นประตูของการนําเข้าวัฒนธรรม จะทําให้รู้จักคนไทยรู้จักแผ่นดินไทย ถนอมรักและส่งเสริมให้เกิด
พลังแผ่นดิน และสร้างภูมิคุ้มกันจากเช้ือโรคร้ายที่มาจากต่างถิ่น 

4. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในฐานวัฒนธรรม พลังของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ที่ชุมชน
ท้องถิ่น ต่อเม่ือชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งจึงจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ได้ ถ้าเช่ือมผู้บริโภคในเมืองกับผู้ผลิต
ในฐานวัฒนธรรมได้จะเป็นพลังของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่ย่ิงใหญ่มาก 
ได้มีการวิจัยท้ังในประเทศและต่างประเทศที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือ
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีในการเกษตรเลยก็สามารถมีผลิตผลทางเกษตรได้เท่ากันหรือมากกว่า เทคนิคเกษตร
แบบไม่ใช้สารพิษมีช่ือเรียกต่างๆ กัน เรียกว่า เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ  
วนเกษตร การเกษตรที่ไม่ใช้สารพิษเหล่าน้ียังทําให้เกิดความเป็นป่ามากข้ึน เพราะไม่เน้นการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว แต่เน้นการปลูกพืชนานาชนิดร่วมกันความเป็นป่าจึงเพ่ิมมากขึ้น พร้อมๆ กับได้ผลิตผลทาง
เกษตรท่ีปลอดสารพิษ การทําเกษตรแบบน้ีอาจเรียกว่า เกษตรวัฒนธรรม เพราะทํากันมาในวิถีชีวิต
ด้ังเดิมโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และไม่ทําลายธรรมชาติแวดล้อมเหมือนการเกษตรสมัยใหม่ ฉะนั้น  
การเช่ือมโยงผู้บริโภคในเมืองกับการเกษตรวัฒนธรรมในชนบทจึงเป็นพลังเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

5. สุขภาพในฐานวัฒนธรรม ขณะน้ีบริการสุขภาพตามแผนตะวันตกมีข้อดีหลายอย่าง 
แต่มีข้อเสียคือราคาแพง บริการได้ไม่ทั่วถึง และบางเร่ืองก็ไม่ได้ผลดี เพราะขาดมิติทางจิต สังคม  
ควรมีการนําแพทย์แผนไทยหรือแผนวัฒนธรรมเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมควรมีการพัฒนาระบบ
การแพทย์ และเภสัชกรรมไทยอย่างครบวงจรอ่ืนๆ 

6. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ควรจะมี
แต่ทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน เพราะเศรษฐกิจนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
และบาดหมางกันได้ ตรงข้ามกับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ซ่ึงมีความเท่าเทียมกันไม่มีใครอยู่ 
เหนือใคร ประชาชนมีโอกาสช่ืนชมยินดีในวัฒนธรรมของเพ่ือนมนุษย์ในประเทศอ่ืน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมท่ีไม่เหมือนกันจะทําให้เกิดนวัตกรรมทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมระหว่างประชาชนจะนําไปสู่มิตรภาพระหว่างคนต่างเผ่าพันธ์ุ จะส่งเสริมสันติภาพเพราะ
ประชาชนมีความโน้มเอียงที่จะเป็นมิตรกันอยู่แล้ว ความเป็นศัตรูระหว่างกันมักเกิดขึ้นเพราะ  
อํานาจรัฐ ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเท่าน้ันไม่เพียงพอ ควรส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนในเชิงวัฒนธรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมจากการท่องเที่ยวด้วย  

การพัฒนาในฐานวัฒนธรรมจึงเป็นการพัฒนาจากฐานรากซ่ึงเป็นการพัฒนาอย่างยืนโดย
ต้องพัฒนาอย่างบูรณาการในหลายมิติด้วยกันท้ังมิติด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปะ การวิจัย การศึกษา 
การส่ือสาร สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเช่ือมโยงกันจึงจะเกิดความ
สมดุลและยั่งยืน นอกจากนี้แล้วในกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน ฐานรากทางวัฒนธรรม
นับเป็นจุดเช่ือมโยงสํานึกร่วมของชุมชนท้องถิ่นท่ีสําคัญประการหน่ึงที่นักพัฒนาให้ความสนใจ ซ่ึงหาก
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เข้าใจวัฒนธรรมแล้วถือว่าเป็นการ “เข้าถึงวิถี” ของชุมชนน้ัน นั่นหมายถึงกระบวนการออกแบบการ
เสริมพลังและพัฒนากับชุมชนย่อมดําเนินไปอย่างราบรื่นและมุ่งหวังผลลัพธ์ความย่ังยืนได้ 
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับแนวคิดวัฒนธรรมกับกระบวนการพัฒนาและ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเน่ืองเป็นฐานคิดที่มีการเช่ือมโยงกันกับวิถีภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํา 
นครชัยศรี การศึกษาและทําความเข้าใจกับวัฒนธรรมจึงเหมือนเป็นการทําความเข้าใจปรากฎการณ์
ต่างๆ ที่เป็นฐานรากของกระบวนการพัฒนา และสามารถที่จะออกแบบกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาได้อย่างเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างไร   

 
แนวคิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันการการติดต่อสื่อสารท่ัวโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม
ทั่วโลก รวมทั้งส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลง ผสมผสาน  
เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม นักวิชาการทางด้านวัฒนธรรมหลายท่านได้อธิบายแนวคิดการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
 สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2551 : 126-128) กล่าวว่า วัฒนธรรมท่ีคล้ายคลึงกันเกิดจาก
ขบวนการแพร่กระจาย (The process of diffusion) มีกลุ่มนักคิด เรียกว่า กลุ่มวงแหวนวัฒนธรรม 
(culture-circle school หรือ kulturkreislehre) ของเยอรมันสมัย ค.ศ.ที่ 19 ได้เสนอวิธีการ  
เก็บข้อมูลเพ่ือนําไปสร้างทฤษฎี โดยศึกษาประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ในโลก ดังน้ี 

1. การแพร่กระจายเกิดจากจุดกําเนิดหลายศูนย์กลาง แต่ละศูนย์กลางจะมีองค์ประกอบ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่ม เรียกว่า วงแหวนหนึ่ง (kulturkreis) เช่น ประกอบด้วยการ
เพาะปลูกมัน เสื่อ ไม้กระดาน ไม้พลอง และการสืบทอดเครือญาติ ทั้งๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัว 
มีการผสมผสานวัฒนธรรม หรือองค์ประกอบวัฒนธรรมบางอย่างสูญเสียไป แต่ละวงแหวนวัฒนธรรม
ยังคงรักษาดุลยภาพอารยธรรมท่ีได้รับมาจากศูนย์กลาง และแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของโลก  
ทําให้นักมานุษยวิทยาสามารถกําหนดเขตวงแหวนวัฒนธรรมได้หลายเขต และนําไปสร้าง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมได้ 

2. ในหลายภูมิภาคมนุษย์ได้สร้างศูนย์กลางวงแหวนวัฒนธรรมขึ้น และได้ถ่ายทอด
วัฒนธรรมให้กับชุมชนอ่ืนๆ ดังน้ันวัฒนธรรมหน่ึงอาจประกอบด้วยวัฒนธรรมหลายจุดศูนย์กลาง 

3. นักมานุษยวิทยาสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรม คือ ศึกษาอายุ จุดกําเนิด
วัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ เป็นการศึกษาวงแหวนวัฒนธรรม ระดับช้ันวัฒนธรรม (cultural strata) 
วัฒนธรรมขั้นสูง หรือวัฒนธรรมปัจจุบัน (upper strata) อาจศึกษาจากหลักฐานโบราณคดีต่างๆ 
สามารถจัดลําดับวงแหวนวัฒนธรรม ศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างวงแหวนวัฒนธรรมที่
แพร่กระจายออกไป 
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อมรา พงศาพิชญ์ (2542 : 14-15) มีข้อสังเกตในเรื่องการแพร่กระจายวัฒนธรรมและ 
เขตวัฒนธรรมที่ควรคํานึงในการศึกษาเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ  

1. สังคมวัฒนธรรมชุดใดชุดหน่ึง (culture complex) มีศูนย์กลางอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง
และแพร่กระจายออกไป ขยายอิทธิพลใหญ่ขึ้นๆ จนครอบคลุมพ้ืนที่ในวงกว้าง ในลักษณะของ  
แก่นกลางวัฒนธรรม (culture core) และเขตวัฒนธรรม (culture area) ศูนย์ของกลางวัฒนธรรม  
มีหลายศูนย์กลาง และเม่ือต่างฝ่ายต่างขยายอิทธิพลก็อาจเกิดการแลกเปลี่ยนและยอมรับซ่ึงกัน  
และกันได้ เม่ือใดที่อิทธิพลของศูนย์กลางวัฒนธรรมอ่อนแอหรือเขตวัฒนธรรมกว้างขวางมากและ
วัฒนธรรมจากศูนย์กลางแพร่กระจายไปได้ไม่เต็มท่ี ความเข้มข้นน้อย จะพบว่าลักษณะของวัฒนธรรม
ชายขอบ (marginal culture) อาจแตกต่างจากวัฒนธรรมศนูย์กลาง  

2. เน่ืองจากสังคมวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางคุณลักษณะและรูปแบบ วัฒนธรรม
แต่ละชุดย่อมมีเหตุผลของการเกิดและมีคุณค่าสําหรับสังคมน้ันๆ การเปรียบเทียบวัฒนธรรม  
ในเชิงคุณค่าหรือความเจริญก้าวหน้าในลักษณะใครดีกว่ากันหรือใครก้าวหน้ากว่ากันจึงเป็นการ  
ไม่เหมาะสม ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมมีลักษณะสัมพัทธ์ (cultural relativism) วัฒนธรรมแต่ละชุด  
มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสภาพสังคมของตน การเกิดวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะตัวเปรียบเทียบกันได้ยาก 

3. เม่ือวัฒนธรรมแพร่กระจายจากศูนย์กลาง (cultural diffusion) และไม่มีปฏิสัมพันธ์
กับวัฒนธรรมข้างเคียงที่มีอยู่แล้ว (cultural interaction) ย่อมมีการเรียนรู้และรับรู้ซ่ึงกันและกัน  
ในระยะแรกอาจรับวัฒนธรรมใหม่ช่ัวคราวที่เรียกว่าการยืมวัฒนธรรม (cultural borrowing) และ
ต่อมาจึงรับไว้เป็นของตน (cultural adoption) กระบวนการและปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมมีหลาย
ลักษณะในกรณีที่วัฒนธรรมมีคุณลักษณะใกล้เคียงกันพอยอมรับซ่ึงกันและกันได้ ปฏิสัมพันธ์จะอยู่ใน
รูปแบบสันติวิธี แต่ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒธรรมอาจมีลักษณะของความขัดแย้ง ถ้าวัฒนธรรมสองชุด  
มีความแตกต่างกัน ไม่สามารถปรับรับหรือยอมรับกัน และต่างฝ่ายต่างไม่ยอมให้อีกฝ่ายหน่ึงครอบงํา 
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมน้ีอาจมีผลทําให้เกิดกรณีพิพาทหรือกลายเป็นสงครามได้ กรณีของความ
ขัดแย้งเห็นได้ชัดในความขัดแย้งทางชาติพันธ์ุหรือความขัดแย้งทางศาสนา ซ่ึงเกี่ยวข้องกับเร่ืองของ
อํานาจหรือการใช้อํานาจ 

การแพร่กระจายของวัฒนธรรมโลกอันเป็นปรากฏการณ์ของ Globalization ที่มีการ
แพร่กระจายไปโดยวิธีดังต่อไปนี้ (พิชญ์ สมพอง, 2540 : 107-109)  

1. Ethnoscape การแพร่กระจายโดยมีคนเป็นสื่อ เช่น จากการอพยพย้ายถิ่น การ
ท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวจะเป็นส่ือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมโลก (Global Culture) 
ที่สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยหลายประการ 
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2. Technoscape การแพร่วัฒนธรรมโลก โดยผ่านเทคโนโลยีเทคนิควิทยาวิธีการ 
ที่ทันสมัยต่างๆ การรับเอาเทคโนโลยีวิทยาที่ทันสมัยในด้านต่างๆ เข้ามามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยหลายประการ 

3. Mediascape การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ นับว่าเป็นการ
แพร่กระจายที่รวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ช่ัวโมงและกินอาณาบริเวณอันกว้างขวาง ด้านความเจริญ
ทางการติดต่อสื่อสาร อิทธิพลของสื่อนานาชนิด อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
โดยเฉพาะปัจจุบันน้ีการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ระบบโทรคมนาคมชนิด Optical Fiber  
ที่มีประสิทธิภาพสูง สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นเคร่ืองมือท่ีทําให้การแพร่กระจายของวัฒนธรรมโลกเป็นไป
อย่างรวดเร็ว และเข้าไปถึงทุกพ้ืนที่ 

นอกจากน้ี นิยพรรณ วรรณศิริ (2540 : 93) กล่าวถึงหลักการของการแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรมอันเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 

1. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ต้องไม่มีอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ขวางกั้น เพราะสภาพภูมิศาสตร์
เป็นตัวกําหนดเส้นการเดินทางของมนุษย์ที่จะนําวัฒนธรรมติดตัวไปเผยแพร่ยังพ้ืนที่ต่างๆ 

2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เกิดจากปัญหาความยากจน ความไม่พอเพียงต่อการยังชีพ 
ทําให้มนุษย์ต้องแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีกว่า เพ่ือความอยู่รอด 

3. ปัจจัยทางสังคม มีการแลกเปลี่ยนวิธีการ พฤติกรรม และความรู้ใหม่ จากการไป
ศึกษายังต่างถิ่น หรือการรู้จักแต่งงานกับคนต่างวัฒนธรรมและการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ 

4. ปัจจัยทางการคมนาคม เป็นปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม เพราะ
การมีถนนหรือระบบขนส่งท่ีดี ทําให้มีการติดต่อสื่อสาร ค้าขายแลกเปลี่ยนช่วยให้การแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรมเป็นไปได้รวดเร็ว 

การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ เป็นตัวกระตุ้นและเป็น
แรงผลักดันที่ทําให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ของมนุษย์และนําความเช่ือทางวัฒนธรรมติดตัวไป
เผยแพร่ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ หรือการแลกเปล่ียนค้าขายทําให้วัฒนธรรมเกิดการหล่ังไหลและ
ผสมผสานเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน จนเป็นวัฒนธรรมท่ียอมรับและเข้มแข็งทางสังคม การแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้ังเดิม ทําให้มนุษย์เกิดการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เม่ือใดท่ีอิทธิพลของ
ศูนย์กลางวัฒนธรรมอ่อนแอหรือเขตวัฒนธรรมกว้างขวางมากและวัฒนธรรมจากศูนย์กลาง
แพร่กระจายไปได้ไม่เต็มท่ี ลักษณะของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะแตกต่างจากวัฒนธรรมศูนย์กลาง 
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แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 
ความหมายของการจัดการความรู้  

ปัจจุบันหลายๆ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้โดยถือเป็น
กระบวนการหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร คุณภาพของงาน และการพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ อย่างไรก็ตามการให้ความหมายของการจัดการความรู้มีความแตกต่างกันตามทัศนะของ
นักวิชาการแต่ละท่าน และตามพื้นฐานของการนําการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ เช่น เกรียงศักด์ิ  
เจริญวงศ์ศักด์ิ (2547 : 63) ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการจัดการความรู้โดยกล่าวว่า กระบวนการ
จัดการความรู้มาจากการจําแนกแยกแยะสารสนเทศท่ีมีอยู่แล้วมาสู่กระบวนการสังเคราะห์ และนําสู่  
การตีความ การทําความเข้าใจกับสารสนเทศเหล่าน้ัน ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญของการจัดการ 
ความรู้ประกอบด้วย 2 ประเภท ประเภทท่ี 1 คือ ความรู้ที่เป็นสารสนเทศภายในองค์กรหรือหน่วยงาน  
และถูกนํามาสู่กระบวนการตีความ และสังเคราะห์เพ่ือนํากลับไปใช้ ความรู้ประเภทน้ีมักอยู่ในวิถีการ
ปฏิบัติของบุคลากร หรือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ถือเป็นแบบแผนการปฏิบัติอยู่แล้ว ประเภทท่ี 2  
เป็นความรู้แจ้งชัดแจ้งที่ปรากฏเป็นเอกสารหรือรายงานต่างๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว 
ความสําคัญของกระบวนการการจัดการความรู้ทั้งสองประเภทข้ึนอยู่กับการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
ระเบียบ ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรหรือบุคคลภายนอกที่ต้องการจะเรียนรู้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และนํามา
ใช้ได้อย่างอย่างสะดวก รวดเร็ว นอกจากนี้แล้วการจัดการความรู้สามารถจะเกิดข้ึนในระดับภายใน
องค์กร ต้ังแต่ระดับตัวบุคคล ทีมงาน หรือระดับกลุ่มในองค์กร โดยพ้ืนฐานสําคัญของกระบวนการ  
ดังกล่าวคือมีการการปฏิสัมพันธ์เชิงการเรียนรู้ทุกระดับ เพราะการจัดการความรู้จะเกิดข้ึนได้ต่อเม่ือ  
มีการปฏิสัมพันธ์เชิงการเรียนรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทุกระดับในองค์กร สอดคล้องกับ  
บุญดี บุญญากิจ และคณะฯ (2547 : 23)  ที่ให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ โดยเน้นกระบวนการ
การจัดการความรู้ว่าเป็นกระบวนการในการนําความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร กระบวนการต่างๆ มีความหลากหลาย เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยน และใช้ความรู้  
เป็นต้น ส่วนศุภามนต์ ศุภกานต์ (2547 : 28-29) กล่าวถึงการจัดการความรู้ว่าเป็นเรื่องของการที่องค์กร 
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องมีการสกัดคุณค่าจากทรัพย์สินทางปัญญาของคนหรือองค์กรที่มี
อยู่แล้วออกมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดได้อย่างไร ความสําคัญของการจัดการโดยนัยยะนี้จะเน้นต้ังแต่การ
ริเร่ิมเก่ียวกับการจัดการความรู้ กล่าวคือต้องให้ความสําคัญกับความรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับองค์กร
อันมีความหมายครอบคลุมถึงประสบการณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม และภาพรวมของ
องค์กรที่ดํารงอยู่ด้วย ด้านวิจารณ์ พานิช (2548 : 105-106)  ได้กล่าวถึงความสําคัญการจัดการความรู้
โดยเช่ือมโยงต้ังแต่กระบวนการเรียนรู้ระดับปัจเจก การจัดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร 
กระบวนการสังเคราะห์ ตลอดถึงการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม 
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โดยกล่าวถึงพ้ืนฐานของ การจัดการความรู้ว่าเป็นกระบวนการหรือเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อนและกว้างขวาง
ซ่ึงเป็นการยากท่ีจะนิยามด้วยถ้อยคําสั้นๆ กระบวนการจัดการความรู้สามารถเริ่มได้ต้ังแต่การรวบรวม
การจัดระบบการจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือสร้างเป็นความรู้ เครื่องมือต่างๆ ที่เข้าไปจัดการความรู้
มีต้ังแต่เทคโนโลยีด้านข้อมูล เช่น ระบบเครือข่าย (network) คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือช่วยเพ่ิมพลัง
ในการจัดการความรู้ เม่ือจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบแล้วก็จะต้องดําเนินการจัดการแบ่งปันความรู้ 
(knowledge sharing)  กระบวนการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยส่งเสริม และให้ความสําคัญกับ
ความรู้เป็นเรื่องที่บุคคลท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น นอกจากนี้การจัดการความรู้  
ยังต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยประยุกต์ใช้ความรู้นั้นเพ่ือสร้างนวัตกรรมและนําความรู้นั้น
ไปต่อยอดสร้างประโยชน์ต่อสังคมวงกว้าง ตามความหมายและนัยยะดังกล่าวน้ีเอง การจัดการความรู้จึง
เป็นเครื่องมือสําคัญในการดึงสติปัญญาของชาติหรือองค์กรมาเพ่ิมพลัง ซ่ึงนับว่าเป็นกระบวนการที่
จําเป็นสําหรับสังคมในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ องค์กรสังคม และนําสู่โอกาสในการพัฒนาและ
สร้างฐานการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประเทศต่อไปได้ ประเทศใดที่มีความสามารถในการจัดการความรู้ ก็จะมี
ความสามารถในการแข่งขันสามารถปรับตัวนําไปสู่การพัฒนาที่ ย่ังยืน ด้วยความสําคัญดังกล่าว  
จากระดับปัจเจกบุคคล เครือข่าย และองค์กร ที่เก่ียวข้องจําเป็นท่ีจะต้องมีกระบวนการเสริมสร้างทักษะ
เพ่ือดําเนินการจัดการความรู้ และจัดการอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นพลวัต (dynamic & lifelong learning) 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างย่ังยืนสืบต่อไป 

จากแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ  
การนําเอากระบวนการ เครื่องมือต่างๆ มาช่วยแยกแยะ รวบรวม จัดระบบความรู้ของคนในองค์กรใหม่
โดยเน้นที่การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติของคนในองค์กร เพ่ือให้มีความสามารถในการ
พัฒนา ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพแก่องค์กร  

แนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ต้ังแต่ข้อท่ี 1 จนถึงข้อที่ 4 โดยให้ความสําคัญกับความรู้ประจักษ์แจ้ง (Explicit 
Knowledge) และความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา (Tacit Knowledge) ซ่ึงอยู่ในรูปของประสบการณ์ ทักษะ 
และวิถีการดําเนินชีวิต จากนั้นรวบรวมเป็นข้อมูลเพ่ือนํามาสังเคราะห์เพ่ือตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ 
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ผู้วิจัยใช้แนวคิดการจัดการความรู้ในการออกแบบกระบวนการระหว่าง 
เก็บข้อมูล ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ระหว่างนักวิจัยและผู้ให้ข้อมูลโดยสอดแทรก
กระบวนการ เช่น การต้ังคําถามเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การร่วมอภิปรายและพูดคุยระหว่าง
กระบวนการเก็บข้อมูลเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากน้ันผู้วิจัยจะทําการสังเคราะห์ข้อมูลท้ังหมด
ในเบ้ืองต้นพร้อมๆ กับสรุปประเด็นคืนแก่ผู้ให้ข้อมูลทุกครั้งหลังกระบวนการ เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
สะท้อนบทเรียนท้ังหมดคืนแก่ชุมชน เครื่องมือในการถอดบทเรียนในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ผสมผสานรูปแบบท่ี
หลากหลายตามความเหมาะสม เช่น การจัดกลุ่มและกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแนวปฏิบัติ เร่ิมต้ังแต่
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การต้ังประเด็น (Domain) การออกแบบกระบวนการกลุ่มให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามวาระ และ
สรุปบทเรียนในตอนท้ายให้เป็นแนวปฏิบัติตามแต่ประเด็นที่ศึกษา การจัดการความรู้ในรูปแบบแผนท่ี
ความคิด เพ่ือการเก็บข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกท้ังเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้
ข้อมูล ขอ้มูลท้ังหมดผู้วิจัยจะนํามาสังเคราะห์เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ เช่ือมโยงกับข้อเท็จจริงจาก
พ้ืนที่เพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้อย่างครบถ้วน 
 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
วิจารณ์ พานิช (2547 : 17) อธิบายว่า เป้าหมายหลักของการจัดการความรู้ คือ การใช้

ประโยชน์จากความรู้ มาเ พ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์กร  
เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร การจัดการความรู้มีความสําคัญย่ิงไม่ว่า 
จะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือกําลงัพัฒนาก็ตาม การจัดการความรู้มีเป้าหมาย 3 ประการใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. เพ่ือพัฒนางาน ให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิย่ิงขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาคน คือ พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึง พนักงานทุกระดับ ต้ังแต่ช้ัน

ผู้น้อย และระดับกลาง ซ่ึงจะได้ประโยชน์มากท่ีสุด 
3. เพ่ือพัฒนาฐานความรู้ ขององค์กรหรือหน่วยงาน เป็นการเพ่ิมพูนความรู้หรือ 

ทุนปัญญาขององค์กร ซ่ึงจะช่วยทําให้องค์กรมีศักยภาพในการฟันฝ่าความยากลําบากหรือความ 
ไม่แน่นอน ในอนาคตได้ดีขึ้น 

บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2547: 9) กล่าวไว้ว่า เป้าหมายในการจัดการความรู้มี  
5 ประการ คือ  

1. เพ่ือปรับปรงุ และพัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
2. เพ่ือพัฒนาแนวทางในการทํางาน และสร้างการให้บริการแบบใหม่ๆ  
3. เพ่ือปรับปรุงเทคนิค กระบวนการโดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยูใน

องค์กรให้เป็นระบบ และสามารถนําองค์ความรู้นั้นๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร  
4. เพ่ือสร้างวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีที่สุดให้แก่องค์กร เพ่ือช่วยลดงบประมาณในการทํางาน

ให้แก่องค์กร  
5. เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่ในองค์กร 
การกําหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้ต้องกําหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับพันธกิจ

ขององค์กร เป้าหมายสําคัญท่ีสุดในการจัดการความรู้จึงอยู่ที่คนให้เกิดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือพัฒนางาน และพัฒนาสังคมเพ่ือเปลี่ยนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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หลักการและแนวทางการจัดการความรู้ 
หลักการหรือเกณฑ์ที่จะนํามาพิจารณาในการจัดการความรู้น้ัน Davenport and Prusak 

(1998 : 3-6) ได้ให้หลักการและแนวทางในการจัดการความรู้ ดังน้ี 
1. การจัดการความรู้มีคุณค่าและมีราคาตามคุณค่าของตัวมันเอง จึงต้องนําไปใช้ให้ได้

อย่างคุ้มค่า 
2. การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผล ต้องการวิธีการบูรณาการผสมผสานกันระหว่าง

บุคคลและเทคโนโลยี 
3. การจัดการความรู้เป็นนโยบายระดับสูง 
4. การจัดการความรู้ต้องการผู้บริหารจัดการความรู้ 
5. การจัดการความรู้จะมีประโยชน์มากย่ิงขึ้นจากการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
6. การแลกเปลี่ยนและใช้ความรู้ร่วมกันเป็นการกระทําท่ีไม่ได้เป็นไปอย่างธรรมชาติ 
7. การจัดการความรู้ หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการงานความรู้ 
8. การเข้าถึงความรู้เป็นเพียงแค่การเริ่มต้น 
9. การเข้าถึงความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด 

            10. การจัดการความรู้ต้องมีการติดต่อเช่ือมโยงความรู้ 
ส่วนนักวิชาการอีกท่านหน่ึง คือ Tobin (2003 : 87) ได้ให้แนวคิดในหลักการจัดการ

ความรู้ ดังต่อไปน้ี 
1. การจัดการความรู้เป็นศาสตร์และเป็นศิลปะ 
2. การจัดการความรู้เก่งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ 
3. การเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมไม่ใช่การเกิดขึ้น 
4. สร้างแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
5. มียุทธศาสตร์ที่มุ่งม่ันชัดเจน 
6. เจาะประเด็นความรู้เพ่ือทําให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
7. อย่าถูกแขวนไว้เพราะข้อจํากัด 
8. ต้ังความคาดหวังหรือข้อจํากัดความเสี่ยง 
9. บูรณาการการจัดการความรู้เข้าไปในระบบที่มีอยู่ 

            10. ให้การศึกษาแก่ผู้ให้บริการของท่านท่ีบริการตนเอง 
สรุปว่า การจัดการความรู้เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรท่ีพึงเรียนรู้และปฏิบัติ โดย  

มีการบูรณาการผสมผสานกันระหว่างคนและเทคโนโลยี ส่วนผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็น  
ส่วนสําคัญที่สุดท่ีจะต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการผลักดันนโยบาย การสร้าง และการดําเนินการให้
เป็นระบบเช่ือมโยงกันให้ชัดเจนในองค์กร เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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รูปแบบการจัดการความรู้ 
ประพนธ์ ผาสุกยืด (2550 : 21-26) ซ่ึงเป็นนักจัดการความรู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญใน

การจัดการความรู้ ได้เสนอรูปแบบการจัดการความรู้ซ่ึงเปรียบเทียบกับตัวปลาทู ซ่ึงเป็นการจัดการ
ความรู้อย่างง่ายประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนตัว และส่วนหาง ดังน้ี 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 รูปแบบการจัดการความรู้ซ่ึงเปรียบเทียบกับตัวปลาทู 
 

1. ส่วนแรก ได้แก่ ส่วนหัว เป็นส่วนที่เรียกว่า Knowledge Vision (KV) คือการกําหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ที่ชัดเจน ก่อนการเริ่มทํา KM จะต้องกําหนด
วิสัยทัศน์ว่าจะทํา KM เพ่ืออะไร หรือจะมุ่งหน้าไปทางไหน มีหลายหน่วยงานทํา KM โดยไม่มีการ
กําหนด KV ก่อน ซ่ึงไม่ถูกต้อง และการกําหนด KV จะต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 

2. ส่วนที่ 2 ได้แก่ ส่วนตัว หรือเป็นส่วนตรงกลางของตัวปลา เรียกว่า Knowledge 
Sharing (KS) คือ ส่วนของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน (Share and Learn) ถือว่าเป็น 
“หัวใจ” สําคัญท่ีสุด และเป็นสิ่งท่ียากท่ีสุดในกระบวนการ KM เพราะจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ให้คนยินยอมพร้อมใจท่ีจะแบ่งปันความรู้ซ่ึงกันและกัน โดยไม่หวงวิชา 

3. ส่วนที่ 3 ได้แก่ ส่วนหาง เป็นส่วนท่ีเรียกว่า Knowledge Assets (KA) คือ ส่วนท่ีเป็น
ขุมความรู้ที่เก็บสะสมไว้อย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ โดยอาศัยเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยจัดเก็บเพ่ือทําให้สามารถนําความรู้ไปใช้งานและมีการต่อยอดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ซ่ึงมาจาก  
2 ส่วนคือ 

3.1 Explicit Knowledge คือ ความรู้เชิงทฤษฎีที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน อย่างเป็น
รูปธรรม เช่น เอกสาร ตํารา และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น 

Knowledge 
Sharing (KS)

ส่วนกลางลําตัว ส่วนท่ีเป็น “หัวใจ” ให้
ความสําคัญกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ช่วยเหลือ 
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน (Share & Learn) 

Knowledge Vision (KV) ส่วนหัว 

ส่วนตา มองว่ากําลังจะไปทางไหน  
ต้องตอบได้ว่า “ทํา KM  

ไปเพ่ืออะไร” 

Knowledge Assets (KA) ส่วน
หาง สร้างคลังความรู้ เช่ือมโยง

เครือข่าย ประยุกต์ใช้ ICT สร้าง CoPs 
ท่ีมีพลังดุจด่ังปลา “สะบัดหาง” 
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3.2 Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่อยู่ในตัวตน ซ่ึงไม่ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม 
หรือเป็นเอกสาร ตํารา แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก และทําอย่างไร เม่ือบุคคลออกจากหน่วยงานไปแล้ว  
แต่ความรู้น้ันยังคงอยู่กับหน่วยงาน ไม่สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคล 
 
เครื่องมือในการจัดการความรู้ 
 เครื่องมือในการจัดการความรู้เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้กระบวนการจัดการความรู้สมบูรณ์
และเป็นจริงขึ้นมาได้ จึงควรเลือกเคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสมกับผู้ใช้และบริบทของกิจกรรมให้มาก
ที่สุด บดินทร์ วิจารณ์ (2547 : 106-109) กล่าวว่า เครื่องมือในการจัดการความรู้มีลักษณะคล้ายหรือ
ใกล้เคียงกับเครื่องมือในการฝึกอบรมและการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เหมาะสม
ในการใช้เคร่ืองมือน้ันๆ การจัดการความรู้ในองค์กรที่มุ่งเน้นด้านผลผลิตทางด้านการเทียบเคียงกับ
องค์กรอ่ืน อาจเลือกใช้เครื่องมือประเภทท่ีเน้นการเทียบเคียง (Benchmarking) แต่การจัดการความรู้
ในชุมชนหรือการจัดการความรู้ร่วมกับชาวบ้านมุ่งเน้นที่การพัฒนาคนและกระบวนการเรียนรู้ รวมถึง
การนําไปสู่กระบวนการจัดเก็บความรู้  ดังน้ัน เครื่องมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้จึงอาจมีการนําไปใช้
ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเครื่องมือในการจัดการความรู้ในชุมชนมีดังนี้ 

1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนแนวปฏิบัติ” (Community of Practice - CoP) 
อลิสรา คูประสิทธ์ิ (2553 : 4-6) ได้อธิบายความหมายของ CoP ย่อมาจาก Community of 
Practice ซ่ึงหมายถึง ชุมชนแนวปฏิบัติ หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่รวบรวมกลุ่มคนท่ีมีความรู้ 
ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ในเรื่องน้ันๆ ร่วมกัน เพ่ือได้มาซ่ึง 
Knowledge Assets : KA หรือขุมความรู้ ในเร่ืองนั้นๆ สําหรับคนในชุมชนเพ่ือไปทดลองใช้  
แล้วนําผลท่ีได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก อันส่งผลให้ความรู้น้ันๆ ถูกยกระดับขึ้นเรื่อยๆ 
ผ่านการปฏิบัติ ประยุกต์ และปรับใช้ตามแต่สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่หลากหลาย อันทําให้
งานบรรลุผลดีขึ้นเรื่อยๆ โดย CoP มีลักษณะที่สาคัญ คือ 

1. กลุ่มคนท่ีรวมตัวกันโดยมีความสนใจและความปรารถนา (Passion) ร่วมกันใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึง (มี Knowledge Domain)  

2. ปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม เป็นชุมชน (Community) ช่วยเหลือ 
ซ่ึงกันและกัน  

3. แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ร่วมกัน ต้อง Practice และสร้างฐานข้อมูล ความรู้ 
หรือแนวปฏิบัติ  

วิจารณ์ พานิช (2548 : 3, 167) ได้กล่าวถึงชุมชนแนวปฏิบัติว่า เป็นเครื่องมือเพ่ือบรรลุ
เป้าหมาย 4 ประการ คือ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้ 4) บรรลุความเป็นชุมชนเป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกัน
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ในที่ทํางานโดยเป็นกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพราะโดยธรรมชาติของชุมชนจะมีกลุ่มคน
หรือองค์กรอยู่แล้ว ดังน้ันการใช้ชุมชนแนวปฏิบัติเป็นเคร่ืองมือของการจัดการความรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย
หลักขององค์กรจึงควรพัฒนาข้ึนจากฐานความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 

ประพนธ์ ผาสุขยืด (2550 : 50-51) อธิบายว่า การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Community of Practice) หรือเรียกย่อๆ ว่า “CoPs” ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีน้ัน สิ่งที่สําคัญ 
ก็คือจะต้องพยายามสร้างความหลากหลายให้เกิดข้ึนมากที่สุด การท่ี CoPs ประกอบด้วยคนท่ีมี
พ้ืนฐานและประสบการณ์ที่หลากหลายจะทําให้ได้มุมมองท่ีกว้างขวางมากย่ิงขึ้น แต่ทั้งน้ีสิ่งท่ีสําคัญ
ที่สุดก็คือ จะต้องสร้างบรรยากาศท่ีเปิดกว้างและเอ้ืออํานวยต่อการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
น้ัน CoPs ที่ดีจะเป็นการรวมตัวท่ีทําให้คนในกลุ่มมีความรู้สึกท่ีดีต่อกัน คือ รู้สึกอิสระและปลอดภัย 
ความรู้สึกเป็นอิสระและปลอดภัยนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญท่ีทําให้คนไว้เนื้อเช่ือใจกัน มีความ  
เอ้ืออาทรต่อกัน พร้อมท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน เวทีดังกล่าวน้ีเป็นไปได้ทั้งในลักษณะที่เป็น
พ้ืนที่จริง (Physical Space) คือเป็นพ้ืนที่ที่ให้คนได้เข้ามาพบปะ พูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กัน เรียกได้ว่า 
เป็นการพบกันแบบ “เห็นหน้าเห็นตา” หรือท่ีในภาษาอังกฤษเรียกว่าแบบ “Face to Face (F2F)” 
เวทีในอีกลักษณะหน่ึงจะเป็นเวทีในรูปแบบพ้ืนที่เสมือน (Virtual Space) เป็นพ้ืนท่ีที่สร้างขึ้นมาบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวพันกับประเด็นที่สี่ ซ่ึงเป็นเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารและ
สารสนเทศ (ICT) ที่ถือว่าเป็นเคร่ืองมือการจัดการความรู้ที่ค่อนข้างทรงพลังอย่างย่ิง ทั้งน้ีเน่ืองจาก  
มีศักยภาพที่จะขยายเครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง สะดวกและรวดเร็ว เรียกว่าเป็นการสร้างชุมชนแบบ 
“ออนไลน์ (On-line)” ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็ได้ 

กล่าวได้ว่า CoP เป็น 1 ใน เคร่ืองมือของการจัดการความรู้ (KM Tools) ประเภท  
Non-Technical Tools สาหรับการดึงความรู้ประเภท Tacit Knowledge หรือ ความรู้ที่อยู่ใน 
ตัวบุคคลซ่ึงซ่อนเร้นอยู่ภายใน  

2. เวทีเรียนรู้ชุมชน หรือเวทีชาวบ้าน เป็นการประชุมรูปแบบหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญใน
การทํางานร่วมกับชุมชน มีกระบวนการดังน้ี 

1) การเตรียมการ  
 1.1 การสร้างความตื่นตัวในปัญหาแก่ชุมชน โดยใช้กระบวนการต่างๆ เช่น  

การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับผู้นําชุมชน การประชุมช้ีแจง 
 1.2 การทําให้เค้าเริ่มเกิดความคิดเก่ียวกับการแก้ปัญหาโดยการพาไปศึกษา  

ดูงานที่เขามีการแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกันแล้วประสบความสําเร็จในชุมชนอ่ืน 
1.3 การจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาท้ังหมด แล้วนํามาวิเคราะห์  

และสื่อสารให้ชุมชนเข้าใจ สื่อท่ีสําคัญ ได้แก่ รูปจําลองภูมิประเทศ หรือโมเดล 
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1.4 การเตรียมบุคลากรหรือผู้นําจากชุมชนเพ่ือเป็นแกนนําการเรียนรู้ 
ในเวทีชาวบ้าน ให้ผู้นําเหล่านี้มีวิธีคิดท่ีถูกต้องรวมทั้งการมุ่งเน้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเป็นหลัก 
โดยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น การพาไปศึกษาดูงาน หรือฝึกอบรม เพ่ือให้ได้จํานวนผู้นําท่ีมากพอสมควร
เพ่ือท่ีจะนําชุมชนไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง และไม่เกิดปัญหา 

2) การจัดเวทีชาวบ้าน ในการจัดเวทีชาวบ้านมีสาระหรือองค์ประกอบท่ีสําคัญ 
ที่จะต้องจัดเตรียมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ คือ 

 2.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ต้องมีความครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ  
ในการสนับสนุนให้เวทีชาวบ้าน หรือเวทีสาธารณะดําเนินไปได้โดยราบรื่น สามารถบรรลุเป้าหมาย  
ในการเรียนรู้ คือ สามารถกําหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา เป้าหมาย และแนวทาง วิธีการบรรลุ
เป้าหมายได้ถูกต้อง 

 2.2 สื่อ จัดเตรียมสื่อท่ีเกี่ยวข้องทั้งสื่อบุคคล สื่ออ่ืนๆ ที่สามารถทําให้ชุมชน 
เกิดมโนทัศน์ นําไปสู่การเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น และรวมถึงข้อมูลท่ีประมวลแล้วลงในแผนภูมิจําลอง 
ภูมิประเทศ (โมเดล) ที่แสดงความสัมพันธ์ของปัญหาได้ชัดเจน 

 2.3 ผู้นําท่ีได้รับการพัฒนาหรือเตรียมแล้ว รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด้วยที่มีจํานวนพอสมควร สามารถนําชุมชน นําขบวนการเรียนรู้ ให้ดําเนินไปได้โดยราบรื่น 
ซ่ึงผู้นําควรจะมีคุณสมบัติที่สําคัญ คือ มีใจเป็นกลางหรือเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อํานาจใดๆ ทั้งสิ้น  
มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับเช่ือถือของชุมชน 

2.4 ผู้ที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่ เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูล และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในระดับหนึ่ง 

2.5 เรื่องหรือปัญหาท่ีจะนําเข้าสู่ที่ประชุมควรนําประเด็นของปัญหาให้ชุมชน
ทราบเพ่ือท่ีจะได้เตรียมตัวในการเขา้ร่วมเวทีชาวบ้านโดยวิธีการประชาสัมพันธ์หรือการประสานงาน
ทําความเข้าใจในระดับหนึ่ง 

2.6 วิธีการคิดท่ีจะนํามาสู่การแก้ปัญหาในเวที ซ่ึงสามารถนําหลักอริยสัจ 4  
มาเป็นหลักได้ ดังน้ี 1) กําหนดปัญหาได้ชัดเจนถูกต้อง 2) กําหนดสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องได้
ทั้งหมดชัดเจนและถูกต้อง 3) กําหนดเป้าหมายหรือสภาพที่ไม่เป็นปัญหาได้ 4) กําหนดแนวทางและ
วิธีการท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายได้ 
 3. การเล่าเรื่อง (Story Telling) เรื่องราวที่บอกเล่าทําให้ผู้ฟังเข้าไปร่วมอยู่ในความคิด
มีความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเร่ืองเล่า มีความต้องการที่จะหาคําตอบเพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองราว
และความคิดต่างๆ ในเรื่องที่เล่าน้ันกลายเป็นของผู้ฟัง ผู้ฟังมิใช่เป็นเพียงผู้สังเกตภายนอกอีกต่อไป 
เป้าหมายท่ีสําคัญ คือ ให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติเล่าสิ่งท่ีซ่อนอยู่ เล่าถึงความรู้ฝังลึกออกมา ซ่ึงการ
เล่าเรื่องจะมีเป้าหมายสืบเนื่องมาจากการกําหนดเป้าหมายว่าจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอะไร  
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จะคุยอะไรกัน จากนั้นให้กําหนดเป็นกลุ่มเล็กไม่เกิน 10 คน เพ่ือให้มีความรู้สึกใกล้ชิด เป็นกันเอง 
สร้างความรู้สึกอิสระ ง่ายต่อการเล่าเรื่องอย่างมีพลังให้สมาชิกเล่าเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จของตน 
และมีผู้ทําหน้าท่ีจดบันทึก โดยเตรียมไว้ล่วงหน้า และบันทึกตามเรื่องเล่า รวมทั้งจดช่ือและที่อยู่ของ 
ผู้เล่าไว้ด้วย สมาชิกในกลุ่มจะช่วยสกัดความรู้ที่ได้ออกมา อาจจดไว้บนกระดาน กระดาษ flip chart 
เพ่ือตกแต่งแก้ไขได้ง่าย (วิจารณ์ พานิช, 2548 : 139) การเล่าเรื่องต้องเล่าแบบให้ข้อมูลดิบแบบ  
ไม่ผ่านการตีความ สําหรับให้สมาชิกผลัดกันตีความเพื่อดึงความรู้ฝังลึกหรือความรู้จากการปฏิบัติเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายออกมา 
 4. การเสวนา (Dialogue) การทํา Dialogue เป็นการปรับฐานความคิด โดยการฟังจาก
ผู้อ่ืนและจะเกิดความคิดที่หลากหลาย ทําให้สมาชิกเห็นภาพที่ใกล้เคียงกัน หลังจากน้ันเราจึงจัด
ประชุมหรืออภิปรายเพื่อแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติต่อไปได้โดยง่าย และผลหรือข้อยุติที่เกิดข้ึนจะเกิด
จากการท่ีเราเห็นภาพในองค์รวมเป็นที่ต้ัง 

5. ความรู้จากบทเรียนและความสําเร็จ (Lessons Learned and Best Practices 
Databases) เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของความสําเร็จ คือ ทําแล้วเกิดผลดี 
และล้มเหลว เป็นความรู้ที่เกิดข้ึนจากข้อผิดพลาดต่างๆ และข้อเสนอแนะท่ีน่าสนใจท่ีดี เก็บไว้ให้ผู้อ่ืน
ได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไป 

6. แหล่งผู้รู้ในกลุ่ม (Center of Excellence –CoE) เป็นการกําหนดแหล่งผู้ที่มีความรู้
มากที่สุดในกลุ่ม (Center of Excellence) หรือทราบว่าจะสามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ ที่ไหน 
อย่างไร (Expertise Locators) จึงเป็นอะไรที่มากกว่าผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้าน 

7. เพื่อนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) เป็นการเชิญสมาชิกจากกลุ่มอ่ืนมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจให้แก่กลุ่มซ่ึงต้องการความช่วยเหลือ ผู้ที่ถูกเชิญมาอาจจะเป็นคนท่ี
อยู่ในชุมชนเดียวกันหรือท่ีอ่ืนก็ได้ ในกรณีที่จะลงมือทําเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดและไม่สันทัด ขั้นแรกต้อง
ค้นหาว่าความรู้เรื่องน้ันๆ อยู่ที่ใด หรือบุคคลใด แล้วติดต่อขอเรียนรู้จากเขาโดยกําหนดวัตถุประสงค์ที่
จะเรียนรู้ด้วย 

8. เวทีถาม-ตอบ (Forum) การจัดการประชุม หรือกิจกรรมอย่างเป็นกิจจะลักษณะอย่าง
สมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นเวทีให้บุคลากรในองค์การมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน ก็เป็นอีกวิธีหน่ึงซ่ึงสามารถ 
กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ ซ่ึงอาจทําได้ในหลายลักษณะ เช่่น การสัมมนา และ
ประชุมทางวิชาการท่ีจัดอย่างสมํ่าเสมอ การใช้เวลาก่อนและหลังการประชุมต่างๆ เพ่ือพูดคุยในเรื่องต่างๆ 
เวทีถาม-ตอบเป็นอีกหนึ่งเวทีในการที่ เราสามารถโยนคําถามเข้าไปเพ่ือให้ผู้รู้ที่อยู่ร่วมในเวที  
ถาม-ตอบ ช่วยกันตอบคําถามหรือส่งต่อให้ผู้เช่ียวชาญอ่ืนช่วยตอบหากกลุ่มมีการจัดต้ัง ชุมชนแนวปฏิบัติ 
(Community of Practice-CoP) หรือมีการกําหนดแหล่งผู้รู้ในกลุ่ม (Center of Excellence-CoE)  
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แล้ว คําถามท่ีเกิดข้ึนสามารถส่งเข้าไปในเวทีซ่ึงอยู่ใน ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) หรือแหล่งผู้รู้ในกลุ่ม 
(CoE) เพ่ือหาคําตอบ 

9. เทคนิค SWOT การวิเคราะห์โดยใช้ SWOT (Strength Weakness Opportunity 
Threat) เป็นอีกเทคนิคหน่ึงที่สามารถนํามาใช้วิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาโดยวิเคราะห์ว่า 
ชุมชนท้องถิ่นของตนมีจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ
ข้อจํากัดหรืออุปสรรค (Threat) อย่างไรบ้าง ผลจากการทํากิจกรรม SWOT จะทําให้ทราบ
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกชุมชน จากน้ันร่วมเสนอกลยุทธ์ทางเลือกซ่ึงจะสามารถนําไป
วางแผนพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม และจะเป็นการดีถ้าคนในชุมชนท้องถิ่นส่วนมากมีส่วนร่วม
ด้วย เม่ือพิจารณาขั้นตอนของกิจกรรม SWOT จะมีมิติของการวิจัยแฝงอยู่ กล่าวคือ การท่ีจะ
วิเคราะห์ชุมชนท้องถิ่นได้น้ัน จะต้องมีข้อมูลท่ีได้จากสภาพจริงของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ (สํานักมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และสํานักมาตรฐานอุดมศึกษา, 2545 : 258) 

10. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) กิจกรรมความเห็นของกลุ่ม 
เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน เป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุปนําไปสู่การวางแผนที่ดี การอภิปรายดังกล่าวต้องมีความเท่ียงตรง 
ความเห็นของกลุ่ม หรือกระบวนการสนทนากลุ่ม เป็นการพูดคุยแบบธรรมชาติ คนท่ีมีบทบาทสําคัญ
คือ พิธีกรหรือผู้นํากลุ่ม (Moderator) ในการพูดคุยแบบความเห็นของกลุ่มนี้ ต้องมีการกําหนดกลุ่มคน
ที่จะพูดคุย เวลา สถานที่ หัวข้อท่ีจะพูดคุยและบรรยาย วัตถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม มีดังน้ี 

1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลเนื้อหาสาระท่ีเป็นประเด็นเฉพาะด้าน 
2. เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นนั้นๆ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูล รายละเอียด 
3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
องค์ประกอบของความเห็นของกลุ่ม ได้แก่ บุคคลท่ีร่วมสนทนากลุ่มไม่ตํ่ากว่า 6-12 คน 

พิธีกรจะต้องรู้ พ้ืนที่นั้นแล้วพอสมควรและรู้ขอบเขตของชุมชน จึงเลือกกิจกรรมใช้ความเห็น 
ของกลุ่ม และในการสนทนาแต่ละคร้ังจะใช้ระยะเวลาตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ 

บทบาทของบุคคลท่ีเข้าร่วมในการสนทนากลุ่มมีดังน้ี 
1. พิธีกร (Moderator/Facilitator) ทําหน้าท่ีเป็นผู้จุดประเด็นหรือชักจูงให้ผู้เข้าร่วม

สนทนาแสดงความคิดตามประเด็นคําถามท่ีได้มาจากวัตถุประสงค์ของปัญหาการวิจัยและต้องควบคุม
การสนทนาให้อยู่ในประเด็นและการวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการสร้างคําถามใหม่ 

2. บุคคลเป้าหมายของการสนทนา (Discussion) ทําหน้าท่ีในการพูดคุย แสดงความ
คิดเห็นในประเด็นข้อคําถามต่างๆ 
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3. ผู้จดบันทึกการสนทนา (Note Taker) ทําหน้าท่ีจดระหว่างการสนทนากลุ่มห้ามมี 
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

4. ผู้ช่วย (Assistants) ทําหน้าท่ีควบคุมเทป อํานวยความสะดวก และดูแลแก้ปัญหา
อ่ืนๆ (ชอบ เข็มกลัด และโกวิทย์ พวงงาม, 2547 : 65 ; นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2547 : 244) 

11. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After Action Reviews-AAR) คือ การอภิปราย
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ทําไมจึงเกิด จะรักษาจุดแข็งและปรับปรุง
จุดอ่อนอย่างไร ส่งผลให้ทีมและสมาชิกได้เรียนรู้จากทั้งความสําเร็จและความล้มเหลว ทั้งน้ี สามารถ
ใช้เป็นเคร่ืองสรุปบทเรียนจากประสบการณ์โดยจะให้แต่ละคนพูดสั้นๆ คนละ 1-2 นาที โดยใช้คําถาม
จะให้เป็นอิสระในการตอบ อาจตอบเพียงบางข้อก็ได้ หรือจะเพ่ิมก็ได้และให้มีการจดบันทึกไว้  
โดยตอบคําถามดังต่อไปน้ี 1) เป้าหมายของการมาร่วมประชุมครั้งน้ีคืออะไร 2) เป้าหมายส่วนใดที่
บรรลุผลมากเกินคาด เพราะอะไร 3) เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลน้อย หรือไม่บรรลุผลเพราะ 
เหตุใด 4) สิ่งที่ได้เรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สูงสุดคืออะไร 5) จะกลับไปทําอะไร 6) ถ้าจะมีการจัดประชุม
เช่นน้ีอีก มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงส่วนไหนบ้าง 

สรุปได้ว่า เครื่องมือในการจัดการความรู้มีความสําคัญในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ้รวมถึงช่วยให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก อันจะทําให้การจัดการ
ความรู้ในองค์กร มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ตัวอย่างเครื่องมือในการจัดการความรู้
ข้างต้น มีความเหมาะสมในการจัดการความรู้ในทุกๆ หน่วยของสังคมหรือแม้แต่ชุมชนเพราะ “คน” 
คือผู้จัดการความรู้ ดังน้ัน ไม่ว่าคนจะอยู่ส่วนใดของสังคม เครื่องมือการจัดการความรู้ดังกล่าวสามารถ
นําไปใช้ได้ทั้งสิ้น  

สรุปการจัดการความรู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวคนหรือ
เอกสารมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ จัดการข้อมูลที่เป็นความรู้ให้เป็นระเบียบ ครบถ้วนตามที่ต้องการ 
และง่ายต่อการค้นหา มีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ที่สําคัญอีกอย่างคือเป็นการ
รักษาความรู้ให้ควบคู่กับองค์กรตลอดไป แนวคิดการจัดการความรู้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแนวคิดท่ี
สําคัญในการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเน่ืองจากเป็นการวิจัยท่ีต้องพัฒนากระบวนการเรียน  
การพัฒนาการศึกษา และการสะท้อนกลับข้อมูล อีกท้ังการเก็บข้อมูลต่างๆ ระหว่างการวิจัยผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลและสะท้อนกลับให้กับชุมชนท่ี
ศึกษา การจัดการความรู้จึงเป็นทั้งกระบวนการเสริมพลังการเรียนรู้ระหว่างการวิจัยปฏิบัติการและ
การเก็บข้อมูลไปพร้อมๆ กัน 
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การประเมินผลแบบเสริมพลัง 
 

แนวคิดการประเมินผลแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation) 
การประเมินผลแบบเสริมพลัง หรือการประเมินผลเพื่อเพ่ิมสมรรถนะและศักยภาพ 

ในการทํางาน (Empowerment Evaluation) คือ การใช้แนวคิด เทคนิควิธี และข้อค้นพบจากการ
ประเมินผลในการท่ีจะทําให้เกิดการปรับปรุงการทํางาน และเป็นเครื่องช่วยให้เกิดการตัดสินใจ  
ด้วยตนเอง หรือทําให้มีอํานาจในการตัดสินใจ หรือเกิดการตัดสินการกระทําของตนเองได้อย่างอิสระ 
(Self-determination) ซ่ึงการประเมินผลแบบน้ีเป็นการประเมินผลท่ีใช้ระเบียบวิธีวิจัย หรือวิธีวิทยา
ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ (Fetterman, 2001 : 3) สิ่งที่การประเมินแนวน้ีให้คุณค่าอย่างชัดเจน 
คือ ความต้องการท่ีจะช่วยประชาชน หรือบุคคลให้สามารถช่วยตนเองได้ และนําไปสู่การปรับปรุง
แผนงานต่างๆ ที่ดําเนินการอยู่ได้อย่างต่อเน่ือง โดยการใช้สิ่งที่เรียกว่า การประเมินตนเอง และการ
สะท้อนกลับ (self-evaluation and reflection) อยู่ตลอดเวลาน่ันเอง สําหรับการประเมินผล 
แบบเสริมพลังผู้มีส่วนร่วมท้ังหมด หรือผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องทําการประเมินผลด้วยตนเอง โดยท่ี 
ผู้ประเมินภายนอกกระทําหน้าท่ีเป็นเหมือนผู้ฝึกอบรม หรือผู้ช้ีนําทิศทาง (coach) หรืออาจเป็น 
ผู้อํานวยความสะดวกเป็นคร้ังคราวเท่าน้ัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับศักยภาพหรือความสามารถภายในของ
ทีมงานในระดับต่างๆ ของแผนงานเองว่าเป็นอย่างไร หรืออยู่ในระดับไหน ด้วยเหตุน้ีการประเมินผล
แบบเสริมพลังจึงเป็น กิจกรรมแห่งความร่วมมือร่วมใจของหลายๆ ฝ่าย (collaborative activity) 
ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเพียงคนใดคนหน่ึง หรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเท่านั้น (วิจารณ์ พานิช, 2549 : 18) 
การประเมินผลแบบเสริมพลังเป็นการประเมินผลที่มุ่งหวังจะเพ่ิมโอกาสในการบรรลุสู่ความสําเร็จของ
โครงการ โดยการช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ มีเครื่องมือ ในการประเมินการวางแผน การ
ปฏิบัติตามแผน และเป็นการจัดทําให้การประเมินโครงการเป็นส่วนหน่ึงของการวางแผน และการ
จัดการโครงการหรือองค์กร (Wandersman, et al. 2005 : 28-35)  
 
ข้ันตอนต่างๆ ของการประเมินผลแบบเสริมพลัง 

วิจารณ์ พานิช (2549 : 22) อธิบายว่า การประเมินผลเพ่ือสร้างเสริมพลังอํานาจ  
มีขั้นตอนท่ีสําคัญๆ 3 ข้ันตอน ได้แก่ 

ขั้นตอนท่ี 1 คือ การกําหนดพันธกิจ หรือภารกิจร่วมกัน หรืออาจเป็นการแสดงวิสัยทัศน์
ของแผนงาน/โครงการร่วมกันก็ได้ อย่างไรก็ตามคนบางกลุ่มอาจไม่ชอบใช้คําว่า วิสัยทัศน์ หรือคําว่า
พันธกิจ แต่ชอบใช้คําว่า ผลลัพธ์ หรือผลท่ีต้องการ (results) หรือผลหลัก และต้องการมุ่งความสนใจ
ไปที่เรื่องดังกล่าวมากกว่า คนกลุ่มน้ีก็จะทําการระบุถึงผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือผลที่จะเกิดข้ึน หรือ
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ผลที่ต้องการให้เกิดข้ึนก่อน แล้วจึงค่อยมองย้อนกลับมาว่าถ้าต้องการให้เกิดผลลัพธ์ หรือผลท่ีต้องการ
ดังกล่าวจะต้องทําอะไรบ้าง หรือต้องมีกระบวนการอะไรบ้างเพ่ือให้เกิดผลตามความต้องการท่ีระบุไว้ 

ขั้นตอนที่ 2 คือ ขั้นของการทบทวน หรือตรวจสอบว่าเรามีอะไรอยู่ในขุมสมบัติ หรือ
ขุมทรัพย์ของเราแล้วบ้าง หรือเป็นขั้นของการตรวจสอบ เพื่อประเมินทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว  
ซ่ึงในกรณีนี้ก็คือ การกําหนด หรือระบุกิจกรรม รวมท้ังจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมต่างๆ  
ที่แผนงาน/โครงการ มองว่ามีนัยสําคัญท่ีสุด และหลังจากนั้นทีมงาน หรือเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
กับโครงการ/แผนงาน หรือผู้มีส่วนร่วมท้ังหมดทุกฝ่ายก็ทําการจัดอันดับหรือให้คะแนนว่า แผนงาน/
โครงการได้ดําเนินกิจกรรมแต่ละประเภท/แต่ละอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ดีแค่ไหน ซ่ึงโดยปกติ
มักจะเป็นการให้คะแนนระหว่าง 1 (ตํ่า) ถึง 10 สูง และหลังจากน้ัน ทีมงานท้ังหมดก็ทําการอภิปราย
หรือพูดคุยถกเถียงกันเก่ียวกับการให้คะแนนดังกล่าว ซ่ึงกระบวนการตรงน้ีจะช่วยทําให้สามารถตัดสนิ 
หรือร่วมกันกําหนดได้ด้วยตนเองว่า แผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการอยู่น้ันอยู่ ณ จุดไหนแล้ว รวมทั้ง
ยังช่วยทําให้มองเห็นจุดอ่อน และจุดแข็งต่างๆ ได้อีกด้วย 

ขั้นตอนท่ี 3 คือขั้นของการวางแผนสําหรับอนาคต ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีกลุ่มหรือผู้มีส่วนร่วม
ทั้งหมด มาร่วมกันกําหนดหรือระบุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือที่จะบรรลุสู่ความฝันของ
แผนงาน เป้าหมาย จะช่วยทําให้ผู้มีส่วนร่วม หรือผู้เกี่ยวข้องในแผนงาน/โครงการท้ังหมดกําหนด
ร่วมกันได้ว่า จุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ทุกฝ่ายต้องการไปให้ถึงน้ันคืออะไร แต่ทั้งน้ีจะต้องมีการ 
เน้นยํ้าถึงความสําคัญของการปรับปรุงแผนงาน/โครงการเอาไว้อย่างชัดเจนด้วย สําหรับยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์น้ันจะเป็นตัวช่วยทําให้แผนงานสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้เร็วขึ้นหรือได้มากขึ้น 
อย่างไรก็ดีความพยายามต่างๆ ดังกล่าวมานี้ จะต้องถูกกํากับ หรือถูกควบคุมโดยการใช้ระบบเอกสาร
ที่เช่ือถือได้ นอกจากนั้น นักประเมินผลเพ่ือสร้างเสริมพลังอํานาจจะต้องคอยช่วยเหลือหรือสนับสนุน
สมาชิกในทีมงาน/เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนร่วมในแผนงาน/โครงการในการระบุ หรือร่วมกัน
กําหนดว่า หลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์อะไรบ้างที่จําเป็นหรือมีความสําคัญที่จะช้ีหรือแสดง  
ให้เห็นว่าแผนงาน/โครงการมีความก้าวหน้า หรือกําลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ การประเมินผล 
จะกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบการวางแผน และระบบการจัดการต่างๆ ตามปกติของแผนงาน/
โครงการ ซ่ึงถือว่าเป็นวิถีทางหน่ึงในการท่ีจะทําให้การประเมินผลกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้รับ
การยอมรับ หรือเกิดการผนวกเข้ามาเป็นเน้ือเดียวกับงาน/ภารกิจที่ทําอยู่และยังสามารถยกระดับ 
หรือเปล่ียนสถานภาพมาเป็นสถาบันหน่ึงที่สําคัญย่ิงของสังคมอีกด้วย 

การประเมินผลแบบเสริมพลัง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินต้องเรียนรู้ ทดลองจากการ
ปฏิบัติจริงในบริบทเฉพาะเพ่ือหาแนวทางการประเมินที่ดีเหมาะสมกับการใช้ตามวัตถุประสงค์  
ครั้งนั้นๆ และส่ิงที่สําคัญย่ิงคือ เป็นการประเมินท่ีสามารถสร้างคุณภาพการเรียนรู้กับสังคมได้มากข้ึน 
ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ีต้องยอมรับในความสําคัญของการสร้างความรู้ การจัดการความรู้ การเผยแพร่
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ความรู้ ยอมรับความจําเป็นของการสร้างคน พัฒนาคนในภาคีที่หลากหลาย เห็นนัยยะของการสร้าง
ภาคีด้านนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะนโยบายที่เรียกว่า Community-Based Public Policy 
(เนาวรัตน์ พลายน้อย, 2549 : 68)  
 

ภัยพิบัติอุทกภยัท่ีส่งผลกระทบต่อสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศร ีปพีุทธศักราช 2554  
และบริบท พัฒนาการ และการดํารงอยู่ของส้มโอลุ่มแมน่้ํานครชัยศร ี

 
สาเหตุของภัยพิบัติอุทกภัยปีพุทธศักราช 2554 

ภัยพิบัติอุทกภัยปีพุทธศักราช 2554 เป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนชาวไทยในวงกว้าง พินิจ จันทร และคณะ (2554 : 23-26) ได้กล่าวถึงสาเหตุของภัยพิบัติ
อุทกภัยปีพุทธศักราช 2554 เริ่มเกิดข้ึนในช่วงฤดูมรสุมเม่ือพายุหมุนนกเตนขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของ
ประเทศเวียดนาม ทําให้เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
และทําให้เกิดอุทกภัยในหลายจังหวัด เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 31 กรกฎาคม 2554 มีผู้เสียชีวิต จํานวน 13 คน 
ในสัปดาห์แรกที่เกิดอุทกภัย เหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยเกิดข้ึนอีก 16 จังหวัด ในขณะท่ียังมีฝนตกลงมา
อย่างหนัก และได้ลุกลามไปทางภาคใต้เม่ือแม่นํ้าเจ้าพระยาได้รับนํ้าปริมาณมากจากแม่นํ้าสาขา และ
ส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดในภาคกลาง จนถึงวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 หลายจังหวัดยังได้รับผลกระทบ 
และเสี่ยงต่ออุทกภัยเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากเขื่อนส่วนใหญ่มีระดับนํ้าใกล้หรือเกินความจุ พายุ 5 ลูกท่ีส่ง
อิทธิพลต่ออุทกภัยในประเทศไทยตลอดท้ังปี 2554 ได้แก่ พายุโซนร้อนไหหม่า พายุหมุนนกเตน  
พายุโซนร้อนไห่ถาง พายุไต้ฝุ่นเนสาด และพายุโซนร้อนนาลแก  

พายุโซนร้อนไหหม่า (Haima) 
เม่ือวันที่ 22-23 มิถุนายน 2554 พายุโซนร้อนไหหม่า ในทะเลจีนใต้ตอนบนเคลือ่นตัวไปทาง  

ทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ และเคลื่อนข้ึนฝั่งบริเวณเหนือเกาะไหหลํา ทางตอนใต้ของประเทศจีน วันที่ 
24 มิถุนายน 2554 ศูนย์กลางของพายุอยู่บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ห่างไปทางทิศตะวันออกของกรุงฮานอย 
ประเทศเวียดนาม ประมาณ 250 กิโลเมตร หลังจากนั้นได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและขึ้นฝั่ง
ประเทศเวียดนาม โดยพายุมีกําลังอ่อนลง วันที่ 25 มิถุนายน 2554 พายุดีเปรสช่ันไหหม่ามีศูนย์กลางอยู่
บริเวณประเทศลาว หรืออยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือของจังหวัดหนองคายประมาณ 180 กิโลเมตร  
ได้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 15 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และได้อ่อนกําลังลงเป็น
หย่อมความกดอากาศตํ่า วันที่ 26 มิถุนายน 2554 หย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรงที่อ่อนกําลังลงจาก
พายุดีเปรสช่ันไหหม่า ได้ปกคลุมบริเวณจังหวัดน่าน ทําให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักมาก ทําให้เกิดนํ้าท่วม
ฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง พะเยา น่าน 
แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
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พายุหมุนนกเตน (Nock Ten) 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 หลายหน่วยงานได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือ

กับฝนที่จะตกหนัก เน่ืองจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ความช้ืนจากมหาสมุทรอินเดีย และ
อิทธิพลพายุนกเต็น โดยคาดการณ์ว่าพายุนกเต็นซ่ึงกําลังมีศูนย์กลางอยู่ที่ทะเลจีนใต้ ห่างจากพื้นท่ีทาง
ตะวันออกของเกาะไหหลํา ประเทศจีน ประมาณ 500 กิโลเมตร โดยมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง
ประมาณ 50 นอต หรือ 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณ 10 นอตหรือ 18 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผ่านเกาะไหหลํา อ่าวตังเกี๋ย และขึ้นฝั่งท่ีประเทศเวียดนามตอนบนทําให้เกิดฝนตก
หนักในหลายพ้ืนที่ โดยเฉพาะด้านรับลมบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ด้านตะวันตกของภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก นอกจากน้ีศูนย์เตือนภัยพิบัติ
แห่งชาติประเมินว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอีกจุดท่ีน่าเป็นห่วง หากปริมาณนํ้าฝนในกรุงเทพฯ  
เกินระดับ 60 มิลลิเมตร ก็จะประสบปัญหาน้ําท่วมทันที โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตํ่าท่ีมีปริมาณน้ําฝนสะสมใกล้
จะเกิน 200 มิลลิเมตร ได้แก่ เขตมีนบุรี หนองจอก และลาดกระบัง 

พายุโซนร้อนไห่ถาง (Haitang) 
วันที่ 27 กันยายน 2554 พายุโซนร้อนไห่ถางได้เคลื่อนข้ึนชายฝั่งเมืองเฮว้ ประเทศเวียดนาม 

และได้อ่อนกําลังลงเป็นพายุดีเปรสช่ันแล้ว มีศูนย์กลางที่ละติจูด 16.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 107.5 องศา
ตะวันออก หรืออยู่ทางด้านตะวันออกของจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 300 กิโลเมตร มีความเร็วลม 
สูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง กําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ พายุน้ี  
ได้อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเป็นหย่อมความกดอากาศตํ่าและเคลื่อนสู่ประเทศลาวและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและ
อ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นทําให้บริเวณด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักหลายพ้ืนที่กับ 
มีลมแรง 

พายุไต้ฝุ่นเนสาด (Nesat) 
วันที่ 30 กันยายน 2554 พายุโซนร้อนเนสาดบรเิวณอ่าวตังเกี๋ย ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมือง

ฮาลองของประเทศเวียดนาม โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 100 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม หรือท่ีละติจูด 21.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 107.0 องศาตะวันออก  
มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 85 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และเคล่ือนตัวทางทิศตะวันตกด้วย
ความเร็วประมาณ 18 กิโลเมตรต่อช่ัวโมงและอ่อนกําลังลงอีก พายุลูกน้ีส่งผลทําให้ภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพ่ิมข้ึน 
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พายุโซนร้อนนาลแก (Nalgae) 
พายุโซนร้อนนาลแกในทะเลจีนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.6 องศาเหนือ ลองจิจูด 

114.6 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 95 กิโลเมตร/ช่ัวโมง พายุโซนร้อน
นาลแกเคลื่อนตัวทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 18 กิโลเมตร/ช่ัวโมง เคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนาม
ตอนบนในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในวันท่ี 6-8 ตุลาคม 2554 พายุได้
เคลื่อนท่ีเข้าไทยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกฉียงเหนือตอนบน 

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน หลายภาคส่วนของประเทศจึงมักเกิดนํ้าท่วมฉับพลันตามฤดูกาล 
อุทกภัยมักเริ่มข้ึนในภาคเหนือแล้วค่อยขยายวงลงมาตามแม่นํ้าเจ้าพระยาผ่านท่ีราบภาคกลาง ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแม่นํ้าชีและมูลซ่ึงไหลลงแม่นํ้าโขง หรือในพื้นที่ลาดเชิงเขาชายฝั่งในภาค
ตะวันออกและภาคใต้ ส่วนท่ีเหลือของพายุหมุนเขตร้อนซ่ึงพัดถล่มประเทศเวียดนามหรือคาบสมุทร  
ทางใต้ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่ออุทกภัยมากข้ึน 
 
ผลกระทบของภัยพิบัติอุทกภัยปีพุทธศักราช 2554 

ภัยพิบัติอุทกภัยปีพุทธศักราช 2554 นับได้ว่าเป็นภัยพิบัติอุทกภัยที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เกิดข้ึน
ในประเทศไทย มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีที่ได้รับผลกระทบหนักท่ีสุด
คือบริเวณที่ราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาของภาคกลางและที่ราบลุ่มแม่น้ําโขง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทั้งน้ีเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยครั้งน้ีเกิดข้ึนต้ังแต่ปลายเดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554  
มีรายงานผู้เสียชีวิต 615 ราย มีผู้ได้รับผลกระทบ 4,039,459 ครอบครัว หรือ 13,425,569 คน  
โดยประเมินความเสียหายอยู่ที่ 156,700 ล้านบาท ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 2.31  
แสนล้านบาท ภัยพิบัติอุทกภัยดังกล่าวทําให้พ้ืนดินกว่า 150 ล้านไร่ (6 ล้านเฮกตาร์) ซ่ึงในจํานวนน้ีเป็น
ทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งหมด 641 อําเภอ ใน 63 จังหวัด ได้รับความเดือดร้อน 
นับต้ังแต่จังหวัดเชียงใหม่ สุโขทัย ตาก พิษณุโลก กําแพงเพชร ทางภาคเหนือ ลงมายังที่ราบลุ่มแม่นํ้า
เจ้าพระยาของภาคกลางนับต้ังแต่ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
สุพรรณบุรี ปทุมธานี นครนายก นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ ปราจีนบุรี นอกจากน้ีแล้วก่อนหน้านี้ในส่วนบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ําโขง ประกอบด้วย 
ขอนแก่น มหาสารคาม ล้วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน (พินิจ จันทร และคณะ,  
2554 : 23-26) 
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ภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ของปี พ.ศ.2554  (ที่มา: ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, http://infoservice.oae.go.th/index.php/23-gis-
cat/133-flood-gis-2554-ar) 

 

ผลกระทบด้านเกษตรกรรม 
ภัยพิบัติอุทกภัยปีพุทธศักราช 2554 ส่งผลกระทบด้านเกษตรกรรมจํานวนมาก จากรายงาน

สรุปของศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย (ศปฉ.ปภ.) ได้ให้ข้อมูล
ความสียหายด้านการเกษตร รายงาน ณ วันท่ี 10 ธันวาคม 2554 ดังน้ี  
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลความเสียหายด้านการเกษตร  
 

ความเสียหายด้านการเกษตร จํานวนความเสียหาย 
ด้านพืช เกษตรกร 1,284,106 ราย 
พ้ืนที่การเกษตร 12.60 ล้านไร่
ข้าว 9.98 ล้านไร่
พืชไร่ 1.87 ล้านไร่
พืชสวนและอ่ืนๆ 0.75 ล้านไร่
ด้านประมง เกษตรกร 130,041 ราย
บ่อปลา 215,531 ไร่
บ่อกุ้ง/ปู/หอย 53,557 ไร่
กระชัง/บ่อซีเมนต์ 288,387 ตารางเมตร
ด้านปศุสัตว์ เกษตรกร 254,670 ราย
สัตว์ได้รับผลกระทบ 30.32 ล้านตัว
แปลงหญ้า 17,776 ไร่

 

(ที่มา: เวบไซต์อุทกภัยนํ้าท่วมในปีพุทธศักราช 2554, https://sites.google.com/site/xukthkphay 
nathwm/phlk-ra-thb-laea-khwam-seiy-hay) 
 

ผลกระทบด้านอุตสาหกรรม 
ผลกระทบต่อภัยพิบัติอุทกภัยครั้งน้ีส่งผลต่อธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก ทั้งด้าน

การตลาดและการผลิต โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งถูกนํ้าท่วม เช่น ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ  
ซ่ึงเป็นที่ต้ังของโรงงานหลายแห่งนํ้าได้ไหลเข้าท่วม โดยเฉพาะโรงงานผู้ผลิตรายใหญ่ ฮอนด้า ที่ต้ังอยู่
ในในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะได้รับความเสียหายมาก โรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซ่ึงประเทศไทยเป็น
ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นอันดับสองของโลกประมาณ 25% ถูกน้ําท่วม ประเทศต่างๆ ที่เข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศญ่ีปุ่นได้รับผลกระทบมากที่สุด  

 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
ร้านค้าหลายร้านไม่สามารถผลิตวัตถุดิบและขนส่งสินค้าทันต่อความต้องการของผู้บริโภค 

เพราะผู้บริโภคกักตุนสินค้า และการขนส่งสินค้ามีความยากลําบาก โรงงานไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้  
ทําให้หลายฝ่ายกังวลเรื่องการขึ้นราคาสินค้าและการกักตุนสินค้า โดยเฉพาะสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันอุทกภัยหมดลงอย่างรวดเร็วทําให้ราคาเพ่ิมสูงขึ้น เช่น ทราย อิฐบล็อก และวัสดุเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินความเสียหายประมาณ 156,700 ล้านบาทซ่ึงความเสียหาย
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ส่วนใหญ่มาจากผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมการผลิตโดยมีโรงงาน 930 แห่งใน 28 จังหวัดได้รับ
ผลกระทบ รวมท้ังนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี มีการประเมิน
ว่าอุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 0.6-0.9% ธนาคารโลกได้ประเมินเป็น
ผลกระทบต่อจีดีพีของไทยให้ลดลงประมาณ 1.2% 2.4% จากเดิมท่ีคาดไว้ 3.6% 

 
ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว 
ประเทศหลายประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ได้ออกคําเตือนในการเข้าประเทศไทย 

ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ความ
เสียหายรวม 825 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการท่องเท่ียวระหว่างประเทศและภายในประเทศลดลง  
นักท่องเที่ยวประมาณ 220,000-300,000 คน ยกเลิกการเดินทางมาประเทศไทย  

 
ผลกระทบด้านการสาธารณสุข 
มีหลายปัญหาที่เกิดข้ึน ได้แก่ เกิดการขาดแคลนยา ปัญหาโรคท่ีมากับน้ํา ได้แก่ โรคนํ้า 

กัดเท้า ผื่นคัน ไข้หวัดใหญ่ ปัญหาอันตรายจากสัตว์มีพิษ ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน และปัญหา
ไฟฟ้าดูดจากภาวะน้ําท่วม จากรายงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ผนึกกําลัง ร่วมใจ สู้ภัย
นํ้าท่วม” กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 รายงานว่า มีจํานวนผู้ประสบภัยท่ี
เข้ารับการคัดกรองสะสม 119,237 ราย ในจํานวนนี้มีความเครียดสูง 6,704 ราย ซึมเศร้า 8,317 ราย 
และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 1,441 ราย มียอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติอุทกภัย 728 ราย เป็น
การเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูด 102 ราย จมน้ําสียชีวิตและอ่ืนๆ 626 ราย สูญหาย 2 ราย 

 
ผลกระทบด้านการขนส่งคมนาคม 
จากการที่เกิดเหตุการณ์นํ้าท่วมทําให้ถนนหลายแห่งปิดการจราจรเน่ืองจากรถไม่สามารถ

สัญจรได้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเปลี่ยนเส้นทางรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ส่งผลให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ประชาชนจอดรถบนทางด่วนทําให้ทาง
ด่วนยกระดับหลายเส้นทางมีการจราจรแออัด ทําให้เกิดอุบัติเหตุ และเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม 
นอกจากนั้นปัญหาน้ําท่วม ยังส่งผลให้สํานักงานไปรษณีย์ถูกน้ําท่วม 38 แห่ง จากทั้งหมด 1,200 แห่ง  
มีไปรษณียภัณฑ์ธรรมดาตกค้างประมาณ 1.5 ล้านช้ิน จากปกติซ่ึงจะมีไปรษณียภัณฑ์หมุนเวียนวันละ  
5 ล้านชิ้น ทําให้มียอดจดหมายตกค้างเฉลี่ย 1 ใน 3 ของปริมาณงานท่ีต้องนําจ่าย 
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ภัยพิบัติอุทกภัยปีพุทธศักราช 2554 จึงเป็นภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงในหลายภาคส่วน และหลายด้านท้ังด้านการเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ  
การท่องเที่ยว สาธารณสุข และการคมนาคมขนส่ง ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้างซ่ึงต้องใช้ระยะเวลา
ในการฟ้ืนฟูเป็นเวลานานกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ   
 
ผลกระทบการเกิดอุทกภยัต่อสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศร ี

สวนส้มโอเป็นหน่ึงในพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยพิบัติอุทกภัยท่ีผ่านมา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในจังหวัดชัยนาทและนครปฐม ที่มีช่ือเสียงเร่ืองการปลูกส้มโอพันธ์ุทองดี ขาวน้ําผึ้ง 
และขาวแตงกวา ซ่ึงเป็นพันธ์ุส้มโอท่ีเป็นที่รู้จักกันอย่างดีทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก 
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนรุนแรงและกว้างขวางมาก เช่น ในอําเภอสามพรานซ่ึงเป็นพ้ืนที่ปลูกส้มโอกว่า 
80% ของจังหวัดนครปฐมนั้นนํ้าได้ท่วมสวนส้มโอไปทั้งหมด (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2554 : 3) อุทกภัยที่เกิดข้ึนในลุ่มแม่นํ้าท่าจีนส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ีในการปลูกส้มโอในเขตตําบล 
ทรงคนอง ตําบลไร่ขิง ตําบลท่าตลาด และตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จํานวนกว่า 5,000 ไร่ ต้ังแต่
ปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ทําให้น้ําท่วมขังเฉลี่ยทั้งพ้ืนท่ีกว่า 1 เมตร ติดต่อกันเป็นเวลานาน  
ส่งผลให้ต้นส้มโอพันธ์ุดีที่ชาวบ้านปลูกไว้ต้ังแต่รุ่นเก่าตายเป็นจํานวนมาก (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 
2554) สวนส้มโอในจังหวัดนครปฐมมีทั้งหมดประมาณ 6,000 ไร่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่อําเภอสามพราน
เป็นพ้ืนที่ที่ปลูกส้มโอมากที่สุดจํานวนกว่า 5,000 ไร่ ถูกนํ้าท่วม 100 เปอร์เซ็นต์ เม่ือนํ้าลดลงต้นส้มโอ
ที่ถูกน้ําท่วมจะเป่ือยเน่า และเห่ียวเฉาตาย การเก็บผลผลิตต้องใช้เวลาอีกประมาณ 5 ปี 8 เดือน 
มูลค่าความเสียหายในภาพรวมคิดเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาท โดยเฉพาะเร่ืองการส่งออกที่มี
ผลกระทบมาก การส่งออกส้มโอชะงักลงเพราะส้มโอถูกน้ําท่วมหมดไม่สามารถท่ีจะส่งออกได้  
(คมชัดลึกออนไลน์, 2555 : ไม่ปรากฏเลขหน้า)  

นงนุช อังยุรีกุล (2555 : 5-6) ได้ประเมินความเสียหายของส้มโอจากอุทกภัยปี 2554 
ของผู้ปลูกส้มโอ ความเสียหายท่ีผู้ปลูกส้มโอเสียหายมากท่ีสุดคือ ต้นส้มโอตาย บางส่วนเสียหาย  
ซ่ึงความเสียหายสําหรับต้นส้มโอค่อนข้างหลากหลาย ผู้วิจัยจึงแบ่งประเภทความเสียหายออกเป็น 3 
ประเภท คือ กรณีต้นส้มโอตาย กรณีต้นส้มโอเสียหายแต่อยู่ในสภาพท่ีฟ้ืนฟูได้ และกรณีต้นส้มโอ
เสียหายอยู่ในสภาพแย่ จากการสํารวจ พบว่า ต้นส้มโอพันธ์ุขาวแตงกวา พันธ์ุทองดี และพันธ์ุ  
ขาวน้ําผึ้งตาย คิดเป็นร้อยละ 66.5 95.5 และ 95.9 ของต้นส้มโอท้ังหมดของแต่ละสายพันธ์ุ และ
เสียหายในสภาพฟ้ืนฟูได้ร้อยละ 26.1 4.3 และ 3.8 ตามลําดับ ผลการประเมินความเสียหายจาก
อุทกภัยปี 2554 ของผู้ปลูกส้มโอ พบว่า ผู้ปลูกส้มโอได้รับความเสียหายมากท่ีสุด คือ ต้นส้มโอ  
ส่วนใหญ่ตาย ที่เหลือเสียหายในสภาพที่ฟ้ืนฟูได้และในสภาพแย่ สําหรับกรณีต้นส้มโอตาย วิธีการ
คํานวณมูลค่าความเสียหายของต้นส้มโอ ดําเนินการโดยคํานวณจํานวนต้นที่เสียหายให้มีหน่วยเป็น
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พ้ืนที่ โดยหารด้วยจํานวนต้น/ไร่ แล้วคูณด้วยรายได้เฉลี่ยต่อปี กรณีต้นส้มโอที่เสียหายในสภาพท่ีฟ้ืนฟู
ได้จะประเมินความเสียหายเพียงร้อยละ 50 ของต้นส้มโอตาย และต้นส้มโอในสภาพแย่ถือว่าตาย 
จากการสํารวจพ้ืนที่ 506.24 ไร่ พบว่า มีมูลค่าความเสียหายของต้นส้มโอเป็นเงินทั้งสิ้น 
28,098,785.32 บาท หรือเฉลี่ยไร่ละ 55,504.87 บาท นอกจากนี้ยังมี มูลค่าความเสียหายสินทรัพย์
ลงทุนของผู้ปลูกส้มโอ ได้แก่ ความเสียหายของเครื่องมือ เครื่องจักร สินทรัพย์อาคาร อุปกรณ์  
จากการที่ต้องซ้ือใหม่หรือซ่อมแซมพบว่าเสียหายน้อยมาก คือ กรณีซ้ือใหม่เฉลี่ย 2,440 บาท/ราย  
กรณีซ่อมแซมบํารุงรักษาเฉลี่ย 2,474 บาท/ราย เพราะผู้ปลูกส้มโอทราบข่าวนํ้าท่วมล่วงหน้า  
จึงเคลื่อนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นท่ีสูง อีกท้ังเคร่ืองมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในสวน  
ส้มโอ แม้ได้รับความเสียหายจากนํ้าท่วมก็สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ 

อุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช 2554 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรีอย่างรุนแรง ทําให้เกษตรกรลงทุนในการปลูกส้มโอใหม่ เกษตรกรหลายรายไม่มีเงินลงทุน
ต้องไปกู้เงินเพ่ือเริ่มต้นทําการเกษตรใหม่ เกษตรกรอีกจํานวนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมยังไม่
ปลูกส้มโอเพ่ือทดแทนต้นเก่าที่ตายไป บ้างก็เปลี่ยนไปทํานา เน่ืองจากไม่แน่ใจในสถานการณ์น้ําท่วมใน
ปีต่อไป จากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวทําให้ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีเหลือน้อยลง 
เกษตรกรในพ้ืนที่ และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีให้ดํารงอยู่ต่อไป 

    
ข้อมูลอุทกภัยในพื้นที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 

ประชาชนในตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง จังหวัดนครปฐมได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
อุทกภัยปีพุทธศักราช 2554 เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะผลกระทบด้านเกษตรกรรมเน่ืองจากพ้ืนที่ตําบล
บางเตยและตําบลทรงคนองส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตร ประชาชนโดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองเป็นตําบลแรกๆ ของอําเภอสามพราน ที่ปริมาณน้ําได้ไหลเข้าท่วมเต็ม
ทุกพ้ืนที่ต้ังแต่หมู่ที่ 1 จนถึงหมู่ที่ 7 บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รับความเสียหาย รวมไปถึง
พ้ืนที่ทางการเกษตรด้วย นับต้ังแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2554 ประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความ
เดือดร้อน รวมจํานวนทั้งสิ้น 3,285 ครัวเรือน ดังน้ี บ้านท่ีมีเลขที่ ตามสํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง จํานวน 2,692 ครัวเรือน บ้านเช่า/ห้องเช่า ที่มีบ้านเลขที่ จํานวน 458 ครัวเรือน และ
บ้านท่ีไม่มีเลขท่ีบ้าน/อ่ืนๆ จํานวน 14 หลังคาเรือน  
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลความเสียหายทางการเกษตร ประมง ฯลฯ ตําบลบางเตย 
       

ลําดับที่ ประเภท จํานวน (ไร่) ร้อยละ
1 ข้าว 854 24.65 
2 ไม้ผล, ไม้ยืนต้น 2,698 46.58 
3 ไม้ดอก, ไม้ประดับ 235 6.78 
4 พืชผัก, พืชล้มลุก, พืชสวนครัว 159 4.58 
5 ประมงนํ้าจืด 20 0.57 
6 ปศุสัตว์ 20 0.57 
7 อ่ืนๆ 564 16.27 

รวมทั้งสิ้น 3,466  
วงเงินให้ความช่วยเหลือ 9,091,260.50 บาท

 

(ที่มา: ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ปี 2553-2555 ตําบลบางเตย) 
 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลความเสียหายทางการเกษตร ประมง ฯลฯ ตําบลทรงคนอง 
       

ลําดับที่ ประเภท จํานวน (ไร่) ร้อยละ
1 ข้าว 112.5 5.08 
2 ไม้ผล, ไม้ยืนต้น 2,021 91.40 
3 ไม้ดอก, ไม้ประดับ 57 2.57 
4 พืชผัก, พืชล้มลุก, พืชสวนครัว 20.5 0.92 
5 ประมงนํ้าจืด - - 
6 ปศุสัตว์ - - 
7 อ่ืนๆ - - 

รวมทั้งสิ้น 2,211  
 

(ที่มา: ข้อมูลแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล ปี 2553-2555 ตําบลทรงคนอง) 
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บริบท พัฒนาการ และการดํารงอยู่ของส้มโอลุ่มแมน่้ํานครชัยศร ี
 

ประวัติมณฑลนครชัยศร ี
 มณฑลนครชัยศรีต้ังขึ้นในพ.ศ. 2438 ประกอบด้วยเมือง 3 เมือง คือ เมืองนครชัยศรี 
สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี มีอาณาเขตของมณฑล ดังนี้ ทิศเหนือจดมณฑลนครสวรรค์ ทิศใต้จด  
อ่าวไทยและมณฑลราชบุรี ทิศตะวันออกจดมณฑลอยุธยาและมณฑลกรุงเทพฯ ทิศตะวันตก  
จดมณฑลราชบุรี มณฑลนครชัยศรีเป็นมณฑลขนาดเล็กมีพ้ืนที่ประมาณ 8,358 ตารางกิโลเมตร 
(สวาท เสนาณรงค์, 2516 : 21) เมืองสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 5,339 ตารางกิโลเมตร แบ่งพ้ืนที่
เป็น 7 อําเภอ คือ บางปลาม้า เมือง นางบวช สองพ่ีน้อง ศรีประจันต์ จระเข้สามพัน สามชุก  
เมืองนครชัยศรี มีเน้ือท่ีประมาณ 2,179 ตารางกิโลเมตร แบ่งพ้ืนที่เป็น 5 อําเภอ คือ เมือง  
พระปฐมเจดีย์ ตลาดใหม่ บางปลา และกําแพงแสน เมืองสมุทรสาคร มีเน้ือที่ประมาณ 840  
ตารางกิโลเมตร แบ่งพ้ืนที่เป็น 3 อําเภอ คือ เมือง บ้านบ่อ และกระทุ่มแบน เมืองในมณฑลนครชัยศรี
ทั้ง 3 เมือง เป็นเมืองเก่าแก่และเป็นแหล่งชุมชนท่ีเจริญรุ่งเรือง 
 

เมืองนครชัยศรี 
ในสมัยก่อนเมืองนครชัยศรีเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง มีการค้นพบโบราณสถาน และ

โบราณวัตถุมากมายเป็นศิลปะสมัยทวารวดีในบริเวณเมืองนครปฐม เมืองนครปฐมเป็นเมืองโบราณมี
ความรุ่งเรืองมานาน ในพุทธศตวรรษท่ี 3 พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งสมณทูตสององค์มาเผยแพร่พุทธ
ศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิและได้ประดิษฐานพระเจดีย์ คือ องค์พระปฐมเจดีย์สมัยอยุธยาปรากฏ
ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองนครปฐมอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าท่าจีนซ่ึงสมเด็จพระมหาจักรพรรด์ิโปรดให้ต้ัง
เป็นเมืองนครชัยศรีเหมือนพ.ศ.2091 สมัยต้นรัตนโกสินทร์เมืองนครชัยศรีมีฐานะเป็นหัวเมืองช้ันตรี
ต้ังอยู่บริเวณริมแม่นํ้าท่าจีน ต่อมาได้เป็นแหล่งผลิตน้ําตาลทรายที่สําคัญแห่งหน่ึงของประเทศไทย 
ต่อมาพ.ศ. 2438 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมืองนครชัยศรีเป็นที่ต้ังของท่ีว่าการมณฑลนครชัยศรี แต่เดิมอยู่
ตําบลท่านา ริมแม่น้ํานครชัยศรี ที่ทําการมณฑลนครชัยศรีต้ังอยู่ที่เดียวกับตัวเมือง ต่อมาย้ายที่ทําการ
มณฑลไปยังบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ในพ.ศ. 2441 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
โปรดให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้นที่เมืองนครปฐมทําให้เมืองนครปฐมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก
ขึ้น ขณะที่เมืองนครชัยศรีกลับร่วงโรยลง ในพ.ศ. 2456 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนช่ือเมืองนครชัยศรีเป็น
เมืองนครปฐม แต่ยังคงเรียกว่า มณฑลนครชัยศรีตามเดิมจนถึงพ.ศ. 2475 ได้มีประกาศยกเลิกมณฑล
นครชัยศรีและโอนให้การปกครองจังหวัดในมณฑลนครชัยศรีไปรวมกับมณฑลราชบุรี มณฑลนครชัย
ศรีมีช่ือเป็นมณฑลเป็นเวลา 38 ปี และเม่ือมีการประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
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แผ่นดินพ.ศ. 2476 จังหวัดนครปฐมซ่ึงเคยขึ้นกับมณฑลราชบุรีก็แยกมาเป็นเขตการปกครองส่วน
ภูมิภาคอิสระเป็นจังหวัดนครปฐมเรื่อยมาจนทุกวันนี้ 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 
มณฑลนครชัยศรีต้ังอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย มณฑล 

นครชัยศรีมีแม่น้ําไหลผ่าน คือ แม่น้ําท่าจีน บริเวณลุ่มแม่นํ้าท่าจีนมีลักษณะทางภูมิศาสตร์แบ่งเป็น  
4 เขต คือ 

1. เขตพื้นที่รูปพัด (Fan Complex) เป็นพ้ืนที่บริเวณตะวันตกของลุ่มแม่น้ําท่าจีน  
ซ่ึงมีความลาดชันกว่าเขตอ่ืนๆ พ้ืนที่บางส่วนของเขตนี้อยู่ห่างจากแม่น้ํามาก และมีเนินเขาเต้ียๆ ลักษณะ
เป็นขอบของท่ีราบภาคกลาง เน่ืองจากพื้นที่ มีความลาดชันและอยู่ไกลจากแม่นํ้า บริ เวณน้ี 
จึงมีอุปสรรคในการเพาะปลูกและการคมนาคม การเพาะปลูกอาศัยนํ้าฝนเพียงอย่างเดียว ความ 
อุดมสมบูรณ์จึงมีน้อยกว่าเขตอ่ืนๆ 

2. ทุ่งราบลุ่มนํ้าเก่า (Old Delta) พ้ืนที่ลักษณะนี้อยู่ในบริเวณเมืองสุพรรณบุรีเป็น 
ส่วนใหญ่ พ้ืนที่ที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนแม่นํ้าก่อนบริเวณอ่ืนๆ จึงเรียกว่า ทุ่งราบลุ่มนํ้าเก่า 
พ้ืนที่ ริ มฝั่ งแ ม่ นํ้ าลํ าคลองหลายสายมี คันกั้ น นํ้ าตามธรรมชาติ ติดต่อกันอยู่ทํ าใ ห้ มี เ น้ือที่ 
ทําการเพาะปลูก สร้างบ้านเรือนได้ตามลําน้ํา ส่วนด้านหลังของแนวก้ันนํ้าธรรมชาติจะเป็นที่ลุ่ม (Black 
Swamp) ได้รับน้ําจากแม่น้ําเป็นบริเวณท่ีเหมาะแก่การปลูกข้าว 

3. ทุ่งราบลุ่มน้ําใหม่ตอนบน (New Delta) พ้ืนที่ลักษณะนี้อยู่ในบริเวณเมืองนครปฐม เป็น
ที่ราบต่อเน่ืองจากบริเวณกรุงเทพฯ ที่ราบนี้เกิดจากเป็นเกาะเก่าท่ีทับถมกันหนาอยู่ในอ่าวไทยหรืออาจ
เกิดจากคันกั้นน้ําธรรมชาติแถบใกล้ปากแม่นํ้า ลักษณะพ้ืนที่มีความลาดชันสูงกว่าท่ีราบลุ่มแม่นํ้า
ตอนล่าง 

4. ทุ่งราบลุ่มนํ้าใหม่ตอนล่าง (New Delta : Delta Flat) พ้ืนท่ีลักษณะน้ีกระจัดกระจาย
อยู่ในบริเวณเมืองสุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร พ้ืนที่เป็นที่ลุ่มมากกว่าเขตอ่ืนๆ จึงมีปัญหา
เก่ียวกับการระบายนํ้าในฤดูฝนจะมีนํ้าขังเกิดเป็นบึงและหนองน้ําตามธรรมชาติอยู่ทั่วไป แต่เป็นบริเวณท่ี
สามารถทําการเพาะปลูก 

จากที่กล่ าวมาทําให้ทราบว่า พ้ืนที่ โดยส่วนรวมของมณฑลนครชัยศรี เป็นพ้ืนที่ 
เหมาะแก่การเพาะปลูก เพราะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากแม่นํ้าท่าจีนเป็นแม่นํ้าสาย
สําคัญและยังเป็นแหล่งการเดินเรือหรอืการคมนาคมที่สําคัญ ดังน้ันเขตบริเวณน้ีจึงเป็นเขตเกษตรกรรมที่
สําคัญของประเทศ 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศของมณฑลนครชัยศรี มีสภาพแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน (Swanna 
Climate) มีช่วงฤดูฝนหรือช่วงชุ่มช้ืนประมาณ 5-6 เดือน อีกประมาณ 6 เดือน เป็นช่วงที่ 
ฝนแล้ง ส่วนมากฤดูฝนจะเร่ิมประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ช่วงน้ีเป็นระยะเวลาของ 
การเพาะปลูกประจําปี ในช่วงฤดูแล้งอีกประมาณ 6 เดือน อากาศค่อนข้างแห้ง ความช้ืนน้อย ชาวนา
จะใช้แรงงานส่วนใหญ่ทําการเพาะปลูก 
 

การตั้งถ่ินฐานและการประกอบอาชีพของประชากร 
 จํานวนประชากรของมณฑลนครชัยศรีมีความหนาแน่นระดับปานกลาง ประชาชนต้ัง 
ถิ่นฐานอยู่หนาแน่นในบริเวณตอนบนของลุ่มแม่นํ้าท่าจีนเพราะเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ ตอนล่างก็  
บางเบาลง กล่าวคือ ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมีมากท่ีสุด รองลงมา คือ นครปฐมและ
สมุทรสาคร เพราะเป็นที่ทางตอนล่าง บางตอนมีนํ้าท่วมถึงและเป็นอุปสรรคกับการทําการเพาะปลูก 
โดยเฉล่ียแล้วความหนาแน่นของประชากรในมณฑลนครชัยศรีเม่ือพ.ศ. 2468 คือ 48.25 คน ต่อ 1 
ตารางเมตร ส่วนใหญ่ต้ังถิ่นฐานกระจายอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ําเพราะมีการคมนาคมสะดวกและทําการ
เพาะปลูกได้ผลดี  
 

ลักษณะเชื้อชาติของประชากร 
ประชากรในมณฑลนครชัยศรีมีประชาชนหลายเช้ือชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ ได้แก่ ลาว จีน 

มอญ เขมร ในสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กวาดต้อนชาวลาวและเขมรมาตั้งถิ่นฐาน
ในเมืองนครชัยศรีและสุพรรณบุรีเป็นจํานวนมาก ประชากรเช้ือชาติต่างๆ ส่วนใหญ่มีลักษณะ  
ความเป็นอยู่ใกล้เคียงกัน กระจายกันอยู่ตามบริเวณต่างๆ ในมณฑลนครชัยศรีทั่วกันทั้ง 3 เมือง  
กลุ่มชาวจีนเป็นกลุ่มชนหนึ่งท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจในมณฑลนครชัยศรีและเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่มี
จํานวนมากที่สุด เช่น ทําโรงงานนํ้าตาล เป็นเจ้าของโรงสี เป็นพ่อค้าขายสินค้าเร่ เป็นนายทุนเงินกู้  
ทําการประมง เลี้ยงหมู ทํานาเกลือ และการเกษตรกรรมอ่ืนๆ 
 

การคมนาคม 
การคมนาคมในมณฑลนครชัยศรีอาศัยการสัญจรทางนํ้าเป็นสําคัญ เส้นทางสําคัญท่ีสุด 

คือ แม่นํ้าท่าจีนซ่ึงเป็นแม่นํ้าท่ีมีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของ
ประชากรที่ต้ังถิ่นฐานอยู่ในสองฝั่งของแม่น้ํา การคมนาคมทางนํ้าท่ีใช้ส่วนใหญ่ คือ การเดินเรือขนส่ง
สินค้า เช่น เรือบรรทุกข้าว เรือขายสินค้าต่างๆ (นิธิวดี ธัญญะประเสริฐ, 2546 : 32-51) 
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ประวัติจังหวัดนครปฐม 
 นครปฐมมีประวัติความเป็นมายาวนานต้ังแต่แผ่นดินสุวรรณภู มิ เมืองนครปฐม  
แต่เดิมต้ังอยู่ริมทะเล เป็นเมืองเก่าแก่มีความเจริญรุ่งเรือง และเป็นราชธานีสําคัญในสมัยทวารวดี  
ในยุคนั้นนครปฐมเป็นแหล่งเผยแพร่อารยธรรมจากประเทศอินเดียซ่ึงรวมทั้งพุทธศาสนา นครปฐมจึงเป็น
ศูนย์กลางของความเจริญ มีชนชาติต่างๆ อพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานอยู่เป็นจํานวนมาก ต่อมาได้เกิดความ
แห้งแล้งขึ้นในเมืองนครปฐม เพราะกระแสน้ําที่ไหลผ่านตัวเมืองเปลี่ยนเส้นทาง ประชาชนจึงอพยพไปต้ัง
หลักแหล่งอยู่ริมน้ํา และสร้างเมืองใหม่ขึ้นช่ือเมืองนครไชยศรี หรือศรีวิชัย นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองรา้ง
มาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนกระท่ังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะท่ีทรงยังผนวชได้ธุดงค์ 
ไปพบพระปฐมเจดีย์ และทรงเห็นว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่ไม่มีที่ใดเทียบเท่า เม่ือได้ครองราชย์ จึงโปรดฯ  
ให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบองค์เดิมไว้ โดยให้ช่ือว่า พระปฐมเจดีย์ ทรงปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆ ในบริเวณ 
องค์พระปฐมเจดีย์ให้มีสภาพดี และโปรดฯ ให้ขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อให้การเสด็จมานมัสการสะดวกขึ้น 
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มก่อสร้างทางรถไฟสายใต้ผ่าน 
เมืองนครปฐม พระองค์จึงโปรดฯ ให้ย้ายเมืองจากตําบลท่านา อําเภอนครชัยศรี มาต้ังท่ีบริเวณ 
องค์พระปฐมเจดีย์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้สร้างพระราชวังสนาม
จันทร์ เป็นที่เสด็จแปรพระราชฐานและฝึกซ้อมรบแบบเสือป่า โดยโปรดฯ ให้ตัดถนนเพ่ิมข้ึนอีกหลาย
สาย  รวมทั้ งสร้ างสะพานเจริญศรัทธาข้ามคลองเจดี ย์ บูชาเ ช่ือมระหว่างสถานีรถไฟกับ 
องค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจนสร้างพระร่วงโรจนฤทธิ์ทางด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์และบูรณะ
องค์พระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงาม และได้โปรดให้เปลี่ยนช่ือจากเมืองนครไชยศรีเป็นนครปฐม 

จังหวัดนครปฐมอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางถนนเพชรเกษมประมาณ  
56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนป่ินเกล้า-นครชัยศรี 51 กิโลเมตร ต้ังอยู่บริเวณลุ่มแม่นํ้า 
ท่าจีนเขตที่ราบลุ่มภาคกลางมีเนื้อที่ประมาณ 2,168,327 ตารางกิโลเมตร นครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่ง  
ในเขตภาคกลางตอนล่างบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ําท่าจีน และเป็นเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  
ห่างจากกรุงเทพมหานครไปยังทิศตะวันตกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม  
เป็นระยะทาง 56 กิโลเมตร ถนนป่ินเกล้า - นครชัยศรี เป็นระยะทาง 57 กิโลเมตร และไปตามทาง
รถไฟสายใต้เป็นระยะทาง 62 กิโลเมตร 
 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศใต้ ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 
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จังหวัดนครปฐมมีพ้ืนที่ 2,168,327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับ 
ร้อยละ 0.42 ของประเทศ มีความกว้างจากทิศตะวันตกท่ีบ้านวังอ้ายทอก ตําบลทุ่งลูกนก อําเภอ
กําแพงแสนถึงทิศตะวันออกที่คลองพระพิมล ตําบลนราภิรมย์ อําเภอบางเลน เป็นระยะทาง 50.25 
กิโลเมตร มีความยาวจากทิศเหนือที่บ้านวัดประทุมวัน ตําบลบัวปากท่า อําเภอบางเลน ไปทางทิศใต้
ถึงหมู่บ้านใหม่ เป็นระยะทาง 59.10 กิโลเมตร 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดนครปฐมต้ังอยู่บนที่ราบภาคกลางตอนล่างหรือท่ีราบลุ่มบริเวณสามเหลี่ยมแม่นํ้า

เจ้าพระยา แม่น้ําท่าจีน และแม่น้ําแม่กลอง พ้ืนดินค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดเทประมาณ 1- 2 
องศา ระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 3 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ขณะนํ้าทะเลขึ้นสูงสุด
สามารถหนุนขึ้นมาตามแม่นํ้าท่าจีนทาํให้เกิดน้ําท่วมถึงบริเวณอําเภอสามพราน และอําเภอนครชัยศรี 
 

ประชากร 
ประชากรในจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยคนไทยเช้ือชาติต่างกันอยู่กันกระจัดกระจายไป

ทั่วทุกพ้ืนที่ ต่างจากเดิมซ่ึงจะอยู่อย่างหนาแน่น ตามริมแม่นํ้าลําคลองในอดีตเม่ือมีการเคลื่อนย้าย  
ชนชาติอ่ืนเข้ามาในบริเวณจังหวัดนครปฐมด้วยเหตุผลทางการเมืองและเศรษฐกิจ จึงมีการผสมผสาน
ระหว่างชนชาติขึ้น เกิดมีคนไทยเช้ือชาติต่างๆ กัน เป็นต้นว่า คนไทยเช้ือสายจีน คนไทยเช้ือสายลาว  
คนไทยเช้ือสายมอญ และคนไทยเช้ือสายเขมรผสมกลมกลืนกันอยู่ในท้องถิ่นจํานวนประชากร
ประจําปี พ.ศ. 2549 จังหวัดนครปฐม มีขนาดพื้นที่รวม 1,979,650 ตารางกิโลเมตร มีประชากร
ทั้งหมด 804,418 คน เพศชาย 389, 401 คน เพศหญิง 415,017 คน จํานวนครัวเรือน 266,737 
ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 406 (คนต่อตารางกิโลเมตร) 
 

การปกครอง 
จังหวัดนครปฐมแบ่งเขตการปกครองเป็น 7 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอ

นครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอดอนตูม อําเภอกําแพงแสน อําเภอบางเลน และอําเภอ 
พุทธมณฑล มีตําบลต่างๆ รวม 106 ตําบล การปกครองท้องถิ่นประกอบด้วยเทศบาลนครปฐม 1 แห่ง 
เทศบาลตําบล 15 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตําบลสามพราน เทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ เทศบาลตําบล 
ดอนยายหอม เทศบาลตําบลธรรมศาลา เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ เทศบาลตําบลนครชัยศรี เทศบาล
ตําบลห้วยพลู เทศบาลตําบลบางหลวง เทศบาลตําบลรางกระทุ่ม เทศบาลตําบลบางเลน เทศบาล
ตําบลลําพญา เทศบาลตําบลกําแพงแสน เทศบาลตําบลสามง่าม และเทศบาลศาลายา องค์การ
บริหารส่วนตําบล (อบต.) ในจังหวัดนครปฐมมีจํานวน 101 แห่ง 
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สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพที่สําคัญนอกจากการเกษตรกรรมอันได้แก่ การทําไร่ ทํานา ทําสวนผลไม้ และ 

เลี้ยงสัตว์แล้ว จังหวัดนครปฐมยังเป็นพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่เป็นจํานวนมากประชากร
บางส่วนจึงมีอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานตามโรงงานต่างๆ สัตว์เศรษฐกิจท่ีสําคัญของจังหวัดนครปฐม 
ได้แก่ สุกร เป็ด ไก่ โคนม และโคเนื้อ ด้านการประมงมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ได้แก่ ปลาต่างๆ เช่น 
ปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลาสวาย และปลานิล เป็นต้น นอกจากน้ียังมีฟาร์มเลี้ยงกุ้งนํ้าจืด 
ตะพาบนํ้า และกบอีกด้วย  
 
ประวัติความเป็นมาของตําบลบางเตย 

ตําบลบางเตยเดิมเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม ต้ังอยู่ริมแม่นํ้าท่าจีน (แม่นํ้านครชัยศรี) ซ่ึงเดิมบริเวณ
ริมแม่นํ้าท่าจีนบริเวณนี้มีต้นเตยหนาม เป็นต้นเตยขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่นมาก ชาวบ้านซ่ึงอาศัยอยู่
ในบริเวณน้ีนิยมนําใบของต้นเตยมาฉีกเป็นเส้นตากแดดให้แห้ง นําสานเป็นเสื่อเตย หมอนเตย และ
เครื่องใช้ต่างๆ และเป็นแหล่งซ้ือขายเตยแหล่งใหญ่ในย่านน้ี  

ตําบลบางเตยต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอสามพราน อยู่ห่างจากอําเภอ
ประมาณ 12 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับอําเภอนครชัยศรี ทิศตะวันออกติดกับตําบลบางกระทึกและ
ตําบลไร่ขิง ทิศตะวันตกติดกับตําบลทรงคนอง ทิศใต้ติดกับตําบลไร่ขิง มีแม่น้ํานครชัยศรีกั้นระหว่าง
หมู่ที่ 1, 2 กับหมู่ที่ 3, 4, 5, 6 และ 7 มีพ้ืนท่ี 10.725 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,703.125 ไร่ 

หมู่ที่ 1 บ้านคลองสามบาท มีพ้ืนที่ประมาณ 1,496.38 ไร่ 
หมู่ที่ 2 บ้านคอราง มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,457.45 ไร่ 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองหลวง มีพ้ืนที่ประมาณ 702.04 ไร่ 
หมู่ที่ 4 บ้านบางเตย มีพ้ืนที่ประมาณ 762.15 ไร่   
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโพธ์ิ มีพ้ืนท่ีประมาณ 796.35 ไร่ 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองดงตาล (บ้านบางเตย) มีพ้ืนที่ประมาณ 826.24 ไร่ 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองผีเสื้อ มีพ้ืนที่ประมาณ 663.21 ไร่ 
สภาพพ้ืนที่โดยท่ัวไปของตําบลบางเตยเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีแม่นํ้าท่าจีนไหลผ่าน และ 

มีลําคลองสาธารณะและคลองขุดเองต่างๆ จํานวน 32 สาย เป็นคลองซอยลักษณะคล้ายคลอง
ชลประทาน มีนํ้าใช้ตลอดปี พ้ืนดินเป็นดินเหนียวท่ีตกตะกอน มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะต่อการ
ปลูกพืชโดยเฉพาะพืชสวนและไม้ผลต่างๆ ได้แก่ ส้มโอ หมาก มะม่วง มะพร้าวนํ้าหอม เป็นต้น 
รวมทั้งพ้ืนที่บางส่วนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีการทํานาข้าว นาผักกะเฉด และเลี้ยงปลาน้ําจืดบางส่วน 
พ้ืนดินเป็นดินเหนียวท่ีมีองค์ประกอบของดินอยู่ในกลุ่มดินท่ี 8 และ 8/2 ซ่ึงประกอบด้วยดินชุด  
บางเลนที่ตกตะกอนทับถมผิวดิน ดินชุดบางกอกและดินชุดธนบุรี สภาพภูมิอากาศ มี 3 ฤดูกาลคือ 
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ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม-มกราคม และฤดูร้อน 
เริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยในรอบ 6 ปี ประมาณ 983 มิลลิเมตร/6 ปี 
โดยมีการกระจายตัวของปริมาณนํ้าฝนมากกว่า 130 มิลลิเมตร อยู่ 3 เดือน คือช่วงเดือนพฤษภาคม 
กันยายน และตุลาคม เดือนที่ฝนตกหนักมากที่สุด คือ เดือนกันยายน  

ตําบลบางเตยประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 มีจํานวนประชากรชาย 937 คน 
ประชากรหญิง 1,059 คน รวม 1,830 คน หมู่ที่ 2 มีจํานวนประชากรชาย 842 คน ประชากรหญิง 
817 คน รวม 1,666 คน หมู่ที่ 3 มีจํานวนประชากรชาย 92 คน ประชากรหญิง 107 คน รวม  
196 คน หมู่ที่ 4 มีจํานวนประชากรชาย 59 คน ประชากรหญิง 68 คน รวม 126 คน หมู่ที่ 5  
มีจํานวนประชากรชาย 101 คน ประชากรหญิง 120 คน รวม 222 คน หมู่ที่ 6 มีจํานวนประชากร
ชาย 97 คน ประชากรหญิง 114 คน รวม 213 คน และหมู่ที่ 7 มีจํานวนประชากรชาย 80 คน 
ประชากรหญิง 97 คน รวม 174 คน รวมประชากรท้ังสิ้น 4,590 คน แยกเป็น ชาย 2,208 คน หญิง 
2,382 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 427.97 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 2,692 ครัวเรือน  

บริเวณตําบลบางเตยพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มจึงเกิดปัญหาภัยธรรมชาติ คือ จะมีน้ําท่วมขังพ้ืนที่
การเกษตรในช่วงฤดูฝน เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้โดยเฉพาะส้มโอและนาข้าว 
เกษตรกร ทํานาข้าวส่วนใหญ่จะเช่าท่ีทํากิน ส่วนเกษตรกรที่ทําสวนจะมีที่ทํากินเป็นของตนเอง ชุดดิน
มีความเหมาะสมกับการปลูกพืช คือ ดินชุดบางกอก บางเลน และบางเขน มีนํ้าตลอดปีสามารถ
ปรับปรุงบํารุงดินให้เหมาะกับการปลูกไม้ผลและพืชผักได้ดี พืชผลทางการเกษตรท่ีสําคัญ ได้แก่ ส้มโอ
พันธ์ุ ขาวนํ้าผึ้ง ขาวทองดี ขนุนพันธ์ุเหลืองบางเตย หมากสดและหมากแห้ง มะพร้าวนํ้าหอม กล้วย  
ข้าว ผักกะเฉด กล้วยไม้  ป็นต้น 
 
ตารางท่ี 5 การปลูกพืชเศรษฐกิจตําบล 
 

ชื่อพืช พันธ์ุ พื้นท่ีปลูก
(ไร่) 

ผลผลิตเฉล่ีย/
ไร่ 

(กก. /ผล /ช่อ) 

ฤดูกาลท่ี
ปลูก 

หมู่บ้าน
ปลูก 

ข้าว 
ฝรั่ง 
ส้มโอ 
มะพร้าวอ่อน 
กล้วยไม้ 
 
 
ผักกระเฉด 

สพ. 1 สพ. 2 
กลมสาล่ี 
ขาวทองดี, ขาวน้ําผ้ึง 
ก้นจีบ 
ตระกูลหวาย (เอกพล, ซอนเนีย, วอล, 
วอลเตอร์โอมาย, บอบ 17 แดง 
บอบ เค, ซากุระ, แอนนา 
พื้นเมือง 

854
- 

1,100 
57 
180 

 
 

159 

900 กก.
- 

1,720 ผล 
3,400 ผล 

 
91,000 ช่อ 

 
 

ตลอดปี 
- 
“ 
“ 
 
“ 

 
“ 

1, 2
- 

1 – 7 
1 – 7 

 
 

1, 2 
1, 2 
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ประชาชนชาวตําบลบางเตยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนส้มโอ มีรายได้เฉลี่ย 80,000 
บาท/ครัวเรือน/ปีแต่เน่ืองจากพื้นที่การเกษตรลดลงและมีประชากรหนาแน่นซ่ึงอพยพมาจาก
ต่างจังหวัด เพ่ือมาประกอบอาชีพรับจ้างใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจึงพอจะแบ่งอาชีพได้ดังน้ี
อาชีพค้าขาย 10.70% อาชีพรับราชการ 10.70% อาชีพเกษตรกรรม 41.97% อาชีพรับจ้างท่ัวไป
และโรงงานอุตสาหกรรม 36.62% ตําบลบางเตยมีโรงงานอุตสาหกรรม 11 แห่ง ป้ัมนํ้ามันและก๊าซ  
3 แห่ง และร้านขายวัสดุการเกษตร 2 ร้าน 

ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความนับถือผู้นําท้องถิ่น มีการพบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารือ 
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การทําประชาคมหมู่บ้าน ตําบล และให้ความร่วมมือกับทาง
ราชการทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี ตําบลบางเตยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้าน
บางเตย มีสํานักสงฆ์ จํานวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.บางเตย) จํานวน  
1 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัยประจําตําบลบางเตย จํานวน 1 แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง จํานวน 1 แห่ง ตําบลบางเตยมีการรวมกลุ่มต่างๆ ของประชาชน 
หลายกลุ่ม ดังนี้  

1) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลบางเตย  จํานวน 47 คน 
 2) กลุ่มสตรีเพ่ือการพัฒนาอาชีพ   จํานวน 85 คน 

3) กลุ่มออมทรัพย์ระดับหมู่บ้าน 5 กลุ่ม  จํานวน 217 คน 
4) ชมรมผู้สูงอายุบางเตยสร้างสรรค์   จํานวน 345 คน 
5) กลุ่มผู้ผลิตส้มโอ    จํานวน 70 คน 
6) กลุ่มผู้ผลิตข้าว    จํานวน 229 คน 
7) กลุ่มผู้ผลิตผักกะเฉด    จํานวน 20 คน 
8) กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตําบลบางเตย  จํานวน 35 คน 
9) ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับตําบล  จํานวน 30 คน 
10) สภาวัฒนธรรมตําบลบางเตย   จํานวน 16 คน 
11) กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางเตย  จํานวน  201 คน 
12) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรฯ จํานวน 1 แห่ง 

(ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน, 2558-2560 : 242-260) 
 
วิธีการดําเนินชีวิตของชาวตําบลบางเตย 
1. วิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลบางเตยส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดี  

มีร้านค้าสําหรับขายเครื่องอุปโภค บริโภคในตําบลและมีตลาดนัดเกือบทุกวัน สภาพบ้านเรือนของ
ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกบ้านคอนกรีตครึ่งไม้ สําหรับเกษตรกรท่ีทํานาส่วนใหญ่จะปลูกเป็นไม้  
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ช้ันเดียวคล้ายโรงเรือนเก็บผลผลิตซ่ึงอาศัยได้ด้วย มีเครื่องอํานวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น 
พัดลม วิทยุเทป ตามสมควร ส่วนนํ้าที่ใช้อุปโภค บริโภค ใช้นํ้าปะปา มีการรองรับน้ําฝนใส่โอ่งไว้
สําหรับด่ืม มีคลองส่งนํ้าเข้าถึงสวน สามารถทําการเพาะปลูกได้ตลอดปี  

2. ด้านค่านิยม ความเช่ือถือ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เกษตรกรส่วนใหญ่จะมี  
เช้ือสายจีนนับถือศาสนาพุทธ ฉะนั้นจึงมีประเพณีต่างๆ เช่น ตรุษจีน สารทจีน งานบวชนาค 
เข้าพรรษา ออกพรรษา สงกรานต์ ลอยกระทง นอกจากน้ียังมีความเช่ือเรื่องพระภูมิเจ้าท่ีอีกด้วย  

3. ด้านการแต่งกาย เกษตรกรจะแต่งกายตามสมัยนิยมปกติทั่วไป แต่เวลาทํางานผู้ชาย
นิยมนุ่งกางเกงขาก๊วยสีน้ําเงิน สวมเสื้อแขนยาว สําหรับผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าถุง หรือกางเกงขายาว  
สวมเสื้อแขนยาว และใช้ผ้าคลุมศีรษะ ใบหน้าและสวมหมวก 

ตําบลบางเตยมีผู้นําทางการที่สําคัญ คือ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตร
กํานัน เกษตรกรผู้นํา ประธานกลุ่มเกษตรกร เกษตรตําบล ครู สาธารณสุขตําบล ผู้นําไม่เป็นทางการ 
คือ พระ เกษตรกรผู้ประสบความสําเร็จในด้านอาชีพการเกษตร ผู้นําเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และสามารถชักจูงเกษตรกรทั่วไปให้ปฏิบัติตามผู้นํา และแจ้งข่าวสารของทางราชการและส่วนรวม 

ชาวตําบลบางเตยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นดังต่อไปน้ี การสานเสื่อเตย หมอนเตย การทํา
บายศรี การเย็บกระทง การผูกผ้าประดับอาคาร การเล่นดนตรี วงป่ีพาทย์ การทําขนมหวานต่างๆ 
เช่น ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน หม้อแกง ฝอยทอง และขนมช้ัน เป็นต้น 
 
ประวัติความเป็นมาของตําบลทรงคนอง 

สมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีชาวจีนกลุ่มหน่ึง นําโดย นายจิน แซ่ต้ัง 
และนายหยู แซ่ต้ัง ได้นําสําเภาเข้ามาค้าขายกับไทย และได้นําเรือสําเภาล่องเข้ามาตามลําแม่นํ้าท่าจีน 
มาถึงหมู่บ้านบริเวณนี้เห็นทําเลอันเหมาะสมจึงได้ต้ังหลักปักฐานอาศัยอยู่ด้วย และชาวจีนกลุ่มนี้ได้นํา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนมาเผยแพร่ โดยเฉพาะการติดต่อกับเทพเจ้าท่ีตนนับถือ โดยให้
เทพเจ้าเข้าทับร่างคนดี เรียกว่า “การทรงเจ้า” การทรงเจ้ามีอยู่ทั่วไปในบริเวณกลุ่มบ้านลุ่มแม่นํ้าน้ี 
ซ่ึงเทพเจ้าแต่ละองค์จะมีศาลเจ้าอยู่ตามริมแม่นํ้าทั้งสองฝั่งเรียงรายเป็นระยะหลายศาลเจ้า ชาวบ้าน
จึงเรียกหมู่บ้านศาลเจ้า แต่ละศาลเจ้าจะมีงานประจําปีของตนเอง เม่ือถึงงานประจําปีของศาลเจ้าใด 
เทพเจ้าองค์อ่ืนก็จะไปร่วมแสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์กันอย่างคึกคะนอง ทําให้งานคึกครื้นและเป็นที่
เลื่อมใสของชาวบ้านท่ัวไป จนชาวบ้านถิ่นอ่ืนๆ มักจะเรียกกลุ่มบ้านน้ีว่า “บ้านทรงคะนอง” 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวบ้านด้ังเดิมและชาวจีนท่ีเข้ามาอาศัย
อยู่ (สันนิษฐานว่า นําโดยนายจิน และนายหยู แซ่ต้ัง) ได้ร่วมกันก่อสร้างวัดข้ึนในที่ดอนสูงที่สุดของ
หมู่บ้าน ซ่ึงอยู่ทางด้านใต้ของหมู่บ้านชาวเหนือท่ีอพยพลงมาต้ังถิ่นฐานอยู่ โดยการสร้างอุโบสถเป็น
รูปทรงเก๋งจีน ก่ออิฐถือปูน มีขนาดกว้างประมาณ 5 เมตร ยาว 10 เมตร มีประตูหน้า 2 ประตู 
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ด้านหลัง 2 ประตู หน้าต่างข้างละ 4 บาน ส่วนท่ีอยู่พระสงฆ์เป็นไม้แบบเรือนไทยทั่วไป ชาวบ้านจึงได้
ใช้วัดเป็นที่รวมจิตใจ หรือทํากิจกรรมทางขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ยังมีการทรงเจ้าต่อเนื่องมา
ตลอด และอยู่อาศัยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยมีการทํานาเป็นอาชีพหลัก และทําสวนผัก ปลูกหมาก
ปลูกพลูตามริมฝั่งแม่นํ้า ที่ทํานาต้องใช้น้ําจึงมีการขุดร่องนํ้าเพ่ือทํานาและใช้สัญจร ต่อมาขยายเป็น
คลอง มีการปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณริมคลอง โดยเฉพาะมีชาวจีนผู้มีความรู้ในการฟอกย้อมผ้า 
มาอาศัยทํากิจการฟอกย้อมโดยใช้สีจากต้นไม้ จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ชาวบ้านจึงเรียกว่า “คลองยาว” 
คลองบางคลองก็มีการขุดต่อๆ กันจนยาวไปจดอีกฟากของแม่นํ้า เม่ือมีการสัญจรไปมาก็มีความ
ลําบาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า “คลองประดู่” ซ่ึงประชาชนในบริเวณลุ่มนํ้าน้ี มีสมุหเทศาภิบาล  
เป็นผู้บัญชาการมณฑลปกครองดูแล 

ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนการปกครองใหม่ โดย
แบ่งเป็น มณฑล เมือง อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน (พ.ศ.2473 – 2499) จึงเกิดตําบลข้ึนตามการเรียกขาน
ของชาวบ้านว่า “ตําบลทรงคะนอง” (ทรงคนอง) โดยมีขุนพิสูตรทรงคะนอง (นายเล็ก รุ่งเรืองศรี) 
เป็นกํานันคนแรก โดยแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 12 หมู่บ้าน ตามลักษณะบ้านที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ  
มีนายบ้านเป็นผู้ดูแล หมู่ที่ 1 อยู่ฝั่งขวาแม่นํ้าท่าจีนบริเวณปากคลองบางเตย เรียงลําดับไปทางทิศ
ตะวันตก ถึงหมู่บ้านท่ี 6 บริเวณคลองยาว ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ํา (ฝั่งวัดทรงคนอง) มีหมู่ที่ 7 อยู่
บริเวณปากคลองลัดอีแท่น (ลัดนางแท่น) เรียงไปทางทิศตะวันออกถึง 12 หมู่ บริเวณคลองประดู่ 
หมู่บ้านเหนือเป็นหมู่บ้านท่ีใหญ่ที่สุด มีวัดทรงคนองอยู่ทางด้านใต้ของหมู่บ้านเหนือ  

ตําบลทรงคนองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน โดยมีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 
4,445 หลัง แยกเป็นชาย 2,424 คน หญิง 2,767 คน รวมทั้งสิ้น 5,191 คน 

หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศาลเจ้า จํานวน 3,705 ครัวเรือน ประชากร 2,672 คน ชาย 1,221 คน 
หญิง 1,451 คน 

หมู่ที่ 2 หมู่บ้านทรงคนอง จํานวน 230 ครัวเรือน ประชากร 736 คน ชาย 345 คน หญิง 
391 คน 

หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน คลองยาว จํานวน 138 ครัวเรือน ประชากร 425 คน ชาย 184 คน หญิง 
241 คน 

หมู่ที่ 4 หมู่บ้านเหนือ จํานวน 85 ครัวเรือน ประชากร 307 คน ชาย 152 คน  
หญิง 155 คน 

หมู่ที่ 5 หมู่บ้านคลองประดู่  จํานวน  160 ครัวเ รือน  ประชากร 604 คน  ชาย  
304 คน หญิง 300 คน 

หมู่ที่  6 หมู่บ้านคลองคราม จํานวน  127 ครัวเรือน  ประชากร  447 คน  ชาย  
218 คน หญิง 229 คน 
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ตําบลทรงคนองโดยทั่วไปเป็็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่นํ้าท่าจีนไหลผ่านและมีคลองส่งนํ้าซ่ึงแยก
จากแม่นํ้าท่าจีน 7 สาย บ่อบาดาล 8 แห่่ง เหมาะแก่่การทําการเกษตรกรรม ตําบลทรงคนองมีพ้ืนที่ 
10,016 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,210 ไร่่ เท่ากับร้อยละ 0.46 ของจังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากจังหวัด
นครปฐม 40 กิโลเมตร แยกเป็็นพ้ืนที่การเกษตร 4,028 ไร่่ ที่อยู่อาศัย 1,450 ไร่ พ้ืนที่อ่ืนๆ 735 ไร่ 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลิตภัณฑ์มวลรวม รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อ
ปี 40,500 บาท รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเกษตรกรรม รองลงมาเป็นรับจ้างท่ัวไป และการทําการ
ค้าขาย 

ตําบลทรงคนองอยู่ในเขตอิทธิพลของอากาศแบบมรสุมเมืองร ้อน มีฤดูฝนและ 
ฤดูร้้อนเด่นชัด อุณหภูมิตลอดปีเฉลี่ยระหว่่าง 21 องศาเซลเซียส - 30 องศาเซลเซียส ตําบลทรงคนอง
ติดแม่นํ้าท่าจีน จึงมักมีปััญหาเร่ืองน้ําท่วมขังในฤดูฝนที่ตกหนัก หรือนํ้าเหนือไหลบ่า น้ําทะเลหนุน 
ปัญหาน้ําเค็มและนํ้าเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ตําบลทรงคนอง มีชุดดินทั้งหมด 5 ชุด 
ประกอบด้วย 

ดินชุดบางเลน มีเน้ือท่ี 715 ไร่ เกิดจากตะกอนน้ํากร่่อยท่ีถูกพัดมาทับถมสภาพพื้นที่
ราบเรียบมีความลาดชัน 0 – 1 % เป็นดินลึก การระบายนํ้าเลว มีความสามารถให้้นํ้าซึมผ่่านได้้ช้า
ตลอดทุกช้ัน ดินบนลึกไม่่เกิน 30 ซม. เป็็นดินเหนียวสีเป็นสีเทาเข้มมากถึงดํา มีค่่าความเป็นกรด 
เป็็นด่างประมาณ 6.5 – 7.00 มีคุณสมบัติเหมาะสมในการทํานาข้้าวแบบนาหว่่านและนาดํา ดินชุดน้ี
ไม่่เหมาะสมในการทําพืชไร่เน่ืองจากน้ําท่วมขังทุกปีี  

ดินชุดบางเลนท่ีมีตะกอนทับถมบนผิวดิน มีเน้ือท่ีประมาณ 1,800 ไร่่ เกิดจากตะกอน
ของลํานํ้าทับถมอยู่บนตะกอนของนํ้ากร่อย สภาพพ้ืนที่มีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 
1% เป็็นดินลึก การระบายน้ําเลว นํ้าซึมผ่านได้ช้้า มีการไหล่บ่าของน้ําฝนผิวดินช้าระดับน้ําใต้ดินลึก 
120 เซ็นติเมตรในช่วงฤดูแล้้ง ความเป็็นกรดเป็นด่่าง (pH) 7.5 – 8.0 สีดินเป็็นสีเทาถึงสีเทาปนเขียว
มะกอก  มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงปานกลาง เป็นดินเหนียวจัดเหมาะแก่่การทํานา ไม้้ผล พืชผัก  

  ดินชุดธนบุรี มีเน้ือท่ีประมาณ 1,915 ไร่ เกิดจากตะกอนลํานํ้าที่พัดพามาทับถมและ
ภายหลังถูกยกร่่องเพ่ือใช้ปลูกผักและทําสวนผลไม้้ สภาพพ้ืนที่เป็็นลักษณะราบเรียบมีความลาดชัน  
ดินชุดนี้เป็นดินลึก การระบายน้ําค่ ่อนข้้างดี นํ้าซึมผ่่านได้ดีปานกลาง ระดับน้ําใต้ดินลึกประมาณ  
50 – 70 ซ.ม. เน้ือดินเป็็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแห้้ง เป็นสีเทาหรือสีเทาปนเขียวมะกอก 
มีจุดสีนํ้าตาลปนเหลือง ความเป็นกรด – ด่่าง (pH) 8.0 – 8.5 มีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงปานกลาง  
มีปริมาณธาตุโปรแตสเซียมท่ีมีประโยชน์์ต่่อพืชสูง ดินชุดน้ีส่วนใหญ่เหมาะสมในการทําสวนผลไม้้และ
ใช้ปลูกผัก  

  ดินชุดบางกอก มีเน้ือท่ีประมาณ 1,020 ไร่่ เกิดจากที่ราบนํ้าทะเลเคยท่่วมถึงเกิดจาก
ตะกอนนํ้าทะเลและนํ้ากร่อยท่ีมีอายุน้้อย สภาพพ้ืนที่มีลักษณะราบเรียบมีความลาดชันประมาณ 1%  
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ดินชุดน้ีเป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําเลว นํ้าซึมผ่านได้ช้้า มีการไหลบ่่าของน้ําบนผิวดินช้้า ระดับนํ้า
ใต้้ดินตํ่ากว่า 1.5 เมตร ในช่่วงฤดูแล้้งดินบนลึกไม่เกิน 30 ซม. มีปริมาณอินทรีย์วัตถุตํ่าปานกลาง  
มีปริมาณธาตุโปแตสเซียมท่ีเป็็นประโยชน์ต่อพืชสูงมาก มีธาตุฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่่อพืชตํ่า  
ดินชุดนี้เหมาะในการทํานาข้าว ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้้น สําหรับพืชไร่่อาจปลูกได้้แต่่มีปััญหาเรื่องการ
ระบายน้ํา 

ดินชุดบางเขน มีเนื้อท่ีประมาณ 760 ไร่ เกิดจากตะกอนน้ําทะเลและนํ้ากร่อยท่ีอาจน้อย  
สภาพพ้ืนที่บนมีลักษณะราบเรียบ มีความลาดชันประมาณ 1% ดินชุดนี้เป็็นดินลึกมาก การระบายนํ้า
เลวความสามารถให้น้ําซึมผ่านได้้ช้าทุกช้ัน ระดับนํ้าใต้้ดินอยู่ตํ่ากว่า 1,050 เมตร ในช่วงฤดูแล้้งดินลึก
ไม่่เกิน 30 ซม. เน้ือดินเป็นดินเหนียว สีพ้ืนที่เป็นสีเทาเข้้มมากถึงดํา มีจุดประสีนํ้าตาลแก่่ ความเป็น
กรด – ด่าง (pH) 6.0 – 7.0 จะพบผลึกของยิบซ่ัม ส่่วนบนของดินช้ันนี้มีธาตุโปแตสเซียมท่ี 
เป็็นประโยชน์์ต่อพืชสูงและธาตุฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชตํ่า ดินชุดน้ีเหมาะกับการทํานาแบบ
นาดํา ไม้ผล พืชผัก 

การปลูกพืชของเกษตรกรในตําบลทรงคนองส่่วนใหญ่่จะทําแบบผสมผสานกล่าวโดย
ภายในสวนน้ันจะมีการปลูกพืชอยู่่ 4-5 ชนิด เช่น คันล้อมของสวนก็จะปลูกมะพร้าวอ่อนและมะพร้าว
แก่่ ภายในร่่องสวนก็จะปลูกส้มโอ แซมด้วยหมาก หรือปลูกมะม่วง ภายในร่องสวนก็เลี้ยงปลาควบไป
ด้วย ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็ทําการปลูกปีีละ 2 ครั้ง ซ่ึงเกษตรกรภายในตําบลทรงคนองมีการปลูก
ข้าว ส้้มโอ มะม่วง มะพร้าว ฝรั่ง มะนาว และกล้วยไม้ 

การประกอบอาชีพของราษฎรตําบลทรงคนอง คือ อาชีพเกษตรกรรม เช่ ่น ทํานา  
ทําสวนไม้้ผล กล้วยไม้้ ไม้้ยืนต้น โดยเฉพาะส้มโอ มีพ้ืนท่ีปลูกมากที่สุด จํานวนแรงงาน 1 ครัวเรือนจะ
มีแรงงานเฉลี่ย 3 คน/1 ครอบครัว พ้ืนที่ถือครองและกรรมสิทธ์ิที่ดินเป็็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 70% 
เช่่าผู้อ่ืน 30% จํานวนแรงงานในเขตตําบลทรงคนองแบ่งเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรมจํานวน 
2,769  คน มีการจ้้างแรงงานในการฉีดพ่นสารเคมีเพ่ือป้องกันกําจัดศัตรูพืช อัตราค่าจ้างคร้ังละ  
150 - 200 บาท และค่าจ้างลอกท้องร่องอัตราค่าจ้าง 10 - 15 บาท/1 ตารางเมตร ค่าจ้างเก็บเกี่ยว
ผลผลิตส้้มโอวันละ 100 - 150 บาท/คน 

เกษตรกรตําบลทรงคนองส่วนมากปลูกพืชดังต่อไปน้ี คือ ส้้มโอ มะม่วง ฝรั่ง มะพร้าวอ่อน  
พลู และข้้าว ซ่ึงในการปลูกพืชดังกล่่าวจะมีต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกันออกไป จึงพบว่าการปลูก  
ส้มโอและฝร่ังจะเป็นพืชท่ีลงทุนสูง เกษตรกรเม่ือได้ผลผลิตแล้้ว จะนําผลผลิตเหล่านี้ขายให้กับพ่อค้า
คนกลางในท้องถิ่นประมาณ 65% พ่อค้าคนกลางต่างท้ ้องถิ่น 20% เกษตรกรจะนําไปขายเอง
ประมาณ 10% และเก็บเอาไว้้บริโภค 5% และผลผลิตของเกษตรกรผู้้ผลิตได้ก็กระจายไปตามแต่ละ
ชนิดและพันธ์์ุที่ปลูก 
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ตําบลทรงคนองเป็นตําบลใกล้เมือง กล่่าวคือใกล้้ทั้งตัวอําเภอสามพรานและใกล้กรุงเทพฯ  
ซ่ึงสภาพดังกล่าวทําให้เกษตรกรมีความเป็็นอยู่อย่างสังคมเมือง ได้รับการศึกษาค่อนข้างดีทําให้ได้รับ
ข่าวสารทางด้านการเกษตรทั้งหนังสือพิมพ์์ วิทยุ โทรทัศน์ จึงทําให้้เกษตรกรในตําบลทรงคนองมีการ
พบปะรวมกลุ่่มเพ่ือแก้ไขปััญหาที่ประสบและสามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้้สะดวก ทําให้้ทราบ
สภาวะการผลิต การตลาดได้อย่างรวดเร็ว 

ตําบลทรงคนองมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือ
ประจําหมู่บ้าน 3 แห่ง วัด/สํานักสงฆ์ 1 แห่ง ศาลเจ้า 1 แห่ง โรงเจ 1 แห่ง ประชาชนนับถือศาสนา
พุทธ 100 % สถานีอนามัยประจําตําบล 1 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง อัตราการใช้ส้วมซึม 
100% สถานีตํารวจ/ป้อมตํารวจ 1 แห่ง ศูนย์ อปพร. 1 แห่ง และมีการรวมกลุ่มต่างๆ ของประชาชน 
หลายกลุ่ม ดังนี้ 

1) กลุ่มเกษตรกรทํานาตําบลทรงคนอง จํานวน 1 กลุ่ม สมาชิก 130 คน  
2) กลุ่มเกษตรกรทําสวนตําบลทรงคนอง จํานวน 1 กลุ่ม สมาชิก 47 คน  
3) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จํานวน 1 กลุ่ม สมาชิก 20 คน 
4) กลุ่มผู้้ปลูกส้มโอตําบลทรงคนอง จํานวน 1 กลุ่ม สมาชิก 100 คน   
5) กลุ่มพัฒนาไม้้ผลเพ่ือการส่่งออก จํานวน 1 กลุ่ม สมาชิก 40 คน 

 

วิธีการดําเนินชีวิตของชาวตําบลทรงคนอง 
1. สภาพความเป็นอยู่ ส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดี มีร้านค้้าสําหรับขายเครื่องอุปโภค  

บริโภคในตําบลและมีตลาดนัดเกือบทุกวัน สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกบ้าน
คอนกรีตครึ่งไม้ สําหรับเกษตรกรท่ีทํานาส่วนใหญ่จะปลูกเป็นไม้ช้ันเดียว คล้ายโรงเรือนเก็บผลผลิตซ่ึง
อาศัยได้ด้้วย มีเครื่องอํานวยความสะดวก เช่่น โทรทัศน์์ ตู้เย็น พัดลม วิทยุเทป ตามสมควร ส่วนนํ้าท่ี
ใช้อุปโภค บริโภค ใช้นํ้าปะปามีการรองรับนํ้าฝนใส่โอ่งไว้้สําหรับด่ืม มีคลองส่งนํ้าเข้าถึงสวน สามารถ
ทาํการเพาะปลูกได้้ตลอดปี 

2. ค่านิยม ความเช่ือถือ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เกษตรกรส่วนใหญ่่จะมีเช้ือสาย
จีน นับถือศาสนาพุทธ ฉะนั้นจึงมีประเพณีต่างๆ เช่่น ตรุษจีน สารทจีน งานบวชนาค เข้าพรรษา ออก
พรรษา สงกรานต์ ลอยกระทง นอกจากน้ียังมีความเช่ือเรื่องพระภูมิเจ้าท่ีอีกด้วย    

3. การแต่งกาย เกษตรกรจะแต่งกายตามสมัยนิยมปกติทั่วไป แต่่เวลาทํางานผู้ชายนิยม
นุ่งกางเกงขาก๊วยสีนํ้าเงิน สวมเสื้อแขนยาว สําหรับผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าถุง หรือกางเกงขายาว สวมเสื้อ
แขนยาว และใช้้ผ้าคลุมศีรษะ ใบหน้าและสวมหมวก   

ตําบลทรงคนองมีผู้นําทางการที่สําคัญ คือ กํานัน ผู้ใหญ่่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตร
กํานัน เกษตรกรผู้นํา ประธานกลุ่่มเกษตรกร เกษตรตําบล ครู สาธารณสุขตําบล ผู้นําไม่่เป็็นทางการ 
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คือ พระ เกษตรกรผู้ประสบความสําเร็จในด้านอาชีพการเกษตร ผู้นําเป็็นผู้ ้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และสามารถชักจูงเกษตรกรท่ัวไปให้ปฏิบัติตามผู้นํา และแจ้งข่าวสารของทางราชการและส่่วนรวม  
(สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน, 2558-2560 : 58-70) 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทุนทางสังคม ภูมิปัญญา และการวิจยัปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

อรสุดา เจริญรัถ (2543) ศึกษาเรื่อง การเกิดขึ้น การดํารงอยู่ และการปรับตัวของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เป็นงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบาย
ปรากฏการณ์เศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของชาวบ้านภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนผ่าน สังคม
ประเพณีไปสู่สังคมทันสมัย ซ่ึงเป็นปัจจัยจากภายนอกซึ่งเข้ามาครอบงําระบบคิดของชุมชน  
เป็นการศึกษาด้วยวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ เป็นการสร้างข้อสรุปจากทฤษฎีจากฐานรากมาอธิบาย และ
ทําความเข้าใจในปรากฏการณ์ ผลการศึกษาพบว่า เงื่อนไขสําคัญที่สุดของการเกิดข้ึน การดํารงอยู่
ของการปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การท่ีชุมชนหมู่บ้านยังมีอํานาจในการจัดการทรัพยากร
ต่างๆ ของตนเอง อํานาจดังกล่าวเป็นรากฐานจะนําไปสู่การสร้างและการพัฒนาระบบจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสําหรับการดํารงชีวิตในด้านต่างๆ ในระบบบรรทัดฐานของหมู่บ้านท่ีปรากฏอยู่ในจารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ และพิธีกรรม ซ่ึงเป็นผลเช่ือมโยงโลกทัศน์ระบบคุณค่าของชุมชน และ
ยังค้นพบอีกว่า เม่ือหมู่บ้านต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงจากความทันสมัย การมีถนนตัดผ่าน 
การมีสาธารณูปโภค การแทรกแซงเข้ามาของอํานาจรัฐ รวมทั้งระบบทุนนิยมการค้า มีผลทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมหลายด้าน ทําให้อํานาจในการจัดการทรัพยากรของชุมชนต้อง
ถูกกระทบกระเทือน ผลท่ีเกิดข้ึนก็คือ บรรทัดฐานที่เคยมีบทบาทในการกําหนดและควบคุมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเหล่าน้ี จําเป็นต้องปรับตัวไปภายใต้ระเบียบสังคมแบบใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างไป 
จากเดิม เป็นต้นว่าการสร้างบรรทัดฐานเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน (Norms of Reciprocal) และการสร้าง
เครือข่ายที่ทําให้บุคคลมาสัมพันธ์กันในเรื่องเกี่ยวกับชุมชน (Network of Civic Engagement) 
ขึ้นมา เพ่ือสนับสนุนและทดแทนความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาในระบบเคือญาติที่มีบทบาทน้อยลงเม่ือ
เทียบกับอดีต ดังนั้นจึงพบว่าภายในหมู่บ้านเกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ ทั้งคณะกรรมการป่า
ชุมชน กลุ่มเกษตรนิเวศ กลุ่มทอผ้า กลุ่มธนาคารข้าว รวมท้ังกลุ่มออมทรัพย์ภายใต้ระบบการจัดการ
รูปแบบใหม่ที่ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่าง
ประเทศเพ่ือสร้างศักยภาพในการปรับตัว โดยมีการระดมทุน ความรู้ เทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ นํามา
สร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของชุมชนท่ีไม่ได้ตัดตอนภูมิปัญญาเดิม แต่นํากลับมาบูรณาการความรู้
ใหม่ได้อย่างเหมาะสม เงื่อนไขเหล่าน้ีทําให้เศรษฐกิจพอเพียงยังคงดํารงอยู่ได้ภายในชุมชน 
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พิศมัย รัตนโรจน์สกุล (2545) ศึกษาเรื่อง ทุนชุมชน : เงื่อนไขของการดํารงอยู่ของชุมชน
ในระบบทุน ได้ศึกษาถึงการนําเข้าแนวคิดแห่งทุนนิยมมาสู่สังคมไทยตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
ไปสู่ความทันสมัย สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทุนชุมชน ต้านทางกระแสทุนนิยม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการ
แสวงหาความหมายของทุนในชุมชน ต้ังแต่ยุคสังคมประเพณีจนถึงสังคมทุนนิยม โดยศึกษาการสะสม
ทุนว่ามีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง และนัยทุนชุมชนท่ีค้นพบ 
ประกอบด้วย 4 ส่วนที่สําคัญ คือ 1) ความเป็นเจ้าของทุนปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่ในชุมชน 2) ระบบ
ความสัมพันธ์ทางสังคม 3) ระบบความรู้ในชุมชน และ 4) ระบบคุณค่าและบรรทัดฐานที่เช่ือมโยงคน
ในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันสะท้อนถึงทุนที่ช่วยนําไปสู่การสร้างระบบความสัมพันธ์ทาง
สังคม ระบบความรู้ภายในชุมชน และนํามาซ่ึงความหมายของชุมชน ซ่ึงมีความหมายในทํานอง
เดียวกับทุนทางสังคม โดยงานวิจัยดังกล่าวมองว่า ชุมชนถูกแทรกแซงด้วยระบบทุนนิยม ซ่ึงส่งผลให้
วิถีการผลิตของชุมชนเปลี่ยนไปสู่การผลิตเพ่ือการค้า เกิดการจําแนกแจกแจงเชิงโครงสร้างทางสังคม 
และการเข้ามาของทุนนิยมทําให้การสะสมทุนชุมชนมีการปรับตัวเพ่ือให้ทุนชุมชนยังสามารถทําหน้าท่ี
ของตนเองต่อไปได้ โดยการปรับตัวของทุนชุมชนมีทั้ง 1) การจรรโลงทุนชุมชนเดิมท่ียังคงคุณค่าและ
ทําให้ชุมชนสามารถคัดคานต่ออํานาจของทุนนิยมได้ 2) การบูรณาการทุนชุมชนจากสังคมประเพณี
กับทุนชุมชนในสังคมทุนนิยมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนปัจจุบัน และ 3) การ
สร้างทุนชุมชนชุดใหม่ขึ้น เพ่ือช่วยแก้ปัญหาของชุมชน เพราะการปรับตัวของทุนชุมชนท่ีเข้มแข็ง  
ย่อมก่อให้เกิดการสร้างอํานาจอิสระให้แก่ชุมชนในการจัดการทรัพยากรในชุมชน การจัดการปัญหา
ของชุมชนได้ โดยไม่ต้องตกอยู่ในสภาวการณ์ที่ต้องพ่ึงพิงภายนอก หากแต่ได้ก่อให้เกิดอํานาจต่อรอง
อย่างเท่าเทียมกับระบบทุนนิยม 

มณีมัย ทองอยู่ (2546) ) ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์เพ่ือการอยู่รอดและทุนทางสังคม ของ
ชาวอีสาน กล่าวถึงการแทรกตัวของทุนนิยมเข้าสู่เศรษฐกิจชาวนาอีสาน ทําให้ชาวนาต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น ชาวนาจึงได้พัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือการอยู่รอดของครัวเรือนข้ึน ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ
คือ การผลิตเพ่ือบริโภคภายในครอบครัวไปพร้อมๆ กับการผลิตเพ่ือการค้า การแตกกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจครัวเรือนออกไปอย่างหลากหลาย ทั้งการเกษตรนอกไร่นาโดยเฉพาะอย่างย่ิงการไปรับจ้าง
ต่างถิ่น การพยายามรักษาท่ีดินเพ่ือการเกษตรของครอบครัว นอกจากน้ีงานวิจัยดังกล่าว ยังเน้น
ความสําคัญของบทบาทครอบครัวในฐานะเป็นหน่วยจัดสรรแรงงานและทรัพยากรที่หาได้ และ
ช้ีให้เห็นการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานทุนชุมชนคือ ทุนธรรมชาติ ทุนความรู้ และทุน
ทางสังคม ผู้วิจัยได้จําแนกทุนทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท ประเภทแรกคือ ความสัมพันธ์ภายใน
ชุมชนที่ร้อยรัดคนในชุมชนเข้าด้วยกัน ประเภทที่สองคือ การมีเครือข่ายประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนอ่ืนที่อยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ไม่ต่างกันนัก และทุนทางสังคมประเภทที่สาม
คือ การเช่ือมโยงกับภายนอกชุมชน สถาบัน องค์กร หรือภาคการผลิตอ่ืน จากการศึกษาสรุปได้ว่า  



 

                  
 

93

ในอดีตทุนทางสังคม อันได้แก่ ระบบความสัมพันธ์ภายในชุมชนและความสัมพันธ์กับภายนอกชุมชน 
การมีทุนทางวัฒนธรรม อันได้แก่ อุดมการณ์ ระบบความคิด ระบบความรู้ และระบบความเช่ือของ
ชุมชน เป็นปัจจัยแวดล้อมท่ีทําให้ครัวเรือนต่างๆ สามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี และดํารงชีวิตอยู่อย่าง
มีดุลยภาพ แต่ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง ทุนชุมชนเหล่าน้ีบางแห่งยังคงมีความหมายและช่วยให้
ชุมชนและครอบครัวดํารงอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี แต่ชุมชนส่วนหนึ่งอ่อนแอลงเน่ืองจากไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง งานวิจัยดังกล่าว ได้ปลุกกระแสให้คิดถึงการสร้างชุมชนท่ีเข้มแข็งท่ี
เป็นการปรับตัวของชุมชนในการต้ังรับกับกระแสทุน  

วัฒนา บันเทิงสุข (2546) ศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการใช้สมุนไพรในชุมชนบ้านหนองตับเต่า จังหวัด
ระยอง พบว่า จุดอ่อนของชุมชน คือ ผู้นําไม่ให้ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นและปฏิบัติงานเอ้ือต่อ
การพัฒนาชุมชนได้น้อย ประชาชนขาดแรงจูงใจในการพัฒนางานภูมิปัญญาและไม่มีรูปแบบการนํา  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนมาดําเนินการหารายได้ จุดแข็ง คือ ชุมชนมีทรัพยากร มีเอกลักษณ์จาก  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูภูมิปัญญามีหลายกลุ่ม กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสมุนไพร คือ 
รวมกลุ่มผู้สนใจท่ีมีแนวคิดเดียวกัน เลือกกิจกรรมที่ปฏิบัติง่ายใช้ทุนน้อย ทุกคนท่ีทํางานต้องมีความรู้
และเข้าใจ แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบโดยสมาชิกเลือกกันเอง เลือกสถานที่ที่เอ้ือและสะดวกต่อการทํางาน
ของสมาชิก มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลิตผลที่ตรงประเด็น ให้ความสําคัญและความ  
เสมอภาคกับทุกคน เม่ือพบปัญหาต้องสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการได้ทันที หลีกเลี่ยงความขัดแย้งในกลุ่ม
และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาและปรับปรุงงาน สร้างขวัญและกําลังใจท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคนทุกกลุ่ม 

คนางค์ ช่อชู (2547) วิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู้การทอผ้าไหมของผู้ทรงภูมิปัญญา 
อําเภอนาโพธ์ิ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า วิธีการเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงมือทําจริง การ
ลอกเลียนแบบการบอกเล่า การลองผิดลองถูก โดยเรียนรู้จากพ่อแม่ ย่า ยาย ผู้เฒ่า ผู้แก่ และ
ประสบการณ์ชีวิต นับเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนเองอย่างเป็นธรรมชาติภายในชุมชน วิธีการ  
สืบทอดมีทั้งวิธีการเดียวกันกับที่ผู้ทรงภูมิปัญญาเคยเรียนรู้มา อาทิ การลงมือทําจริง การทําตนเป็น
แบบอย่าง และวิธีการที่แตกต่างจากที่เคยเรียนรู้มา อาทิ การรวมกลุ่ม การเป็นวิทยากร ส่วนผู้รับ 
การสืบทอด ได้แก่ บุตรหลาน สมาชิกกลุ่มเพ่ือนบ้าน นักศึกษา และผู้สนใจ จากภายนอกพ้ืนที่  
ที่มีเป้าหมายในการสร้างอาชีพและรายได้ 

พรสวรรค์ สุวรรณศรี (2547) ศึกษาการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คุณค่า การดํารงอยู่ และการ
สืบทอดผญาอีสาน ผลการวิจัยพบว่า  

1. คุณค่าของผญาอีสานจํานวน 283 บท พบว่า (1) คุณค่าท่ีให้ข้อคิดต่อบุคคล ได้แก่ 
ด้านการพัฒนาตน จํานวน 280 บท และด้านพัฒนาสังคมจํานวน 109 บท (2) คุณค่าที่ใช้อบรม
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ระเบียบสังคมด้านต่างๆ ได้แก่ ครอบครัว จํานวน 42 บท การเมือง/การปกครอง จํานวน 43 
เศรษฐกิจ จํานวน 41 บท การศึกษาจํานวน 28 บท และศาสนา จํานวน 101 บท 

2. การดํารงอยู่ของผญาอีสาน พบว่า (1) สถานภาพการดํารงอยู่ ได้แก่ ผญาที่ไม่มีการใช้ 
จํานวน 31 บท ผญาที่มีการใช้อยู่ จํานวน 252 บท และผญาที่มีการเปล่ียนแปลง จํานวน 12 บท  
(2) ลักษณะการดํารงอยู่ ได้แก่ การจัดการรายการวิทยุและโทรทัศน์ การเขียนตํารา การเขียน  
กลอนลํา การเทศน์ การพูดคุยกันบางโอกาส งานเลี้ยงต้อนรับการบายศรีสู่ขวัญ การเป็นวิทยากร
บรรยาย และการใช้ผญาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต  

3. แนวการสืบทอดผญาอีสาน พบว่า มีวิธีการดังน้ี (1) สถาบันการศึกษาทุกระดับจัดทํา
เป็นหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนอย่างจริงจัง (2) องค์กรท่ีเก่ียวข้องต้องช่วยกันศึกษาค้นคว้า 
สํารวจข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้วนํามาจัดทําเป็นข้อมูลท่ีสะดวกในการศึกษาและทําความเข้าใจ 
ตลอดจนช่วยกันเผยแพร่โดยใช้ส่ือท่ีน่าสนใจ (3) จัดทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยจัดทําเป็นศูนย์
ข้อมูลจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมเผยแพร่ผญาให้ครอบครัวและคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ
และคุณค่าของผญา จัดฝึกอบรมวิทยากร จัดทําสื่อการเรียนรู้ (4) ควรได้ช้ีแจงอธิบายรูปแบบ
ของผญาอีสานได้ชัดเจน และสอนให้คนรุ่นใหม่เขียนผญาได้ 

ศรีธรณ์ โรจนสุพจน์ และคณะ (2547) ศึกษาเรื่อง การส่ือสารเพ่ือการมีส่วนร่วมจัดการ
ป่าชุมชนของชาวบ้านห้วยแก้ว กิ่งอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้าน  
ห้วยแก้วในยุคบุกเบิกมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับป่าอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือ
ความเช่ือ ในยุคน้ีชาวบ้านใช้ป่าและรักษาป่าควบคู่กันไป เป็นการจัดการป่าตามวิถีชีวิตด้ังเดิม ต่อมา
เม่ือรัฐนําป่าห้วยแก้วให้เอกชนเช่า ชาวบ้านส่วนหนึ่งชุมนุมเรียกร้องจนได้ป่ากลับคืนมา และได้ชื่อว่า
เป็นป่าชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย แต่ก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตและสายสัมพันธ์ของชุมชน เม่ือได้ป่า
กลับคืนมาชาวบ้านห้วยแก้วจัดการป่าชุมชนโดยจัดต้ังคณะกรรมการป่าชุมชน มีการวางแผน  
ต้ังกฎเกณฑ์ และมีการดําเนินงาน แต่มีความกระตือรือร้นในช่วงเวลาหน่ึง ในปัจจุบันการจัดการป่า
จํากัดอยู่ในวงแคบและไม่สืบทอดไปยังคนรุ่นใหม่ สําหรับการสื่อสารเพื่อการจัดการป่าน้ัน พบว่าการ
ส่ือสารภายในชุมชนช่วงเกิดวิกฤติการณ์ชาวบ้านใช้สื่อหลายรูปแบบและเป็นระบบ การสื่อสารมี
ลักษณะที่มีชาวบ้านเป็นศูนย์กลาง แต่ปัจจุบันการสื่อสารมีเพียงการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการในกลุ่ม
ที่ใช้ป่า อีกท้ังสื่อท่ีมีอยู่เดิมในหมู่บ้านก็มิได้ถูกนํามาใช้เพ่ือการจัดการป่า ชาวบ้านห้วยแก้วไม่ค่อย
ส่ือสารเรื่องป่าเหตุเพราะในอดีตชาวบ้านมีความขัดแย้งกันอันเนื่องมาจากการเช่าป่าของเอกชน  
ส่วนการส่ือสารกับสังคมภายนอกน้ัน พบว่าแกนนําได้ติดต่อสื่อสารกับภายนอกชุมชนมาก แกนนํา  
มีบทบาทในเครือข่ายป่าชุมชน แต่ประโยชน์ที่กลับเข้ามาในหมู่บ้านห้วยแก้วมีน้อย ในการผลิตสื่อ
สมัยใหม่ 3 สื่อของชาวบ้านคือ สื่อสไลด์ สื่อวีดิทัศน์ และการจัดรายการวิทยุชุมชุนพบว่า ชาวบ้าน  
มีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบของการสื่อสาร ทุกระดับของการมีส่วนร่วม และทุกข้ันตอนของการผลิต 
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เป็นการสื่อสารตามแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม จากการผลิตสื่อสมัยใหม่ดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดผล 
5 ประการคือ 1) สื่อสมัยใหม่มีบทบาทในการสร้างและถ่ายทอดความรู้ 2) สื่อสมัยใหม่มีบทบาท 
สานความสัมพันธ์ของชุมชน 3) สื่อสมัยใหม่เปิดพ้ืนที่ให้กับผู้หญิงและเด็ก 4) สื่อสมัยใหม่มีบทบาท  
จุดประเด็นการพูดคุยเก่ียวกับป่า 5) สื่อสมัยใหม่สร้างผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ผลท้ัง 5 ประการสะท้อนให้
เห็นว่าการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมสามารถสร้างพลังอํานาจให้กับชุมชน 

สุพรรณี ไชยอําพร (2547) ศึกษาเรื่อง ทุนทางสังคม และความม่ันคงของมนุษย์ 
ทางเลือกท่ีรับผิดชอบต่อสังคมของนักบริหารในยุคการเปลี่ยนแปลง โดยกล่าวถึงกระแสการพัฒนาท่ี
ครอบงําโลกในปัจจุบันด้วยแนวทางของทุนนิยม สังคมไทยเองก็ถูกครอบงําด้วยแนวทางการพัฒนา
ดังกล่าว ซ่ึงผลของการพัฒนากลับไม่เป็นที่พึงพอใจของสังคม แต่ทําให้เกิดวิฤตด้านเศรษฐกิจ สังคมมี
ปัญหา และการพัฒนาไม่ยั่งยืน เม่ือสังคมมีปัจจัยจําเป็นและความสามารถในการแข่งขันต่างๆ ในเวที
โลกจํากัด ผู้นํา นักบริหาร และนักคิด นักวิชาการในสังคมไทย ต่างก็ร่วมกันคิดหาทางออก หนึ่งใน
แนวทางที่เป็นที่ยอมรับคือ การพยายามทําให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะส่งผลให้เป็นทุนทาง
สังคมที่มีประสิทธิภาพ พร้อมจะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมบนแนวทางการมีส่วนร่วมและพ่ึงตนเองได้
อย่างย่ังยืน แม้ความม่ันคงของมนุษย์จะเป็นแนวคิดท่ีถูกเสนอและนํามาใช้อย่างจริงจังแพร่หลายไม่
นานนัก (ประมาณ 10 ปี ปรากฏตัวในยุควิกฤตเศรษฐกิจ 2540) โดยมีแนวคิดหลักท่ีมุ่งจะสร้าง
หลักประกันและเสริมสร้างให้มนุษย์สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมศักด์ิศรี ทั้งใน
ภาวะปัจจุบันและในระยะยาว เม่ือแต่ละบุคคลปราศจากความกลัว มีหลักประกันคุ้มครอง ย่อมมี
สุขภาพใจที่ดี สามารถพัฒนาจนเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า ประกอบกับสังคมไทยมีพ้ืนฐานการช่วยเหลือ 
ความเอ้ืออาทร ความรัก ความผูกพันในท้องถิ่น ย่อมกลายเป็นทุนทางสังคม อันเป็นพลังขับเคลื่อนให้
สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ดังน้ันผู้นํา นักคิด นักบริหารพัฒนา จึงควรใช้โอกาสตามสภาพความ
จําเป็นของสังคมในปัจจุบัน เสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์ เพ่ือให้เป็นทุนทางสังคมที่ดี จนสามารถ
ดํารงชีวิตแบบพ่ึงตนเอง มีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน และมีสํานึกเพ่ือส่วนรวม สังคมจึงจะอยู่รอด เข้มแข็ง 
ย่ังยืนอยู่ได้ในท่ามกลางกระแสการต่อสู้ที่มีการเปล่ียนแปลงรวดเร็ว รุนแรง และหนักหน่วง 

สุชาดา วิลาพันธ์ (2549) ศึกษาเร่ือง กระบวนการทุนทางสังคมในโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ 
กรณีศึกษาบ้านเกาะกลาง ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า 
พัฒนาการทุนทางสังคมของบ้านเกาะกลาง เกิดข้ึนมาจากธรรมชาติการเรียนรู้ในการปรับตัว ระบบ
ความคิด และความสัมพันธ์ของคนในชุมชน จิตสํานึกรักถ่ินที่อยู่อาศัย จากภาวะความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้น ทําให้ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความสัมพันธ์ไปในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือการ 
ดํารงอยู่ของชุมชน และสะท้อนว่ากระบวนการทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน จะเปลี่ยนไปตามสภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชน ต้ังแต่เริ่มต้ังชุมชน แม้ในช่วงที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากทุนนิยม บทบาทของ 
ทุนทางสังคมจะลดลง แต่ไม่ได้หายไป และชุมชนกําลังรื้อฟ้ืนและสร้างทุนทางสังคมให้เกิดข้ึนอีกครั้ง 
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ซ่ึงรูปแบบของกระบวนการทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ประกอบไปด้วย 1) องค์ประกอบภายใน เช่น 
ส่ิงแวดล้อมที่ดี ความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ ชุมชนมีประเพณี วัฒนธรรม มีความเช่ือความศรัทธา  
มีผู้นําชุมชนท่ีเข้มแข็ง 2) องค์ประกอบภายนอก จากภาคีร่วมมือ และเกิดแรงสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก ที่ช่วยให้การทํางานประสบความสําเรจ็และย่ังยืน 

พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2549) ศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏใน
วรรณกรรมพระพุทธศาสนาเรื่องอานิสงส์และคัมภีร์ที่ใช้เทศน์ในเทศกาลต่างๆ ของล้านนา เสนอแนะ
ว่า องค์ความรู้และภูมิปัญญาจะได้รับการยอมรับและสืบทอดต่อไปได้ก็เพราะการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการความรู้และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการรักษามรดกทางปัญญา 
และนํามาสู่การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม 

แสงเงิน ไกรนรา (2549) ศึกษากระบวนการทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เครือข่ายทอผ้า พบว่า กระบวนการทุนทางสังคมที่ช่วยให้เครือข่ายทอผ้าตําบลส้มป่อยมีการพัฒนา
จนเกิดความเข้มแข็งน้ัน ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานภาคเอกชน ปัจจัยภายใน ได้แก่ 1) ผู้นําเครือข่ายที่ทํางานด้วยความเสียสละโปร่งใส  
2) ระบบเครือญาติที่ทําให้เกิดความเอ้ืออาทรเก้ือกูล และความไว้วางใจกัน 3) การสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเกี่ยวกับการทอผ้าจากอดีตถึงปัจจุบันที่ช่วยสร้างความรักหวงแหน ภาคภูมิใจร่วมกันของ  
ชาวตําบลส้มป่อยและต้องการท่ีจะอนุรักษ์เอาไว้ 4) ระบบความเช่ืออันเนื่องมาจากประเพณี 
วัฒนธรรมที่เช่ือมโยงวิถีชีวิตของคนในชุมชนกับเรื่องของผ้าไหมไว้อย่างแนบแน่น 

เกรียงศักด์ิ สร้อยสุวรรณ (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา  
ในระบบบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมถิ่น : กรณีศึกษานักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุไทเลย ผลการวิจัย
พบว่า ประเด็นแรก ผลการศึกษาสํารวจและวิเคราะห์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทเลยท่ีเหมาะสม
สําหรับการศึกษาในระบบโรงเรียน ได้แก่ เนื้อหาของหลักสูตรมาจากผลการศึกษาของผู้วิจัย  
ในประเด็นน้ีผู้วิจัยพบว่า 

1. องค์ภู มิปัญญาของคนไทเลย วัฒนธรรมในมิติต่างๆ ของวิถี ชี วิตไทเลย และ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคนไทเลยเท่าท่ีปรากฎพบหลักฐานท่ีม่ังคนและเชื่อถือได้อยู่ในพ้ืนที่ 4 
อําเภอ คือ อําเภอท่าลี่ อําเภอเมืองเลยหรือกุดป่อง อําเภอด่านซ้าย และอําเภอนาแห้ว 

2. วัฒนธรรมของไทเลยมีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์ของตนเองอย่างชัดเจน 
ที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมไทยอีสาน อันเป็นการแสดงออกถึงความลุ่มลึก แนบเนียนของ 
ภูมิปัญญาคนไทเลยที่นําไปสู่วิถีปฏิบัติของการดําเนินชีวิต 

ประเด็นที่สอง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนบนฐานภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมถ่ินไทเลย กระทําโดยใช้การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบของหลักสูตรท่ีอาศัยชุมชน  
เป็นฐานซ่ึงมีลักษณะเป็นหลักสูตรชุมชนท่ีอาศัย “คนใน” เป็นฐานในการสร้างและตรวจสอบ 
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ส่วนหน่ึงของหลักสูตรดังกล่าวได้ถูกนํามาสร้างเป็นกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตร 
ในหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนท่าลี่วิทยาในรูปแบบของกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมฯ และนําไป
ทดลองใช้กับนักเรียนของโรงเรียนท่าลีวิทยา พบว่าหลักสูตรดังกล่าวสามารถสร้างความตระหนักและ
การมองเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมถิ่นไทเลย ให้เกิดข้ึนกับเยาวชนในระดับมัธยม
ของโรงเรียนได้ 

สิ่งท่ีผู้วิจัยได้พบอีกประการหน่ึงก็คือ ปัจจุบันภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทเลยหลายเรื่อง
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทเลย กําลังสูญหายไปจากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคนไทเลยเน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงตามบริบทและวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงจาก “คนนอก” 

ทิพจุฑา สุภิมารส (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทย ตามแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้าน ผลการวิจัย
พบว่า  

1.   องค์ประกอบของกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
เขมรถิ่นไทยชุมชนปรีย์ทม 5 ด้าน  

1.1 จุดมุ่งหมายเพ่ือถ่ายทอดวิธีการดูแลเด็ก ด้วยความรัก และทะนุถนอม  
1.2 องค์ความรู้เน้ือหาวัฒนธรรมทั้งด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านวัตถุ 
 (1) องค์ความรู้ด้านขั้นตอนและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธี 
 (2) องค์ความรู้ด้านคติและความเชื่อ 

1.3 คุณลักษณะของผู้ถ่ายทอด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชํานาญในองค์ความรู้และ
เน้ือหาวัฒนธรรมน้ันๆ เป็นผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้นําทางธรรมชาติของชุมชน คุณลักษณะของผู้รับการถ่ายทอด
ให้ลูกหลานภายในครอบครัวและถ่ายทอดให้คนอ่ืนในชุมชนท่ีมีความสนใจเรียนรู้ 

1.4 วิธีการที่ใช้ในการถ่ายทอดมีลักษณะเป็นมุขปาฐะ การแสดงวิธีการให้ผู้เรียน
จดจํา การทดลองทําด้วยตนเอง การให้เลียนแบบจากผู้ถ่ายทอด และการให้เรียนรู้แบบครูลักพักจํา 
ส่วนสื่อที่ใช้ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม และสื่อวัสดุ 

1.5 การประเมินผลกระบวนการถ่ายทอด เป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วย
การสังเกตและให้คําแนะนํา คุณค่าของวัฒนธรรมที่มีต่อบุคคล เป็นคุณค่าทางจิตใจ รู้สึกได้รับการ
คุ้มครองป้องกัน ดูแลรักษา ปัดเป่าความทุกข์โรคภัยต่างๆ คุณค่าของวัฒนธรรมท่ีมีต่อชุมชน  
เป็นคุณค่าท่ีทําให้ชุมชนมีความผูกพันเหนียวแน่น คนรุ่นใหม่เคารพนับถือ เช่ือในคําสอนของผู้สูงอายุ 
 2. พัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมฯ ตามแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญา
ชาวบ้าน องค์ประกอบของการสร้างพลัง ได้แก่ แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์ ความรู้พ้ืนฐาน 
และยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างพลังภมิูปัญญาชาวบ้าน โดยมีขั้นตอนการสร้างพลัง ดังนี้ 
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 2.1 การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
 2.2 การระบุความต้องการชุมชน 
 2.3 การสร้างผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ของชุมชน 
 2.4 การสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
 2.5 การทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ 
 2.6 การสะท้อนความคิด และการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้  
 2.7 การถอดประสบการณ์การเรียนรู้ และประเมินผลการสร้างพลัง 
 3. เด็กปฐมวัยท่ีผ่านกระบวนการมีความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ดังน้ี 
 3.1 ใช้ภาษาเขมรถ่ินไทยในการเรียนรู้และสื่อสารกับครูกับชาวบ้านขณะได้รับการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม 
 3.2 รับรู้วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย อาหาร-ขนมพื้นบ้าน ประเพณีในชุมชนของตน 
 3.3 รับรู้วิถีชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกัน การดูแลรักษาทรัพยากรจากป่าชุมชนที่ใช้
หมุนเวียนในการดํารงชีวิต 

ลักษณาพร โรจน์พิทักษ์กุล (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมผลผลิตจากตาลโตนดกรณีศึกษาชุมชนตําบลปากนํ้า อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีปัจจัยภายในที่มีศักยภาพอันเป็นรากฐานสําคัญ 4 ประการ คือ ภาวะผู้นํา 
(Leadership) โครงสร้างทางสังคม (Structure) ความสามารถในการผลิต (Ability) และวัฒนธรรม 
(Culture) ในการศึกษา ได้นําปัจจัยภายในชุมชนมาเป็นฐานของการพัฒนาและนําปัจจัยภายนอกมาเป็น
ส่วนเสริมในการพัฒนารูปแบบ รูปแบบการพัฒนาใช้หลักการ 3 ประการ คือ การใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(Community based model) การสร้างกระบวนการการเรียนรู้ (Learning process) และการจัดการ
ความรู้ (Knowledge management) ผลของการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ส่งผลให้ผลผลิตนํ้าตาลได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ นํ้าตาลสด มาตรฐานเลขที่ มผช. 38/2546 และนํ้าตาลโตนด
มาตรฐานเลขที่ มผช.113/2546 ผู้ประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนใช้ช่ือว่า 
“หมู่บ้านนํ้าตาลสด” เป็นฐานเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน สังคม และเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ม่ันคงต่อไป 

รัฏฐพล กรธีระธาดา (2551) ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมือง  
นครชัยศรี พ.ศ.2439-2469 โดยผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเมือง
นครชัยศรีน้ันมีปัจจัยสําคัญมาจากพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเมืองนครชัยศรี สืบเน่ืองมาจากผลของ
สนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ.2398 และสนธิสัญญารับประกันผลประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าท่าจีนในภาคกลาง
ของประเทศไทยระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในพ.ศ.2439 ส่งผลให้เมืองนครชัยศรีดํารงสถานภาพเป็น
แหล่งปลูกข้าวที่สําคัญของประเทศท่ีมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก จากผลสืบเน่ืองของการ
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เติบโตของตลาดการค้าข้าวภายในประเทศระหว่าง พ.ศ.2439-2453 ภาครัฐได้พยายามใช้นโยบาย
ทางเศรษฐกิจกับนครชัยศรีหลายด้าน ได้แก่ ด้านความม่ันคง ด้านภาษีอากร และด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน โดยใช้นโยบายเหล่าน้ีในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับเมืองนครชัยศรี
อย่างต่อเน่ืองในสมัยรัชกาลท่ี 5 ขณะเดียวกันเมืองนครชัยศรีเริ่มเข้าสู่กระบวนการปฏิรูประบบ
ราชการในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลในปีพ.ศ.2438 ภาครัฐจึงใช้นโยบายภาษีในการควบคุมภาคธุรกิจ
ที่สําคัญเพ่ือมิให้รายได้เข้าสู่รัฐตกตํ่าลง โดยใช้นโยบายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
รวมท้ังการทํานุบํารุงคลองเพ่ือขยายพ้ืนที่นา และการสร้างทางรถไฟสายเพชรบุรี ระหว่าง  
พ.ศ. 2439-2453 ส่งผลให้เมืองนครชัยศรีมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งด้านผลผลิต
และการค้า จนกระท่ังในเวลาต่อมาระหว่างพ.ศ.2453-2469 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่นาโดยการบํารุง
คลองเริ่มสิ้นสุดลง มีการโยกย้ายศูนย์ราชการจากเมืองนครชัยศรีไปสู่อําเภอพระปฐม ในช่วงระหว่าง
พ.ศ.2453-2460 ยังเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจบ่อยครั้ง ดังน้ันวิธีแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจก็คือ การเพ่ิม
ภาษี ควบคู่กับการเลิกภาษีการพนัน และตัดลดด้านการทํานุบํารุงแหล่งนํ้า ผลสรุปจึงพบว่า  
แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจต้ังแต่พ.ศ.2439-2453 และพ.ศ.2453-2469 มีแนวทางการพัฒนา
แตกต่างกัน ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ต่อเนื่อง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ราษฎรในหลายด้านยังรอคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่เสมอ 

นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ และคณะ (2552) ศึกษาเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมี 
ส่วนร่วมของเยาวชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีศึกษาโรงเรียน
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ทางโรงเรียนยังไม่มีการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยที่เหมาะสม มีปััญหาเร่ืองขยะและความสะอาดของสถานที่ นักเรียนไม่มีส่วนร่วมใน
การแก้้ไขปัญหา เม่ือจัดกระบวนการจัดการความรู้เรื่องขยะมูลฝอยในโรงเรียนโดยผ่่านกระบวนการ
ประชุมกลุ่ม การสาธิต การจัดอบรม การประกวด และสอดแทรกความรู้้เข้ากับวิชาที่เรียนปกติ ทําให้
นักเรียนมีความรู้ จิตสํานึกด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่่างถูกต้องเพ่ิมขึ้นและสามารถนําความรู้ไป
แก้ปัญหาขยะมูลฝอยในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม นักเรียนมีการรักษาความสะอาดของห้องเรียน 
และมีการคัดแยกขยะเพ่ิมขึ้น ส่วนด้านรายได้้ เนื่องจากบริบทของนักเรียนส่วนใหญ่่มีฐานะดีทําให้
ปรากฏผลไม่ชัดเจน รวมทั้งมีการวางแผนดําเนินการด้านการจัดการขยะของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับส้มโอ 

นงนุช อังยุรีกุล และคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอใน
ภาคกลาง ผลการวิจัยด้านเศรษฐกิจการผลิต พบว่า ในจังหวัดนครปฐม ส้มโอพันธ์ุทองดีมีรายได้สุทธิ
เหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ยปีละ 40,572.97 บาท/ไร่ มีความคุ้มค่าในการลงทุนและมีความเส่ียงตํ่ามาก 
และส้มโอพันธ์ุขาวน้ําผึ้งมีรายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสดเฉล่ียปีละ 24,691.49 บาท/ไร่ ไม่มีความ
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คุ้มค่าในการลงทุน แต่มีความคุ้มค่าเม่ือพิจารณาเฉพาะรายจ่ายเงินสดตามพฤติกรรมของผู้ปลูกและ  
มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ในจังหวัดสระบุรี ส้มโอพันธ์ุทองดีมีรายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสดเฉล่ีย
ขาดทุนปีละ -1,045.18 บาท/ไร่ ไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน แม้ว่าจะพิจารณาเฉพาะรายจ่ายเงินสด
ตามพฤติกรรมของผู้ปลูกแล้วก็ตาม ในจังหวัดนครนครนายก ส้มโอพันธ์ุทองดีมีรายได้สุทธิเหนือ
ต้นทุนเงินสดเฉล่ียปีละ 8,326.36 บาท/ไร่ มีความคุ้มค่าในการลงทุนและมีความเสี่ยงตํ่ามาก  
ในจังหวัดปราจีนบุรี ส้มโอพันธ์ุทองดีมีรายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ยปีละ 17,817.76 บาท/ไร่  
มีความคุ้มค่าในการลงทุนและมีความเสี่ยงตํ่า ในจังหวัดชัยนาทส้มโอพันธ์ุขาวแตงกวามีรายได้สุทธิ 
เหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ยปีละ 7,241.25 บาท/ไร่ ไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน แต่มีความคุ้มค่าเม่ือ
พิจารณาเฉพาะรายจ่ายเงินสดตามพฤติกรรมของผู้ปลูกและมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และในจังหวัด
สมุทรสงคราม ส้มโอพันธ์ุขาวใหญ่มีรายได้สุทธิเหนือต้นทุนเงินสดเฉลี่ยปีละ 29,452.49 บาท/ไร่  
มีความคุ้มค่าในการลงทุนและมีความเสี่ยงตํ่ามาก ศักยภาพด้านการผลิตของผู้ปลูกส้มโอค่อนข้างตํ่า 
และด้านการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง การรวมกลุ่มกันในระดับตํ่า ความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง มีความเข้มแข็ง โอกาสและความสามารถในการแข่งขันในการประกอบ
อาชีพอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยด้านเศรษฐกิจการตลาดพบว่า ผลผลิตส้มโอที่เก็บเกี่ยวได้ใน  
ภาคกลาง (รวมพิจิตร) สามารถอุปทานส้มโอได้ตลอดท้ังปี ผู้ปลูกขายส้มโอให้กับผู้รวบรวมร้อยละ 
47.02 ของปริมาณทั้งหมด รองลงไปได้แก่ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ส่งออก ผู้บริโภคและตัวแทนของ  
ผู้ค้าส่งร้อยละ 25.85, 10.85, 10.56, 5.69 และ 0.31 ตามลําดับ โดยผู้รวบรวมมีส่วนเหลื่อม
การตลาดร้อยละ 22.22 ผู้ค้าส่งมีร้อยละ 50 ผู้ค้าส่งมือ 2 มีร้อยละ 18.16 ตัวแทนของผู้ส่งออกมี 
ร้อยละ 25.21 ส่วนผู้ส่งออกกรณีฝากขายมีความเสี่ยงกับราคาท่ีได้รับปลายทางเป็นอย่างมาก 

กฤษณา กฤษณพุกต์ และคณะ (2551) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตและการออกดอกของส้มโอพันธ์ุทองดีและขาวนํ้าผึ้ง โดยทําการศึกษาการออกดอกของ
ส้มโอพันธ์ุทองดีและขาวนํ้าผึ้งในช่วงที่ทําการกักน้ําเพ่ือให้ออกดอก และการเปล่ียนแปลงระดับ
คาร์โบไฮเดรตและไนโตรเจนในใบในช่วงกักนํ้า และในใบที่อายุต่างๆ เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการ
ออกดอกและอาหารสะสมในต้นส้มโอ โดยทําการศึกษากับต้นส้มโออายุ 6 ปี ซ่ึงเริ่มให้ผลผลิตแล้วท่ี
สวนส้มโอในอําเภอนครชัยศรี จํานวน 2 สวน และสวนส้มโอในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 1 สวน ทําการบันทึกข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดการสวน ในช่วงที่มีการกักน้ําทําการบันทึก 
ค่าความช้ืนในดิน จํานวนช่อดอกท่ีเกิดหลังการกักนํ้า ลักษณะช่อดอก ลักษณะดอก ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตและไนโตรเจนในใบท่ีอายุต่างๆ พบว่า เกษตรกรมีการจัดการสวนส้มโอในลักษณะ
เดียวกันแต่ดูแลได้ดีต่างกัน ทุกสวนใช้วิธีกักนํ้าประมาณ 2-3 สัปดาห์ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึง
ต้นเดือนธันวาคม ทําให้ความช้ืนในดินลดลงประมาณ 2% ส้มโอจะมีการออกดอกหลังขึ้นนํ้าอีกครั้ง 
ประมาณ 17-22 วัน โดยพันธ์ุขาวนํ้าผึ้งมีการออกดอกเร็วกว่าพันธ์ุทองดีเล็กน้อย พบว่าช่อดอกของ
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ส้มโอเป็นแบบ cymose มี 5 ลักษณะ ส่วนใหญ่เป็นแบบหน่ึงช่อมีหลายดอก แต่ละช่อมีประมาณ 5-7 
ดอก ซ่ึงในสวนท่ีมีการจัดการดีจะมีช่อดอกลักษณะน้ีมากกว่าสวนท่ีมีการดูแลน้อยกว่าดอกของส้มโอ
ทั้งสองพันธ์ุมีขนาดใกล้เคียงกัน มีกลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ กลีบดอก 4-5 กลีบ เกสรเพศผู้ประมาณ  
30 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในใบจะเพิ่มข้ึนเม่ือสิ้นสุดการกักนํ้าและลดลง  
หลังให้น้ํา 1 สัปดาห์และตํ่าสุดในช่วงออกดอก ขณะท่ีปริมาณไนโตรเจนจะค่อนข้างคงท่ีตลอดช่วง
การกักน้ําจนให้นํ้าอีกคร้ัง ส่วนปริมาณคาร์โบไฮเดรตในใบที่อายุต่างกันพบว่ามีแนวโน้มลดลงเม่ืออายุ
ใบเพ่ิมขึ้น ส่วนไนโตรเจนมีค่าค่อนข้างคงที่ในทุกอายุใบ การศึกษาในคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะว่า  
ควรมีการดูแลจัดการสวนให้ดี เพ่ือให้ต้นมีความสมบูรณ์ ซ่ึงน่าจะทําให้มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตภายใน
ต้นเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีการออกดอกท่ีดีและมีคุณภาพเพ่ือทําให้การผลิตส้มโอมีคุณภาพดีโดยต้น  
ไม่โทรมเร็ว 

สมพร ณ นคร (2551) ศึกษาเรื่อง การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตลุ่มนํ้า
ปากพนังเพ่ือการผลิตส้มโอให้มีคุณภาพ ผลการดําเนินโครงการในครั้งน้ีได้เครือข่ายของเกษตรกร 
ผู้ปลูกส้มโอในอําเภอปากพนัง ขนอม และสิชล ประกอบด้วยกลุ่มย่อยจํานวน 10 กลุ่ม มีสมาชิก 100 
คน การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกร จํานวน 10 กลุ่มๆ ละ 10 ครั้ง ผลการดําเนินโครงการ
สามารถดําเนินแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนด และเป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร และจากผล
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกร จํานวน 10 กลุ่ม สมาชิก 100 คน พบว่า ข้อมูลท่ัวไปของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นเพศชายร้อยละ 81 เป็นเพศหญิงร้อยละ 19 มีการศึกษาส่วนใหญ่
ค่อนข้างตํ่า ร้อยละ 76 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อายุเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 50-60 ปี ร้อยละ 50 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 27 อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 20 อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 2 และอายุตํ่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 2 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอ ระหว่าง 1-10 ไร่ ร้อยละ 61 และเกษตรกรส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการทําสวนส้มโอระหว่าง 6-10 ปี หลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีพ้ืนท่ีละ 10 คร้ัง พบว่า 
เกษตรกรมีความคิดเห็น การรับรู้ และสามารถนําผลจากการรับรู้ไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมใน
ระดับมากทุกด้านที่ทําการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรกรมีความ
คิดเห็นต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการรับรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนําไปใช้ปฏิบัติ
หลังจากฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติทุกด้านท่ีวัดและ
ประเมินผล และจากการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ในการทําสวนส้มโอของเกษตรท่ี
กําหนดให้เป็นตัวแปรต้น กับการผลิตส้มโอที่มีคุณภาพเพ่ือการส่งออกที่กําหนดให้เป็นตัวแปรตาม 
พบว่า เกษตรกรที่มีประสบการณ์มากสามารถผลิตส้มโอท่ีมีคุณภาพส่งออกได้มากกว่าเกษตรกรที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า คือ เกษตรกรที่มีประสบการณ์ 1-5 ปี สามารถผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออกได้
เฉลี่ยร้อยละ 52.12 มีประสบการณ์ 6-10 ปี สามารถผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออกได้เฉลี่ยร้อยละ 57.31 
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มีประสบการณ์ 11-15 ปี สามารถผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออกได้เฉลี่ยร้อยละ 60.00 มีประสบการณ์ 
16-20 ปี สามารถผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออกได้เฉลี่ยร้อยละ 62.50 และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี 
สามารถผลิตส้มโอเพื่อการส่งออกได้เฉลี่ยร้อยละ 80 โดยประสบการณ์ของเกษตรกรกับคุณภาพ
ผลผลิตส้มโอ มีความสัมพันธ์กันทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญย่ิง 

ณัฏฐินี อนันตโชค (2552) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการสกัดและพัฒนาคุณภาพ 
ของน้ํ า มันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอระดับห้องปฏิ บั ติการเ พ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ 
เชิงอุตสาหกรรม พบว่า การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอด้วยวิธีการกลั่นด้วยนํ้าจะให้
ปริมาณนํ้ามันหอมระเหยท่ีสกัดได้มากกว่าวิธีอ่ืน และได้นํ้ามันที่ใส ไม่มีสี แต่มีกลิ่นเหม็นเหมือน 
เพคตินต้มสุก การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของนํ้ามันหอมระเหยที่สกัดได้ในแต่ละวิธีโดย TLC 
และ GC-MS พบว่า มี limonene เป็นองค์ประกอบหลัก และสารกลุ่ม monoterpene อ่ืนๆ ปริมาณ
เล็กน้อย ได้แก่ alpha-pinene, sabinene, beta-pinene, beta-myrcene, alpha-
phellandrene, trans-carveol, cis-carveol และ carvone ความแตกต่างของปริมาณและชนิด
ขององค์ประกอบทางเคมีดังกล่าวของน้ํามันหอมระเหยแต่ละตัวอย่างขึ้นอยู่กับวัตถุดิบเป็นสําคัญ โดย
มีผลจากวิธีการสกัดเล็กน้อย ความพยายามในการกําจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของนํ้ามันหอมระเหยที่
ได้จากการกลั่นด้วยนํ้า พบว่า การสกัดด้วยนํ้า และการใช้ซิลิกาเจลเป็นตัวดูดซับน้ันมีผลทําให้นํ้ามัน
หอมระเหยมีกลิ่นหอมข้ึน นอกจากน้ีพบว่า การเก็บน้ํามันหอมระเหยท่ีกลั่นได้จากเปลือกส้มโอเป็น
เวลามากกว่า 2 เดือน กลิ่นเหม็นดังกล่าวจะจางลงได้ ดังน้ันการสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากเปลือก  
ส้มโอด้วยการกลั่นด้วยนํ้า และการกําจัดกลิ่นเหม็นด้วยการสกัดนํ้ามันหอมระเหยด้วยนํ้า การผ่าน  
ซิลิกาเจล และเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน จะได้นํ้ามันหอมระเหยที่มีปริมาณมาก และมีกลิ่นหอมข้ึน 
วิธีดังกล่าวจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม ได้น้ํามันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอที่มีคุณภาพ และต้นทุนตํ่า 
เหมาะสําหรับนําไปปรับปรุงใช้สําหรับการผลิตน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกส้มโอในระดับ
อุตสาหกรรม 

พงษ์นาถ นาถวรานันต์ และคณะ (2553) ศึกษาเร่ือง โครงการการพัฒนาการเชื่อมโยง
องค์ความรู้การผลิตส้มโอสู่เกษตรกร จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาในการผลิตส้มโอของ
เกษตรกร ได้แก่ โรคและแมลง ต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาปุ๋ยเคมีและสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
อาการผลร่วงก่อนการเก็บเกี่ยว กิ่งพันธ์ุไม่ดี สภาพแวดล้อมเส่ือมโทรม เช่น สภาพดินเสื่อมโทรมไม่
ระบายน้ํา ดินเป็นกรด สภาพภูมิอากาศแปรปรวน คุณภาพของผลส้มโอไม่สมํ่าเสมอและปริมาณ
ผลผลิตตกตํ่า ขณะท่ีปัญหาและอุปสรรคในการจําหน่ายส้มโอของเกษตรกร ได้แก่ คุณภาพของผล 
ส้มโอ การคัดขนาดส้มโอเพ่ือการส่งออกมีมาตรฐานสูง ไม่มีตลาดสําหรับรองรับส้มโอที่ตกเกรดไม่
สามารถส่งออกได้ ส้มโอจากต่างจังหวัดเข้ามาขายในพ้ืนที่ ราคาขายตกตํ่าและถูกกดราคา ปัญหาด้าน
การตลาดของเกษตรกร ได้แก่ ปัญหาด้านราคาผลผลิตท้ังส้มโอที่ส่งออกและขายในท้องถิ่นซ่ึง
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เกษตรกรได้ราคาตํ่า ขณะที่ต้นทุนสูงมากข้ึน นอกจากนั้นปัญหาของส้มโอจากนครปฐมในความเห็น
ของผู้บริโภคและผู้จําหน่ายในท้องถิ่นคือคุณภาพของผลส้มโอท่ีไม่สมํ่าเสมอ 

จากปัญหาการผลิตท่ีเกษตรกรประสบอยู่สามารถวิเคราะห์ได้ว่า องค์ความรู้ที่เกษตรกร
ต้องการในการแก้ปัญหาการผลิตส้มโอ ได้แก่ การป้องกันกําจัดโรคและแมลง การจัดการธาตุอาหาร
และการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม การคัดเลือกพันธ์ุและการเตรียมก่ิงพันธ์ุ การจัดการดินและปรับปรุงดิน 
การดูแลรักษาระหว่างการออกดอกและการติดผลและการตลาด นอกจากนั้นจากการรวบรวมและ
สํารวจองค์ความรู้เกี่ยวกับส้มโอพบว่า องค์ความรู้ที่เกษตรกรต้องการสําหรับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ผลิตส้มโอบางส่วนกระจายอยู่ตามหน่วยงานราชการ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
ศูนย์วิจัยด้านพืชต่างๆ มหาวิทยาลัย แหล่งทุนวิจัย วารสารทางวิชาการและหนังสือต่างๆ อย่างไร 
ก็ตามพบว่ามีองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับส้มโอบางส่วนท่ีต้องรอผลงานวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือ
นํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาการผลิตส้มโอ นอกจากนั้นยังมีภูมิปัญญาของเกษตรกรในการผลิตส้มโอท่ี
เกิดจากประสบการณ์ของเกษตกรเอง ซ่ึงอาจจะต้องได้รับการยืนยันความรู้น้ันในด้านวิชาการ  

จากผลการวิจัยซ่ึงพบว่า มีองค์ความรู้มากมายเก่ียวกับส้มโอกระจายอยู่ในแหล่งต่างๆ 
ดังน้ันปัญหาของเกษตรกรในการผลิตส้มโอบางปัญหานั้นจึงสามารถแก้ไขได้โดยการได้รับองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม แต่ต้องมีวิธีในการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือสื่อสารความรู้ที่เหมาะสม
สําหรับเกษตรกร ซ่ึงรูปแบบการส่ือสารความรู้การผลิตส้มโอสู่เกษตรกรที่เหมาะสมตามความต้องการ
ของเกษตรกร ได้แก่ การฝึกอบรมร่วมกับการศึกษาดูงานพร้อมกับมีเอกสารแนะนํา เช่น คู่มือการ
ผลิตส้มโอ รูปแบบของการฝึกอบรมที่เหมาะสมคือ มีวิทยากรเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความ
เช่ียวชาญ การศึกษาดูงานน้ัน เกษตรกรมีความเห็นว่าควรดูสวนส้มโอท่ีประสบความสําเร็จในการผลิต
ส้มโอและมีการจัดการสวนที่ดี มีสภาพพ้ืนที่และระบบปลูกที่ใกล้เคียงกับสวนส้มโอในเขตจังหวัด
นครปฐม เพ่ือเกษตรกรจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง สําหรับเอกสารแนะนําควรเป็นเอกสารท่ี
เข้าใจง่าย ไม่ใช้ภาษาเชิงวิชาการมากเกินไป 

นงนุช อังยุรีกุล และคณะ (2555) ศึกษาเรื่อง โครงการการประเมินความเสียหายจาก
อุทกภัย ปี 2554 เพ่ือการฟ้ืนฟู กรณีศึกษาสวนส้มโอสายพันธ์ุที่ได้สินค้าคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ผลการวิจัยพบว่า มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือประเมินความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554 ของ
ชาวสวนส้มโอสายพันธ์ุที่ได้สินค้าคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Protected Geographical 
Indication : GI) ศึกษาลักษณะความต้องการความช่วยเหลือ วิเคราะห์หาอัตราความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมต่อการฟ้ืนฟู และขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือท่ีตรงตามความต้องการ โดยการวิเคราะห์
และประเมินค่าความเสียหายใช้แนวคิดการวิเคราะห์ทางการเงินและสายพันธ์ุส้มโอ GI ได้แก่  
พันธ์ุทองดี และขาวน้ําผึ้งที่จังหวัดนครปฐม และพันธ์ุขาวแตงกวาที่จังหวัดชัยนาท ที่ได้รับผลกระทบ
จากอุทกภัย ปี 2554 ผลวิจัยจะใช้เป็นแนวทางและคําตอบต่อภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องที่ต้องเป็นผู้ให้
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ความช่วยเหลือได้นําไปจัดการต่อ และเป็นแนวทางเพ่ือประยุกต์ใช้ในสินค้าเกษตรชนิดอ่ืนๆ ต่อไปใน
อนาคต การวิจัยใช้ข้อมูลปฐมภูมิรวบรวมจากชาวสวนส้มโอเป้าหมาย สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ทําการ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 43 ตัวอย่าง แบ่งเป็น จํานวน 20 ตัวอย่างจากนครปฐม และ 
23 ตัวอย่างจากชัยนาท และระดมความคิดจากนักวิชาการ/ผู้เช่ียวชาญจากภาครัฐ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ในพ้ืนที่ และผู้นํากลุ่มชาวสวนส้มโอ มีการประชุมระดมความคิดท้ังหมด 5 ครั้ง คือ ระดับนักวิชาการ 
2 ครั้งก่อนออกสํารวจ ระดับนโยบาย 1 คร้ังเพ่ือพิจารณาภาพร่าง 1 ของแบบจําลอง และระดับพ้ืนที่ 
2 คร้ังเพ่ือพิจารณาภาพร่าง 2 จากการปรับปรุงภาพร่าง 1 ของแบบจําลอง การวิจัยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา มีแนวคิดบัญชีฟาร์ม สินทรัพย์ฟาร์ม และโครงสร้างต้นทุนการผลิตของฟาร์ม 
เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์เพ่ือประเมินความเสียหาย และวิเคราะห์หาอัตราความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสม ใช้แนวคิดเก่ียวกับการวัดความคิดเห็นเพ่ือตอบลักษณะความต้องการความช่วยเหลือและ
ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือที่ตรงตามความต้องการ 

ส้มโอเป็นผลไม้ที่มีช่ือเสียง รสชาติอร่อย เป็นที่นิยมของคนไทย และชาวต่างชาติ เป็น
ผลไม้เศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับส้มโอ
ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะศึกษาทางด้านการพัฒนาทางการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ การสร้างเครือข่าย และ
การแปรรูป ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาส้มโอในเรื่องของภูมิปัญญา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวิถีชีวิต
ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีเพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ภูมิปัญญาของเกษตรกร
สวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีต่อไป 
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ความภาคภูมิใจ การสอนของช่างแบบด้ังเดิมเป็นการสอนโดยให้ทําตาม การถ่ายทอดเกิดโดยผู้สอนให้
ความรู้ความชํานาญในกรรมวิธี การทําเป็นลักษณะการสืบทอดและรู้คุณค่า ส่วนการทําเพ่ือการค้า 
ลักษณะงานจะมีความงาม ความคงทน ความภาคภูมิใจ การสอนมีการฝึกหัดโดยตรง จากครูผู้ฝึกฝน 
โดยวิธีการเลียนแบบให้เหมือนของเดิมในท้องถิ่นและวัสดุท้องถิ่น ซ่ึงงานศิลปหัตถกรรมแสดงให้เห็น
ถึงลักษณะภูมิหลัง รูปร่างสีสัน เรื่องราว ลวดลาย การใช้งานมีความสัมพันธ์กับศาสนา เทศกาล และ
พิธีกรรมต่างๆ การถ่ายทอดเทคนิคฝีมือจากคนรุ่นหน่ึงไป ยังคนอีกรุ่นหน่ึงโดยเกี่ยวเน่ืองกับวิถีชีวิต 
ในปัจจุบันการศึกษาหัตถกรรมพ้ืนบ้านในวิทยาลัยมีเน้ือหาท่ีเป็นประเด็นสําคัญ คือเน้นเรื่องเก่ียวกับ
ความภาคภูมิใจ 

Rowe (1988) ได้ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มชาติพันธ์ุสองกลุ่ม คือ กลุ่มชาติพันธ์ุ Batak และ 
Ata เกี่ยวกับวิถีชีวิตทางสังคมสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุทั้งสองมีความแตกต่างกัน
ทางสังคม ความเช่ือในด้านของการจัดการต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พบว่ากลุ่มชาติพันธ์ุทั้งสองมี
ความแตกต่างกัน โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยสําคญสองประการ คือ หนึ่งการเปลี่ยนแปลงของจํานวน
ประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สองเงื่อนไขทางด้าน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ เนื่องจากกลุ่มชาติพันธ์ุดังกล่าวมีการอพยพโยกย้ายจากถ่ิน หนึ่งไปยังอีกถ่ินหน่ึง จาก 
พ้ืนราบไปอยู่พ้ืนที่สูง ดังนั้นปัจจัยทางด้านสังคมแวดลอมทางกายภาพจึงเป็นปัจจัยสําคัญต่อวิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพันธ์ุเหล่านั้น 

De barcza. Gladys Mary Arice (1989) ได้ศึกษาเรื่อง Art heritage in contemporary 
Fijian culture จากการศึกษาพบว่า ศิลปะพ้ืนเมืองของชาวฟิจิเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวฟิจิ  
อันประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เพลง การเต้นรํา ละคร วรรณคดีที่เล่าด้วยปากเปล่า และค้นพบว่า
วิธีการและวัสดุของงานหัตถกรรมได้รับการสืบทอดมาจากสมัยโบราณ การสร้างงานศิลปะพ้ืนเมือง
เป็นไปตามความต้องการของชุมชนที่นําไปแลกเปลี่ยนให้เป็นรายได้ของชุมชน ความเปลี่ยนแปลงของ
การสืบทอดงานศิลปะของชาวฟิจิเป็นไปตามความเจริญของสังคม การผลิตงานจึงมีการทําเป็นรูปแบบ
ที่มีการค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีในการทํางาน การศึกษางาน ศิลปะของชาวฟิจิขาดแคลนคนสอน 
ไม่มีทุนในการศึกษา สิ่งที่สนับสนุนให้ดํารงอยู่ได้คือ การทําในลักษณะอุตสาหกรรมหมู่บ้าน จึงทําให้มี
การดํารงอยู่และมีการสืบทอดเพ่ือเป็นการฟื้นฟู วัฒนธรรมด้วย 

Cartledge (1996) ได้ศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน Doko Gamo ใน
ประเทศ Ethiopia พบว่า ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านมีผลต่อการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน และมีผลต่อ
ความม่ันคงทางสังคม ให้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านท่ีสําคัญ เช่น มีการจัดบรรทัดฐานในการใช้ทรัพยากร 
(Social Norms) การให้ความเคารพต่อการใช้ทรัพยากร (Respect for the Resources) การใช้
ความเคารพต่อผู้นําชุมชน (Respect forLeadership) ความตระหนักต่อระบบนิเวศ (Ecological 
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Awamess) นอกจากนี้ยังพบว่า สังคมมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบย่ังยืน 

Mme Yuwanuch Tinnaluck (2005) ได้ศึกษาเร่ือง การสร้างความรู้และการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน : กระบวนการทํางานร่วมกันระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ พบว่า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคม ไม่เพียงแค่สร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานของการพ่ึงตนเอง แต่ยังทําให้คนในชุมชนเกิดคุณค่าทางจิตใจ และสร้าง
วัฒนธรรมท้องถิ่น ในโลกยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารท่ีมุ่งเน้นความรู้ ความคิด และ
วัฒนธรรมแบบตะวันตก อย่างไรก็ตามถ้าไม่ทําอะไรท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ในท้องถิ่น เด็กรุ่นใหม่จะ
สูญเสียรากฐานทางวัฒนธรรมไป การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์จึงควรมีความสมดุลระหว่างความรู้สากล
และความรู้ในท้องถิ่น ดังน้ันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องไปด้วยกันกับความรู้ท้องถิ่นเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืนในทุกสังคม 

Stowe Dong (2006) ได้ทําการศึกษาเรื่อง The wisdom of the hands จากการศึกษา 
พบว่า การจัดทําโครงการการทํางานไม้ ที่ผู้วิจัยเรียกว่า “ภูมิปัญญาจากงานท่ีทําด้วยมือ” ผู้วิจัยได้
ทดลองในโรงเรียนเคลียร์สปริง ในแมรี่แลนด์ การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์ในการหาหลักฐานและข้อยืนยัน
ที่มารองรับถึงคุณค่า และประสบการณ์ในงานไม้ ซ่ึงงานไม้ดังกล่าวได้จัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
ด้วยการผสมผสานเทคนิคแบบดั้งเดิมเข้ากับกิจกรรมในช้ันเรียน มีการให้ช่างที่เป็น ช่างผู้ชํานาญงาน
ในท้องถิ่น ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างความประหลาดใจแก่เด็กๆ ที่ร่วมในช้ันเรียนงานไม้ และยังเกิด
การคิดค้นในทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การวิจัยพบว่า กรอบทางสังคม ประเพณีเป็นตัวกําหนดการ
แสดงออกในงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านในชุมชน โครงสร้างทางสังคมที่มีความม่ันคงจะมีผลในการ
ทํางานศิลปะพ้ืนบ้าน การมุ่งเน้นถึงความสําคัญในการรักษาวัฒนธรรมและความเป็นท้องถิ่นในงาน
ศิลปะพ้ืนบ้าน รวมทั้งการจัดการศึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 

Balooni, Kalro และ Kamalamma (2008) ได้ศึกษาการสร้างและการจัดการฝายต้นนํ้า
ลําธารแบบชั่วคราว ซ่ึงริเริ่มโดยชุมชนในแม่นํ้าท่ีมีน้ําตามฤดูกาล เพ่ือใช้ประโยชน์จากน้ําตอนใต้ของ
ประเทศอินเดีย ผลการศึกษาพบว่า ฝายต้นนํ้าลําธารมีบทบาทสําคัญในการดํารงชีพของเกษตรกร  
ของเมือง Kumbadaje Panchayaty โดยถือเป็นประเพณีหน่ึงของการ ใช้นํ้าและเป็นแรงขับเคลื่อนท่ี
สําคัญท่ีทําให้ชุมชนริเริ่มก่อสร้างและจัดการสร้างฝายต้นนํ้าลําธาร ทั้งนี้พบว่าหากไม่มีการสร้างฝาย
ต้นนํ้าลําธาร พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะถูกปล่อยรกร้างว่างเปล่า เน่ืองจากไม่มีนํ้าในช่วงฤดูแล้ง 
กิจกรรมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือก่อสร้างฝายต้นนํ้าลําธาร จะเกิดข้ึนมากในระยะการรวบรวม
อุปกรณ์และขั้นตอนในการก่อสร้างโดยผู้นําของกลุ่มเกษตรกรมีบทบาทหลักในกิจกรรมฝายต้นนํ้า 
ลําธารในฐานะตัวแทนของเกษตรกรในกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า ความร่วมมือระหว่าง  
ผู้ตัดสินใจในการจัดสร้างฝายต้นนํ้าลําธารแต่ละแห่งยังมีน้อย การสร้างฝายต้นน้ําลําธารล่าช้า  
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มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากน้ํา แต่ฝายต้นน้ําลําธารส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบการจัดการน้ําในพ้ืนที่น้ี 
ฝายต้นนํ้าลําธารแบบช่ัวคราวมีความเหมาะสมมากกว่าฝายต้นนํ้าลําาธารกึ่งถาวรและถาวร ซ่ึงฝาย 
ต้นนํ้าลําธารแบบกึ่งถาวรและถาวรจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ส่วนใหญ่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเกษตรกรน้อย ดังน้ันการสนับสนุนจากรัฐบาลควรเป็นรูปแบบให้งบประมาณเร่ิมต้นโดย
ให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง 

Grossi (2001) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความตระหนักในบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ประสานความร่วมมือจากชุมชนเพ่ือกําหนดเป้าหมายทางการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความพยายามที่จะประสานความร่วมมือกับชุมชน เพ่ือประสานความร่วมมือจากชุมชน
เพ่ือกําหนดเป้าหมายทางการศึกษา โดยเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพราะครอบครัว
ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เล็กท่ีสุดของสังคมซ่ึงมีความใกล้ชิดกับผู้เรียนมากท่ีสุด และการมีส่วนร่วมท่ี 
มากขึ้นของชุมชนจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ด้านการบริหารจัดการบทบาทหน้าท่ีของชุมชน
และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายทางการศึกษาของชุมชน  
ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านนโยบายและการเตรียมการ ด้านบริหารจัดการ 

Brain (2010) ได้ศึกษาการสื่อสาร การพัฒนา และการอนุรักษ์วัฒนธรรม: กรณีศึกษาของ 
Gullah (กูล่า) และวัฒนธรรมบนเกาะเจมส์ โดยแสดงถึงการสื่อสาร การพัฒนาด้านการพาณิชย์ และ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาว Gullah บนเกาะเจมส์ ทางตอนใต้ของคาโรไรน่า พบว่าด้านการ
ส่ือสารและการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาว Gullah มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากขึ้นอยู่กับสถานที่
อยู่ซ่ึงปราศจากระบบ ความรู้และการสื่อสารสมัยใหม่ตามประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และ
วัฒนธรรมของยุโรป ชุมชนของ Gullah มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของตนเอง และระบบการเมือง
ไม่ได้ใช้ตามระเบียบของโลกสมัยใหม่ นอกจากน้ียังมีการต่อต้านวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และ
การส่ือสารจากภายนอก ผู้ศึกษาเลือกท่ีจะทําตามกระบวนการทางวัฒนธรรมตามหลักทฤษฎีศึกษา
วัฒนธรรมของ James Carey และ Harold Innis โดยแสดงถึงประเด็นการพัฒนามากกว่าห่วงถึง
รายละเอียด และการวิเคราะห์ปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ การสื่อสาร การพัฒนาสมัยใหม่ และการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเห็นได้ว่างานวิจัย 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นงานวิจัยท่ีสามารถเข้าไปเรียนรู้กับวิถีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นได้อย่างลึกซ้ึง 

อีกท้ังยังสามารถประมวลองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ ทั้งน้ีเน่ืองจากภูมิปัญญา
น้ันเป็นวิถีการดําเนินชีวิต  กระบวนการวิจัยท่ีใช้การต้ังคําถามจากภายนอกโดยไม่ได้เข้าไปร่วมเรียนรู้
กับชุมชนนั้นจะไม่สามารถรับรู้ถึงกระบวนการทางภูมิปัญญาได้ 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเห็นได้ว่างานวิจัย 
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นงานวิจัยท่ีสามารถเข้าไปเรียนรู้กับวิถีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นได้อย่างลึกซ้ึง 
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อีกท้ังยังสามารถประมวลองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ ทั้งน้ีเน่ืองจากภูมิปัญญา
น้ันเป็นวิถีการดําเนินชีวิต  กระบวนการวิจัยท่ีใช้การต้ังคําถามจากภายนอกโดยไม่ได้เข้าไปร่วมเรียนรู้
กับชุมชนนั้นจะไม่สามารถรับรู้ถึงกระบวนการทางภูมิปัญญาได้ 
 
อธิบายกรอบแนวคิดการศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํา 
นครชัยศรี 

ภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี เป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
(social capitals) มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับประเทศ และนานาชาติ  
ซ่ึงปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ เกิดจากปัจจัยต่างๆ ต้ังแต่การ
เช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์การดํารงชีพของผู้คนในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษ  
ด้านภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ที่เป็นจุดเช่ือมระหว่างน้ําทะเล และนํ้าจืดที่ไหลมาจากภาคเหนือได้นําพา
ความอุดมสมบูรณ์ให้กับพ้ืนที่ สามารถปลูกส้มโอและพืชพันธ์ุอ่ืนๆ ซ่ึงให้ผลผลิตดีและมีคุณภาพ 
อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสการพัฒนาประเทศและกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทําให้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วส่งผลกระทบต่อวิถี 
การดําเนินชีวิต การลดลงของทรัพยากร ความเส่ือมถอยของทุนทางสังคม วัฒนธรรม วิกฤติเศรษฐกิจ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํา 
นครชัยศรี เป็นพลวัตของสังคมที่ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาและการอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี อันเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชาวสวนส้มโอ ทัศนคติ ค่านิยมของ
คนในท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากผลกระทบของความทันสมัย การให้ความสําคัญกับการศึกษา
โดยให้ความสําคัญกับใบปริญญาทําให้คนในท้องถิ่นออกจากท้องถิ่นของตน กระแสโลกาภิวัตน์ยังส่งผล
ให้การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และกระบวนการการสืบทอดในระบบครอบครัว เครือญาติเร่ิมอ่อนแอลง ส่งผล
ให้คนในท้องถิ่นไม่เห็นคุณค่าและความสําคัญของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสมประสบการณ์ สืบทอด 
ต่อกันมา กระบวนการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถกระทําได้โดยการ
ปลุกจิตสํานึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า และความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างจิตสํานึกของความเป็นคนในท้องถิ่นท่ีจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  

ปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาและการอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศน์ของโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศน์ลุ่มนํ้า ได้แก่ ภาวะน้ําเสีย นํ้าขึ้นน้ําลง น้ําท่วม ทําให้ให้สวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี
เสียหาย ความเป็นเมืองที่เริ่มขยายตัวเข้ามาในชุมชนท้องถิ่น กระแสการพัฒนาให้เกิดความทันสมัย 
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ทําให้มีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาต้ังอยู่บริเวณสองฝั่งแม่นํ้าจํานวนมาก มีตลาดน้ําดอนหวาย วัดไร่ขิงซ่ึง
เป็นแหล่งท่องเท่ียว บ้านจัดสรร และห้างสรรพสินค้า ฯลฯ กระบวนการพัฒนาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบ
ต่อภูมิปัญญาและการอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี  

ปัจจัยด้านชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนภาครัฐ และเครือข่ายเป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนให้ 
ภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีให้ยังคงอยู่ การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีได้ให้ความสําคัญกับการจัดการตนเองโดยได้ศึกษาต้ังแต่ระดับ
ปัจเจก (individual) ระดับองค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Node) และมีการเช่ือมโยงกับชุมชนในฐานะ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (stakholder) และระดับเครือข่าย (Network) การศึกษาทั้ง 3 ระดับนี้สามารถเห็นกลไก
การจัดการตนเองของชาวสวนส้มโอให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น และนําไปสู่การประยุกต์ใช้สู่แนวทางการพัฒนา
ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไปได้ ดังน้ันการศึกษาภูมิปัญญา และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรี ทําให้เกิดแหล่งการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและการอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรี เพ่ือให้วิถีชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีดํารงอยู่อย่างยั่งยืน  

การพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือดําเนินการวิจัยมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ดังน้ี 
1. ปัจจัยด้านกระแสโลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงของโลก โลกปัจจุบันเป็นโลกยุค

ของข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง เรียกยุคน้ีว่า ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) โลกาภิวัตน์ได้หลอมรวมสังคมโลกกลายเป็น
สังคมเด่ียว ทําให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และการมือง 
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อคนในท้องถิ่น ทําให้ชุมชนชนบทเปล่ียนแปลงสู่สังคมเมือง ผู้คนในท้องถิ่น
ต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนสู่ความเป็นเมืองมากขึ้น ก่อให้เกิด “ความทันสมัย แต่ไม่
พัฒนา” ทําให้คนในท้องถิ่นหลงลืมรากเหง้าของตนเอง หลงลืมภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษได้ส่ังสม  
สืบทอดต่อๆ กันมา กระแสโลกาภิวัตน์จึงมีอิทธิพล ส่งผลกระทบก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงต้ังแต่
ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลก การไหล่บ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดําเนิน
ชีวิตของชาวสวนส้มโอท้ังด้านการจัดการตนเอง การสืบทอด และแม้กระทั่งการรุกคืบการเจริญเติบโต
โครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่นที่เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับสังคม
ภายนอกดําเนินไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการประกอบอาชีพทําสวนส้มโอที่มีการขยายขอบเขตไปตาม
จังหวัดต่างๆ เพ่ือให้ทันต่อความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นผลสืบเน่ืองจาก
การที่ประเทศก้าวสู่โลกาภิวัตน์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคมไทย รวมถึงชุมชนและท้องถิ่นต่างๆ อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

2. ปัจจัยด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินรากฐานสําคัญของสังคมไทย กระบวนทัศน์การพัฒนา
ประเทศที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสังคมไทยปัจจุบันอย่างต่อเน่ืองได้นํามาสู่การค้นหา
แนวทางท่ีสอดคล้องกับวิถีของสังคมไทยมากขึ้นและแนวคิด “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ที่มุ่งศึกษาถึงวิถี
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องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับชุมชน นับว่าเป็นกระบวนทัศน์ทางเลือกประการหน่ึงที่สังคมไทยให้ความ
สนใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจุดเน้นที่สําคัญคือการนําความองค์ความรู้จากวิถีการปฏิบัติของชุมชน  
ที่สอดคล้องกับชุมชน เอ้ืออาทรต่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบใหม่ให้
กลมกลืนไม่ขัดแย้งกัน เช่น การจัดการตนเองภายใต้องค์ความรู้ของชุมชน การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม การส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น การนําแนวคิดภูมิปัญญาท้องถ่ินมาเป็นกรอบคิดในการศึกษา
จะสะท้อนให้เห็นกระบวนการการพัฒนาหน่วยย่อยระดับฐานราก (area –based approach) ซ่ึงถือ
เป็นทุนพ้ืนฐานและเป็นปราการสําคัญของสังคมไทยกับพลวัตการพัฒนาจากภายนอก 

3. ปัจจัยด้านการเปล่ียนกระบวนทัศน์พื้นฐานเพื่อการเปล่ียนแปลงสังคมไทย ตลอด 4 
ทศวรรษของการพัฒนาที่อาศัยแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเคร่ืองมือในการ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ความทันสมัยโดยมุ่งเน้นโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ละเลยมิติการพัฒนา
ด้านอ่ืนๆ เช่น ระบบความสัมพันธ์ของครอบครัว ระบบการศึกษาที่เอ้ือต่อการดํารงอยู่ของชุมชน  
การพัฒนาคนท่ีมุ่งพัฒนาประเทศสู่ความเป็นนิค อันเป็นปัจจัยนําพาแรงงานชนบทสู่สังคมเมือง ส่งผล
ให้ระบบชุมชนท่ีเป็นฐานรากเร่ิมอ่อนแอ เป็นต้น นอกจากนี้นโยบายการนําพาประเทศที่ไม่สมดุล
ระหว่างภาคประชาชนพ้ืนฐานกับชุมชนเมืองก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างรายได้ ส่งผลให้เกิดความ
แตกแยกและไม่สมดุลต่อการพัฒนา การศึกษากระบวนทัศน์พ้ืนฐานกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมไทยจะช่วยเสริมให้การศึกษาได้มองเห็นความเชื่อมโยงของการพัฒนาในแต่ละช่วงทศวรรษที่
ผ่านมา และจะเสริมสร้างความตระหนักให้เห็นถึงคุณภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะเป็นวิถีชีวิต
ฐานรากของสังคมไทย 

4. ปัจจัยด้านกระบวนทัศน์และความหมายเกี่ยวกับการพัฒนา การทําความเข้าใจท่ีมา
และกระบวนทัศน์การของการพัฒนา เริ่มต้ังแต่แนวคิดการพัฒนากระแสหลักที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจเป็น
เครื่องช้ีวัดความเจริญของประเทศ ตลอดถึงการนําเอาระบบทุนนิยมเป็นตัวนํา ส่งผลให้เกิดการ 
ไหลบ่าทางวัฒนธรรมตะวันตกสู่ประเทศกําลังพัฒนาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ผลของแนวคิดการพัฒนา
ดังกล่าวได้คุกคามและมองข้าม “คุณค่า” ของสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นพ้ืนฐานของประเทศต่างๆ 
มีการนํากระบวนทัศน์ตามความหมายตะวันตกสู่ระบบต่างๆ ของประเทศกําลังพัฒนา เช่น การศึกษา
แบบแยกส่วน การให้ความสําคัญกับการผลิตมากว่าคุณค่าทางจิตวิญญาณและการอยู่ร่วมกัน การมุ่ง
ความสุขส่วนบุคคลมากว่าความสุขของผู้คนและขาดความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผลกระทบ
ต่างๆ ได้ส่งผลให้ประเทศกําลังพัฒนาต่างๆ ได้ย้อนกลับมาทบทวนทิศทางการพัฒนาบนฐานวิถีชีวิต
ประเทศเป็นสําคัญ เช่น ประเทศภูฎานได้กําหนดนโยบาย “ความสุข” เป็นการขับเคลื่อนทิศทาง
ประเทศ ประเทศไทยได้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทุกระดับและทุกมิติใน
สังคมไทย แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาจะเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการสะท้อนจุดเช่ือม
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ระหว่างการพัฒนาตามกระบวนทัศน์เดิมกับแนวคิดการพัฒนาทางเลือกในปัจจุบัน นอกจากน้ียัง
สะท้อนให้เห็นถึงการเช่ือมโยงระหว่างภูมิปัญญากับการพัฒนาประเทศ  

5. ปัจจัยด้านทุนทางสังคม และวัฒนธรรม สังคมและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์และ
ภูมิคุ้มกันสําคัญของสังคมไทย สังคมและวัฒนธรรมเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของ
ผู้คนในแต่ละบริบท และเป็นกลไกสําคัญต่อการเช่ือมโยงผู้คนในฐานะสมาชิกในชุมชนน้ันๆ  
ได้ตระหนัก หวงแหน อนุรักษ์และพัฒนาท้องถิ่นตนเองให้มีการพัฒนา การเข้าใจถึงวิถีสังคมและ
วัฒนธรรมได้อย่างถ่องแท้แล้วจะสามารถนําสู่การออกแบบการพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
ได้ตามแนวคิดการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” การศึกษาครั้งน้ีนําเอาแนวคิดทุนทางสังคม 
และวัฒนธรรมเป็นฐานในการศึกษาและสังเคราะห์ให้เห็นถึงบริบทที่เป็น “อัตลักษณ์” ของพ้ืนท่ี และ
วิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสของการพัฒนา 

6. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนา วัฒนธรรมในฐานะที่เป็นวิถีชีวิตและเคร่ือง 
บ่งบอกเอกลักษณ์ของชุมชนได้ถูกนํามากําหนดให้เป็นทั้งนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ 
บนสมมติฐานที่ว่าการพัฒนาประเทศบนฐานวัฒนธรรมจะนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน (sustainable 
development) การศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมท้ังในด้านองค์มติ (concepts)  
อันเป็นพ้ืนฐานของการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีวัฒนธรรม ศึกษาถึงภูมิปัญญาท่ีมากกว่า
รูปธรรมท่ีปรากฏให้เห็นจากภายนอก ในด้านองค์พิธีการ (usages) เป็นการมองถึงองค์ประกอบต่างๆ 
ที่เกิดข้ึนและนําพาภูมิปัญญาน้ันๆ ให้ให้มีพลวัตและหล่อหลอมให้เกิดเป็นสังคมและวัฒนธรรมใน
บริบทนั้นผ่านขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิต องค์กร (Organization) ได้แก่ องค์กร สถาบัน สมาคมหรือ
สโมสร ซ่ึงได้ต้ังขึ้นอย่างมีระเบียบและระบบ กล่าวคือมีกฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับ และ 
องค์วัตถุ (Instrumental and symbolic objects) ซ่ึงมีความหมายถึงรูปร่างสามารถจับต้องได้
เรียกว่า วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ เคร่ืองมือเครื่องใช้ในระบบการเกษตร ระบบการอุตสาหกรรมและ
เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวัฒนธรรม เป็นต้น แนวคิดน้ีจะเป็นฐานสําคัญมองวัฒนธรรมในฐานเคร่ืองมือ
การพัฒนาและดับฐานราก (Community based approach) 

7. ปัจจัยด้านการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่ รุ่น ตลอดถึงกระบวนการปรับตัวให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์นับว่าเป็นความรู้แบบ “เฉพาะ” ที่แฝงอยู่กับวิถีชีวิตและวิถีการ
ปฏิบัติของผู้คนในสังคมไทย เป็นความรู้แฝง (Tacit Knowledge) ที่จับต้องไม่ได้ แต่เต็มไปด้วยคุณค่า
หากมีการถ่ายทอดและเป็นบทเรียนถ่ายทอดสู่สังคม (Explicit Knowledge) ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาทั้งต่อท้องถิ่นและสังคมโดยการนําแนวคิดการจัดการความรู้เป็นฐาน การศึกษาครั้งน้ีจะ
สะท้อนภาพให้เห็นถึงกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่เป็นพลวัตอยู่ในชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี และนอกจากน้ียังเป็นกรอบในการอธิบายถึง
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กระบวนการถ่ายทอดทั้งระดับครอบครัว ชุมชน องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง และหน่วยงานภายนอกชุมชนท่ี
เข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบต่างๆ ล้วนเป็นปัจจัยนํามาสู่กระบวนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวน
ส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีซ่ึงดํารงอยู่ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของพลวัตโลก บนฐานการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ การให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นซ่ึงเป็นทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นนอกจากจะนําไปสู่กระบวนการพัฒนาที่นําไปสู่ความย่ังยืนแล้ว การพัฒนา 
บนฐานทุนประสบการณ์เหล่าน้ีจะเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ย้อนกลับคืนสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง
ด้วย อย่างไรก็ตามบนฐานกระบวนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เกษตรกรชาวสวนส้มโอต้องมีการเรียนรู้และ
ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด 
ความต้องการของผู้บริโภค นโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทต่อการประกอบอาชีพของ
ชาวสวน ความเจริญก้าวหน้าทางโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาอย่างต่อเน่ืองเป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้ว
นําไปสู่แนวทางการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูที่เหมาะสม 

 กรอบแนวคิดน้ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเบ้ืองต้นเพ่ือประกอบการศึกษา แต่ทั้งน้ีไม่ได้เป็น
ข้อจํากัดในการศึกษาหรือในการพัฒนาประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการศึกษา เน่ืองจาก
ธรรมชาติของการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจะให้ความสําคัญกับองค์ความรู้ที่เกิดข้ึน
ระหว่างกระบวนการศึกษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Globalization
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

Self-Management 

ภาครัฐ 

ชุมชน/ท้องถ่ิน เครือข่าย 
Local Knowledge 

Social Capials: 
วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน/การจัดการ
ความรู้ 

การอนุรักษ์ฟื้นฟู  

ภูมิปัญญา 
 

แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟู 

การปรับตัว 

โลกาภิวัฒน ์

นโยบายภาครัฐ 

ความต้องการตลาด 

ความเจริญโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 
 

 
บทที ่3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรี ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย
ตามลําดับ ดังนี้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1. ศึกษาภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ปัญหาและอุปสรรคการสืบทอด 

ภูมิปัญญา และแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์สวนส้มโอนครชัยศรี ศึกษาสภาพ
สังคมปัจจุบันเพ่ือศึกษาทวิลักษณ์ของความเป็นเมืองกับความเป็นสังคมเกษตร ศึกษากระบวนการ 
สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น แนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 

2. ศึกษากระบวนการฟ้ืนฟู สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจากภัยพิบัติอุทกภัย  เน่ืองจาก
แม่นํ้านครชัยศรีเป็นแหล่งรับนํ้าท่วมเพ่ือระบายนํ้าออกสู่ทะเล สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีในเขต
ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จํานวนกว่า 5,000 ไร่ ถูกนํ้าท่วม
ต้ังแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ต้นส้มโอตายเป็นจํานวนมาก  
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นรุนแรงและกว้างขวางมาก เช่น ในอําเภอสามพรานซ่ึงเป็นพ้ืนที่ปลูกส้มโอ 
กว่า 80% ของจังหวัดนครปฐมนั้นน้ําได้ท่วมสวนส้มโอไปท้ังหมด (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,  
2554 : 3) การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิธีการดําเนินการวิจัยแบบปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) กับชุมชน โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระบวนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูภายหลังภัยพิบัติ
อุทกภัย โดยเริ่มต้ังแต่การเตรียมการป้องกันอุทกภัย จนกระท่ังถึงกระบวนการฟ้ืนฟูภายหลังน้ําลด 
เข้าสู่สภาพปกติ 

ขอบเขตพื้นที่ 
พ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม เน่ืองจากตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวน
ส้มโอ และมีพ้ืนที่ในการปลูกส้มโอมากที่สุดในจังหวัดนครปฐม โดยตําบลบางเตยมีพ้ืนที่ปลูกส้มโอ 
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จํานวน 1,100 ไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 1,720 ผล/ไร่ ตําบลทรงคนองมีพ้ืนที่ปลูกส้มโอ จํานวน 3,743 ไร่  
มีผลผลิตเฉล่ีย 1,500 ผล/ไร่ (สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน, 2551– 2553 : 1-23)  
และเป็นพ้ืนทียุ่ทธศาสตร์ริมแม่น้ํานครชัยศรี ซ่ึงความเจริญอันเน่ืองมาจากความทันสมัยเข้ามาอยู่ร่วมกับ
วิถีเกษตร และเป็นพ้ืนที่ที่สวนส้มโอได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 
พ.ศ.2554  
 
ข้ันตอนการศึกษาวิจัย  

เพ่ือให้การศึกษาวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น  
2 ระยะ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาภูมิปัญญา และการ
ดํารงอยู่ของภูมิปัญญาเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 

ระยะที่ 2 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) 
โดยศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจาก 
ภัยพิบัติอุทกภัย 

  
ระยะท่ี 1  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาภูมิปัญญา และการดํารงอยู่
ของภูมิปัญญาเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

 การศึกษาภูมิปัญญาและการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี  
ในระยะท่ี 1 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์คือ  
1) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 2) เพ่ือศึกษาบริบทของพ้ืนที่ตามสภาพจริงเพ่ือให้
ได้ข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุดตามขอบเขตการศึกษาและข้อมูลต้องสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
3) เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานของการวิจัยซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาแนวคิด และการออกแบบ
ขั้นตอนการวิจัยในระยะต่อไป ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ซ่ึงเป็นผู้มี
บทบาทสําคัญท้ังการถ่ายทอดภูมิปัญญาการปฎิบัติและวิถีการฟ้ืนฟูสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี  
ในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพทั้งวิธีการอุปทาน (Inductive 
Approach) ซ่ึงเป็นการเร่ิมต้นจากข้อมูลดิบหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ จากน้ันพัฒนามาเป็นแนวคิดและ
ความสัมพันธ์เพ่ือการประมวลเป็นข้อสรุปในตอนท้าย รูปแบบการศึกษาจะมีลักษณะองค์รวม 
(Holistic Approach) กล่าวคือจะพยายามไม่แยกส่วนข้อมูลต่างๆ จนสูญเสียการเช่ือมโยงถึงฐานราก
ที่มาของข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือให้การศึกษาเป็นการมองปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในลักษณะการนําเอาข้อมูลมา
เช่ือมโยงกันและกัน (เบญจา ยอดดําเนิน-แอตติกจ์ และกาญจนา ต้ังชลทิพย์, 2552 : 2)  
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การศึกษาระยะท่ี 1 แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1  

ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาสวนส้มโอ  
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญของ 
ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี มีการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการ
รวบรวมเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้ทําการทบทวนทฤษฏี เอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี และบริบทของลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี และ
เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  วิธีการดําเนินการศึกษา  
  1. เก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Research) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Source) ซ่ึงศึกษาข้อมูลจากเอกสารก่อนท่ีจะเข้าไป 
เก็บข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งค้นคว้าเพ่ิมเติมในขณะที่เก็บข้อมูลในภาคสนามและหลังจากเสร็จสิ้น
การศึกษาภาคสนามโดยศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังน้ี  
1) หอสมุดแห่งชาติ 2) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล 3) ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและ 
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 4) ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 5) ห้องสมุดปรีดี 
พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งวิทยาเขตบางเขน 
และวิทยาเขตกําแพงแสน 7) สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
8) หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 9) การสืบค้นข้อมูลจาก Internet 
 2. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้มีขั้นตอนการศึกษาและเก็บข้อมูล  
เริ่มจากการวิเคราะห์และระบุปัญหาการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส้มโอในภาพกว้างๆ ข้อมูลส่วนน้ีจะเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือการสืบค้นข้อมูลเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับส้มโอนครชัยศรี วิถีภูมิปัญญาด้านต่างๆ 
กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง บริบทของชุมชนลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีในมิติต่างๆ  
 3. จากการทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง นําไปสู่การกําหนดแนวคิดการวิจัยเพ่ือให้มี
แนวทางที่ชัดเจน และกรอบของการศึกษาที่มีทิศทางมากย่ิงขึ้น หลีกเล่ียงประเด็นการศึกษาที่มีความ
ซํ้าซ้อนกันซ่ึงจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมต่างๆ พบว่ามีผู้สนใจศึกษาวิจัยเก่ียวกับส้มโอเป็น
จํานวนมาก เพ่ือให้เห็นความแตกต่างจากงานวิจัยอ่ืนๆ ผู้วิจัยได้เลือกประเด็นการศึกษาที่เช่ือมโยงกับ
วิถีการดําเนินชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดการตนเอง โดยเฉพาะได้กําหนดช่วงระยะเวลาการศึกษา
หลังภัยพิบัติอุทกภัยปีพ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็นช่วงวิกฤติที่มีผลกระทบต่อชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
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 ข้ันตอนท่ี 2  
ศึกษาภาคสนาม โดยศึกษาตั้งแต่บริบทของชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพสังคม และ

วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา การศึกษา  
การปกครอง สาธารณสุข ความผูกพันต่อชุมชน ศึกษาภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรีในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงวิถีภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีอย่างรอบด้าน 
โดยการลงพ้ืนที่สํารวจจากพ้ืนที่จริง 
 วิธีการดําเนินการศึกษา 
  1. ศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งกายภาพ ชีวภาพ ความเป็นอยู่ การทํางาน 
ความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน 
ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้ประยุกต์จากแนวคิดวิถีชุมชุม เคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาบริบทชุมชน
และเป็นเครื่องมือในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนต้ังแต่ระยะเริ่มต้นของการศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือให้
เกิดความคุ้นเคยและสามารถเก็บข้อมูลให้ได้อย่างครบถ้วนมากท่ีสุด 
 2. ข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นที่ ผู้วิจัยจะรวบรวมและสังเคราะห์เน้ือหาตามประเด็น
การศึกษาท่ีได้กําหนดไว้ก่อนการเก็บข้อมูล และเตรียมไว้สําหรับการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ในภาพรวมอีกครั้ง  
  ข้ันตอนท่ี 3  

ในขั้นตอนท่ี 3 เป็นการเก็บข้อมูลต่อเน่ืองจากขั้นตอนที่ 2 (การศึกษาภาคสนาม) โดย 
ลงรายละเอียดคําถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและสะท้อนปรากฏการณ์สังคมที่ศึกษาอย่างรอบด้าน และ
เพ่ือให้เห็นภาพของกลุ่มเป้าหมายชัดเจนมากข้ึน ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ระดับ เริ่มจากระดับที่หน่ึงระดับ
ปัจเจกบุคคล ระดับที่สองกลุ่มชาวสวนหรือองค์กรหน่วยงานในท้องถิ่นที่มีบทบาทสําคัญในพ้ืนท่ี และ
ระดับที่สามเครือข่ายที่มีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีซ่ึงเข้ามามี
บทบาทต้ังแต่ก่อนนํ้าท่วม ระหว่างนํ้าท่วม และระยะการฟ้ืนฟูภายหลังนํ้าลดสู่ภาวะปกติ แนวคิดน้ีผู้วิจัย
ได้ประยุกต์กรอบการวิเคราะห์การศึกษาชุมชนและองค์กรเครือข่ายในรูปแบบ INN ของศาสตราจารย์
นายแพทย์ประเวศ วะสี (2552 : 38) ประกอบด้วย ระดับ I = Individual หมายถึงกลุ่มเป้าหมายระดับ
ปัจเจกชน บนฐานคิดว่าปัจเจกแต่ละคนมีศักด์ิศรีมีคุณค่า สามารถลงมือทําอะไรดีๆ ที่ชอบท่ีถนัด  
มีบทเรียนการปฏิบัติที่สะท้อนออกเป็นวิถีภูมิปัญญาให้แก่ชุมชนได้ N= Node หมายถึงมีการรวมตัวกัน
เป็นกลุ่ม เช่น การรวมคนกลุ่มละ 5-6 คน ที่มีความสนใจร่วมกัน ทําอะไรดีๆ ที่กลุ่มชอบ และ  
N = Network หมายถึงเครือข่ายการทํางานท่ีมีการเช่ือมโยงกันท้ังระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มแต่ละ
คนแต่ละกลุ่มเป็นสมาชิกได้หลายเครือข่าย และเพ่ือให้การศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิด INN นี้เพ่ือเป็นการระบุผู้ให้ข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลครบถ้วนที่สุด 
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นอกจากน้ี ข้อมูลต่างๆ จะเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดข้ึนตลอดกระบวนการศึกษาที่จะส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มต่างๆ โดยผู้วิจัยได้จําแนกกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี  

ระดับปัจเจกบุคคล  
1. เกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ที่อาศัยอยู่ในเขตตําบลบางเตยและตําบล 

ทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
2. ผู้อาวุโส ผู้เช่ียวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน คนท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ในเขตตําบลบางเตยและ

ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพ่ือสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์การเกษตรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

3. ลูกหลานของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ที่อาศัยอยู่ในเขตตําบล 
บางเตยและตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

4. ประชาชนทั่วไปที่อาศัยในเขตตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรสวนส้มโอแต่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีวิจัย เพ่ือให้ทราบ
บริบทในมุมท่ีกว้างขึ้น  

ระดับกลุ่มองค์กร 
1. องค์กรภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญ ประกอบด้วย  

1.1 ตัวแทนอําเภอสามพราน  
1.2 เกษตรอําเภอสามพราน  
1.3 พัฒนากรตําบล/เกษตรตําบล 
1.4 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
1.5 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  
1.6 กลุ่มกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
1.7 กลุ่มตัวแทนครู อาจารย์ และตัวแทนเด็กและเยาวชน  

2. กลุ่มเครือญาติของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ที่อาศัยอยู่ในเขตตําบล 
บางเตยและตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรที่  
เกาะกลุ่มตามธรรมชาติเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั 

3. กลุ่มเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีที่มีสวนส้มโออยู่ในเขตติดกัน กลุ่มน้ี 
จะได้รับผลกระทบร่วมกันหากสวนใดสวนหน่ึงได้รับภัยพิบัติ ที่อาศัยอยู่ในเขตตําบลบางเตย และ
ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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ระดับเครือข่าย 
1. ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นโยบายภาพรวมการส่งเสริม และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 

สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ระดับจังหวัดเช่ือมโยงกับนโยบายชาติ 
2. เกษตรจังหวัด นโยบายภาพรวม การส่งเสริม และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า

นครชัยศรี แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ และด้านวิชาการเกษตร 
3. ผู้ค้าและผู้ซ้ือส้มโอ ที่เป็นพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซ้ือส้มโอนครชัยศรีจากสวนไป

จําหน่ายทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ พ่อค้าริมถนนนครชัยศรี และผู้ค้ารายย่อย
ที่นําส้มโอนครชัยศรีจําหน่ายในตลาดดอนหวายและวัดไร่ขิง หรือตามสถานที่ต่างๆ  

4. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริม
วิชาการเกษตร กรมชลประทาน ที่เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสวนส้มโอในช่วงที่
เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยปีพ.ศ.2554 
 
             ผู้ใหข้้อมูลสําคัญ (Key Informants)  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงผู้ให้ข้อมูลสําคญั (Key Informants) 
 
 
 
 
 
 

ปัจเจกบุคคล 
(ที่มีบทบาทสําคัญ เจ้าของสวน
ที่ทําสวนมากกว่า 10 ปีข้ึนไป 

กลุ่มชาวบ้าน/องค์กร
ในด้านภูมิปัญญาและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ 

 

   เครือข่าย 
องค์กรภายนอกผู้มสี่วนได้เสียและมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับภูมิปัญญาและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูในพ้ืนที่ 

ปราชญ์ด้าน
การปฏิบัติ 
-10 คน 
 

ผู้สืบทอด 
 
-10 คน 

ชาวสวน
-กลุ่มเครือญาต ิ
-กลุ่มเกษตรกร 

 

ท้องถิ่น/นโยบาย
-ผู้แทนอําเภอ 
-เกษตรอําเภอ 
-อบต.บางเตย 
-อบต.ทรงคนอง 
-กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ประกอบการ 
-กลุ่มส้มโอ 
-กลุ่มร้านค้า 
-กลุ่มขายปลกี 
-ร้านค้าริมถนน 

วิชาการ 
-เกษตรจังหวัด 
-ม.ราชภัฏนครปฐม 
-ม.เกษตรศาสตร ์
-กรมส่งเสริม 
วิชาการเกษตร 

ป

 นโยบาย 
  -ผู้ว่าฯ 
  -เกษตรจังหวัด 
  -เกษตรอําเภอ 

 

  เศรษฐกิจ 
-ผู้ประกอบการ 
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ตารางท่ี 6 แสดงความเช่ือมโยงผู้ให้ข้อมูลและวิธีการศึกษา 
 

ระดับ ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ ข้อมูลท่ีต้องการศึกษา
ระดับปัจเจกบุคคล 
 

-เกษตรกรสวนสม้โอ 
-ผู้อาวโุสในชุมชน 
-ผู้เช่ียวชาญหรือปราชญ์
ชุมชน 
-เจ้าของสวน 
-ตัวแทนข้าราชการครู  
-เจ้าของล้งส้มโอ

สัมภาษณ์เชิงลกึ 
 

-ข้อมลูพื้นฐาน สภาพ 
ของการอนุรกัษ์และการ
ดํารงอยู ่
-การอนรุักษ์และฟื้นฟู  
ภูมิปัญญาสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศร ี

ลูกหลานของเกษตรกร สัมภาษณ์เชิงลกึ กระบวนการสืบทอด 
ประชาชนทั่วไป (ตําบล
บางเตย ตําบลทรงคนอง
ท่ีไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรสวนส้มโอ 

สัมภาษณ์เชิงลกึ -ความตระหนั ก  ความ
สํานึกของการเป็นคนใน
พื้นท่ี  
-สํ า นึ ก ข อ ง ค ว า ม เ ป็ น
เจ้าของ อนาคตสวนส้มโอ
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
-มุ ม ม อ ง  แ ล ะ ค ว า ม
คาดหวังต่ออาชีพชาวสวน
ส้มโอนครชัยศรี 

หน่วยงานเกี่ยวข้อง 
 

-ผูแ้ทนอําเภอสามพราน 
-เกษตรอําเภอสามพราน 
-พัฒนากรตําบล 
-เกษตรตําบล 

สัมภาษณ์เชิงลึก 
 

-นโยบายการส่งเสริม และ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูสวนส้มโอ  
- การถ่ายทอดความรู้ และ
ส่งเสริมรายได้ 

-นายก อบต./สมาชิก 
-กลุ่มกํานัน/ผูใ้หญ่บ้าน 

สัมภาษณ์เชิงลึก นโยบายระดั บ ท้อ งถิ่ น 
การส่งเสริม และอนุรักษ์ 
ฟื้นฟูสวนส้มโอลุ่มแม่ นํ้า
นครชัยศรี 

-กลุ่มตัวแทนโรงเรียน 
-ตัวแทนเดก็และเยาวชน 

สัมภาษณ์เชิงลึก แนวทางการจัดการความรู้ 
การถ่ายทอดเป็นหลักสตูร
ท้องถิ่น และการสืบอด

-กลุ่มผู้ปลูกส้มโอ 
-กลุ่มเครือญาต ิ
-กลุ่มเกษตรกรสวนส้มโอ
ท่ีอยู่ติดกัน 

การสนทนากลุ่ม -การจัดการตนเอง 
-การร่วมมือระหว่างกลุ่ม
เพื่อการอนรุักษ์และฟื้นฟู 
-ความสัมพันธข์องกลุ่ม
เครือญาติ 
-การดแูลตนเอง และการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
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ตารางท่ี 6 แสดงความเช่ือมโยงผู้ให้ข้อมูลและวิธีการศึกษา (ต่อ) 
 

ระดับ ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือ ข้อมูลที่ต้องการศึกษา
เครือข่ายภายนอก -ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครปฐม 
-เกษตรจังหวัด 

สัมภาษณ์เชิงลึก 
 

-นโยบายภาพรวมการส่งเสริม 
และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวนส้มโอ
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี  
-แนวทางการสนับสนุน
งบประมาณ  และด้ าน
วิชาการเกษตร 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครปฐม 
-มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร ์
-กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร 
-กรมชลประทาน

สนทนากลุ่ม -แนวทางการส่งเสริมทาง
วิชาการด้านต่างๆ  
-การป้องกันภัยพิบัต ิ
-แนวทางการอนุรักษ์และ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผู้ค้าและผู้ซื้อสม้โอ สัมภาษณ์เชิงลึก -การพัฒนาระบบตลาด  
-การเช่ือมโยงระหว่าง
พ่อค้าและชาวสวน 
-แนวทางการจัดตั้ง
สมาคม/การรวมกลุ่มต่างๆ

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมีดังต่อไปนี ้
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บข้อมูลซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การสังเกต (Observation) การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบในการสังเกต 2 รูปแบบ ได้แก่ 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการออกแบบตัวผู้วิจัยเองให้เข้าไปมี  
ส่วนร่วมและปฏิบัติตนให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ศึกษา ระหว่างกระบวนการเก็บข้อมูลได้กําหนด
บทบาทตนเองเป็นทั้งผู้สังเกต ซักถามข้อมูลท่ียังสงสัยและจดบันทึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-Participant) สังเกตสภาพเหตุการณ์โดยท่ัวไป และสังเกตการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ต้ังแต่น้ําท่วมจนถึงหลังนํ้าท่วม 
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายสําคัญ 
(Key Informants) เช่น ผู้อาวุโส ผู้เช่ียวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน คนท้องถิ่น ที่อาศัยอยู่ในเขตตําบล 
บางเตยและตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
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ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 สัมภาษณ์เก่ียวกับสถานภาพและข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่  

ช่ือ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวนไร่ทําสวน ความรู้และประสบการณ์ในการทําสวนส้มโอ  
การสืบทอดสู่ลูกหลาน เยาวชน 

ตอนท่ี 2 สัมภาษณ์เก่ียวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์การเกษตรสวน 
ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พลวัตความเปลี่ยนแปลงจากอดีต กระบวนการ  
สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยดําเนินการดังต่อไปน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2. นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประมวล เพ่ือกําหนดเป็นโครงสร้างของเครื่องมือและ

ขอบเขตของเนื้อหา โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3. สร้างแบบสัมภาษณ์ จากน้ันนําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพ่ือให้ข้อเสนอแนะแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 
4. นําแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์ ดังน้ี  
  4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คําศรีจันทร์ อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มีความเช่ียวชาญด้านการสื่อสารชุมชน 
  4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอ่ียม ทองดี อดีตรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีความเช่ียวชาญด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย 
  4.3 อาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย ประธานหลักสูตรวัฒนธรรมและการพัฒนา 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มีความเช่ียวชาญด้านวัฒนธรรมและ
การพัฒนา 
 3. แบบประเมิน (Evaluation Form) เอกสารความรู้เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาและการดูแล
รักษาส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี  

ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมิน เอกสารความรู้เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาและการดูแลรักษา
ส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี เพ่ือประเมินเน้ือหาและสื่อสําหรับเผยแพร่ความรู้ให้กับชาวสวนส้มโอ โดยมี
ขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 

1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมิน 
2. พิจารณาหัวข้อปัญหาและจุดมุ่งหมายเพ่ือทราบว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้าง 
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3. สร้างแบบประเมิน 1 ชุด เป็นแบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 โดยการกําหนดความหมายของคะแนนตัวเลือกใน
แบบประเมินแต่ละข้อ โดยผู้วิจัยได้กําหนด ดังน้ี 

 คะแนน 5  หมายถึง  ดีมาก 
 คะแนน 4  หมายถึง  ดี 
 คะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายถึง  พอใช้ 
 คะแนน 1  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

4. นําแบบประเมินไปให้ผู้เช่ียวชาญที่เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 2 ท่าน และปราชญ์ชาวสวนส้มโอที่มีประสบการณ์ 
ในการทําสวนส้มโอมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จํานวน 5 ท่าน ประเมินเอกสารความรู้เพ่ือเผยแพร่ 
ภูมิปัญญาและการดูแลรักษาส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ดังน้ี  

 4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจําปา ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  

 4.2 อาจารย์ ดร.ธีระพงษ์ บุญรักษา รองผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 4.3 นายทิม ไทยทวี ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการทําสวน 
และการตลาดส้มโอท้ังในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้แล้วยังเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
การทําสวนส้มโอให้กับสถาบันวิชาการ ภาคเอกชน รวมถึงการเป็นผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายการ
ส่งเสริมการเกษตรของภาครัฐหลายแห่ง   

 4.4 นายมนตรี การะเวก ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการ
ส่งออกส้มโอ และเป็นวิทยากรชุมชนท่ีมีความรู้การทําสวนแบบผสมผสาน  

 4.5 นายอุทัย แย้มประชา ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ มีความเช่ียวชาญด้านการทําสวน 
ส้มโอ และเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการส่งออกส้มโอ การบริหารจัดการตลาดส้มโอทั้งภายในและ
ภายนอกพ้ืนที่  

 4.6 นายผูนผล แซ่ซี ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ และเป็นแกนนําท่ีสําคัญของชาวสวน
ส้มโอ มีความรู้ทั้งด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการบริหารจัดการท้องถิ่น   

 4.7 นายสมศักด์ิ สร้อยทอง ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการสวนและการเกษตรแบบผสมผสานในพ้ืนที่   
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5. นําผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉล่ีย เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการยอมรับ
คุณภาพของสื่อเอกสารความรู้ โดยกําหนดเกณฑ์ ดังน้ี 

 ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณภาพดี 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณภาพพอใช้ 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณภาพต้องปรับปรุง 

โดยค่าเฉลี่ยท่ียอมรับว่าเอกสารความรู้เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาและการดูแลรักษาส้มโอ
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีมีคุณภาพใช้ได้ต้องมีค่าต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป  

ผลจากการประเมิน พบว่าคะแนนจากการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก แต่มีการ
ปรับแก้คําศัพท์ และสีของตัวอักษรและสีของเอกสารส่ือเพ่ือให้ดึงดูดความสนใจ และตัวอักษรต่างๆ 
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือความสะดวกแก่ชุมชนที่มีวัยท่ีหลากหลาย 

4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรี ผู้อาวุโส ผู้เช่ียวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน คนท้องถิ่น (Key Informants) ที่อาศัยอยู่ในเขต
ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพ่ือถอดบทเรียนองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี การอนุรักษ์ และการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาของ
เกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 

ประเด็นการสนทนากลุ่ม มีดังนี้ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพเสริม จํานวนไร่ที่ครอบครอง ความรู้และประสบการณ์ในการทําสวนส้มโอ  
การสืบทอดสู่ลูกหลาน เยาวชน 
 ตอนท่ี 2 สถานการณ์นํ้าท่วม ผลกระทบที่เกิดขึ้นช่วงนํ้าท่วม การจัดการตนเอง  
การได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือเครือข่ายที่เก่ียวข้อง การวางแผนเพ่ือการฟ้ืนฟู 

5.  การถอดบทเรียน (Lessons Learned) ทําให้เกิดการเรียนรู้ หาบทเรียนปฏิบัติจาก
การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี โดยใช้เครื่องมือ 
แผนท่ีทางความคิด (Mind Mapping) เพ่ือจําแนกข้อมูลในการวิเคราะห์ และเช่ือมโยงระบบความคิด
ที่สัมพันธ์กัน และถอดบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม  

ประเด็นการถอดบทเรียนสังเคราะห์ตามประเด็นสําคัญ ดังน้ี  
ระดับที่ 1 ปัจเจกบุคคล กลุ่มองค์กร และเครือข่าย มีประเด็น ดังน้ี 
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ประเด็นที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประเด็นที่ 2 บทเรียนภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีของปัจเจกบุคคล  

กลุ่มองค์กร และเครือข่ายที่เก่ียวข้องต้ังแต่ก่อนนํ้าท่วม ระหว่างนํ้าท่วม และหลังนํ้าท่วม 
ประเด็นที่ 3 ปัจจัยและความสําคัญของหน่วยงานต่างๆ ต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ประเด็นที่ 4 แนวทางและความเป็นไปได้ของการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ระดับที่ 2 การสังเคราะห์ภาพรวมของการศึกษา มีประเด็น ดังน้ี 
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ประเด็นที่ 2 บทเรียนภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีของปัจเจกบุคคล  

กลุ่มองค์กร และเครือข่ายที่เก่ียวข้องต้ังแต่ก่อนนํ้าท่วม ระหว่างนํ้าท่วม และหลังนํ้าท่วม 
ประเด็นที่ 3 ปัจจัยและความสําคัญของหน่วยงานต่างๆ ต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ประเด็นที่ 4 แนวทางและความเป็นไปได้ของการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

6. การสังเคราะห์ความรู้ผ่านการจัดการความรู้ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี
จากชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) ของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี  
โดยมุ่งเน้นการนําความรู้ที่ใช้ในงานมาแลกเปลี่ยนกันเพ่ือต่อยอดความรู้และพัฒนาคุณภาพงานท่ี
ตนเองปฏิบัติอยู่ โดยท่ัวไปการที่จะรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนแนวปฏิบัติจะมีองค์ประกอบ (รวิน ระวิวงศ์, 
2550 : 15-18) ดังน้ี 

6.1 โดเมน (Domain) หรือหัวข้อความรู้ เป็นหัวข้อท่ีกลุ่มหรือชุมชนจะมาร่วม
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู มีประเด็นศึกษาสําคัญ ประการแรกเป็นหัวข้อที่เกิดจากความต้องการ หรือแรง
ปรารถนาจริง (Real Passion) ของผู้ปฏิบัติงาน ซ่ึงส่วนใหญ่หัวข้อจะมาจากงานในหน้าท่ีรับผิดชอบท่ี
ตนเองปฏิบัติอยู่แล้ว ประการที่สอง เป็นหัวข้อความรู้ที่ตอบสนองต่อ Core Business/Core Value 
ของชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนแนวปฏิบัติส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของสมาชิกในชุมชน 
ดังน้ันการกําหนดหัวข้อความรู้ของชุมชนจะต้องตอบสนองต่อ Core Business/Core Value ของ
ชุมชน และสมาชิกสามารถใช้ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนมาพัฒนาชุมชนตนเองได้  

6.2 ชุมชน (Community) ในที่น้ีชุมชน มีความหมายครอบคลุมถึง พันธะทางสังคม
ที่จะรวบรวมและยึดเหน่ียวสมาชิกผู้ร่วมปฏิบัติงานเข้าไว้ด้วยกันภายใต้โดเมนและแรงปรารถนา
เดียวกัน ในการรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนแนวปฏิบัติ  

6.3 แนวปฏิบัติ (Practice) คือผลท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนที่สมาชิก
สามารถนําไปปฏิบัติในงานของตนได้จริง เป็นคลังความรู้ขององค์กรที่ได้จากการสังเคราะห์โดยชุมชน
และจัดเก็บ/ปรับปรุง/ถ่ายทอด โดยชุมชนเอง  
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สําหรับกรอบการวิเคราะห์ค้นหาชุมชนแนวปฏิบัติประกอบด้วย 1) พัฒนาการหรือ
การก่อเกิดของกลุ่ม 2) Core Business, Core Value และ Key Success 3) ระบบความสัมพันธ์
ของสมาชิก 4) ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับภายนอก 5) ความย่ังยืนของกลุ่ม 6) ระบบการจัดการความรู้ 
และ 7) ประเด็นอ่ืนๆ   

7. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์โดยสํารวจ
สภาพการณ์เพ่ือค้นหา จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และ
ข้อจํากัด (Threat) หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสําคัญในการดําเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการในอนาคต 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเป็นหลัก (ศิริพร จิรวัฒน์กุล, 2552 : 156-157) 
คือ มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objectivity) มีความเป็นระบบ (Systematic) และสอดคล้องกับทฤษฎี 
(Theoretical Relevance) และการวิเคราะห์เนื้อหาจะเร่ิมต้ังแต่ การนําเอาข้อมูล (Concepts)  
มาแยกแยะ ผสมผสาน เพ่ือให้เกิดเป็นแนวคิด (Relationships) และนําแนวคิดมาแยกแยะ 
ผสมผสาน และประกอบกัน เพ่ือให้ได้มาซ่ึงความสัมพันธ์ (Content analysis) หรือรูปภาพที่สมบูรณ์
ซ่ึงสามารถอธิบายและตอบคําถามการศึกษาวิจัยได้ (เบญจา ยอดดําเนิน-แอตติกจ์ และกาญจนา ต้ัง
ชลทิพย์, 2552 : 50) หลังจากสังเคราะห์ข้อมูลในเบ้ืองต้นแล้วผู้วิจัยจะทําการตรวจทานอีกครั้งเพ่ือให้
ข้อมูลครบถ้วนท่ีสุด 
 วิธีการการตรวจสอบข้อมูล 
 เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง และแม่นตรง (Validity) ที่สุดจากกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพทั้ง  
3 ขั้นตอน ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulations) (พันธ์ุทิพย์ รามสูต, 2545 : 56) ประกอบด้วย 1) ข้อมูล (Data triangulation)  
2) ผู้วิจัย (Investigator triangulation) 3) ทฤษฎี (Theory triangulation) และ 4) วิธีการศึกษา
(Methodology triangulation) การตรวจสอบสามเส้านี้ เป็นการใช้เทคนิคของการเปรียบเทียบ คือ 
การเปรียบเทียบภายใน และการเปรียบเทียบภายนอก ซ่ึงท้ังหมดสะท้อนให้เห็นมิติของการตรวจสอบ
เชิงคุณภาพ คือ  

ด้านข้อมูล เพ่ือดูความถูกต้องของข้อมูล จากแหล่งท่ีได้ข้อมูลมา ทั้งแหล่งเวลา สถานที่
บุคคล ว่าถ้าต่างเวลาต่างสถานที่ และต่างบุคคลท่ีให้ข้อมูล ข้อมูลจะแตกต่างกันหรือไม่  

ด้านการตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย เป็นการตรวจว่าระหว่างผู้วิจัยแต่ละคนหรือ 
ผู้ทําการเก็บข้อมูลแต่ละคนจะมีความแตกต่างในข้อมูลท่ีได้มาอย่างไร  

ด้านการตรวจสอบส้ามเส้าด้านทฤษฎี เป็นการตรวจสอบว่า ถ้าผู้วิจัยเปลี่ยนแนวคิด
ทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบจะทําให้ข้อสรุปจากเหตุการณ์มีความแตกต่างไปอย่างไร  
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ด้านการรวบรวมข้อมูล ถ้าใช้วิธีการสนทนากลุ่มหรือสังเกตการณ์อย่างใดอย่างหน่ึง  
จะแตกต่างจากการใช้หลายๆ วิธีร่วมกันหรือไม่ 
 

ตารางท่ี 7 สรุปขั้นตอนการศึกษาระยะที่ 1  

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
เครื่องมือ/

การวิเคราะห์ 
เ พ่ือพัฒนาประ เด็น
การศึกษา 

ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี
ผ่านงานวิจัยและเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง

งานวิจัย บทความ และ
ข้อมูลจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์เน้ือหา  

เพ่ือการวิเคราะห์ทุน
ศักยภาพชุมชน 

ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร
ช้ันต้นจากหน่ วยงานใน
ท้องถิ่น และศึกษาจากคํา
บอกเล่าของชุมชนในท้องถิ่น

หน่วยงานราชการ และ
ห น่ ว ย ง า น ป ก ค ร อ ง
ท้องถิ่น 

-การวิเคราะห์เน้ือหา  
-การสัมภาษณ์เชิงลึก 

เพื่อศึกษาภูมิปัญญา
และการจัดการตนเอง 

ศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้าน 
และเอกสารชั้นต้น 

ปราชญ์ชาวบ้าน/กลุ่ม
เกษตรกร  สวนส้ ม โอ
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

-การสนทนากลุ่ม  
-ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น
เรียนรู้ใน “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ”  
-การถอดบทเรียน  
-การสัมภาษณ์ 

 

ระยะท่ี 2  
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดย

ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีจาก  
ภัยพิบัติอุทกภัย 
  การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) ซ่ึงเน้นการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการทั้งการวางแผนการลงมือปฏิบัติและ
เรียนรู้ การประเมินผลทั้งภายในและภายนอก ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
 1. ระยะเตรียมการวิจัย (Pre-research Phase)  

     แม้ว่าพ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยคุ้นเคยอยู่แล้ว แต่เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ละเอียดมากยิ่งขึ้น และเป็นการเปลี่ยนบทบาทจากการเข้าชุมชนในฐานะสมาชิกคนหน่ึงมาเป็น
นักวิจัย ผู้วิจัยจึงต้องมีการเตรียมพ้ืนที่อีกครั้งเพ่ือสร้างความคุ้นเคย และที่สําคัญคือการแนะนําตนเอง
ในฐานะนักวิจัยที่จะต้องเก็บข้อมูลการวิจัย ในช่วงน้ีเป็นการเตรียมชุมชนซ่ึงเป็นเรื่องสําคัญและเป็น



 

 

128

แกนหลักของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและมีจุดมุ่งเน้นสําคัญท่ีจะให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้วิจัย ผู้นําชุมชน ชาวบ้าน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องเกี่ยวข้อง  

 ขั้นเตรียมการวิจัยน้ี ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยตามลําดับ ดังน้ี 
1.1 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Build-up Rapport) บนฐานคิดว่าวิธีการสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนท่ีดีที่สุดคือการปฏิบัติตัวของนักวิจัยท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
โดยอาศัยประสบการณ์เดิมที่เป็นทุนเดิมทั้งด้านความคุ้นเคยพื้นที่กายภาพของพ้ืนที่เป้าหมาย  
การรู้จักกับชุมชนหลากหลายระดับ การสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ต่อเม่ือได้ทบทวนแนวคิดและ
กระบวนการวิจัย ผู้วิจัยได้เข้าไปแนะนําตนเองกับผู้นําชุมชนและกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้าไปศึกษาและ
เก็บข้อมูลด้วย ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายบางส่วนได้ทําความคุ้นเคยและทําความรู้จักจากช่วงการศึกษาพ้ืนที่ 
ในระยะแรกมากก่อนแล้ว การสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนในช่วงนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเร่ิมต้ังแต่  

1.1.1 การเตรียมความพร้อมของนักวิจัย อาศัยข้อมูลจากการลงพ้ืนที่จาก
การศึกษาในช่วงต้นทั้งด้านตัวบุคคลเป้าหมาย เครือข่ายในระดับพ้ืนที่ และหน่วยงานองค์กรต่างๆ  
ที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยทําการทบทวนอีกครั้งเพ่ือให้เกิดความชัดเจนทั้งด้านข้อมูลบุคคล และข้อมูล
ด้านกายภาพอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการพูดคุยและสร้างความคุ้นเคยในพ้ืนท่ีให้ได้มากท่ีสุด  

1.1.2 ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ และเข้าร่วมเพ่ือแนะนําตัวเอง กิจกรรมสําคัญ
ของชุมชน เช่น การประชุมประชาคมตามหมู่บ้านต่างๆ การประชุมประจําเดือนของกลุ่ม ชมรมต่างๆ 
ซ่ึงเป็นเวทีการระดมสมองและช้ีแจงนโยบายต่างๆ ที่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นและหน่วยงาน
ราชการได้เข้าไปจัดเวทีพบปะประชาชนในพ้ืนที่ ผู้วิจัยได้แจ้งความประสงค์เพ่ือขอเข้าร่วมด้วยและ 
ถือโอกาสในการแนะนําตัวเองกับสมาชิกชุมชนแต่และพ้ืนที่  

1.1.3 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่เพ่ิมเติม โดยเป็นการทบทวนข้อมูลเดิม 
อีกครั้ง ระหว่างน้ีผู้วิจัยจะแนะนําตัวเองพร้อมท้ังขออนุญาตขอข้อมูลเพ่ิมหากมีประเด็นเพ่ิมเติม 

1.2 การคัดเลือกชุมชนท่ีจะเป็นพ้ืนที่กรณีศึกษา (Selecting Community) การวิจัย
ครั้งน้ีคัดเลือกกลุ่มชาวสวนท่ีเป็นกรณีศึกษา โดยศึกษาสวนส้มโอท่ีสามารถรักษาสวนไว้ได้จากภัยพิบัติ
อุทกภัย และศึกษาสวนส้มโอที่เสียหายเป็นจํานวนมากจากภัยพิบัติอุทกภัยปีพ.ศ.2554 โดยเบ้ืองต้นได้
กําหนดคุณสมบัติไว้ดังน้ี  

 1.2.1 มีพ้ืนที่ในการปลูกส้มโอมากกว่า 10 ไร่  
 1.2.2 ประสบการณ์ประกอบอาชีพทําสวนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป  
 1.2.3 เป็นคนพ้ืนถิ่น  
 1.2.4 มีความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพสวนส้มโอจนเป็นที่ยอมรับ 
 1.2.5 มีความยินดีให้ความร่วมมือเป็นพ้ืนที่กรณีศึกษา 
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 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ขอคําแนะนําและการระบุกลุ่มเป้าหมายจากตัวแทนชุมชนกลุ่มต่างๆ 
และได้ตัวแทนชุมชนที่ได้ร่วมเป็นกรณีศึกษาจํานวน 4 พ้ืนที่ ได้แก่ 1) นายมนตรี การะเวก  
หมู่ 5 ตําบลบางเตย 2) นายสมพงษ์ โถค้า หมู่ 7 ตําบลบางเตย 3) นายไพโรจน์ สุดประเสริฐ หมู่ 5 
ตําบลทรงคนอง 4) นายสมศักด์ิ เลิศสําราญ หมู่ 4 ตําบลทรงคนอง  
 

ตารางท่ี 8 แสดงคุณสมบัติของพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 

กรณีศึกษา 
คุณสมบัติพ้ืนท่ีกรณีศึกษา 

พื้นท่ีสวน ประสบการณ์ การเป็นคนชุมชน ความเชี่ยวชาญ

นายมนตรี การะเวก พ้ืนท่ีสวนจํานวน 
31 ไร่ 

ทําสวนตั้งแต่วัย
เด็ก สืบทอดจาก
บรรพบุรุษ 

เกิดในพื้นท่ีตําบล
บางเตยและอาศัย
อยู่ในชุมชนจนถึง
ปัจจุบัน

วิ ทย าก ร ชุ มชน
และได้รับรางวัล
ก า ร ป ร ะ ก ว ด
ส้มโอ 

นายสมพงษ์ โถค้า พ้ืนท่ีสวนจํานวน 
30 ไร่ 

รับมรดกสืบทอด
จากบรรพบุรุษ 

เป็นคนพ้ืนท่ีโดย
กําเนิด 

เป็นสวนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
และได้รับรางวัล
ก า ร ป ร ะ ก ว ด
ส้มโอ 

นายไพโรจน์ สดุประเสริฐ พ้ืนท่ีสวนจํานวน 
21 ไร่ (ปัจจุบันยก
ให้ลูกเหลือสวน
ดูแลเอง 11 ไร่)

รับมรดกสืบทอด
จากบรรพบุรุษ 

เป็นคนพ้ืนท่ีโดย
กําเนิด 

การ พัฒนาสวน
แบบผสมผสาน 

นายสมศักดิ์ เลศิสําราญ พ้ืนท่ีสวนจํานวน 
30 ไร่

รับมรดกสืบทอด
จากบรรพบุรุษ

เป็นคนพ้ืนท่ีโดย
กําเนิด

วิทยากรชุมชน 

 
1.3 การเตรียมผู้ วิจัยร่วมและเครือข่าย โดยมุ่งหมายให้เกิดความพร้อมในการ

ดําเนินการวิจัยซ่ึงเป็นระยะต่อไปและให้เกิดการประสานงานท่ีดีเพ่ือความสะดวกต่อการดําเนิน
งานวิจัย ในส่วนของการเตรียมคนนั้น เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านเพื่อเป็นแกนนําในการ
ปฏิบัติงานวิจัยร่วมกับนักพัฒนาและผู้วิจัย อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้ยืดหยุ่นต่อกระบวนการวิจัยท้ังหมด 
โดยกระบวนการศึกษาวิจัยครั้งน้ีให้ความสําคัญกับวิถีการดําเนินชีวิตท่ีเป็นกิจวัตรประจําวันเป็นหลัก 
ให้ดําเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นวิถีชีวิตของชุมชนให้มากที่สุด แต่ยังคงยึดแนวทางหลักของ 
วิธีการศึกษาไว้ การเตรียมผู้วิจัยและเครือข่ายแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสําคัญ คือ  

1.3.1 เตรียมคนในชุมชน นอกจากแนะนําตัวและสร้างความคุ้นเคยกับพ้ืนที่ 
ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือจัดประชุมในชุมชนตามวาระต่างๆ เป็นการเตรียมกระบวนการและช้ีแจงข้ันตอน
การดําเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม สมาชิกในชุมชนได้รับทราบข้อมูลและทําความเข้าใจเบ้ืองต้นกับ
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กระบวนการต่างๆ ในช่วงน้ีผู้วิจัยมีเอกสารแนะนําโครงการ (แผ่นพับความรู้) สําหรับเป็นข้อมูล 
ทําความเข้าใจเบ้ืองต้น 

1.3.2 เตรียมนักพัฒนา ด้วยการประชุมร่วมกับนักพัฒนาซ่ึงโดยท่ัวไปแล้วคนกลุ่มน้ี
หมายถึง ผู้นําชุมชน พัฒนาการอําเภอหรือพัฒนากรประจําตําบล และเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืน เช่น 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรพัฒนาภายนอกท่ีมีความสนใจศึกษาร่วมกัน กิจกรรม
สําคัญของการดําเนินงานในข้ันตอนน้ีคือการประสานความร่วมมือ การสร้างความเข้าใจในกรอบของ
การทํางานวิจัย และการหารือแนวทางพัฒนาชุมชน ซ่ึงมักจะรวมถึงการประสานงานเรื่องการใช้
สถานท่ีดําเนินการประชุมด้วย 

1.3.3 เตรียมนักวิจัย ด้วยการประชุมปรึกษากันเพ่ือให้เกิดความรู้และความเข้าใจ
ตรงกันในบทบาทหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายในการทํางานวิจัย  

การรวบรวบรวมข้อมูล  
จุดมุ่งหมายในข้ันตอนน้ีน้ีคือการทําความคุ้นเคยกับชุมชน การระบุเป้าหมายพ้ืนที่

การเข้าไปศึกษา และการเตรียมคน เตรียมเครือข่าย รวมถึงการเตรียมตัวนักวิจัยเอง ดังน้ันการ 
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเป็นสิ่งท่ีจําเป็นอย่างย่ิง จากข้อมูลและปฎิทินชุมชน ผู้วิจัยจะลงพ้ืนที่ 
ทุกกิจกรรมท่ีมีอยู่ในชุมชน ในขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในช่วงน้ีใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ  
การสัง เกต (Observation) อย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ทั้ งรูปแบบการสังเกตอย่างมีโครงสร้าง 
(Structured Observation) เพ่ือเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ และสังเกตแบบท่ัวไป ไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Observation) เพ่ือเก็บข้อมูลบรรยากาศของวิถีการดําเนินชีวิตโดยปกติของชุมชน 
หรอืแม้แต่กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน 

การสังเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงของข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเร่ิม

ต้ังแต่การการสังเคราะห์ประเด็นต่างๆ (Concept) เพ่ือให้เป็นหมวดหมู่ (Category) สําหรับการ
วิเคราะห์ตามมิติต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริง 
 

2. ระยะที่ 2 การพัฒนาเคร่ืองมือ และออกแบบกระบวนการเสริมศักยภาพ  
2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and 

Diagnosis) ในขั้นน้ีเน้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากับชุมชน (Community 
Education Participation-CEP) โดยเน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยวิธีการจะใช้การ
อภิปรายถกปัญหา (Dialoque) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน ทั้งท่ีเป็นการสนทนา
แลกเปล่ียนระดับบุคคลและระดับกลุ่มบุคคล เพ่ือเป็นการประเมินปัญหาและความต้องการของชุมชน 
(Needs Assessment) พร้อมไปกับการประเมินความเป็นไปได้ในด้านทรัพยากร (Resource 
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Assessment) ที่ มีอยู่ในชุมชน ทั้ง ท่ีเป็นทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือที่จะนําทรัพยากรมาใช้ในการกําหนดแผนเพ่ือการจัดกิจกรรมต่อไป  

2.2 การพัฒนาเครื่องมือเสริมการเรียนรู้ ข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
ชุมชน พร้อมๆ กับการประเมินความต้องการของชุมชน ผู้วิจยัได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาเป็น
เครื่องมือเสริมการเรียนรู้ชุมชนเป็นเอกสารเรียนรู้จํานวน 10 เรื่อง ซ่ึงเป็นประเด็นและความต้องการ
ของชุมชน ประกอบด้วย 1) ประวัติศาสตร์ส้มโอ 2) วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี  
3) ภาษาน่ารู้ คําศัพทใ์นสวนส้มโอ 4) วงจรการทําสวนส้มโอนครชัยศรี 5) การผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพ 6) 
เทคนิคชีวภาพสําหรับการปลูกส้มโอ 7) เทคนิคการช่วยส้มโอน้ําขัง (นํ้าท่วม) 8) การตอนก่ิง 
ส้มโอ 9) การป้องกันกําจัดศัตรูส้มโอ และ 10) โรคที่สําคัญของส้มโอ 
 2.3 การกําหนดแผนงานกิจกรรมและการจัดการ (Planning Phase) กิจกรรมใน  
ช่วงนี้จะเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกันเพ่ือคัดเลือกกิจกรรมท่ีจะต้องดําเนินการ ดังน้ัน  
เพ่ือความม่ันใจว่ากิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือก เป็นกิจกรรมท่ีต้องดําเนินการ หลังจากท่ีผ่านขั้นตอน 
1.1 (Pre-research Phase) มาแล้ว ผู้วิจัยจะต้องใช้การเสริมการเรียนรู้ให้ชาวบ้านมีบทบาทหลักใน
การแก้ไขปัญหา การกําหนดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ 
 ในขั้นตอนท่ี 2.1 ถึงขั้นตอน 2.3 ผู้วิจัยใช้วิธีการดําเนินการศึกษา ดังน้ี 
 1. ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในชุมชน เช่น การประชุม
ประจําเดือนขององค์การบริหารส่วนตําบลท้ัง 2 แห่ง การประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้าน เวทีประชาคมหมู่บ้าน 
โดยได้ขอเสริมวาระการวิเคราะห์และศึกษาปัญหาชุมชน ให้เป็นวาระหน่ึงของการประชุมต่างๆ 
 2. ผู้วิจัยใช้กระบวนการศึกษาแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) การศึกษาเอกสารหลังการประชุม และขออนุญาตชุมชนกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษาเพ่ือ
ขอจัดการสนทนากลุ่ม เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาชุมชนภายหลังการจัดเวทีแต่ละครั้ง 
 3. ร่วมกําหนดแผนงานและกิจกรรมร่วมกับชุมชนในเวทีการประชุมดังกล่าวของ
ชุมชน และพร้อมกันน้ีผู้วิจัยได้ช้ีแจงถึงขั้นตอนการขอเข้าร่วมเรียนรู้กับกลุ่มต่างๆ ระหว่างการ
ดําเนินการตามแผนกิจกรรมต่างๆ ในหัวข้อ 2.4 ต่อไป 

2.4 การปฏิบัติตามกิจกรรม (Implementation Phase) เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญอีก
ขั้นตอนหนึ่ง โดยคําถามที่ผู้วิจัยจะต้องใช้ถามกันในกลุ่มหรือในคณะทํางานเพ่ือการดําเนินการในขั้นน้ี
คือ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เม่ือไร และอย่างไร โดยมีเครื่องมือและเทคนิคท่ีใช้ในการวิจัย ดังต่อไปน้ี 
 2.4.1 ร่วมกําหนดแผนกิจกรรมการดําเนินงานโดยบูรณาการเข้ากับแผนของ
ชุมชนและท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว กําหนดกิจกรรม การระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน ผลลัพธ์ที่ต้องการ และรวมถึงการกําหนดตัวบุคคล และกลุ่มท่ีเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม   



 

 

132

 2.4.2 เข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในทุก
กิจกรรม และการเก็บรวบรวมเอกสารหลังการประชุมในแต่ละครั้ง และการสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้นํา
ชุมชน  
 2.4.3 ถอดบทเรียนในแต่ละครั้งได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการวิเคราะห์แบบชุมชน 
นักปฏิบัติ (Community of Practice) เพ่ือวิเคราะห์บทเรียนของกิจกรรมแต่ละครั้ง ทั้งน้ีเพ่ือให้ 
วงจรนี้เกิดการสะท้อนกลับขององค์ความรู้ที่เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการวิจัย เป็นการคืนข้อมูล และ
นอกจากน้ีแล้วกระบวนการดังกล่าวจะเป็นกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ที่ผู้วิจัยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและผู้วิจัยท่ีลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล นอกจากน้ี
แล้วกระบวนการดังกล่าวยังนับว่าเป็นรูปแบบหน่ึงของการติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง 
(Empowerment Evaluation) ระหว่างการปฏิบัติตามกิจกรรมไปด้วย 
 

ตารางท่ี 9 แสดงการศึกษากระบวนการฟื้นฟู สวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีจากภัยพิบัติอุทกภัย 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/ 

การวิเคราะห์
เ พ่ือ เตรี ยมชุมชนให้มี
ความพร้อมเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการวิจัย 
 

สร้างความสัมพนัธ์กับ
ชุมชน สํารวจศึกษา
ชุมชน คัดเลือก การ
เตรียมคนและเครือข่าย
ความร่วมมือ 

ชาวสวน/เกษตรอําเภอ/
พัฒนาการอําเภอ 
สามพราน/พัฒนากร
ตําบล/นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร/
นายก อบต./สมาชิก
อบต./กลุ่มกํานนั/
ผู้ใหญ่บ้าน/ครู /
เยาวชน/กลุ่มเครือญาติ 

-การสังเกต  
-การสนทนากลุม่  
-ถอดบทเรียน  
-วิเคราะห้ด้วยแผนที่
ทางความคิด 
 
 
 

เพื่อดําเนินการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาชุมชน กําหนด
แผนงานกิจกรรมและ
การจัดการ การปฎิบัติ
ตามกิจกรรม

ชาวสวนกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
3. ระยะที่ 3 สะท้อนบทเรียนหลังการดําเนินการตามโครงการวิจัย 

การศึกษาในระยะที่ 3 นี้ มีจุดประสงค์สําคัญเพ่ือสะท้อนบทเรียนหลังการดําเนินการ
ตามโครงการวิจัยซ่ึงผลของการวิจัยจะสะท้อนให้เห็นทั้งด้านกระบวนการศึกษาภูมิปัญญาและการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และด้านผลลัพธ์ ในระยะน้ี ผู้วิจัยได้เพ่ิมการศึกษาด้านการจัดการตนเองเพ่ือให้
กระบวนการวิจัยครั้งนี้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา แบ่งเป็น 2 ประเด็นดังน้ี 
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3.1 การติดตามและประเมินผลกิจกรรม (Monitoring and Evaluation Phase)  
ในขั้นตอนน้ี  ผู้วิจัยจะร่วมกับชาวบ้านท่ีเป็นผู้ร่วมงานวิจัย ทําการตรวจสอบข้อมูลท่ี

เป็นผลของการวิจัยว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ จากนั้นจะมีการจัดทําบทเรียนและจัดเวทีชาวบ้าน  
เพ่ือนําเสนอผลการวิจัยเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยกับชุมชน รวมถึงการสานต่อให้ชาวบ้าน 
นําบทเรียนจากการดําเนินการวิจัยไปดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนให้มีการดําเนินการ
ต่อเนื่อง ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดเครื่องมือเพ่ือการศึกษา ดังน้ี 

  1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุปนําไปสู่การวางแผนที่ดี เป็นการพูดคุยแบบธรรมชาติ  

  2. ประยุกต์รูปแบบการถอดบทเรียน (Lessons Learned) ผ่านการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มต่างๆ โดยใช้แนวคิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ โดยให้ความสําคัญกับ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ โดเมน (Domain) ชุมชน 
(Community) บทเรียนของการปฏิบัติที่เป็นภูมิปัญญาการปฎิบัติจริง (Practice)   

3.2 การติดตามและประเมินผลด้านการจัดการตนเอง 
การศึกษาข้ันตอนนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นการศึกษา การจัดการตนเองของ

ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี ต้ังแต่การจัดการระดับสวน/ครอบครัว ด้านทุน ด้านกายภาพ ด้าน
ความร่วมมือ และด้านเศรษฐกิจ โดยเปรียบเทียบต้ังแต่ก่อนและหลังการดําเนินการวิจัย ขั้นตอนน้ี
ผู้วิจัยใช้รูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focoss  Group Discussion) และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
กลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ร่วมศึกษาตั้งแต่เริ่มต้น  
 
ตารางที่ 10  ระยะที่ 3 การติดตามและประเมินผล และการจัดการตนเองหลังการดําเนินการวิจัย  

 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/
การวิเคราะห์

-การตดิตามและ
ประเมินผลกิจกรรม 
-การตดิตามและ
ประเมินผลด้านการ
จัดการตนเอง 

ลงพ้ืนท่ีติดตามผลท้ัง
อย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ โดยมีกรอบ
คําถามเพ่ือการติดตาม
ประเมิน 

-เจ้าของสวน แกนนํา
ชุมชน/แกนนําเกษตรกร
ชาวสวนส้มโอลุม่แม่น้ํา  
นครชัยศร ี
-เจ้าของสวน/ครอบครวั/
ชุมชน 

-สังเกต 
-การสนทนากลุม่  
-ถอดบทเรียน  
-กระบวนการกลุ่มและ
เก็บขอ้มูลด้วยแผนท่ีทาง
ความคิด 
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4. การสะท้อนกลับ (Reflection Phase)  
เป็นขั้นสุดท้ายของวงจรการทํางานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือ การสะท้อน

บทเรียนหลังการดําเนินการวิจัย เป็นการประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหา หรือส่ิงที่เป็น
ข้อจํากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการ ผู้วิจัยร่วมกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในแง่มุมต่างๆ โดยผ่านการอภิปรายปัญหา การประเมินโดยกลุ่มจะทําให้ได้แนวทางของการ
พัฒนาขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม และเป็นพ้ืนฐานข้อมูลท่ีนําไปสู่การปรับปรุงและการวางแผนการ
ปฏิบัติต่อไป   

ในขั้นตอนน้ี ผู้วิจัยใช้เครื่องมือการศึกษาดังนี้ 
1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการอภิปรายแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น เพ่ือสะท้อนบทเรียนหลังการดําเนินการวิจัย เป็นการประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ
แก้ปัญหา และข้อจํากัดของการปฏิบัติการ โดยการสนทนาอภิปรายปัญหาเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง
และการวางแผนการปฏิบัติต่อไป  

2. การนําเสนอต่อเวทีนโยบายสาธารณะ การจัดเวทีร่วมตรวจสอบและประเมิน
ข้อมูล เพ่ือประเมินผลดําเนินการวิจัยและคืนข้อมูลแก่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนร่วมกันตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 
 
ตารางท่ี 11  แสดงข้ันตอนการสะท้อนบทเรียนหลังการดําเนินการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือ/

การวิเคราะห์ 
เพื่อประเมินผล
ดําเนินการวิจัยและ 
คืนข้อมูลแก่ชุมชน 

นําเสนอต่อเวทีสาธารณะ
ของท้องถิ่น 

เจ้าของสวน ผูน้ําชุมชน
ผู้นําเกษตรกรชาวสวน
ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง

-สนทนากลุ่ม 
-นําเสนอต่อเวที
นโยบายสาธารณะ 

  
การควบคุมคุณภาพการวิจัย  
 ตรวจสอบความน่าเช่ือถือด้วยวิธีสามเส้า (Investigator Triangulation) โดยมีวิธีการ
ตรวจสอบ ดังน้ี 

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ี
ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบของข้อมูลนั้น จะต้องตรวจสอบแหล่งที่มา 3 แหล่ง 
ได้แก่ เวลา สถานที่ และบุคคล  
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1.1 การตรวจสอบแหล่งเวลา หมายถึง ตรวจสอบข้อมูลในช่วงเวลาท่ีต่างกัน เพ่ือให้
ทราบว่าข้อมูลที่ได้จากต่างเวลาจะเหมือนกันหรือไม่  

1.2 การตรวจสอบสถานที่ โดยการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ ได้ในเ ร่ืองเดียวกัน 
แต่ต่างสถานที่เหมือนกันหรือไม่ 

1.3 การตรวจสอบบุคคล โดยการตรวจสอบว่าถ้าบุคคลที่ให้ข้อมูลเปล่ียนไปข้อมูล
จะเหมือนเดิมหรือไม่ 
 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) ถ้าข้อมูลที่ได้รับไม่มี
ความม่ันใจ ผู้วิจัยจะทําการตรวจสอบข้อมูลโดยเปลี่ยนผู้สังเกต และตรวจสอบว่าข้อมูลท่ีได้เหมือนกัน
หรือไม่ 
 3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological) เป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้รับด้วยวิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน ได้แก่  
การเก็บข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสาร 
 
การสังเคราะห์ข้อมูล 

ใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ตามปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน (Phenomena 
Theory) โดยการประมวลข้อมูลจากการดําเนินการศึกษาวิจัยที่เป็นข้อมูลในพ้ืนที่จริง (Grounded 
Theory) โดยผู้วิจัยอาศัยองค์ความรู้ที่มีอยู่ และแนวคิดเชิงอุดมการณ์ของภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนการศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูจาก
ปรากฏการณ์จริง คือจากชาวสวนท่ีมีภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าในมิติต่างๆ วิธีวิทยาของการสร้างทฤษฎี
จากฐานรากจะช่วยให้สามารถสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฎีเพ่ืออธิบายภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีได้สอดคล้องและเหมาะกับบริบทของสังคมไทย (นภาภรณ์ หะวานนท์  
และคณะ, 2550 : 17) นอกจากน้ีแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้กรอบการวิเคราะห์การวิจัยเชิงคุณภาพตามลําดับ ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) โดยการตีความสร้างข้อสรุปจาก
ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมาได้ และการวิเคราะห์โดยการจําแนกประเภทข้อมูล (Typological  
Analysis) คือ การแบ่งสิ่งต่างๆ ออกเป็นชนิด จําพวก ประเภท ทั้งการจําแนกชนิดในเหตุการณ์โดยใช้
ทฤษฎี เช่น จําแนกเป็นฉากและบุคคล พฤติกรรม แบบแผนพฤติกรรม ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม 
ความหมาย มุมมอง วิธีการ และการจําแนกเหตุการณ์โดยไม่ใช้ทฤษฎี ซ่ึงผู้วิจัยจะวิเคราะห์ตามความ
เหมาะสม ใช้ประสบการณ์ แนวคิด หรือจากข้อสังเกตที่พบเห็น โดยเฉพาะประเด็นการศึกษา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์จากปรากฏการณ์ที่ได้ศึกษา 
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2. การสังเคราะห์โครงสร้าง การสังเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structural Synthesis)  
เป็นการสังเคราะห์ความหมายจากประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง ซ่ึงเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษานั้น เพ่ือเช่ือมโยงให้เห็นถึงสิ่งที่ปรากฏ เพ่ือค้นหาแก่นหลักของบทเรียนผ่านการ
ปฏิบัติในบริบทชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

3. การสรุปและเขียนรายงาน การเรียบเรียงประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดในรูปแบบของ
ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เพ่ือเป็นบทเรียนสะท้อนกลับสู่พ้ืน และเพ่ือเป็นองค์ความรู้
เผยแพร่สู่สาธารณะ  
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แผนผงัการเชื่อมโยงการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ระยะท่ี 1 

 
 

 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะท่ี 2 

การเตรียมการ 

การพัฒนาโจทย์การศึกษาผ่านการทบทวนเอกสาร 
การสัมภาษณ์ปราชญท์้องถ่ิน และอาจารย์ที่ปรึกษา

พัฒนาโครงร่าง และปรับปรุงให้
สมบูรณ ์(ตามคําแนะนํา) 

ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง : ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณค่าและ
ความสําคัญของภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

การวิจัยปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR)

ทุนศักยภาพ

ศึกษาภาคสนาม : ศึกษาภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีในมิติด้านต่างๆ ได้แก่ มิติ
ด้านสังคม มิติด้านวัฒนธรรม มิติด้านส่ิงแวดล้อม มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านการศึกษา เพื่อให้ทราบถึง
วิถีภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีให้รอบด้านในทุกมิติ โดยการสํารวจจากพื้นท่ีจริง

คัดเลือกกลุ่มผู้ศึกษา : ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับปัจเจกบุคคล (Individual) ระดับกลุ่ม
องค์กร (Node) ระดับเครือข่าย (Network) และผู้เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํา
นครชัยศรี ท่ีสามารถสะท้อนมิติของภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํา
นครชัยศรี

ภูมปิัญญาและการจัดการตนเอง





 
 

I: Individual 

 

เครือข่ายภายนอก  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder)

แผนผงัการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เชื่อมโยงการวิจัยเชิงคุณภาพ 
           

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี : 
1. ด้านทุนสังคมและวัฒนธรรม: องค์ความรู้เกี่ยวกับทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ของ
เกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
2. ด้านคุณค่า : คุณค่าและความสําคัญของวิถีเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี ระบบนิเวศวิทยา
ที่เป็นเอกลักษณ์ สํานึกความเป็นชุมชนลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีสํานึกของชุมชนวิถีเกษตรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
3. ด้านการดํารงอยู่ กระบวนการสืบทอด และอนุรักษ์: เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้ม
โอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี ให้ดํารงอยู่ท่ามกลางพลวัตของโลกปัจจุบัน 
4. แนวทางการพัฒนา:  -แนวทางการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี  
                -แนวทางการจดัการตนเองของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
5. การประยุกต์ใช้: แนวทางให้กับชุมชนอื่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

ทุนทางสังคม  
-สํารวจข้อมูลพื้นฐาน 
-การวิเคราะห์ศักยภาพ
พื้นที่  
-สร้างความคุ้นเคย
กับพื้นที่ 

กระบวนการฟื้นฟ ู

และการจดัการ

ตนเองของชาวสวน

สม้โอ 

N: Networks

 
N: Nodes

 

ปราชญ์, เจ้าของสวน

เครือข่ายภายใน
กลุ่มต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

Community-Based Approach: 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/กระบวนการฟื้นฟู
ตามสภาพจริงของชุมชน 

ประเมินเสริมพลังอย่างมีส่วนรว่ม

ร่วมเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมบนฐานการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

สะท้อนบทเรียน: หลัง
นักวิจัยออกจากพื้นที่ 

สรุปบทเรียน และ
ประเมินหลังดําเนินการ 

เลือกชุมชน, กําหนดปัญหาและ
วิ เคราะห์ , กําหนดกิจกรรม ,
ดําเนินการ, ติดตามประเมิน 

(1) กระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
(2) การจัดการตัวเองของชุมชน 
 ระดับสวน/เจ้าของสวน 
 ระดับชุมชน/แกนนําชุมชน/

แกนนําเกษตรกรชาวสวน
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เตรียมการ พัฒนาเครื่องมือเสริมการเรียนรู้ ดําเนินการวิจัย การประเมินผล สะท้อนบทเรียน 

พัฒนาสื่อเรียนรู ้ 
-ถอดบทเรียน วิเคราะห์
ความต้องการ 
-พัฒนาสื่อ  
-แทรกในวิถีการ 
ดําเนินชีวิต 
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บทที่ 4 

สภาพการอนุรักษ์และการดํารงอยู่ของภมูปิัญญาเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแมน่้ํานครชัยศรี 
 

การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม เป็นพ้ืนที่ศึกษา เป็นการเจาะจงเลือก (Purposive Sampling) เนื่องจากพื้นที่  
ทั้งสองตําบลซ่ึงมีพ้ืนที่ทําสวนส้มโอกว่า 5,000 ไร่ มีการธํารงรักษาวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอภายใต้ช่ือ  
“ส้มโอนครชัยศรี” ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์และสืบทอดวิถีการทําสวนส้มโอต่อเน่ืองจากรุ่นสู่รุ่น และ
หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับส้มโอในฐานะเป็น “ผลไม้บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์” (Geographical 
Indications) ของจังหวัดนครปฐม แม้ว่าในปัจจุบันพ้ืนที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จะเป็นที่ต้ัง
ของพ้ืนที่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สําคัญอันดับต้นๆ ของประเทศ พ้ืนท่ีโดยรอบตําบลบางเตยและตําบล
ทรงคนองมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาต้ังอยู่ และมีการอพยพของผู้คนต่างถิ่นและมีแรงงานต่างชาติ  
เข้ามาทํางานตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจํานวนมาก พ้ืนที่หลายแห่งเปลี่ยนเป็นโรงงาน บ้านพัก  
ห้องเช่า หมู่บ้านจัดสรร และห้างสรรพสนิค้าต่างๆ ตามความเจริญที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง แต่อีกด้านหน่ึง
น้ันโดยสภาพบริบทของพื้นที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองที่มีสภาพเป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ํา
นครชัยศรี ส่งผลให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีทั้ง 2 ตําบลยังสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะ
การทําสวนส้มโอท่ีสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ส้มโอเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส่งขายท้ังในและต่างประเทศ  
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีมาจนถึงปัจจุบัน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทของพ้ืนที่ทั้งในมิติด้านพัฒนาการและประวัติศาสตร์เพ่ือประมวล
สถานการณ์ปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษาซ่ึงจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษาในลําดับต่อไป ในส่วนน้ี 
ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 ต้ังแต่การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Research) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มีการศึกษาไว้แล้วเพ่ือนํามาเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานและสังเคราะห์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี รวมทั้งเอกสารทางราชการ
ทั้งระดับท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตําบลท้ัง 2 แห่ง (องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย และ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนอง) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) หนังสือพิมพ์ วารสาร  
สารคดีข่าว เอกสารสรุปการประชุมสัมมนา เป็นต้น และศึกษาข้อมูลช้ันต้น (Primary Data) เช่น 
ประวัติส่วนบุคคล (Life story) ของผู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ในพ้ืนที่ ผู้นําชุมชน ตัวแทน
ชาวสวนส้มโอ ตัวแทนของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ใช้วิธีการเก็บข้อมูลท้ังการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสนทนากลุ่ม ข้อมูลทั้งสองส่วนผู้วิจัยจะเป็นผู้จัดเก็บรวบรวม เพ่ือมาวิเคราะห์องค์ความรู้แต่ละเร่ือง
โดยคํานึงถึงประเด็นการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุด 
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จากการศึกษาข้อมูลด้านบริบทของพ้ืนท่ี พัฒนาการ และประวัติศาสตร์ของชาวสวนส้มโอ
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีมีประเด็นสําคัญตามลําดับ ดังน้ี 

 
บริบทพ้ืนที ่พฒันาการ และประวัติศาสตร์ 

 
สภาพบริบทของลุ่มแมน่้ํานครชัยศรี  

ตามภูมิศาสตร์ของประเทศไทยลุ่มน้ําท่าจีนหรือลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีต้ังอยู่ทางตอนกลาง
ของประเทศไทย และอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ําเจ้าพระยามีพ้ืนที่ลุ่มนํ้ารวมท้ังสิ้น 13,477.16 ตาราง
กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม 
นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และ
อุทัยธานี ลักษณะลุ่มนํ้าทอดยาวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13o 10' เหนือถึงเส้นรุ้งท่ี 
15o 30' เหนือ และเส้นแวงท่ี 98o 15' ตะวันออกถึงเส้นแวงท่ี 100o 10 ตะวันออก   

สภาพทั่วไปของลุ่มนํ้าท่าจีนหรือลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําซ่ึงเป็นที่ราบ
เดียวกันกับที่ราบลุ่มน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตอนบนของลุ่มน้ําเป็นที่เชิงเขาแต่มีระดับไม่สูงมากนัก 
ส่วนตอนกลางและตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มติดต่อกับที่ราบลุ่มของลุ่มน้ําแม่กลอง ลุ่มนํ้าท่าจีนมี 
อาณาเขตครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดกับลุ่มนํ้าสะแกกรัง 
ทิศใต้  ติดกับอ่าวไทย 
ทิศตะวันออก ติดกับลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 
ทิศตะวันตก ติดกับลุ่มนํ้าแม่กลอง 

ลุ่มนํ้าท่าจีนเป็นแม่นํ้าท่ีมีความสําคัญอันดับสองของประเทศรองจากแม่นํ้าเจ้าพระยา  
ต้นกําเนิดของแม่นํ้าท่าจีนเริ่มจากต้นนํ้าท่ีแยกออกมาทางฝั่งขวาของแม่นํ้าเจ้าพระยาที่ตําบล  
มะขามเฒ่า อําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และออกสู่อ่าวไทย  
ที่จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยเหตุที่ไหลผ่านจังหวัดต่างๆ ดังนั้นแม่นํ้าท่าจีนจึงมีช่ือเรียกต่างๆ กัน 
กล่าวคือ จังหวัดชัยนาท ต้นกําเนิดของแม่น้ําแยกจากแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีอําเภอวัดสิงห์ มีความยาว
ประมาณ 45 กิโลเมตร เรียกว่า “แม่น้ํามะขามเฒ่า” จังหวัดสุพรรณบุรี มีความยาวประมาณ 133 
กิโลเมตร เรียกว่า “แม่นํ้าสุพรรณ” จังหวัดนครปฐม มีความยาวประมาณ 98 กิโลเมตร เรียกว่า 
“แม่นํ้านครชัยศรี” ช่วงที่อยู่ในจังหวัดนครปฐม ผ่านอําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี และอําเภอ 
สามพราน จังหวัดสมุทรสาคร มีความยาวประมาณ 41 กิโลเมตร เรียกว่า “แม่นํ้าท่าจีน”  
ตามภูมิศาสตร์ของประเทศแล้วแม่น้ําท่าจีนนับเป็นแม่น้ําท่ีมีหลายช่ือสายหนึ่งของประเทศไทย 
(สถาพร ถาวรอธิวาสน์, 2555 : 12)   
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ภาพที่ 4  แสดงอาณาเขตลุ่มนํ้า  
ที่มา : หนังสือพิมพ์บีทีเคนิวส์ (http://btknewsonline.blogspot.com/2014/12/blog-post_67.html) 
 

ด้วยสภาพทางนิเวศวิทยาของพ้ืนที่ของชุมชนที่แม่นํ้าท่าจีนไหลผ่านต่างประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่อาศัยนํ้าจากแม่น้ําเป็นหลัก วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนลุ่มนํ้าต้ังแต่จังหวัด
ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และจังหวัดสมุทรสาครจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงผลกระทบ 
และวิกฤติต่างๆ ที่เกิดจากแม่นํ้าท่าจีน เช่น น้ําเน่า นํ้าเสีย น้ําท่วม นํ้ากร่อย ปัญหาผักตบชวาปิดก้ัน
การไหลผ่านของแม่น้ํา เป็นต้น 
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ตารางท่ี 12  รายละเอียดของจังหวัดในลุ่มนํ้าท่าจีน 
 

จังหวัด 
พ้ืนท่ีจังหวัด 

(ตร.กม.) 

พ้ืนท่ีในเขตลุ่มน้ําท่าจีน 
ร้อยละของ
พ้ืนท่ีจังหวัด 

ร้อยละของ
พื้นท่ีในลุ่ม
น้ําท่าจีน 

(ตร.กม.) (ตร.กม.)

กรุงเทพมหานคร 1,537.52 11.71 7,318 0.74 0.09
กาญจนบุร ี 19,376.39 2,088.57 1,305,358 10.78 15.50
ชัยนาท 2,500.40 1,646.72 1,029,202 65.86 12.22
นครปฐม 2,124.82 1,844.57 1,152,855 86.81 13.69
นนทบุรี 637.06 3.25 2,031 0.51 0.02
พระนครศรีอยุธยา 2,557.82 57.60 36,003 225 0.43
ราชบุร ี 5,195.27 23.07 14,417 0.44 0.17
สมุทรสงคราม 409.33 32.45 20,280 7.93 0.24
สมุทรสาคร 858.00 663.53 414,704 77.33 4.92
สิงห์บุรี 830.68 9.26 5,788 1.11 0.07
สุพรรณบรุ ี 5,426.34 4,819.38 3,012,115 88.81 35.76
อ่างทอง 952.70 220.01 137,507 23.09 1.63
อุทัยธานี 6,621.64 2,057.03 1,285,646 31.07 15.26

รวม 13,477.16 8,423,225  100.00

 
จากตารางที่ 12 เห็นได้ว่าพ้ืนที่ลุ่มนํ้าท่าจีนครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 13 จังหวัดในพ้ืนที่ 

ภาคกลาง พ้ืนที่สําคัญๆ มีดังน้ี 
จังหวัดชัยนาท คิดเป็นร้อยละ 12.22 ของพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ําท่าจีน มีพ้ืนที่ประมาณ 

2,500.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,543,591 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นท่ีราบลุ่ม 
ร้อยละ 99.06 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ได้แก่ พ้ืนที่ตอนกลาง ตอนใต้ และตะวันออกของจังหวัด มีลักษณะ
เป็นที่ราบจนถึงพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด มีแม่น้ําเจ้าพระยา แม่นํ้าท่าจีน แม่น้ําน้อยไหลผ่านพ้ืนที่ต่างๆ 
ทั่วทุกอําเภอ นอกจากนี้ยังมีเนินเขาเล็กๆ ขนาดประมาณ 1-3 กิโลเมตรกระจายอยู่ทั่วไป ที่สําคัญ 
ได้แก่ เขาธรรมามูล ซ่ึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญของจังหวัด จังหวัดชัยนาทมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
2 แห่ง คือ 1. เขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาช่องลม มีเน้ือท่ีประมาณ 34,369 ไร่ ต้ังอยู่ที่กิ่งอําเภอ
หนองมะโมง และ 2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาราวเทียน มีเน้ือท่ีประมาณ 43,962 ไร่ ต้ังอยู่ที่กิ่งอําเภอ
เนินขาม นอกจากนี้แล้วพ้ืนที่จังหวัดชัยนาทยังเป็นที่ต้ังเขื่อนเจ้าพระยา ซ่ึงเป็นเขื่อนท่ีสําคัญแห่งหนึ่ง
ก่อนที่นํ้าจากภาคเหนือจะไหลเข้าสู่ภาคกลางของประเทศ ในพ้ืนที่มีการจัดรูปที่ดิน และระบบ
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ชลประทานอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้จังหวัดชัยนาทเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตรท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของ
ประเทศ นอกจากน้ียังเป็นพ้ืนที่ปลูกส้มโอรสชาติดีที่มีช่ือเสียงอีกจังหวัดหน่ึงของภาคกลาง 

จังหวัดสุพรรณบุรี  มี พ้ืนที่ประมาณ  5,358.008 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
3,348,755 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ ร้อยละ 65 เป็นแนวยาวจากเหนือ
จรดใต้ พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มนํ้าท่วมขังในฤดูนํ้าหลาก มีแม่นํ้าท่าจีน (แม่น้ําสุพรรณบุรี) ไหลผ่านยาว
ประมาณ 115 กิโลเมตร ในพ้ืนที่อําเภอเดิมบางนางบวช สามชุก ศรีประจันต์ เมืองสุพรรณบุรี  
บางปลาม้า และอําเภอสองพ่ีน้อง พ้ืนท่ีลูกคลื่นลอนลาด ร้อยละ 20 ซ่ึงอยู่ด้านตะวันออกของจังหวัด 
ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของอําเภอเดิมบางนางบวช สามชุก ศรีประจันต์ ดอนเจดีย์ และอําเภอเมือง  
และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาและที่สูงร้อยละ 15 ซ่ึงอยู่ทางด้านเหนือ และตะวันตกของจังหวัด ประกอบด้วย
พ้ืนที่บางส่วนของอําเภอหนองหญ้าไซ อู่ทอง สองพ่ีน้อง และอําเภอดอนเจดีย์  มียอดเขาพุเตยเป็น
ยอดเขาสูงสุด (มีความสูง 1,002 เมตร จากระดับนํ้าทะเล) และมีพ้ืนที่ป่าไม้ประมาณ 825,102 ไร่  
มีป่าสงวนแห่งชาติ 7 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติป่าโปงลาน-ทุ่งคอก เขตทุ่งดินดํา-เขาตาเถ้า ป่าเขาตะโก 
ปิดทอง-เขาเพชรน้อย ป่าสักสระยายโสม ป่าบ้านโข้ง ป่าห้วยขม้ิน พุนํ้าร้อน หนองหญ้าไซร  
ป่าองค์พระพะรุกํา เขาห้วยพลู อุทยานแห่งชาติพุเตย อําเภอด่านช้าง วนอุทยานพุม่วง อําเภออู่ทอง 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อําเภอเดิมบางนางบวช สวนรุกขชาติ ดอนเจดีย์ อําเภอดอนเจดีย์ และ
สวนรุกชาติด่านช้าง อําเภอด่านช้าง 

จังหวัดนครปฐมต้ังอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง ลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น 
ที่ราบ ไม่มีภูเขา และป่าไม้ ทํานาได้เพียงบางส่วน และมีแหล่งนํ้ากระจายเป็นแห่งๆ สําหรับพ้ืนที่ด้าน
ตะวันออก และด้านใต้เป็นที่ราบลุ่มฝั่งแม่นํ้าท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยขุดข้ึนจํานวนมาก 
จังหวัดนครปฐมเป็นพ้ืนที่การเกษตรที่สําคัญจึงมีการทําการเกษตรท่ีหลากหลาย เช่น สวนผลไม้  
การปลูกข้าว ฟาร์มสุกร การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ส่งผลให้เกิดการระบายของเสียจากการเกษตรลงสู่
แหล่งนํ้า เป็นสาเหตุทําให้สูญเสียระบบนิเวศและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้า 

จังหวัดสมุทรสาคร ต้ังอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่าง มีพ้ืนที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือ 
545,217 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มน้ําท่วมถึง มีชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 41 กิโลเมตร  
มีแม่นํ้าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของพ้ืนที่ สภาพพ้ืนที่ตอนล่างของจังหวัดเป็นดินเหนียว มีความ 
เค็มจัด เหมาะสําหรับเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งและการทํานาเกลือ พ้ืนที่ตอนบนมีสภาพเป็นดินเหนียว
มีดินร่วนปนเหมาะสําหรับเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตรปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก โดยสภาพพื้นที่ที่มี
พ้ืนที่ติดชายทะเล ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศนํ้ากร่อย รวมทั้งได้รับตะกอนท่ีพัดมาตามลําน้ํา ทําให้พ้ืนที่
บริเวณปากแม่นํ้ามีความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหาร มีความหลากหลายทางชีวภาพ   
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ภาพที่ 5 สภาพภูมิประเทศและลําน้ําสาขาในลุ่มนํ้าท่าจีน  
ที่มา : สถาบันสารสนเทศและทรัพยากรนํ้า (http://www.haii.or.th/wiki/index.php/) 
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การใช้ประโยชน์จากที่ดิน จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2556 
ของลุ่มนํ้าท่าจีนตามตารางท่ี 13 พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของลุ่มนํ้าท่าจีนเป็นเกษตรกรรม มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากปี พ.ศ.2545 ไม่มากนัก มีเพียงพ้ืนที่อ่ืนๆ (พ้ืนที่ชุมชนและ 
ส่ิงปลูกสร้าง) จะเห็นได้ว่า มีสัดส่วนเพ่ิมจากปี พ.ศ.2545 ค่อนข้างมาก เป็นผลสืบเนื่องจากพ้ืนที่
เกษตรกรรมเปลี่ยนสภาพเป็นพ้ืนที่เมืองมากข้ึน  

 
ตารางท่ี 13  แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ําท่าจีน 
 

ประเภทการใชท่ี้ดิน
ลุ่มแม่น้ําท่าจีน 

ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ.2556 
การเปลี่ยนแปลง 

พื้นท่ี (ไร่) สัดส่วน% พ้ืนท่ี (ไร่) สัดส่วน% 
นาข้าว 3,375,145 40.07 2,902,432 34.46 ลดลง 
พืชผัก 9,498 0.11 109,401 1.30 เพ่ิมขึ้น 
พืชไร่ 2,943,493 34.94 2,385,148 28.32 ลดลง
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 416,676 4.95 626,525 7.44 เพ่ิมขึ้น
เกษตรกรรมอื่นๆ 294,389 3.49 410,202 4.87 เพ่ิมขึ้น
ป่าไม้ 709,258 8.42 758,812 9.01 เพ่ิมขึ้น
พื้นท่ีอื่นๆ  674,766 8.01 1,230,706 14.61 - 

รวมพื้นท่ี 8,423,225 100.00 8,423,225 100.00  

 
ส้มโอในฐานะพืชเศรษฐกิจ  

การปลูกส้มโอเป็นที่นิยม และมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ในช่วงปี 2535-2547 มีการ
ขยายตัวของพ้ืนที่จาก 59,015 ไร่ ในปี 2535 เป็น 187,180 ไร่ ในปี 2554 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 11.21 ในปี 2535-2554 ผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึนเป็น 272,160 ตัน ในปี 2554 มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 14.433 และผลผลิตเฉล่ียต่อไร่เพ่ิมข้ึนเป็น 1,454 กิโลกรรม/ไร่/ปี ในปี 2554  
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.03 (นงนุช อังยุรีกุล และสุวรรณา สายรวมญาติ, 2554 : 1)  
นอกจากน้ีแล้ว ภาครัฐยังได้ให้ความสําคัญกับส้มโอมีการกําหนดนโยบายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตส้มโอคุณภาพโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (GAP) มีการพัฒนารูปแบบการส่งออกใน
ลักษณะแช่เย็น (Frech Chiled) และพร้อมบริโภค มีการสนับสนุนจัดการแสดงสินค้าเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ส้มโอไทยในต่างประเทศ เพ่ือการขยายและส่งออก ในปัจจุบันประเทศไทยยังเป็น
ผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีส้มโอพันธ์ุดีตรงตามความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงจากการผลิต
ผลผลิตร้อยละ 96 สําหรับการบริโภคภายในประเทศ และส่งออกร้อยละ 4 (สํานักเศรษฐกิจ
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การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556 : 55) ข้อมูลจากพ้ืนที่พบว่าส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี
โดยเฉพาะจากตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองเป็นสินค้าท่ีต้องการของประเทศจีน ไต้หวัน ญ่ีปุ่น  

ปี 2556  สํานักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2556 : 55) ได้สรุป
ข้อมูลส้มโอภายในประเทศ  ดังน้ี 
  
ตารางท่ี 14  แสดงข้อมูลการผลิตและการค้าส้มโอภายในประเทศ 
 

การผลิต การค้า 
รายการ 2554 2555 2556 รายการ 2554 2555 2556

1.จํานวนครัวเรือน  - - - 1.ในประเทศ (ตัน) 258,857 232,132 232,742

2.เน้ือที่ให้ผล (ไร่) 187,180 179,070 170,400 2.ส่งออก (ต้น)
   ส้มโอสด 

13,303 13,368 14,338

3. ผลผลิต (ตัน) 272,160 245,500 247,080
4.ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 1,454 1,371 1,450   -ปริมาณ (ต้น) 13,303 13,368 14,338

5.ต้นทุนผลิต (บ/ต) 6,956 8,731 8,647    -มูลค่า (ล้านบาท) 136.93 137.01 226.53

6.ราคาท่ีเกษตรขาย
ได้ (บาท/ต้น) 

20,440 29,010 31,460 3.ราคาส่งออก (บ/ต) 10,293 10,250 15,800

7.ผลตอบแทนสุท ธิ 
(บ/ต) 

13,484 20,279 22,813 4.คู่ค้าท่ีสําคัญ จีน ฮ่องกง แคนาดา 

8.มาตรฐาน  5.คู่แข่งท่ีสําคัญ อิสลาเอล เวียดนาม 
มาตรฐนส้มโอของประเทศไทย ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 82ง 
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 

 
 จากตารางท่ี 14 แสดงให้เห็นถึงการยกระดับทางการตลาด (Market Positioning) ของการ 
ผลิตส้มโอในประเทศไทย ได้มีการกําหนดมาตรฐานส้มโอของประเทศไทยตามประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 82 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2544 และตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 0013-2550 และการผลิต
ที่ใช้การปฏิบัติที่ดีที่เรียกว่า แนวทางการปฎิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP: Good Agricultural 
Practices) สําหรับพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ได้มีการกําหนดให้เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองเป็น 
สินค้าคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือเรียก GI ซ่ึงดําเนินการโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์  
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ลักษณะภูมิประเทศลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
ลักษณะภูมิประเทศบริเวณท่ีปลูกส้มโอนครชัยศรี ตําบลบางเตย ตําบลทรงคนอง จังหวัด

นครปฐม เป็นที่ราบลุ่มของลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ในมณฑลนครชัยศรีเดิม เม่ือถึงปีนํ้าหลากจะมีตะกอน
ดินมาทับถมขึ้นเรื่อยๆ นําพาธาตุอาหารต่างๆ มาไว้ครบถ้วน ที่ชาวบ้านเรียกว่า “นํ้าไหลทรายมูล” 

  
“….คําว่าน้ําไหลทรายมูลหมายความว่า มันไหลๆ ทับถมมา เหมือนดินเลนบ้านเรา  

น่ีแหล่ะ ใครเค้าว่าดินเลนมายังไง มันนํ้าไหลทรายมูลมาทับถมขึ้นมาแล้วก็ทับถมมาเป็นที่ต้ืนเขิน แล้ว
ทํากินได้ เหมือนฝั่งนู้นใช่ไหม น่ันแหล่ะมันจะงอกมาเร่ือยๆ แล้วมันก็มาบุกฝั่งนี้ แต่เด๋ียวน้ีห้ามบุก 
ได้แล้ว ยังไงรู้ไหมเอาหินทิ้งมากๆ พอชนหินก็ข้ามฝาก....” (นายทิม ไทยทวี, 22 กุมภาพันธ์ 2556) 

 

บริเวณน้ีหากขุดลึกลงไปประมาณ 2 เมตร จะพบทรายและเปลือกหอย ซ่ึงเป็นสิ่งบ่งช้ีว่า
ในสมัยก่อนนํ้าทะเลหนุนขึ้นมาสูงในบริเวณพ้ืนที่ 

 

“....พ้ืนที่ทางเราห่างจากทะเลประมาณ 30-40 กิโลเมตร แล้วเรามีน้ําไหลข้ึนไหลลง  
เดิมเราไม่มีเขื่อนน้ําทะเลก็จะหนุนขึ้นมาถึง พอหน้าแล้งขาดนํ้า นํ้าเค็มจะขึ้นมาถึงเรา นํ้ากร่อยจะ
ขึ้นมาหนุนถึงทางบ้านเราน่ีล่ะ ทําให้ส้มโอมันหวาน มันจะเป็นเกลือโปแตสเซียมน่ันแหล่ะท่ีเราใส่ตัว
หลัง NPK, N คือ บํารุงต้น ฟอสฟอรัสก็บํารุงดอก และโปแตสเซียมตัวน้ีมันจะทําให้รสชาติดีขึ้น 
รสชาติหวาน เกลือจะเป็นตัวโปแตสเซียมน่ีแหล่ะ ทําเลท่ีเราปลูกห่างจากทะเลประมาณ 30-40  
กิโล....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 22 กุมภาพันธ์ 2556) 

 

พ้ืนดินในบริเวณน้ีเป็นเน้ือเหนียว สีนํ้าตาล ดินช้ันบนมีลักษณะการทับถมเป็นช้ันๆ  
ดินช้ันล่างจะมีสีนํ้าตาลปนเหลือง ด้วยพ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีการสะสมของตะกอน มีน้ํากร่อยท่ี
เหมาะกับการปลูกส้มโอซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม รสชาติส้มโอจึงอร่อย 

 

“….ดินที่นี่เป็นดินเหนียวเพราะที่อ่ืนมันเป็นดินร่วนไง ดินปนทรายมันจะทําให้กักเก็บนํ้า
ไม่ค่อยได้ แต่เราเป็นดินเหนียว แต่ดินเหนียวข้อเสียก็คือจะมีการระบายน้ําไม่ค่อยได้ จะแฉะหน่อย 
และอาจเป็นพวกโรครากเน่าได้ง่าย ส้มโอนครชัยศรีรสชาติถึงดี เพราะว่าเม่ือก่อนสมุทรสาครจะ 
ไม่มีปิดก้ัน นํ้าหลากโดยธรรมชาติ ซ่ึงท่ีราบลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีเป็นที่ราบลุ่มนํ้า ก็จะพาตะกอนมา  
พาตะกอนดินมาทับถมจนเป็นที่ต้ืนเขินจนทํากินได้ แล้วก็อากาศร้อนช้ืนในเขตเรา ตะกอนดินน้ันจะ
พาธาตุอาหารมาสะสมเอาไว้ครบถ้วนซ่ึงกลายเป็นดินเหนียว พิสูจน์ได้คือแถวฝั่งโน้นลึกไปประมาณ
สัก 2 เมตรยังมีทรายกับเปลือกหอย นั่นคือพิสูจน์ได้ว่าเป็นพ้ืนทะเลเก่า หรือราบลุ่มเก่านะ ซ่ึงที่อ่ืนจะ
สภาพไม่เหมือนของเรา ส้มโอรสชาติถึงโดดเด่นกว่าท่ีอ่ืน…” (นายทิม ไทยทวี, 22 กุมภาพันธ์ 2556) 
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ซ่ึงสอดคล้องจากการที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์นายสน่ัน พลศรี ซ่ึงเป็นเกษตรตําบล 
บางเตย ชํานาญการ รับราชการเป็นเวลา 29 ปี ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2526 และนางอัมราพรรณ ไทยทวี 
เกษตรตําบลทรงคนอง เป็นบุตรสาวของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตําบลบางเตย ซ่ึงเป็นเกษตรกรชาวสวน 
ส้มโอ จึงนับได้ว่าเป็นบุคลากรในพื้นที่ที่ได้ทํางานช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนในพ้ืนที่ของตนเอง 
ได้กล่าวถึงลักษณะของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่น้ีว่า 
 

“….ดินที่ น่ีเป็นดินเหนียวทับถมตะกอน น้ําท่ีนี่เป็นที่ นํ้ากร่อยขึ้นถึง ดินเหนียวมีธาตุ  
โปแตสเซียมสูง....” (นายสน่ัน พลศรี, 5 กุมภาพันธ์ 2556) 

 
“….ดินเป็นดินอุดมสมบูรณ์ แล้วชาวบ้านจะมีการควักดินขึ้นมาทุกปี ชาวบ้านจะ 

ควักดินจากในท้องร่องขึ้นมา มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะ ถ้าตามชาวบ้านคิดเค้าจะคิดว่าดิน  
ในท้องร่องมันเยอะ เพราะว่าดินในร่องจะทะลายลงไปๆ เค้าจะควักดินขึ้นมา เวลาเอาเรือเข้าไป 
ในร่องก็จะง่ายขึ้น แต่จริงๆ แล้วก็คือมันเอาธาตุอาหารกลับมาโปะที่โคนต้น แล้วช่วงน้ีที่เห็นทํากัน
เยอะๆ คือเค้าจะพรวนโคน พรวนรอบโคนต้น คือเหมือนว่าบางสวนที่นํ้าท่วม พอนํ้าท่วมแห้งแล้วเน่ีย
ดินมันจะแน่น หน้าดินมันจะเสีย ที่สังเกตนะเค้าจะพรวนโคน พรวนรอบโคนต้น ไม่ได้พรวนลึกมาก  
ส้มมันต้นเล็ก ถ้าพรวนลึกมากเด๋ียวมันโดนรากขาด เค้าจะพรวนโคนแล้วก็ใส่ปุ๋ย เพ่ือท่ีจะให้ปุ๋ยละลาย
เร็วต้นส้มดูดซับปุ๋ยดีขึ้น คือเป็นการทําโครงสร้างดินให้ดีขึ้น เพราะว่าการพรวนโคนจะทําให้จากเดิม
ที่ดินที่เคยแน่นก็จะหลวม การรับอะไรก็จะดีขึ้น....” (นางอัมราพรรณ ไทยทวี, 8 กุมภาพันธ์ 2556) 

 
ปฏิกิริยาของดินมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่าง มีค่า pH 6.5-8.0 มีความอุดมสมบูรณ์ 

เป็นดินที่มีแร่ธาตุอาหารมากเหมาะแก่การปลูกส้มโอและพืชชนิดอ่ืนๆ ด้วย นายพูลผล แซ่ซี  
ได้กล่าวไว้ว่า 

 
“….ดินของเราดีปลูกอะไรก็ดีไปหมด....” (พูลผล แซ่ซี, 8 พฤศจิกายน 2555) 

 

ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีในพ้ืนที่ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พ้ืนที่ ตําบลบางเตยและตําบล 
ทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนส้มโอ  
และมีพ้ืนที่ในการปลูกส้มโอมากท่ีสุดในจังหวัดนครปฐม โดยตําบลบางเตยมีพ้ืนที่ปลูกส้มโอ จํานวน 
1,100 ไร่ มีผลผลิตเฉล่ีย 1,720 ผล/ไร่ ตําบลทรงคนองมีพ้ืนท่ีปลูกส้มโอ จํานวน 3,743 ไร่ มีผลผลิต
เฉลี่ย 1,500 ผล/ไร่ (สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน, 2551– 2553 : 1-23) เป็นพ้ืนที่ดินดํานํ้าชุ่ม  
มีดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสําหรับทําเกษตรกรรม 
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บริบทพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
 
สภาพพื้นที่ตําบลบางเตย 

ตําบลบางเตยเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มต้ังอยู่ริมแม่น้ํานครชัยศรี ซ่ึงเดิมบริเวณริมแม่น้ํานครชัยศรี
บริเวณนี้มีต้นเตยหนามเป็นต้นเตยขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจํานวนมาก ชาวบ้านซ่ึงอาศัยอยู่ในบริเวณนี้นิยม
นําใบของต้นเตยมาสานเป็นเสื่อ หมอน และเครื่องใช้ต่างๆ และเป็นแหล่งซ้ือขายเตยแหล่งใหญ่ในย่านน้ี
จึงเป็นที่มาของตําบลบางเตย ตําบลบางเตยอยู่ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี ้

หมู่ที่ 1 บ้านคลองสามบาท  มีพ้ืนที่ประมาณ 1,496.38 ไร่ 
หมู่ที่ 2 บ้านคอราง  มีพ้ืนที่ประมาณ 1,457.45 ไร่ 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองหลวง  มีพ้ืนที่ประมาณ 702.04 ไร่ 
หมู่ที่ 4 บ้านบางเตย  มีพ้ืนที่ประมาณ 762.15 ไร่   
หมู่ที่ 5 บ้านคลองโพธิ์  มีพ้ืนที่ประมาณ 796.35 ไร่ 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองดงตาล (บ้านบางเตย) มีพ้ืนที่ประมาณ 826.24 ไร่ 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองผีเสือ้  มีพ้ืนท่ีประมาณ 663.21 ไร่ 

ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
พบว่าตําบลบางเตยมีประชากรท้ังสิ้น 4,590 คน แยกเป็น ชาย 2,208 คน หญิง 2,382 คน  
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 427.97 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 2,692 ครัวเรือน ตําบลบางเตย 
มีแม่น้ํานครชัยศรีกั้นระหว่างหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 พ้ืนที่ 
หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 อาณาเขตติดต่อกับตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล ติดกับถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรม บ้านจัดสรร และห้างสรรพสินค้ามาต้ังในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก ถือได้ว่าเป็น
พ้ืนที่ที่ความเจริญแผ่ขยายเข้ามามาก ส่วนพ้ืนที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ต้ังอยู่ 
ฝ่ังตรงข้ามของแม่นํ้านครชัยศรี มีลักษณะเป็นเกาะท่ีเป็นพ้ืนที่เกษตรเป็นแหล่งปลูกส้มโอนครชัยศรี  
ฝ่ังตรงข้ามแม่นํ้านครชัยศรีบริเวณหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตําบลบางเตย เป็นที่ต้ังของตลาดนํ้า 
ดอนหวาย (ต้ังอยู่ตําบลบางกระทึก) แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของจังหวัดนครปฐม  

ตําบลบางเตยมีโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านบางเตย ต้ังอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2  
ศูนย์การศึกษานอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัยประจําตําบลบางเตย 1 แห่ง ต้ังอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 7  
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอราง 1 แห่ง 
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.บางเตย) 1 แห่ง ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 1 
ตําบลบางเตยไม่มีวัด ประชาชนในพื้นที่ต้องไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ีตําบลอ่ืน ประชาชนใน  
หมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ และยึดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแต่โบราณมีการช่วยเหลือ 
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ซ่ึงกันและกัน และมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ พ้ืนที่บริเวณหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ของตําบล 
บางเตยตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับตลาดนํ้าดอนหวายทําให้ชาวบ้านยังใช้เรือเดินทางไปจับจ่ายซ้ือของที่
ตลาด และชาวสวนสามารถนําผลไม้จากสวนไปขายที่ตลาดน้ําดอนหวาย  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 6 แผนท่ีตําบลบางเตย  

หมู่ 1

หมู่ 2

หมู่ 3 
หมู่ 4 

หมู่ 5

หมู่ 6

หมู่ 7

ถนนป่ินเกล้า-นครชัยศรี
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พ้ืนที่ตําบลบางเตยมีลักษณะพ้ืนที่แบ่งเป็น 2 ส่วน มีแม่นํ้านครชัยศรีกั้นระหว่างหมู่ที่ 1 
และหมู่ที่ 2 ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่ติดกับความเจริญของความเป็นเมือง และพ้ืนที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 
และหมู่ที่ 7 ซ่ึงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นแหล่งปลูกส้มโอท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดนครปฐม ส่งผลให้
บริบทและวิถีชุมชนมีความแตกต่างกันในด้านชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมถึงความต้องการ
ในการพัฒนาที่มีความแตกต่างกัน การกระจุกตัวของสถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลไปรวมอยู่ฝั่งหมู่ที่ 1 และ 2 ทําให้ประชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และ
หมู่ที่ 7 เดินทางไปใช้บริการค่อนข้างลําบาก ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่ปัจจุบันตําบลบางเตย 
มีโรงเรียนบ้านบางเตยท่ีเป็นโรงเรียนเพียงแห่งเดียวในพ้ืนท่ี จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย 
ช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนท่ีเรียนโรงเรียนบ้านบางเตยส่วนใหญ่เป็นเด็กท่ี
อพยพมาจากนอกพ้ืนท่ีตามผู้ปกครองที่มาประกอบอาชีพ ชาวบ้านในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ส่งลูกหลานเข้าเรียน
โรงเรียนในเมือง เน่ืองจากชาวบ้านค่อนข้างมีฐานะ และต้องการให้ลูกหลานได้เข้าเรียนโรงเรียนที่มี
ช่ือเสียง  
 
สภาพพื้นที่ตําบลทรงคนอง 

ตําบลทรงคนองอยู่ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากจังหวัดนครปฐม 
40 กิโลเมตร มีพ้ืนที่อาณาเขตติดต่อตําบลข้างเคียง ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดกับตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
ทิศใต้ ติดกับตําบลท่าตลาด อําเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก ติดกับตําบลบางเตย อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันตก ติดกับตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ดังน้ี  
หมู่ที่ 1 หมู่บ้านศาลเจ้า จํานวน 3,705 ครัวเรือน ประชากร 2,672 คน  
หมู่ที่ 2 หมู่บ้านทรงคนอง จํานวน 230 ครัวเรือน ประชากร 736 คน  
หมู่ที่ 3 หมู่บ้านคลองยาว จํานวน 138 ครัวเรือน ประชากร 425 คน  
หมู่ที่ 4 หมู่บ้านเหนือ จํานวน 85 ครัวเรือน ประชากร 307 คน  
หมู่ที่ 5 หมู่บ้านคลองประดู่ จํานวน 160 ครัวเรือน ประชากร 604 คน  
หมู่ที่ 6 หมู่บ้านคลองคราม จํานวน 127 ครัวเรือน ประชากร 447 คน  

ข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนอง พ.ศ. 2554-2556 พบว่า
ตําบลทรงคนองมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 4,445 หลัง แยกเป็นชาย 2,424 คน หญิง 2,767 คน รวม
ทั้งสิ้น 5,191 คน ตําบลทรงคนองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีแม่นํ้าท่าจีนกั้นเป็น  
2 ส่วน ระหว่างหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 กับหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 พ้ืนท่ีหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 อยู่ในบริเวณ
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ที่เรียกว่าเป็นเกาะติดกับตําบลบางเตย หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่นํ้านครชัยศรี 
ติดกับถนนป่ินเกล้า-นครชัยศรี ข้ามฝั่งถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรีจะเป็นหมู่ที่ 6 ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีติดกับตําบล 
มหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อาชีพหลักของประชากรในพ่ืนที่ คือ อาชีพ
เกษตรกรรม เช่น ปลูกส้มโอ ผลไม้อ่ืนๆ ทํานา ทําสวนดอกไม้ และปลูกพืชผัก ประมาณ 60% ตําบล
ทรงคนองเป็นตําบลติดกับชานเมือง ใกล้ทั้งตัวอําเภอสามพรานและใกล้กรุงเทพฯ ซ่ึงสภาพดังกล่าว
ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็็นอยู่อย่างสังคมเมือง ได้รับการศึกษาค่อนข้างดี ได้รับข่าวสารทางด้าน
การเกษตรทั้งหนังสือพิมพ์์ วิทยุ โทรทัศน์ จึงทําให้้เกษตรกรในตําบลทรงคนองมีการพบปะรวมกลุ่ม
เพ่ือแก้ไขปัญหา และสามารถติดต่อหน่วยงานราชการได้สะดวก ทําให้ทราบสภาวะการผลิต 
การตลาดได้อย่างรวดเร็ว ตําบลทรงคนองมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 5 โรงเรียน
วัดทรงคนอง ต้ังอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 วัดทรงคนองตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 สถานีอนามัยประจําตําบล 1 
แห่ง ต้ังอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก) 1 แห่ง ต้ังอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 3 สถานท่ี
ราชการสําคัญของตําบลทรงคนองต้ังอยู่ในบริเวณเกาะท่ีเป็นพ้ืนที่เกษตรสวนส้มโอ ส่งผลให้ชาวสวน
เดินทางไปติดต่อราชการได้สะดวก การเดินทางสัญจรของชาวบ้านตําบลทรงคนองหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5  
ที่อยู่ในบริเวณเกาะส่วนใหญ่เดินทางโดยใช้รถ ปัจจุบันชาวบ้านไม่นิยมใช้เรือในการเดินทางเน่ืองจาก
ลําคลองส่วนมากในตําบลทรงคนองจะเต็มไปด้วยวัชพืช เช่น จอก แหน ผักตบชวา กิ่งไม้ อีกท้ังมีถนน
ตัดผ่านเข้ามาในพ้ืนที่แล้ว ส่วนบ้านเรือนที่ต้ังอยู่ริมแม่นํ้านครชัยศรียังคงมีการใช้เรือเดินทางสัญจร  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญได้ให้ทัศนะว่า ด้วยสภาพบริบทของพ้ืนที่ที่เป็น
เกาะส่งผลให้พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์และเห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของดินของตําบลบางเตย 
มีคุณภาพดินดีกว่าตําบลทรงคนอง เพ่ือให้มีการปรับปรุงคุณภาพดินและส้มโอให้สามารถปลูกได้อย่าง
มีคุณภาพ ชาวสวนในตําบลทรงคนองส่วนใหญ่จึงต้องนําเทคนิควิธีการหลายๆ อย่างในการปลูกส้มโอ
มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ การเสริมราก การบํารุงดิน  

 
“....ผมว่าท่ีบางเตยดินดีกว่าทรงคนองนะ เพราะเป็นดินตะกอนแม่นํ้า ดินแถวทรงคนอง

ไม่ค่อยดี ตอนขับรถเข้ามาเห็นไหมดินมันจะเป็นสีแดง เวลาปลูกส้มโอต้องบํารุงเยอะ....” (สมศักด์ิ 
เลิศสําราญ, 30 พฤศจิกายน 2556) 
 

สอดคล้องกับการสัมภาษณ์นางนิตยา จันทร์ฉาย เกษตรกรสวนส้มโอท่ีมีสวนส้มโอ 
ทั้งในพื้นที่ตําบลทรงคนองและตําบลบางเตย ได้กล่าวถึงคุณภาพดินของตําบลบางเตยและตําบล 
ทรงคนอง ดังนี้ 
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“. . . . ดินที่บางเตยดีกว่าดินที่ทรงคนอง สวนของอาที่ทรงคนองอยู่ ติดริมแม่ นํ้า 
เลยนะ ดินยังเป็นสีแดงเลย ปลูกส้ม ปลูกอะไรไม่ค่อยงามเท่าบางเตย....” (นิตยา จันทร์ฉาย,  
3 ธันวาคม 2556) 
 

ข้อสังเกตจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในพ้ืนที่ตําบลทรงคนองพบว่า จุดเด่นของพ้ืนที่ตําบล
ทรงคนองมีดังนี้ 

1. อุดมไปด้วยพืชพันธ์ุและผลไม้อุดมสมบูรณ์  
2. ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางสามารถส่งลูกหลานศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

และระดับสูง และประชากรบางส่วนทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะเห็นว่ามีรายได้ที่ค่อนข้าง
แน่นอน 

3. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) มีระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า นํ้าประปา
เพียงพอ และสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและอ่ืนๆ ได้พอสมควร  

4. พ้ืนที่ตําบลทรงคนองมีตัวแบบ “บ ว ร” บ้าน วัด โรงเรียนที่ถือเป็นกลไกที่ทํางาน
ภายใต้ระบบคิดที่อาศัยผู้นําทางความคิดหลักของชุมชน 3 ส่วนประสานกัน จึงทําให้พ้ืนที่ตําบล  
ทรงคนองมีความเข้มแข็งของชุมชน คือ มีบ้านหรือชุมชนท่ีร่วมมือร่วมใจกัน มีโรงเรียนวัดทรงคนอง 
ที่มีครู อาจารย์เช่ือมกับชุมชน มีนักเรียนซ่ึงนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ และมี  
วัดทรงคนองที่มีพระที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ สามารถประกอบพิธีกรรมทางศานา และท่ีสําคัญชุมชน
มักจะใช้สถานที่ในวัดทรงคนองในการประชุมชาวบ้าน การระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เช่น 
ใช้วัดทรงคนองเป็นสถานที่ในการประชุมชาวบ้านและผู้นําชุมชนในการออกอากาศช่อง ThaiPBS  
ในการช่วยเหลือฟ้ืนฟูนํ้าท่วมสวนส้มโอในปีพ.ศ.2554 การอบรมแนะนําชาวสวนส้มโอ จังหวัด
นครปฐม “โครงการกู้วิกฤตสวนไม้ผลพันธ์ุดีเฉพาะถิ่นที่ประสบอุทกภัย ปีงบประมาณ 2555” 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น 
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ภาพที ่7 แผนท่ีตําบลทรงคนอง 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนอง 
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ประวัติศาสตร์พื้นที่ตําบลบางเตย ตําบลทรงคนอง จากอดีตสู่ปัจจุบัน 
 

สภาพบริบททางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองเป็นตําบลท่ีต้ังอยู่
ติดกันมีลักษณะเป็นเกาะคล้าย “กระเพาะหมู” มีแม่นํ้านครชัยศรีหรือแม่น้ําท่าจีนไหลผ่าน บริเวณ
ตอนกลางของพ้ืนที่ มีลักษณะเป็นที่ดอนแล้วลาดลงไปหาริมแม่นํ้า ด้วยสภาพพ้ืนที่ดังกล่าว ส่งผลให้
พ้ืนดินบริเวณริมแม่น้ําเป็นดินตะกอนท่ีแม่น้ําพัดพามา และเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างนํ้าจืดและ 
นํ้าเค็มจากทะเล พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองจึงมีสภาพพ้ืนที่ที่เป็นเอกลักษณ์ มีความ  
อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับชุมชนในพ้ืนท่ีมีความคุ้นเคยกับการปลูกส้มโอมาเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้
ส้มโอนครชัยศรีมีช่ือเสียงเป็นที่รับรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่ือเสียงของส้มโอนครชัยศรีเป็น
เอกลักษณ์หนึ่งของจังหวัดนครปฐม ดังคําขวัญประจําจังหวัดว่า “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว  
ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตา 
แม่น้ําท่าจีน”  

จากการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ ผู้วิจัยพบว่า ชาวสวนส้มโอในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบล 
ทรงคนองในปัจจุบันต่างตระหนัก รับรู้ และภาคภูมิใจถึงความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่เป็นอย่างดีว่า
นอกจากพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองจะปลูกส้มโอมากที่สุดในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมแล้ว 
ด้านประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการปลูกส้มโอนั้นเป็นที่รับรู้ถึงรสชาติที่มีความอร่อย โดยมี
เอกสารและการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ การรับรู้และความภาคภูมิใจได้
ถ่ายทอดมาถึงปัจจุบัน ดังคําสัมภาษณ์ของนายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
(ระยะเวลาการดํารงแต่งแหน่งต้ังแต่วันท่ี 13 มกราคม 2555 - 30 กันยายน 2555) ซ่ึงมีความคุ้นเคย
ใน พ้ืนที่  และเ ป็นผู้ที่ มีบทบาทสําคัญในการใ ห้ความช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนส้มโอ 
ในพ้ืนที่ตําบลบางเตย ตําบลทรงคนอง ในช่วงที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยปีพ.ศ. 2554 ท่านได้กล่าวถึง
เอกลักษณส้์มโอนครชัยศรีไว้ว่า  

 
“สวนส้มโอนครชัยศรีเป็นสวนส้มโอที่เก่าแก่ รสชาติดี เก่าแก่ ในยุคต้นๆ ของการปลูก  

ส้มโอ” (สัมภาษณ์, นิมิต จันทน์วิมล, 20 กันยายน 2555)  
 
ปัจจุบันส้มโอนครชัยศรี ได้รับการขึ้นทะเบียน “ผลไม้บ่ง ช้ีทางภู มิศาสตร์ (GI)”  

ของกระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงเป็นเครื่องยืนยันถึงช่ือเสียงและรสชาติที่อร่อยของส้มโอนครชัยศรีได้เป็น
อย่างดี 
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จากการศึกษาค้นคว้าพัฒนาการและการสั่งสมวิถีภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า  
นครชัยศรี เริ่มจากการปลูกส้มโอรับประทานท่ัวๆ ไป ยังไม่นิยมทําสวนเพ่ือการค้าขายเหมือนใน
ปัจจุบัน มีการปลูกส้มโอ ปลูกพืชล้มลุกเพ่ือเป็นรายได้เสริมจากการทําอาชีพหลัก คือการทํานา  
จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในพ้ืนที่ พบว่า เดิมนั้นพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบล  
ทรงคนอง ชาวบ้านนิยมทํานาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักเน่ืองจากสภาพพ้ืนที่แห่งน้ีเป็นพ้ืนที่ทุ่งนา
เกษตรกรจึงทํานาปลูกข้าวเป็นจํานวนมาก ในเวลาต่อมาเม่ือมีชาวบ้านบางส่วนได้นําส้มโอเข้ามาปลูก
ในพ้ืนที่และเก็บส้มโอไปขายเพ่ือเป็นรายได้เสริม ส้มโอจึงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป และเป็นที่
ต้องการของตลาด จากนั้นประชาชนในพ้ืนที่ได้เริ่มมาปลูกส้มโอเพ่ือเป็นรายได้เสริม และได้ทําเป็น
อาชีพหลักจนถึงปัจจุบัน ดังการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังน้ี 

 

“....ก่อนน้ันก็ทําไร่ทํานาตามเต่ียท่ีทําๆ กันมา ปลูกไว้ก็ไม่เท่าไหร่ ปลูกไว้ตามสวน ไว้กิน
ธรรมดา มีอยู่ครั้งหน่ึงเห็นแป๊ะหยูเขาไปขายท่ีตลาดหน้าโรงเรียน ภปร.น่ีแหล่ะ สมัยน้ันขายได้ลูกละ 
3.5 บาท ก็มาคุยกับเต่ียว่า เออ ก็ขายได้นี่ ก็มาคุยกัน จําได้ว่าได้ไปหาแป๊ะหยูเพ่ือขอกิ่งส้มโอมาปลูกไว้ 
ตอนน้ันปลูกไว้ไม่กี่ต้น จากน้ันก็ค่อยๆ ทําเป็นแปลงใหญ่ ขยายมาเรื่อยๆ....” (นายมนตรี การะเวก,  
8 กันยายน 2556) 

 

“....สมัยก่อนทํานา ส้มโอนี่มาปลูกเอาเอง มาเรียนรู้เอาเอง ปลูกไปเรียนรู้ไป ไม่เคย
ประชุมกับเค้าด้วย ทําเอง ปลูกเอง แต่ก่อนทํานาแล้วเปลี่ยนมาทําสวน พ่อแม่เค้าทํานา ก็ทํานามัน 
ไม่รวยไง ไม่ได้เยอะ มาทําสวนมันจะดีกว่า ป้าซ้ือนาแล้วก็ยกปลูกล้มลุก....” (นางวนิดา สุขสงวน,  
16 กุมภาพันธ์ 2556) 

 
 

“....พ้ืนที่น้ีเม่ือสมัยก่อนเป็นพ้ืนที่ที่นํ้าทะเลข้ึนสูง สมัยก่อนทํานากัน เดิมทีมันเป็นทุ่งนา
ธรรมดาน่ีแหล่ะ แล้วก็มีคนคิดทําส้มโอ ไม่กี่คนหรอกที่นําร่อง ปลูกส้มโอนครชัยศรีน่ีแหล่ะ สมัยก่อน
ถนนเพชรเกษมยังไม่มี ถ้ามีก็ยังใช้การไม่ได้เพราะมีทางรถไฟสายหลักตอนนั้นส้มโอเริ่มมีแล้ว  
มีคนเอาส้มโอพ้ืนที่ของสามพรานไปขายที่สถานีรถไฟงิ้วรายก็อยู่ในเขตพ้ืนท่ีนครชัยศรี พอคนผ่านมา
ขึ้นสถานีรถไฟตรงน้ัน อ้อ มีส้มโอขายด้วยเหรอ ซ้ือท่ีไหนก็ของนครชัยศรี ความจริงตอนที่ส้มโอ  
นครชัยศรีตรงน้ันดัง สมัยก่อนตรงอําเภอนครชัยศรีเป็นทุ่งนาไม่มีส้มโอสักต้น แต่ว่าช่ือเสียงส้มโอ 
นครชัยศรีดังไปแล้ว ก็ไปจากสามพรานน่ีแหล่ะ ไปจากย่านน้ีทุ่งสามพรานแล้วก็นครชัยศรีบางส่วน  
ทรงคนอง หอมเกร็ดเป็นหลัก พูดง่ายๆ พ้ืนที่สามพรานมีมากกว่า ก็ไปขายท่ีอําเภอนครชัยศรี....”  
(นายยุทธ์ ปลื้มถนอม, สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2556) 
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บริบททางสังคม และวิถีชีวิต 
พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองยังคงความเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม 

ประชาชนในหมู่บ้านรู้จัก คุ้นเคยกัน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นพ่ีน้อง เครือญาติกัน 
ทั้งหมู่บ้าน บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ ทรงไทย ยกสูง มีใต้ถุนบ้าน ลักษณะการต้ังของบ้านเรือน
จะต้ังอยู่บริเวณริมแม่นํ้าหรือริมคลอง ด้วยความท่ีพ้ืนที่แห่งนี้ที่มีลักษณะเป็นเกาะมีคลองมากกว่า  
20 คลองทําให้สมัยก่อนการเดินทางที่สะดวกที่สุดคือการเดินทางทางเรือ เรือท่ีชาวบ้านนิยมใช้ ได้แก่ 
เรือพาย เรือหางยาว เรือเอ้ียมจุ๊น บ้านเรือนส่วนใหญ่จึงมีอู่เรือหรือท่าสําหรับจอดเรือ เนื่องจากพ้ืนที่
ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองมีลักษณะเป็นเกาะ ประกอบกับเม่ือก่อนยังไม่มีถนนตัดผ่านใน 
พ้ืนที่ ดังน้ันเพ่ือให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วข้ึนจึงมีการขุดคลองสายหลักที่ เป็นคลองลัด 
เพ่ือให้ชาวบ้านเดินทางด้วยเรือจากตําบลไร่ขิงไปตําบลทรงคนอง ตําบลท่าตลาด ตําบลหอมเกร็ดได้
สะดวก รวดเร็วข้ึนกว่าการใช้เรือไปตามเส้นทางริมแม่น้ํา คลองลัดน้ีมีช่ือว่า “คลองลัดอีแท่น” หรือ  
“คลองลัดนางแท่น”  

หลังจากน้ันนับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 ได้มีการตัดถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าซ่ึงเป็นถนน
เลียบแม่นํ้านครชัยศรี โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตัดผ่านพ้ืนที่บริเวณท่ีเป็น
เกาะเช่ือมตําบลบางเตย ตําบลทรงคนอง ตําบลท่าตลาด และตําบลไร่ขิง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทําทางสาธารณะประโยชน์ สําหรับใช้ในการคมนาคม ขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก  
มากขึ้น โดยมีหน่วยงานราชการท้องถิ่นเข้ามาช่วยเหลือในการประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน 
นอกจากนั้น ยังมีการสร้างสะพานข้ามแม่นํ้านครชัยศรีเพ่ือเช่ือมเส้นทางคมนาคมระหว่างถนนเส้น 
วัดไร่ขิงกับถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า โดยมีสะพานข้ามแม่น้ํา 2 แห่ง คือ สะพานมงคลรัฐประชานุกูล 
(วัดไร่ขิง) สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2545 โดยกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสะพานทรงคนอง 
สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2551 โดยกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ทําให้ชาวบ้านเดินทาง
คมนาคมสะดวกข้ึน เกษตรกรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็วขึ้น  

ความเจริญจากการพัฒนาของภาครัฐท่ีตัดถนนผ่านในพ้ืนที่ส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวบ้าน
เริ่มค่อยๆ เปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตแบบเดิมที่ลักษณะการสร้างบ้านเรือนอยู่ริมคลองหรือริมแม่นํ้า  
รุ่นลูกหลานเริ่มปลูกบ้านเรือนริมถนนมากข้ึน บางบ้านเปิดเป็นร้านค้า ร้านขายอาหาร จากการสํารวจ
พ้ืนที่รอบเกาะมีร้านค้าซ่ึงเป็นร้านขายอาหาร ร้านขายของชํา ประมาณ 4-5 ร้าน ลักษณะการต้ังของ
บ้านเรือนของชาวบ้านในพ้ืนที่จะสร้างบ้านอยู่ภายในบริเวณสวนส้มโอในท่ีดินของตนเอง แต่ละบ้าน
จะต้ังอยู่ห่างกันเน่ืองจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีที่ดินหลายไร่ บางหมู่บ้านลักษณะการต้ังของบ้านเรือนจะ
ต้ังอยู่ใกล้กันเน่ืองจากมีความสัมพันธ์เก่ียวดองเป็นเครือญาติกัน สมัยก่อนในพ้ืนที่ค่อนข้างมีความ
ปลอดภัย บริเวณบ้านเรือนส่วนใหญ่จึงไม่มีร้ัวบ้าน ภายหลังจากที่มีถนนตัดผ่านเร่ิมมีคนเข้ามาขโมย
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ผลไม้ในสวน ขโมยปลา และของมีค่าในบ้านมากข้ึน การปลูกบ้านในระยะหลังจึงเริ่มมีการสร้าง  
ร้ัวรอบขอบชิดมากย่ิงขึ้น 

ด้านการคมนาคมและการขนส่งสินค้าเกษตรจากเดิมชาวสวนใช้เรือเป็นหลัก ปัจจุบัน
ชาวสวนมีการขนส่งสินค้าทางรถมากข้ึนเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว พ้ืนท่ีตําบลบางเตยและตําบล
ทรงคนองชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยนิยมปลูกส้มโอเป็นหลัก ระบบการทําสวน
ใช้วิธีการทําสวนแบบยกร่อง เพ่ือนําน้ําจากในท้องร่องมารดต้นไม้ มีการฝังท่อท่ีขุดจากภายใน 
ร่องสวนเช่ือมกับลําคลองภายนอก ดังน้ันจึงต้องอาศัยระบบนํ้าขึ้น-นํ้าลงในการนํานํ้าเข้า-ออกจากสวน 
สมัยที่ยังไม่มีการสร้างเขื่อน น้ําเค็มขึ้นมาถึงในบริเวณพ้ืนที่แห่งน้ี ทําให้นํ้าในแม่น้ํานครชัยศรี 
มีรสชาติเค็ม ชาวบ้านจะขุดบ่อนํ้าไว้สําหรับกักเก็บนํ้าจืด เพ่ือนํามาใช้สําหรับอุปโภค บริโภค และ
สําหรับรดนํ้าต้นส้มโอหรือพืชชนิดอ่ืนๆ ดังการสัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ชาวบ้าน ดังน้ี 
 

“....เม่ือก่อนนี้ นํ้าบางทีเค็มตลอดเลย น้ําทะเลหนุนหรือลงมันก็ยังเค็มอยู่นั่นแหล่ะ 
สมัยก่อนเค้าต้องมีบ่อไง ทุกบ้านต้องมีบ่อเอาไว้ใช้รองน้ําจืด กักนํ้าจืดไว้ใช้ สมัยก่อนน้ํามันเค็ม แล้ว
สวนแห้งนะ เม่ือก่อนน้ีเลี้ยงควายต้องขุดให้ลึก ขุดไว้รดพลู รดส้ม ตักให้ลึก นํ้าซึมมาแล้วมันจะเฝื่อน 
กินไม่ได้หรอก ควายกินแยกเขี้ยวเลย ก่อนน้ีตักให้ควายกิน มันไม่มีนํ้า....” (สําเนียง สุขสงวน,  
17 กุมภาพันธ์ 2556) 
 

นอกจากชาวบ้านจะขุดบ่อนํ้าเพ่ือกักเก็บนํ้าแล้ว ในแต่ละบ้านจะมีแท้งนํ้าสําหรับกักเก็บ
นํ้าเอาไว้ใช้สําหรับอุปโภคโดยการใช้เครื่องดูดน้ําจากในลําคลองหรือแม่นํ้าขึ้นมาเก็บไว้ในแท้งค์นํ้า  
บ้านท่ีไม่มีแท้งค์นํ้าชาวบ้านจะตักนํ้าจากคลองมาใส่ตุ่มเพ่ือเก็บนํ้าไว้ใช้ ชาวบ้านอาบนํ้า ล้างจาน  
ซักผ้า ในคลองหรือในแม่น้ําตามวิถีชีวิตริมน้ํา ชาวบ้านรองน้ําฝนไว้สําหรับด่ืม แต่เน่ืองจากสภาพ
อากาศและมลภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันการรองนํ้าฝนไว้สําหรับด่ืมไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ 
ของชาวบ้าน จากการศึกษาในพ้ืนที่ผู้วิจัยพบว่า ยังคงมีชาวบ้าน หรือผู้สูงอายุที่รองนํ้าฝนไว้ด่ืม
เนื่องจากความเคยชินและไม่ชินกับรสชาติของน้ําด่ืมในปัจจุบันที่ขายตามร้านค้า ชาวบ้านจึงใช้วิธีการ 
ติดเครื่องกรองนํ้าไว้สําหรับกรองนํ้าฝนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้น  

สภาพการณ์ปัจจุบันมีน้ําบาดาลเข้าถงึทุกบ้าน ชาวบ้านจึงนิยมใช้นํ้าบาดาลสําหรับอาบนํ้า 
ล้างจาน ซักผ้า เน่ืองจากนํ้าในแม่น้ําลําคลองไม่สะอาดเหมือนก่อนและในช่วงหน้าแล้งนํ้าในคลอง 
จะแห้ง บริเวณบ้านหรือสวนส้มโอชาวสวนจะสร้างโรงเก็บของสําหรับเก็บเครื่องสูบนํ้า น้ํามัน ปุ๋ย  
ยาฆ่าแมลง และอุปกรณ์สําหรับทําสวน นอกจากนั้นยังสร้างท่ีไว้สําหรับขึ้นส้มและพักส้มโดยชาวสวน
จะเก็บส้มจากในท้องร่องสวนขึ้นมาพักไว้ในที่สําหรับพักส้มไว้ก่อนเพื่อเตรียมคัดส้ม นับจํานวนส้ม 
และวัดขนาดส้มสําหรับส่งไปขายพ่อค้าคนกลางหรือส่งไปขายต่างประเทศ การปลูกส้มโอในร่องสวน
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ของชาวสวนส่วนใหญ่ปลูกต้นทองหลาง หรือต้นหมากแซมข้างท้องร่องด้วยเนื่องจากช่วยบังแดดให้ 
ต้นส้มโอ และชาวสวนสามารถเก็บผลหมากไปขายหรือนํามารับประทานได้ด้วย ในสมัยก่อน
ประชาชนในพ้ืนที่นิยมรับประทานหมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ และชาวสวนสามารถมีรายได้เสริมจาก
การขายหมากด้วย 

 
ด้านสาธารณสุขและการดูแลตัวเอง 

ในอดีตประชาชนใช้ส้วมหลุมในการขับถ่าย โดยส้วมหลุมจะอยู่นอกบ้านบริเวณภายใน
สวนมีต้นไม้ช่วยบังให้พ้นจากสายตาผู้คน แต่ในปัจจุบันทุกบ้านมีห้องส้วม สุขภาวะอนามัยของ
ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น การอาบนํ้าผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุง ส่วนผู้ชายจะสวมผ้าขาวม้าลงอาบนํ้า
ในคลอง เม่ือก่อนคูคลองมีความอุดมสมบูรณ์ในน้ํามีปลาในนามีข้าว มีกุ้ง ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ 
ชาวบ้านแทบจะไม่ต้องซ้ือหาอะไร ส่วนใหญ่จะทํากับข้าวและทําขนมรับประทานกันเองและแบ่งปัน
ให้เพ่ือนบ้านด้วย ดังการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้ 

 
“....แต่ก่อนของอะไรเน่ียนะชาวบ้านทํากันเอง ขนมชาวบ้านก็ทํากินเอง จะเป็นขนม 

ข้าวต้ม หรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องทําเอง กระยาสารท ไม่มีขาย แล้วก็กุ้งปลาหากินเอง ไม่ต้องไปซ้ือ
กับข้าวที่อ่ืน ตกกันใหญ่เลย กินแต่หัวต้มกินหัว เนื้อเอาตาก เฉือนหนาๆ ตากไว้กิน สมัยก่อนกุ้งปลา
เยอะ สมัยก่อนเจ้าของสวนทํานาน่ีแหล่ะ ทําสวนด้วย ยกนาด้วยอยู่ในน้ัน....” (สําเนียง สุขสงวน,  
17 กุมภาพันธ์ 2556) 
 

ด้านลักษณะนิสัยของเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีส่วนใหญ่มีความมุ่งม่ัน 
อดทน ประหยัด มัธยัสถ์ ขยันทํางาน พูดน้อย ไม่ค่อยพบปะสุงสิงกับใครมากนัก ชาวสวนต่ืนแต่เช้า
เพ่ือเข้าไปทําสวน กลางวันกลับมารับประทานอาหารท่ีบ้านหรือเตรียมข้าวไปรับประทานในสวน  
ช่วงบ่ายทํางานอยู่ในสวนจนถึงเย็นถึงจะกลับบ้านพักผ่อน ด้านการแต่งกายเกษตรกรชาวสวนจะ 
แต่งกายตามสมัยนิยมปกติทั่วไป แต่เวลาทํางานผู้ชายนิยมนุ่งกางเกงขาก๊วยสีนํ้าเงิน สวมเสื้อแขนยาว 
บางคนจะไม่สวมเสื้อ สําหรับผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าถุง หรือกางเกงขายาว สวมเสื้อแขนยาว และ 
ใช้ผ้าคลุมศีรษะ ใบหน้าและสวมหมวก ผู้สูงอายุจะนุ่งผ้าถุงและสวมเสื้อคอกระเช้า ชาวบ้านในพ้ืนที่ 
ส่วนใหญ่มีความเก่ียวดองเป็นเครือญาติ และสืบเช้ือสายมาจากประเทศจีน มีขนบธรรมเนียมประเพณี
ของจีน ได้แก่ พิธีการเซ่นไหว้เครือญาติบรรพบุรุษที่มาจากเมืองจีน (เชงเม้ง) ประเพณีตรุษจีน  
บางครอบครัวท่ีมีฐานะจะมีการต้ังฮวงซุ้ยของบรรพบุรุษอยู่ในบริเวณบ้านด้วย ร่องรอยท่ีแสดงว่า
ประชาชนในพ้ืนที่สืบเช้ือสายมาจากประเทศจีนอีกประการหน่ึงคือ ลักษณะการทําสวนแบบยกร่อง 
และการใช้แครงรดนํ้าท่ีเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรของชาวจีน  
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อาชีพเกษตรกรเป็นงานที่เหน่ือย มีความลําบาก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ค่อนข้างมีฐานะ 
ดังนั้นจึงนิยมส่งลูกหลานให้ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนที่มีช่ือเสียง เนื่องจากไม่ต้องการให้ลูกหลาน
ลําบากเหมือนตนเอง  

 
การขยายตัวของความเจริญเข้ามาในพ้ืนที่ 

ในช่วงทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนต่อพลังภายนอกกระจายสู่
ท้องถิ่น แนวคิดและนโยบายการพัฒนาและการกระจายความเจริญเพ่ือสนองตอบต่อปัญหาการ
กระจุกตัวของความเจริญ และปัญหาความแออัดของกรุงเทพมหานคร ทําให้เกิดการตัดถนน 
ป่ินเกล้า-นครชัยศรี เพ่ือเช่ือมกรุงเทพมหานครกับภาคใต้ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการ
กระจายหน่วยงานจากส่วนกลางมาสู่พ้ืนที่มากขึ้น (วิรัตน์ คําศรีจันทร์, 2542 : ก - ข) สภาพพ้ืนที่
ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองได้รับผลกระทบจากความเปล่ียนแปลงไปสู่ความเจริญเช่นกัน 
เนื่องจากต้ังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ มีตลาดน้ําดอนหวาย และวัดไร่ขิงซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีช่ือสียง 
มีถนนตัดผ่านในพ้ืนที่ มีโรงงานอุตสาหกรรม บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า เข้ามาต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่
เป็นจํานวนมาก เรียกได้ว่าเป็น “เมืองล้อมเกาะ” ที่ยังคงความเป็นพ้ืนที่เกษตรอยู่ได้ แต่หากมีความ
เจริญมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองท่ีเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  
เช่น น้ําเน่าเสีย มลภาวะต่างๆ การขายที่ดินให้กับคนนอกพ้ืนที่เพ่ือมาปลูกบ้านพักโดยเฉพาะพ้ืนที่  
ริมแม่นํ้าเนื่องจากขายได้ในราคาท่ีสูงมาก ปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลต่อสภาพดินทําให้ดินเสื่อมลง นํ้าเน่าเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า บ้านจัดสรร อากาศร้อนข้ึนทําให้ส่งผลกระทบต่อการปลูก
ส้มโอของเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ดังการสัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหาร  
ส่วนตําบลบางเตยหมู่ 4 และเป็นชาวสวนส้มโอรุ่นที่ 3 ที่สืบทอดการทําสวนส้มโอต่อจากพ่อแม่ ดังนี้ 

 

“....พ้ืนที่ตรงนี้ถ้ามันถูกพัฒนาเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจมีหมู่บ้านเข้ามา มีซุปเปอร์มาร์เก็ต  
มีห้างเข้ามาเก่ียวข้องมันก็จบ ตอนนี้เจ้าของพ้ืนที่จริงมีไม่กี่รายแล้วถูกกว้านซ้ือไปเพราะมูลค่าของ
พ้ืนที่มันสูงขึ้นมาเร่ือยๆ ถ้าเป็นพ้ืนที่ที่ถูกโฟกัสให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจทุกอย่างมันก็จะถูกเปลี่ยนจาก  
หน้ามือเป็นหลังมือ ถ้าจะคิดให้พวกนี้หยุดอย่าคิดเลยมันไม่หยุดหรอก หลังจากเซ็นทรัลเปิดเสร็จ
หมู่บ้านเป็นร้อย โรงงานอุตสาหกรรมอาจจะไม่มากแต่ว่าหมู่บ้านก็จะเกิดแหล่งชุมชน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ด้านโน้นเขาปล่อยนํ้าเสียมาให้เราเนี่ย ของเราอยู่ได้ไหมถ้าบอกว่าต้นไม้คุณกินนํ้าเน่าเน่ียคุณจะ  
ซ้ือไหม ก็จะเกิดคําถามว่านํ้าเสีย นํ้าเน่าจะไปไหนมันก็มาเบียดบังเกษตรกร เกษตรกรรมหมด ในเม่ือ
มันอยู่ใกล้แค่นี้เอง....” (นายอรรถพล พลชัย, 23 กันยายน 2556) 
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สภาพบริบทของพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองมีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่มี
ความเจริญรายล้อมพ้ืนที่ซ่ึงในขณะน้ีความเจริญยังส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรไม่มาก ชาวสวนยังคง 
ทําสวนส้มโอและมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย แต่ในอนาคตผลท่ีเกิดข้ึนจากความเจริญต่างๆ ดังที่ได้กล่าว
ไปแล้วน้ัน อาจเข้ามาส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังน้ันเกษตรกรในพ้ืนที่  
จึงต้องมีการปรับตัวรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และร่วมกันหาแนวทางอนุรักษ์พ้ืนที่เกษตร  
สวนส้มโอครชัยศรีให้อยู่ได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
 

ตารางท่ี 15  เปรียบเทียบพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองสมัยก่อนและปจัจุบัน  
 

สมัยก่อน ปัจจุบัน การเปล่ียนแปลง 
การคมนาคม 
ไม่มีถนนตัดผ่าน ชาวบ้าน
สัญจรโดยใช้เรือผ่านแม่น้ํา
นครชัยศรี และคลองต่างๆ 

ถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
ตัดผ่านในพ้ืนที ่

-การคมนาคมขนสง่ผลผลิต
ทางการเกษตรสะดวกรวดเร็วขึ้น 
-วิถีการเดินทางสัญจรของ
ชาวบ้านจากเรือเปลี่ยนมาใช้
รถยนต์มากข้ึน 
-การตัดถนนทําให้ผลผลิต
ทางการเกษตรและของมีค่า 
ถูกขโมยมากข้ึน 

สภาพการต้ังบ้านเรือน
ลักษณะการต้ังบ้านเรือนใน
พ้ืนที่นิยมปลูกบ้านริมคลอง 
หรือริมแม่นํ้า 

หลังจากมีถนนตัดผ่านเร่ิมมีการ
สร้างบ้านเรือนริมถนนและมี 
รั้วรอบขอบชิด 

หลังจากมีถนนตัดผ่านวิถีชีวิต
ชาวบ้านเร่ิมเปลี่ยนไป ส่งผลต่อ
ลักษณะของการต้ังบ้านเรือน
และความปลอดภัยเป็นหลัก 

อาชีพ  
ชาวบ้านประกอบอาชีพทํานา 

ชาวบ้านประกอบอาชีพ
ทําสวนส้มโอ 

-สมัยก่อนพ้ืนท่ีแห่งนี้ชาวบ้าน
นิยมทํานาปลูกข้าว ต่อมาจึงเริ่ม
ปลูกส้มโอมากขึ้นและในปัจจุบัน
เป็นพ้ืนที่ที่ปลกูส้มโอมากที่สุด
ในจังหวัดนครปฐม  
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ตารางท่ี 15  เปรียบเทียบพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคะนองสมัยก่อนและปัจจบัุน (ต่อ) 
 

สมัยก่อน ปัจจุบัน การเปล่ียนแปลง 
การใช้น้ําอุปโภคบริโภค 
-ใช้นํ้าในแม่นํ้า ลําคลอง และ
น้ําฝนในการอุปโภคบริโภค 
-บ่อนํ้า แท้งนํ้า ไว้สําหรับ 
กักเก็บนํ้าจืด 

-ชาวบ้านซ้ือน้ําสําหรับด่ืม
ชาวบ้านส่วนน้อยรองน้ําฝนไว้
ด่ืมเน่ืองจากมีมลภาวะมากข้ึน
ส่งผลให้นํ้าฝนไม่ปลอดภัยใน
การบริโภค 
-ชาวบ้านใช้นํ้าบาดาลเป็นหลัก
และใช้นํ้าจากแม่น้ําลําคลอง 

สะท้อนถึงมลภาวะทางอากาศ
และทางนํ้าท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลต่อการปลูกส้มโอที่เป็น
ต้นไม้ที่ไม่ชอบอากาศร้อนจัด 

 

อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองมีปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่หลายด้าน
ด้วยกัน ดังน้ี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการเกษตร ปัญหาสังคม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพชุมชน ปัญหาต้นทุนในชุมชน ปัญหาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัญหา
อ่ืนๆ ปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ได้มาจากการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชาคม
หมู่บ้าน จนกระท่ังออกมาเป็นแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) โดยมีสภาพ
ปัญหาแยกเป็นแต่ละด้าน ดังต่อไปน้ี 
 

สภาพปัญหาของพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
จากการลงพ้ืนที่ศึกษาพบว่ากระบวนการได้มาซ่ึงสภาพปัญหาของพื้นที่ตําบลบางเตยและ  

ตําบลทรงคนองในแต่ละปีจะมาจากองค์การบริหารส่วนตําบลซ่ึงได้ให้ความสําคัญกับการจัดทํา
ประชาคมระดับพ้ืนที่ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการดําเนินงานตามแผนงานขององค์กรการปกครองท้องถิ่น 
พ้ืนที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญกับประเด็นดังกล่าว ซ่ึงจะเป็นการส่งผลให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
ของคนในพ้ืนที่ การหมุนเวียนเพ่ือจัดทําประชาคมยังเป็นการรับรู้และรับทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่ชุมชน
ได้รับในแต่ละรอบปีอีกด้วย ในการจัดทําประชาคมในเขตพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง  
จะมีคณะทํางานหลักจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเจ้าภาพหลัก มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมเพ่ือช้ีแจงแผนงานการดําเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น ในส่วนของชุมชนประกอบด้วยกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน และแกนนําชุมชนได้เข้าร่วมประชาคม โดยมีการหมุนเวียนไปตามวาระและความสะดวกของ
พ้ืนที่ เช่น จัดในศาลาประชาคมหมู่บ้าน บริเวณวัด บ้านของผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น ซ่ึงขึ้นอยู่กับการ
ประสานงานของพ้ืนที่ และความสะดวกในแต่ละช่วงเวลา 
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ประเด็นการระดมสมองและขอความคิดจากชุมชนในพ้ืนที่ประกอบด้วย 10 ประเด็นที่
สําคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร ด้านสังคม ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ด้านการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน ด้านสุขภาพ ด้านการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพชุมชน ด้านต้นุทน  
ในชุมชน ด้านระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัญหาด้านอ่ืนๆ เพ่ือการระดมและ
เสนอแนะเพ่ิมเติม ซ่ึงในแต่ละหมู่บ้านจะมีการจัดทําประชาคมหมู่บ้านประมาณ 3-4 ช่ัวโมง  
กระบวนการเริ่มต้ังแต่การช้ีแจงจากทางองค์การบริหารส่วนตําบล ซ่ึงเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน 
จากนั้นเป็นการช้ีแจงแผนการดําเนินงานต่างๆ ของระดับงานภายในองค์การบริหารส่วนตําบล  
ระหว่างการนําเสนอจะมีการอภิปราย และเปิดเวทีให้ชุมชนได้อภิปรายและเสนอแนะเพ่ิมเติม  
โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้คอยบันทึกประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเวที  
จากการสังเกตการณ์อย่างส่วนร่วม มีประเด็นที่สําคัญ ดังตารางที่ 18 
 

ตารางท่ี 16 สรุปประเด็นปัญหาในพ้ืนท่ีตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
 

ประเด็นปัญหาด้านต่างๆ รูปแบบ/กระบวนการ ประเด็นปัญหา 
ด้านเศรษฐกิจ นําเสนอแผน และ

อภิปรายรายประเด็น  
 

-เศรษฐกิจตกตํ่า
-การว่างงาน 
-รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 

ด้านการเกษตร นําเสนอแผน และ
อภิปรายรายประเด็น  
 

-ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า 
-ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรมเสื่อมโทรม 
-โรคและแมลงศัตรูพืชระบาด 
-ลงทุนด้านการผลิตสงู แต่ผลผลิตได้ไม่คุ้มทุน 
-การซ้ือขายผลผลิตต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 

ด้านสังคม -นําเสนอแผน และ
อภิปรายรายประเด็น  
 

-ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-ผู้สงูอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ไม่สามารถ
พ่ึงตนเองและดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

นําเสนอแผน และ
อภิปรายรายประเด็น  
 

-การปล่อยน้ําเสียลงในแม่นํ้า คูคลอง 
-การท้ิงขยะตามถนนและแหล่งนํ้าสาธารณะ 
-แหลง่นํ้าธรรมชาติมีวัชพืช ปกคลุมทาง
ระบายน้ํา 
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ตารางท่ี 16 สรุปประเด็นปัญหาในพ้ืนท่ีตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง (ต่อ) 
 

ประเด็นปัญหาด้านต่างๆ รูปแบบ/กระบวนการ ประเด็นปัญหา 
ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

นําเสนอแผน และ
อภิปรายรายประเด็น  

-การมีส่วนร่วมของประชาชนยังไม่มีเวลา
มากนัก ขาดความเสียสละ 

ด้านสุขภาพ นําเสนอแผน และ
อภิปรายรายประเด็น  
 

-การแพร่ระบาดของยุง 
-สุขภาพเสื่อมโทรม 
-ไม่สนใจดูแลสขุภาพ 

ด้านการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพชุมชน 

นําเสนอแผน และ
อภิปรายรายประเด็น  
 

-คนในชุมชนขาดการเรียนรู้ร่วมกัน/แก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 
-ผู้นําชุมชนขาดทักษะในการทํางาน 

ด้านต้นทุนในชุมชน นําเสนอแผน และ
อภิปรายรายประเด็น  

-การกู้ยืมเพ่ือที่จะลงทุนไม่ได้ 
-ประชาชนขาดการออมทรัพย์ 

ด้านระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

นําเสนอแผน และ
อภิปรายรายประเด็น  
 

-ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสาธารณะยังไม่
ทั่วถึง 
-โทรศัพท์สาธารณะมีน้อย และชํารุด 
-เสียงตามสายยังไม่ครอบคลุม 
-สภาพถนนในช่วงนํ้าท่วมและฤดูฝน ได้รับ
ความเสียหาย มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ และ
ถนนยังไม่เพียงพอสําหรับการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 
-น้ําท่ีใช้เป็นนํ้าบาดาลทําให้มีสีสนิม 
-ระบบประปาหมู่บ้านเก่าและชํารุด 
-น้ําท่วมหมู่บ้านเป็นเวลานาน 

ปัญหาอ่ืนๆ  นําเสนอแผน และ
อภิปรายรายประเด็น  
 

-น้ําท่วมเข้าพ้ืนที่การเกษตร และท่ีอยู่อาศัย
-ประชาชนรุ่นใหม่  ไม่ใส่ใจวัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิน่และกิจกรรมทางศาสนา 
-ปัญหายาเสพติด 
-เกษตรกรยังนิยมใช้ปุ๋ยเคมีแทนการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ 

 

ที่มา : แผนชุมชนตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
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จากตารางที่ 16 จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหาของพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
มีความเกี่ยวพันกันกับวิถีความเจริญที่เกิดขึ้น เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีต้องเชื่อมโยงกับภายนอก  
รองรับความเจริญในพ้ืนที่รอบๆ ชุมชน ด้านคุณภาพชีวิตจากวิถีการทํากินทื่สืบเน่ืองจากบริบทของ
พ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่เกษตร เช่น การใช้สารเคมี ดินเสื่อมคุณภาพ สุขภาพท่ีไม่ดีอันเป็นผลสืบเน่ืองจากการ 
ทําการเกษตร (สารเคมี) เป็นต้น นอกจากน้ีแล้ว จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมพบว่าปัญหาท่ี
เป็นผลสืบเน่ืองจากอุทกภัยปี 2554 ได้ส่งผลระยะยาวกับพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
มาถึงปัจจุบัน 
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166ภาพที่ 8 แผนที่แสดงอาณาเขตพื้นที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง

สะพานทรงคนอง

ตําบลทรงคนอง

ตําบลบางเตย

สะพานไร่ขิง

รร.วัดดอนหวายรร.วัดทรงคนอง

รร.บ้านบางเตย

รร.วัดท่าพูด

รร.วัดไร่ขิง

สะพานโพธิ์แก้ว

ถ.พุทธมณฑลสาย 7

ไป อ.นครชัยศร ี

ไป อ.เมืองนครปฐม 

ถ.พุทธมณฑลสาย 5

รร.ภปร.
ราชวิทยาลัย

รร.นายร้อยตํารวจ
สามพราน

รพ.สามพราน 
ถ.เทิดพระเกียรติ

สมเด็จย่า

ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (บรมราชชนนี) 

เซ็นทรัล ไทวัสดุ โฮมโปร 

โลตัส 
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ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาจากพ้ืนที่ 
บริบทของพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองมีจุดแข็งท่ีเป็นพ้ืนที่ชานเมืองไม่ไกลจาก

กรุงเทพมหานคร อีกท้ังยังเป็นพ้ืนที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวและผู้คนเข้ามาในพ้ืนที่เป็นจํานวนมาก เช่น  
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นศูนย์กลางราชการ และท่ีต้ังหลายหน่วยงานในพ้ืนที่ และบริเวณ  
วัดไร่ขิงยังเป็นพ้ืนที่สาธารณะในการประกอบประเพณี และกิจกรรมในพ้ืนที่บ่อยครั้ง เช่น เทศกาล
ไหว้พระประจําปีมีการออกร้านและหมุนเวียนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่วัดไร่ขิงเป็นศูนย์กลาง
การค้าสินค้าเกษตรจากพ้ืนที่ นอกจากน้ียังมีตลาดนํ้าดอนหวายซ่ึงต้ังอยู่ฝั่งตรงข้ามตําบลบางเตย  
เป็นแหล่งชุมชนและแหล่งการค้าระดับชุมชนที่สําคัญของพ้ืนที่ และเป็นสถานที่ดึงดูให้ประชาชน  
ได้เข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากในแต่ละสัปดาห์ ด้านพ้ืนที่รอบๆ ชุมชนยังเป็นที่ต้ังของศูนย์การค้า
ใหญ่ๆ เช่น ห้างโลตัส ห้างเซ็นทรัล โฮมโปร เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่มีงานทํา และสามารถ
เดินทางไปกลับได้อย่างสะดวก ด้านการเกษตรประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้จากการค้าขายและการ
กระจายสินค้าในพ้ืนที่   

จากการลงพ้ืนที่ศึกษาอย่างมีสวนร่วมในพ้ืนท่ีทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม
ซ่ึงผู้ วิจัยได้เข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานพ้ืนที่ โดยเฉพาะองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักของการพัฒนาในพ้ืนที่พบว่า ศักยภาพและโอกาสการพัฒนา  
มีประเด็นต่างๆ ที่สําคัญ ดังตารางที่ 19 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 17 จุดแข็ง S (Strength) และจุดอ่อน W (Weakness) ของพ้ืนท่ีตําบลบางเตยและตําบล 

ทรงคนอง 
 

“จุดแข็ง” S (Strength) “จุดอ่อน” W (Weakness)  
ความเจริญล้ อมรอบ พ้ืนที่ อ ยู่ ใ กล้ แหล่ ง
ท่ อง เที่ ย ว  ( เ ช่น  ตลาด นํ้า วัดดอนหวาย 
วัดไร่ขิง) ห้างสรรพสินค้า (เช่น ห้างโลตัส 
ห้างเซ็นทรัล) ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ทําให้
ประชาชนพื้นที่มีรายได้จากการค้าขาย มีงาน
ทําเ พ่ิมมากขึ้น ปัญหาคนว่างงานน้อยลง 
เกษตรกรสามารถกระจายสินค้าค้าการเกษตร
ที่ปลูกไว้ออกมาขายในตลาดได้ 

ผู้นํากลุ่มบางกลุ่มยังขาดความชํานาญในการ
บริหารจัดการกลุ่ม 
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ตารางที่ 17 จุดแข็ง S (Strength) และจุดอ่อน W (Weakness) ของพ้ืนท่ีตําบลบางเตยและตําบล 
ทรงคนอง (ต่อ) 

 

“จุดแข็ง” S (Strength) “จุดอ่อน” W (Weakness) 
ลักษณะดินในพ้ืนที่ เ ป็นดินเหนียวมีความ
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการ
พัฒนาชุมชน  และการ เข้ าร่ วมการประ ชุม
ประชาคมต่างๆ เนื่องจากเป็นชุมชนเกษตร จึงทํา
ให้มีเวลาให้ส่วนรวมน้อย 

พ้ืนที่มีส่วนร่วมในองค์กรมากข้ึน เช่น กลุ่มสตรี
กลุ่มอสม. กลุ่มอปพร . กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
ส้มโอ 

มี โ ร ง ง าน อุตสาหกรรม  บ้ าน จัดสร ร  และ
ห้างสรรพสินค้ามากข้ึนทําให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ 
เช่น อากาศเป็นพิษ นํ้าเน่าเสียจากการปล่อยนํ้า
เสียลงในลําคลอง 

มีการดํารงชีวิตแบบพอเพียง ขยัน ประหยัด 
อดทนทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

การดําเนินงานกลุ่ม ยังไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร เช่น 
ขาดงบประมาณในการลงทุน ขาดผู้นํากลุ่มที่
เสียสละและเข้มแข็ง ประชาชนส่วนใหญ่มุ่ง
ประกอบอาชีพของตนเองอย่างเดียว 

มีผู้นําที่เข้มแข็ง เสียสละ และมีประสิทธิภาพ ปัญหาเยาวชนไม่อยากไปเรียนหนังสือเนื่องจาก
ติดเกมส์ และนํามาซ่ึงปัญหายาเสพติด 

มีโฉนดที่ดินที่ทํากินเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่
เป็นเจ้าของที่ดินในการทําการเกษตรของตนเอง  

สภาพทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวสูงขึ้น ทําให้ต้นทุน
การเกษตรสูงขึ้น เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร
มีปราชญชาวบ้านที่มีประสบการณ์สูง มีความรู้
ความสามารถในการปลูกและดูแลรักษาส้มโอ
จํานวนมาก 

ชุมชนไม่ได้รวมกลุ่มผลิตสินค้าทางการเกษตร ต่าง
คนต่างทําสวนของตนเอง ทําให้ไม่มีอํานาจต่อรอง
และกําหนดราคาสินค้าเองได้ โดยเฉพาะสินค้า
ทางการเกษตร ทําให้เสียเปรียบพ่อค้าคนกลาง 

ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เกี่ยวดองเป็น
ญาติพ่ีน้องกันจึงทําให้มีความรักความสามัคคี
กันเป็นอย่างดี 

ประชาชนนิยมใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ทําให้
ต้นทุนการผลิตมีราคาสูงและมีสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตทางการเกษตร  

ประชาชนส่วนใหญ่สืบเช้ือสายมาจากประเทศ
จีน จึงมีความขยัน อดทน มีเทคนิควิธีการทาง
การเกษตรตามแบบชาวจีน และมีประเพณีการ
เซ่นไหว้บรรบุรุษตามธรรมเนียมจีน 
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 นอกจากนี้แล้ว จากข้อมูลและการวิเคราะห์ด้านโอกาสและข้อจํากัด มีประเด็นที่สําคัญท่ี
สะท้อนถึงบริบทของพ้ืนที่ ดังตารางที่ 20  
 
ตารางท่ี 18  การวิเคราะห์โอกาส O (Opportunity) และข้อจํากัด T (Threat)  
 

“โอกาส” O (Opportunity) “ข้อจํากัด” T (Threat)  
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
เ ช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต .) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (อบจ.) 
จังหวัดนครปฐม ในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ
ของพ้ืนที่ 

งบประมาณของส่วนราชการ  หรือองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ท่ี มีขนาด เล็ ก ในการ
สนับสนุนกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ มีจํานวน
ค่อนข้างจํากัดไม่สามารถอุดหนุนได้ทั่วถึง 
 

อําเภอสามพราน  ไ ด้แต่ง ต้ังทีมตําบล  ซ่ึ ง
ประกอบด้วย เ จ้าหน้าท่ีของส่วนราชการ
ทํางานในพ้ืนที่ เจ้าหน้าท่ีส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในตําบล  ซ่ึ ง มีหน้า ท่ี ใ ห้
คําแนะนําสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
และท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องและตอบสนอง
นโยบาย รัฐบาล นโยบาย จังหวัด นโยบาย 
และงานส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการในพื้นที่ และส่วนท้องถิ่น ยังขาด
การบูรณาการในการดําเนินงานในพ้ืนที่ เป็น
รูปธรรม  ทั้ ง น้ี  เพราะ ยังยึด ติดอ ยู่กับการ
ปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามคํารับรองการ
ปฏิ บั ติราชการ  ในส่วนที่หน่ วยงานตนเอง
รับผิดชอบ 

การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกของจังหวัด
นครปฐม ที่สามารถเช่ือมต่อกับจังหวัดอ่ืนๆ 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เอ้ืออํานวยต่อการ
จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และการติดต่อ
ค้าขาย 

บุคลากรท่ีให้การสนับสนุน ทั้งภาคราชการ และ
ส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพในด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ในการให้คําแนะนําแก่ชุมชน
แตกต่างกัน 

 ภารกิจของภาคราชการ ส่วนท้องถิ่นมีค่อนข้างมาก 
ทั้งงานนโยบาย และงานเร่งด่วน การให้เวลากับ
พ้ืนท่ีค่อนข้างน้อย และเวลาว่างไม่ตรงกัน 

 
กล่าวได้ว่าพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองมีประวัติศาสตร์และพัฒนาการท่ี

ยาวนาน มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมตลอดเวลาซ่ึงเกษตรกรชาวสวนส้มโอต้องมีการปรับตัว
ให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้กับการเกษตร 
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มากขึ้น มีการสั่งสมภูมิปัญญา สืบทอดกันมาจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง ด้วยความท่ีเกษตรกรในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่สืบเช้ือสายมาจากประเทศจีนจึงทําให้เกษตรกรในพื้นที่มีความขยัน อดทนประหยัดมัธยัสถ์
ตามลักษณะนิสัยของชาวจีน สิ่งท่ีเป็น “ทุน” สําหรับเกษตรกรในพื้นที่ คือ มีทรัพยากรธรรมชาติ 
อันอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพ้ืนดินเป็นดินเหนียวท่ีเป็นดินตะกอน มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับ
การเกษตร และเป็นพ้ืนที่ใกล้แม่นํ้าทําให้มีนํ้าสําหรับทําเกษตรอุดมสมบูรณ์ ข้อจํากัดที่เป็นปัญหา
สําคัญของพ้ืนที่ ได้แก่ ปัญหานํ้าเน่าเสียและปัญหาท่วมเน่ืองจากพื้นที่นี้เป็นที่ราบลุ่มใกล้แม่นํ้า  
ในช่วงหน้าฝนประมาณเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนนํ้าในแม่นํ้าจะขึ้นสูงมากทําให้เกษตรกร
ต้องดูแลสวนอย่างใกล้ชิด ต้องสูบน้ําออกจากสวนส้มโอ กั้นกระสอบทราย และถมดินทําคันล้อม  
รอบสวนเพ่ือป้องกันนํ้าท่วมเข้าสวน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกษตรกรต้องเผชิญเกือบทุกปี หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องจึงควรหาวิธีการท่ีจะแก้ปัญหานํ้าท่วมอย่างย่ังยืนต่อไป  

 
ประวัติศาสตร์และท่ีมาของส้มโอ 

 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง (literature review) ถึงท่ีมา และ

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของส้มโอในประเทศไทย ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept 
interview) ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้รู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และพัฒนาการของส้มโอ มีประเด็น
การศึกษาที่สําคัญ ดังน้ี 

ในทางพฤษกศาสตร์ส้มโอมีช่ือสามัญหลายชื่อ เช่น Pomelo, Pompelmoes, 
Forbidden fruit (ผลไม้ต้องห้าม) และ Shaddock สําหรับ 3 ช่ือแรกมาจากภาษา Dutch ซ่ึงเรียก
ส้มโอว่า Pompelmoes หรือ Pompelmoose ส่วนช่ือหลังเรียกตามช่ือกัปตันเรือชาวอังกฤษช่ือ 
Shaddock ซ่ึงเป็นคนแรกที่ได้นําพันธ์ุส้มโอจากหมู่เกาะมลายูไปปลูกในหมู่เกาะ West Indies  ส้มโอ
เป็นพืชในสกุลเดียวกับส้มเขียวหวาน เลมอน มะกรูด และมะนาว มีถิ่นกําเนิดในบริเวณเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  นักเดินเรือชาวยุโรปนําส้มโอไปปลูกในหมู่เกาะบาเบดอส และเป็นต้นกําเนิดของ
ส้มเกรปฟรุท (grapefruit) เช่ือกันว่าส้มโอมีถิ่นกําเนิดอยู่บริเวณแถบเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ ประเทศ
ไทย และมาเลเซีย ต่อมาได้แพร่กระจายไปยังประเทศอินเดีย อิหร่าน จีน ปาเลสไตน์ ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา แหล่งผลิตส้มโอรสชาติดี อร่อย มากมายหลายพันธ์ุอยู่บริเวณพ้ืนที่ปากน้ําจูกังใน
ประเทศจีนตอนใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินโดจีน และพ้ืนที่บริเวณปากน้ําของแม่น้ําเจ้าพระยาใน
ภาคกลางของประเทศสยาม และประเทศสยามเองได้พัฒนาพันธ์ุส้มโอขึ้นจนเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางของชาวยุโรปที่อาศัยอยู่ในเอเชียว่าเป็นส้มโอที่มีคุณภาพดีกว่าส้มโออ่ืนๆ ในนามส้มโอ
สยามหรือส้มโอบางกอกซ่ึงมีจําหน่ายตามเมืองใหญ่ๆ และบริเวณชายฝ่ังของประเทศจีน (สมคิด 
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เทียมรัศมี, 2548 : 8)  ปัจจุบันประเทศไทยได้ช่ือว่ามีส้มโอท่ีสายพันธ์ุดี และมีรสชาติที่อร่อยเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ และเป็นสิ้นค้าขึ้นช่ือของประเทศ 
 
เส้นทางการแพร่ขยายของส้มโอในประเทศไทย 

มีข้อสันนิษฐานแหล่งท่ีมาของส้มโอในประเทศไทย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องพบว่ามีข้อสันนิษฐานท่ีหลากหลาย ต้ังแต่สันนิษฐานว่าส้มโอเป็นผลไม้ที่มีความใกล้ชิดกับ
ประเพณีพิธีกรรมของชาวจีน ส้มโอจึงเป็นผลไม้ที่ชาวจีนมีความเช่ียวชาญในการเพาะปลูก เม่ือมี  
การอพยพของชาวจีนเข้าสู่ประเทศไทยได้มีการนําพันธ์ุส้มโอมาปลูกด้วย นักวิชาการบางท่านมี
ความเห็นว่าส้มโอมีการแพร่ขยายมาจากมลายูและมีการปลูกแพร่หลายในภาคใต้ของประเทศไทย  
ซ่ึงมีพัฒนาการความเป็นชุมชนท่ียาวนาน จากนั้นได้แพร่ขยายไปท้ังประเทศ อีกข้อสันนิษฐานเช่ือว่า
โดยสภาพภูมิประเทศแล้วประเทศไทยเป็นพ้ืนที่สามารถปลูกส้มโอได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะพ้ืนที่  
ลุ่มนํ้าต่างๆ ดังน้ันส้มโอน่าจะเป็นพืชที่ มีอยู่แล้วในประเทศไทย ต่อเม่ือความเจริญก้าวหน้า  
ทางการเกษตรจึงได้มีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย ดังปรากฏในปัจจุบัน สามารถสรุปเส้นทางและ  
ข้อสันนิษฐานเส้นทางของส้มโอในประเทศไทยโดยสังเขปได้ ดังน้ี 

1. ข้อสันนิษฐานท่ีหนึ่งเห็นว่าส้มโอมีจุดกําเนิดมาจากประเทศจีนตอนใต้ และเข้าสู่
ประเทศไทยทางบก โดยพวกไทยน้อยซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของชนชาติไทย ส้มโอมีความสัมพันธ์กับ 
ความเช่ือและวิถีการดําเนินชีวิตเป็นผลไม้เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ต่อเม่ือได้อพยพลงมาทางใต้จนเข้ามา 
ต้ังถิ่นฐานอยู่ในอาณาจักรไทยปัจจุบันนี้ (พ.ศ. 1650-1850) คงจะได้นําเอาพืชผลและสัตว์เลี้ยงต่างๆ 
รวมทั้งส้มชนิดต่างๆ ติดขบวนมาด้วย เพราะมีหลักฐานว่าขณะท่ีชนชาติไทยยังมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศ
จีนน้ัน การปลูกส้มในประเทศจีนได้เจริญมากแล้ว  

2. ข้อสันนิษฐานที่สองสันนิษฐานว่าส้มโอเข้าสู่ประเทศไทยทางทะเลจากประเทศจีนหรือ 
แคว้นตังเกี๋ย ในต้นสมัยกรุงธนบุรีหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2310-พ.ศ. 2438) เพราะในสมัยนั้น 
มีชาวจีนเข้ามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยเป็นจํานวนมาก และได้ต้ังรกรากอยู่
บริเวณกรุงเทพและธนบุรี ชาวจีนเหล่าน้ีมีทั้งพ่อค้าและชาวไร่ชาวนา เพราะส่วนมากมาจากจีนใต้  
จึงอาจนําส้มมาปลูกในประเทศไทยด้วย ต่อมาเม่ือส้มเหล่านี้ถูกปลูกนานๆ เข้าคงจะได้พันธ์ุที่เหมาะ
กับดินฟ้าอากาศของประเทศไทย มีวิธีการที่คล้ายคลึงกับชาวสวนในเมืองจีนมากและเป็นท่ีน่าสังเกต
ว่าชาวสวนเก่าๆ ที่มีช่ือหลายรายมีเช้ือสายสืบมาจากจีน  

3. ข้อสันนิษฐานที่สามเห็นว่าส้มโอเข้ามาทางทะเลจากหมู่เกาะมลายู ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็น 
ถิ่นฐานของส้มโอ และจากประวัติศาสตร์เราทราบว่าดินแดนทางปักษ์ใต้ของประเทศไทยเคยเป็น
เมืองขึ้นของประเทศชวา (อาณาจักรศรีวิชัย พ.ศ. 1214-1920) มาก่อน จึงอาจกล่าวได้ว่าส้มโอ 
ถูกนํามาปลูกในประเทศไทยในยุคน้ี ปัจจุบัน เราพบว่ามีส้มโอปลูกอยู่ทางจังหวัดชายทะเลภาคใต้ 
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ไม่น้อย เช่น นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร ส้มโอบางพันธ์ุนํามาจากประเทศชวา เช่น  
ส้มโอพันธ์ุปัตตาเวีย 

4. ข้อสันนิษฐานที่สี่จากการสํารวจพบว่าประเทศไทยมีเช้ือพันธ์ุส้มโอมากท่ีสุดในโลก  
(คําว่า “เช้ือพันธ์ุ” หมายถึงปริมาณความผันแปรที่มีอยู่ในพืชชนิดใดชนิดหน่ึง) และปัจจุบันนี้เป็นที่
ยอมรับกันในวงการวิทยาศาสตร์แล้วว่า ประเทศไทยเป็นถิ่นกําเนิดของส้มโอ (กรมวิชาการเกษตร, 
2544)  

อย่างไรก็ตาม จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องยังไม่ปรากฏว่ามีการะบุถึงท่ีมาและ 
ต้นกําเนิดของส้มโออย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการรับรู้ของชาวสวนส้มโอ (พ้ืนที่ตําบลบางเตยและ
ตําบลทรงคนอง) ในปัจจุบันส่วนใหญ่เม่ือสอบถามถึงที่มาของส้มโอก็ยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจน
ว่ามีที่มาอย่างไร แต่สามารถจะเล่าถึงท่ีมาและการปลูก การขยายพันธ์ุ และวิถีชีวิตชาวสวนจาก 
รุ่นปู่ย่า รุ่นพ่อแม่ซ่ึงเป็นรอยต่อประสบการณ์ถงึปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
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เกาะชวา

อาณาจักรศรีวิชัย

แคว้นตังเก๋ีย

ประเทศไทย 

ภาพท่ี 9 แผนท่ีแสดงเส้นทางส้มโอตามข้อสันนิษฐาน

ประเทศจีน

หมู่เกาะมลายู 

ข้อสันนิษฐานที่ 1 ทางบก
จากดินแดนจีนตอนใต้

ข้อสันนิษฐานท่ี 2 ทางทะเล
จากหมู่เกาะมลาย ู

ข้อสันนิษฐานท่ี 4 ประเทศไทย
เป็นถิ่นกําเนิดของส้มโอ 

ข้อสันนิษฐานท่ี 3 ประเทศจีน
หรือแคว้นตังเก๋ีย 
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ประวัติและท่ีมาของส้มโอลุ่มแมน่้ํานครชัยศรี 
โดยสภาพพ้ืนที่ ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง เป็นพ้ืนที่ที่ อุดมสมบูรณ์เหมาะ 

แก่การเพาะปลูกพืช จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่ได้กล่าวถึงการประกอบอาชีพก่อนที่
จะมีการปลูกส้มโออย่างแพร่หลายเต็มพ้ืนที่ในปัจจุบันว่าก่อนน้ันชุมชนตําบลบางเตยและตําบล 
ทรงคนองจะปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก มีการปลูกพืชอ่ืนๆ เสริม เช่น กล้วย มะม่วง ขนุน และส้มโอ  
เม่ือประมาณปี 2500 มีชาวบ้านนําส้มโอไปขายในตลาดหน้าโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัยในปัจจุบัน 
ปรากฏว่าขายได้และรายได้ดี จากนั้นได้มีการขยายพันธ์ุและปรับพ้ืนที่นามาเป็นร่องสวนส้มโอ และ
แพร่หลายเป็นอาชีพหลักของชาวสวนในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นท่ีรับรู้ในปัจจุบัน     

จาการศึกษาและเก็บข้อมูลในพื้นที่พบว่ามีข้อสันนิษฐานถึงแหล่งท่ีมาของส้มโอลุ่มแม่นํ้า  
นครชัยศรี อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีปลูกส้มโอท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดมานานกว่า 
60 ปีแล้ว มีข้อสันนิษฐาน ดังน้ี 

1. ข้อสันนิษฐานแรก สันนิษฐานว่ามีการปลูกอยู่ในบริเวณริมฝั่งแม่นํ้าเจ้าพระยาในเขต
จังหวัดพระนครและธนบุรีก่อน ต่อมาจึงได้แพร่หลายไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลางทั่วไป จากการ 
สืบประวัติของต้นส้มโอท่ีมีปลูกอยู่ในบริเวณสวนส้มโอท่ีอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และอําเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นแหล่งส้มโอที่มีช่ือเสียงของไทยพบว่า สายพันธ์ุได้ขยายมาจาก
สวนบริเวณกรุงเทพและธนบุรี  

2. ข้อสันนิษฐานที่สอง ที่มาของส้มโอนครชัยศรีเข้าใจว่ามีผู้นําพันธ์ุส้มโอมาจากตําบล 
ราษฎร์บูรณะกับตําบลบางขุนนนท์ จังหวัดธนบุรี (สมัยก่อน) ซ่ึงมีปลูกส้มโอนับ 100 ปีมาแล้ว  
ผู้นําพันธ์ุส้มโอมาคร้ังนั้นคาดว่านํามาปลูกท่ีบ้านอ้อม ตําบลบ้านใหม่ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม จากน้ันกระจายต่อๆ กันไป ลักษณะของพันธ์ุส้มโอครั้งน้ันเหมือนกับพันธ์ุขุนนนท์  
(ผู้ให้ข้อมูลบางท่านเห็นว่าเป็นพันธ์ุขุนนนท์) แต่เพราะสภาพดินฟ้าอากาศ และนํ้าท่ีเหมาะสมกับ
ความต้องการของส้มโอ จึงทําให้กลับกลายเป็นส้มโอท่ีมีลักษณะดีกว่าพันธ์ุเดิม  

3. ข้อสันนิษฐานท่ีสาม เห็นว่าการปลูกส้มโอในจังหวัดนครปฐม มีจุดกําเนิดท่ีตําบล 
อ้อมใหญ่ อําเภอสามพราน ในปีใดไม่แน่ชัด แต่ในปี พ.ศ. 2485 เกิดนํ้าท่วมใหญ่ หลังจากนํ้าท่วม
ลดลง ได้มีการนํากิ่งพันธ์ุ ส้มเขียวหวานมาปลูก และในก่ิงพันธ์ุส้มเขียวหวานดังกล่าว มีส้มโอทองดี 
ติดมาด้วย 1 กิ่ง จากน้ันจึงค่อยๆ ปลูกขยายในอําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี ตามลําดับ และ 
มีการเรียกขานกันในนามส้มโอนครชัยศรี  

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเห็นว่าแม้ว่าส้มโอจะมีช่ือสายพันธ์ุและ
แหล่งที่มาแตกต่างกันแต่ในความเป็นจริงแล้วแต่ละสายพันธ์ุมีต้นกําเนิดอันเดียวกัน เป็นแต่เพียงการ
ดูแล และสภาพภูมิประเทศเท่าน้ันที่ทําให้รสชาติดี และมีช่ือเสียงเป็นที่นิยมของลูกค้า 
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เหตุการณ์สําคัญที่ส่งผลต่อส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
จากการศึกษาบริบทของพ้ืนที่ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีในมิติพัฒนาการและประวัติศาสตร์ 

มีเหตุการณ์สําคัญๆ ที่ส่งผลต่อส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณค่า และด้าน
เศรษฐกิจ  ดังลาํดับเหตุการณ์สําคัญ โดยบริบทของพื้นท่ีที่เป็นเส้นทางการค้าและยุทธศาสตร์ที่สําคัญ
ของประเทศ การประกอบอาชีพและวิถีการเกษตรของประชาชนลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจึงมีความ
เช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศในยุคการสร้างบ้านแปลงเมืองมาโดยตลอด (จันทรา 
ธนะวัฒนาวงศ์, 2551 : 101) จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารเกี่ยวข้องพบว่าวิถีชาวสวนส้มโอ  
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีได้ปรากฎร่องรอยว่าเป็นแหล่งการค้าทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศในช่วงที่
รัฐบาลได้มีการทําสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง เป็นที่รับรู้และต้องการของประชาชนในพื้นท่ี และพ่อค้าที่เข้ามา
ค้าขาย ดังปรากฏเหตุการณ์ที่สําคัญ ดังน้ีส้มโอ 

 
สนธิสัญญาเบาร์ร่ิงกับการส่งเสริมการเกษตรลุ่มน้ํานครชัยศรี 
สนธิสัญญาเบาร่ิงนับว่าเป็นกฎหมายด้านการค้าระหว่างประเทศฉบับแรกที่ส่งผลกระทบ

ต่อวิถีชาวสวนส้มโอลุ่มน้ํานครชัยศรี  เนื่องจากเป็นผลไม้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนที่ มีรสชาติดี และ
เป็นที่นิยมท้ังกับชุมชน พ่อค้า และข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ก่อนการลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่งระบบ
การค้าขายของชาวสวนลุ่มแม่น้ํานครชัยศรียังเป็นแบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีการค้าขายกันธรรมดา  
ซ้ือมาแลกไป หมุนเวียนกันภายในชุมชน และโดยทั่วไปๆ แล้วชุมชนถ่ินนี้ยังมีระบบเศรษฐกิจแบบ  
ยังชีพที่มีการผลิตด้านการเกษตรกรรมเป็นสําคัญและปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ผลิตพอเลี้ยงชีพตนเอง 
บริโภคในครอบครัวและจ่ายเป็นค่าอากรให้แก่รัฐท่ีเหลือจากการบริโภคและเสียภาษีแล้วจึงนําไปขาย
หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอ่ืนๆ  

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาคกลาง และครอบคลุมถึงชุมชนริมแม่นํ้า  
ซ่ึงถือเป็นเส้นทางการสัญจรท่ีสําคัญในยุคน้ัน คือ การลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง (Bowring treaty) 
เม่ือวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2398 เป็นสนธิสัญญาทางการค้าระหว่างประเทศสยามกับอังกฤษ ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยเซอร์ จอห์นเบาว์ริง (Sir. John Bowring)  
ได้เชิญพระราชสาสน์ของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียพร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการเข้ามา  
ทําสนธิสัญญาซ่ึงมีสาระสําคัญในการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศในสยาม มีการปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศโดยการสร้างระบบการนําเข้าและส่งออกใหม่ นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมภาคกลาง ผลที่เกิดขึ้นจากการเปิดประเทศสู่การค้าเสรี คือ  
การเปลี่ยนแปลงระบบการแลกเปลี่ยนสินค้ามาเป็นระบบการค้าขายในระบบเงินตรา  
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มณฑลนครชัยศรีศูนย์การค้าชานเมืองภาคตะวันตก 
จากประวัติศาสตร์และการค้าลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี ซ่ึงเป็นเส้นทางการค้าท่ีสําคัญในสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น สืบเน่ืองจากนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลที่เปิดการค้าขายกับต่างประเทศ 
และมีการใช้เงินตราหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภาพรวมได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวสวนที่ได้  
เพ่ิมผลผลิตสินค้าเพ่ือค้าขายมากขึ้น ส้มโอเป็นสินค้าท่ีเป็นที่ต้องการของตลาดได้มีการขยายพ้ืนที่  
การเพาะปลูกเพ่ือมุ่งเป็นการค้ามากข้ึน ปีพ.ศ. 2441 เมืองนครชัยศรีเป็นทางเช่ือมเข้าสู่หัวเมืองทาง
การค้า มีการค้าขายพืชผลการเกษตรและพืชสวนที่สําคัญ รวมไปถึงการค้าและการขนส่งสินค้าต่างๆ 
ระหว่างเมืองหลวงและเมืองในเขตปกครองของมณฑลนครชัยศรี ทําให้มีสินค้าส่งออกและสินค้านําเข้า  
มีรายได้ที่สูงต่อเน่ืองมาโดยตลอด สินค้าส่งออกที่สําคัญ คือ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวโพด นํ้าตาลทราย  
นํ้าอ้อย ยาสูบ และมีพืชผักผลไม้ต่างๆ ได้แก่ คราม มะเกลือ หน่อไม้ น้อยหน่า สับปะรด เผือก  
มัน กล้วย ฯลฯ  

นอกจากนี้แล้ว พ้ืนที่ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรียังมีสินค้าท่ี ส่ังนําเข้ามาจากกรุงเทพ เช่น  
เครื่องทองเหลือง ทองขาว ผ้าพรรณนุ่งห่ม และผักผลไม้ คือ หมากพลู ส้มโอ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว 
เป็นต้น สินค้าต่างๆ เหล่าน้ีจะทําการค้าโดยการบรรทุกใส่เรือแจว เรือเอ่ียมจุ้นกว่าร้อยลํา บริเวณตลาด  
ลานพระปฐมเจดีย์ซ่ึงเป็นตลาดที่คึกคักท่ีสุดของเมืองนครชัยศรี ในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นส่วนหน่ึงของ
การปกครองของเมืองนครชัยศรีในระบบมณฑลเทศภิบาล ในตอนเช้าจะมีประชาชนมาจับจ่ายซ้ือของนับ
พันคนทุกวัน ชาวบ้านจะหาบสินค้าเกษตรมาขายที่ลานหน้าพระปฐมเจดีย์ จากนั้นจะมีชาวเรือไปซ้ือและ
นํามาขายตลอดลํานํ้าผ่านปากคลองเจดีย์บูชาเข้ามาทางทิศเหนือของเมืองนครชัยศรี ส้มโอเป็นสินค้า  
ขาเข้าและสินค้าขาออกของนครชัยศรีกับกรุงเทพ ตลอดท้ังวันมีส้มโอกว่า 400 ผล ในราคาผลละ  
12 บาท 23 อัฐ ส้มโอเริ่มเป็นสินค้าชนิดหน่ึงที่ประชาชนนิยมหาซ้ือ จากนั้นจะทําการค้าขายแลกเปลี่ยน
สินค้าเกษตรต่างๆ ไปตลอดในบริเวณชุมชนตลาดนํ้า และริมคลองต่างๆ ต้ังแต่ปากคลองเจดีย์บูชา  
ตลาดวัดบางพระ ตําบลท่านา ตลาดวัดงิ้วราย ตลาดน้ําวัดสุวรรณ ตลาดชุมชนศาลายา ตลาดบ้าน  
ศาลาธรรมสพน์ เรื่อยไปจนถึงแม่นํ้าเจ้าพระยาจึงเข้าสู่กรุงเทพฯ จากน้ันขากลับจะรับซ้ือสินค้าจาก
กรุงเทพเข้ามาขายอีกในเที่ยวกลับเข้าสู่เมืองนครชัยศรี  

 
ส้มโอผลไม้สินค้าทางเรือ 
สินค้าส่งออกของเมืองนครชัยศรีส่วนมากเป็นการค้าข้าว รองลงมาเป็นพืชผลทางการเกษตร 

ได้แก่ ผลไม้ชนิดต่างๆ มีทั้งน้อยหน่า สับปะรด กล้วย ขนุน ข้าวโพด ฟักทอง ฟักเขียว ลําไย มังคุด 
หมาก พลู มะนาว กระท้อน มะพร้าว เงาะ แตงโม ทุเรียน รวมทั้งส้มโอด้วย การค้าส้มโอในสมัยน้ันแม้ว่า
ส้มโอจะเริ่มเป็นที่ต้องการในกลุ่มผู้บริโภคแล้วแต่ต้องอาศัยการค้าขายที่ควบคู่ไปกับพืชสวนชนิดอ่ืนด้วย 
เม่ือครั้งท่ีกรมหลวงดํารงราชานุภาพได้เดินทางตรวจราชการหัวเมืองในท้องที่เมืองนครชัยศรีเป็นที่  
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ทราบว่าการค้าส้มโอได้เริ่มเกิดเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้นแล้ว จํานวนส้มโอท่ีชาวสวนนําไปขายทางเรือ  
เป็นเพียงผลผลิตส่วนหน่ึงเท่านั้น และอาจมีมูลค่าการค้าท่ีมากเกินกว่าตัวเลขท่ีระบุเพียง 400 ผล  
เพราะแหล่งเพาะปลูกสําคัญของส้มโออยู่ระหว่างคลองสาขาที่ทอดยาวระหว่างแม่นํ้าเจ้าพระยา  
และแม่นํ้าท่าจีน ซ่ึงเป็นการนับจํานวนตัวเลขปริมาณส้มโอที่ขนถ่ายเข้าสู่เมืองนครชัยศรีเท่าน้ัน  
ซ่ึงในจํานวนนี้ ยังไม่ได้รวมกับปริมาณที่ส้มโอที่มีการขายเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพฯ ซ่ึงอาจมีปริมาณ
มากกว่าตลาดที่ลานพระปฐม ดังนั้นการค้าส้มโอของเมืองนครชัยศรีจึงไม่ได้มีปริมาณน้อยเลย  

ส้มโอนครชัยศรีเป็นผลไม้ที่มีผู้นิยมรับประทานเป็นจํานวนมากต้ังแต่เกษตรกรไปจนถึง  
ชนช้ันสูง และชาวต่างชาติอีกจํานวนมากที่เร่ิมให้ความสนใจในการบริโภคส้มโอนครชัยศรี และส้มโอเป็น
ที่ต้องการมากย่ิงขึ้น ซ่ึงชนช้ันสูงและชาวต่างชาติเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการผลักดันให้ส้มโอนครชัยศรีเป็น
ที่รับรู้แก่สาธารณชนในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ันการทําสวนส้มโอของชาวนครชัยศรี
จะมีการปลูกในเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาปลูกพืชสวนชนิดอ่ืนๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพบว่ามีเอกสารบันทึกถึงการจัดเก็บภาษีสินค้าทางเรือ
จากเส้นทางเมืองนครชัยศรีสู่พระปฐมเจดีย์ ปรากฏว่าการค้าส้มโอได้เริ่มมีการส่งออกไปขายในหัวเมือง
อ่ืนๆ ใกล้เคียงบ้างแล้ว โดยในขณะนั้นส้มโอเมืองนครชัยศรีเป็นผลไม้ที่ขึ้นช่ือมาก  

 
การบูรณาการระหว่างส้มโอและพืชเกษตรอื่นๆ  

 ต่อมาในปีพ.ศ. 2445 มิสเตอร์คาโตยามาผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตรของรัฐบาลไทยได้ให้
คําแนะนําแก่รัฐบาลในการทํานาของชาวนาท่ีไม่ควรปลูกข้าวอย่างเดียว แต่ควรให้ชาวนาปลูกผัก  
ทําสวนผลไม้ต่างๆ เอาไว้กินแทนการซ้ือ การเพาะปลูกพืชสวนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร
โดยเฉพาะในชนช้ันชาวนาและชาวจีนอพยพท่ีนําวิธีการเพาะปลูกที่คุ้นเคยมาปรับใช้ในหัวเมือง  
นครชัยศรี ดังน้ันในการปรับเปลี่ยนวิถีทางการผลิตของตนในสังคมเกษตรกรรม ส้มโอเป็นผลผลิตหนึ่ง  
ที่เกษตรกรและภาครัฐเองรับรู้ถึงคุณภาพในผลิตผลของตนและเร่ิมให้ความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ  
ในภายหลัง   

ในปีพ.ศ. 2450 การปลูกส้มโอของเมืองนครชัยศรีมีวิธีการปลูกสองวิธี วิธีแรกปลูกด้วยเมล็ด 
แต่การปลูกด้วยเมล็ดมักจะใช้ปลูกเป็นต้นแม่พันธ์ุมากกว่าเพราะจะได้ก้านและใบสําหรับนํามาตอนกิ่ง  
จะเป็นต้นแข็งแรงแต่จะมีลูกออกมาน้อย วิธีที่สองคือการปลูกด้วยการตอนกิ่งส้มโอใช้ระยะเวลา 3 ปี  
จึงจะมีผลิตผล ส้มโอชอบดินที่มีลักษณะโปร่ง ร่วนซุย (โลมีซอย) ส้มโอไม่ชอบดินเหนียว เวลาปลูก 
ขุดหลุมลึก และกว้าง 75 เซ็นติเมตร โดยจะต้องเว้นระยะห่างกัน 3-4 เมตร การปลูกส้มโอดูแลง่าย
เหมือนผลไม้อ่ืนๆ ทั่วไป เป็นต้นไม้ผลท่ีมีความแข็งแรงสูง และมีผลส้มลูกใหญ่กว่าส้มอ่ืน เกษตรกร  
ในเมืองนครชัยศรีนิยมทําสวนส้มผลเล็ก บริเวณท่าตลาดเกษตรกรจะปลูกเป็นสวนเป็นไร่ส้ม ปัญหาจาก
สภาพดินเค็มอาจทําให้ผลส้มไม่ดีมากนัก คุณภาพส้มท่ีได้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่สามารถจะขายส่งออก
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ไปต่างประเทศได้เพราะคุณภาพส้มของประเทศอเมริกาและญ่ีปุ่นมีคุณภาพดีกว่า มิสเตอร์คาโตยามา 
(Katoyama) ชาวญ่ีปุ่น ผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตรของรัฐบาล ได้ให้ข้อเสนอว่ารัฐบาลควรที่จะส่งเสริม
ให้เกษตรกรที่ปลูกส้มในเมืองนครชัยศรี เอาพันธ์ุส้มโออย่างดีจากต่างประเทศมาทดลองปลูกบ้าง  
รัฐบาลในสมัยนั้นจึงมีความพยายามที่จะนําส้มโอพันธ์ุดีมาทดลองปลูก เห็นได้จากการที่รัฐบาลส่งส้มโอ 
ทุเรียน และมังคุดให้แก่กงศุลอเมริกัน เพ่ือนําไปทดลองปลูกในอเมริกาเพ่ือเป็นแนวทางแลกเปลี่ยน 
ส้มจากอเมริกามาปลูกในเมืองไทย แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ดําเนินการขอแลกเปล่ียนใดๆ นอกจากน้ัน  
ส้มโอเมืองนครชัยศรียังเคยถูกใช้เป็นเครื่องเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน เม่ือมิสเตอร์ยอนแวน แมกเมอร์เร (Mr. Gonvan Magmeray)  
กงศุลอเมริกันส่งหนังสือถึงรัฐบาลไทยมีใจความสําคัญว่า “มีผู้เขียนหนังสือมาจากแคลิฟอนีย ถึงกงศุล
อเมริกัน อยากทราบว่าจะเอาต้นไม้อย่างส้มโอ มังคุด ทุเรียน ต้นย่อมๆ ไปปลูกในอเมริกาจะสําเร็จ
หรือไม่”   
  

การเปิดตลาดต่างประเทศ 
 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2450 รัฐบาลไทยได้ส่งผลไม้ทั้งสามชนิดให้แก่สหรัฐอเมริการวมทั้ง
หนังสือวิธีการปลูก ซ่ึงส้มโอน่าจะปลูกได้ผลดีมากกว่าอย่างอ่ืน รองลงมาน่าจะเป็นมังคุด ส่วนทุเรียน 
ไม่น่าปลูกได้เพราะเป็นต้นไม้ที่ อ่อนแอ ในสมัยนั้นส้มโอนครชัยศรีมี ช่ือเสียงในเรื่องรสชาติดี  
มีอยู่ 2 สายพันธ์ุ คือ พันธ์ุขาวแป้น และพันธ์ุขาวพวง ชาวต่างชาติชอบรสชาติของส้มโอเนื่องจาก 
มีรสชาติหวานอมเปร้ียว ส้มโอทั้งสองชนิดมีรสชาติต่างกันและหวานหอมต่างกันจึงเป็นที่นิยมปลูก  
ช่ือเสียงของส้มโอพันธ์ุนครชัยศรีเป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศมาต้ังแต่ปลายสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ต่อมาปีพ.ศ. 2453 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ความต้องการส้มโอ 
นครชัยศรีจากชาวต่างชาติมีมากข้ึน ชาวต่างชาติชาติแรกที่ให้ความสนใจ คือ ชาวอเมริกัน ในสมัยนั้น
มิสเตอร์ตาเลอร์ กงสุลอเมริกันประจําประเทศไทย (Mr. G. Cornell Tarler, American Consul 
General) ซ่ึงเป็นตัวแทนรัฐบาลอเมริกาและกรมเพาะปลูกประเทศอเมริกา ได้ขอกิ่งส้มโอพันธ์ุนครชัยศรี
กับกระทรวงเกษตราธิการ จํานวน 4 หีบไปปลูกในประเทศอเมริกา ส้มโอนครชัยศรีจึงมีช่ือเสียงเป็นที่
รับรู้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงคุณภาพส้มโอนครชัยศรีว่ามีรสชาติดีที่สุดอีกสายพันธ์ุหนึ่ง ด้านการ
ส่งออกของส้มโอนครชัยศรีรวมทั้งส้มในประเทศไทยเริ่มจากในหมู่เกาะในแถบทะเลแปซิฟิกไปจนถึง
อเมริกา ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเมืองที่มีชาวจีนเดินทางไปแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นท้ังแรงงาน
สร้างทางรถไฟ ทําเหมืองแร่ ฯลฯ ดังนั้นส้มโอนครชัยศรีจึงมีฐานตลาดสําคัญออกไปไกลถึงอเมริกา 
เพราะวัฒนธรรมการใช้ส้มเพ่ือบูชาบรรพบุรุษของชาวจีนในย่านชาวจีนในแถบอเมริกาตะวันตก เป็นสิ่งท่ี
ชาวจีนนิยมปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย ขณะเดียวกันกลุ่มผู้รับซ้ืออีกกลุ่มหนึ่งอาจเป็นชาวอเมริกันเองที่
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พยายามหาผลไม้ที่สามารถทดลองเพาะปลูกในเขตเพาะปลูกต่างๆ ของอเมริกา ในสมัยน้ันผู้แทนของ
รัฐบาลไทยได้ส่งมิสเตอร์บาร์เนต (Mr. Barnet) ที่ปรึกษาการเพาะปลูกกระทรวงเกษตรไปตัดก่ิงส้มโอ
พันธ์ุนครชัยศรีใส่หีบ 4 ใบ ส่งไปทดลองปลูกในอเมริกาในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2453 การท่ีรัฐบาลไทย
สามารถส่งพันธ์ุส้มโอนครชัยศรีให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้สําเร็จเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีของท้ังสอง
ประเทศให้มีความแนบแน่นมากย่ิงขึ้น ซ่ึงในสมัยน้ันการท่ีไทยเอ้ือเฟ้ือต่อการร้องขอของสหรัฐในกรณี
ต่างๆ ย่อมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศไทยเพราะความกดดันทางการเมืองจากทั้งฝรั่งเศส
และอังกฤษยังเป็นปัญหาซ่ึงบีบบังคับให้ไทยจําเป็นต้องเอ้ือเฟ้ือต่อความสัมพันธ์ทางการเมือง
ระดับประเทศท่ีมีความสําคัญมาก ก่อนหน้าน้ันรัฐบาลอเมริกันเคยพยายามนํากิ่งส้มโอพันธ์ุนครชัยศรี 
ไปปลูกแล้ว แต่ไม่ใช่การร้องขอในนามรัฐบาล แต่เป็นในนามผู้ว่าการมลรัฐแคลิฟอร์เนีย การจัดส่งใน 
ครั้งน้ันจึงขาดการดูแลท่ีถูกต้องจึงประสบความล้มเหลว ดังนั้นการส่งกิ่งส้มโอในคร้ังต่อมาจึงมี
ความหมายกับรัฐบาลอเมริกาและประเทศไทยมาก เพราะรัฐบาลอเมริกามีความต้ังใจที่จะนํากิ่งส้มโอ
นครชัยศรีไปขยายการเพาะปลูกในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศอเมริกาเป็นอย่างมาก ดังน้ันการที่ไทย
สามารถส่งพันธ์ุส้มโอนครชัยศรีไปจนสําเร็จลุล่วงด้วยดีจึงเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีของท้ังสองประเทศ
ให้แน่นแฟ้นมากย่ิงขึ้นตามมาภายหลัง 
 
 การขยายพื้นที่ส้มโอในภาคกลาง 
 ในปีพ.ศ. 2454 รัฐบาลได้เรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มข้ึนมีรายได้ทั้งหมด 1,155 บาท และ 
ในปีพ.ศ. 2455 เม่ือมีการเพ่ิมประเภทอากรสวนสามารถจัดเก็บเพ่ิมขึ้นถึง 20,896 บาท รัฐบาลได้มีการ
ประกาศเรียกเก็บภาษีต้นผลไม้ของเมืองนครชัยศรีเพ่ิมขึ้นอีกหลายรายการ เกษตรกรบางส่วนกลัว 
จะต้องเสียภาษีต้นผลไม้เพ่ิม เกษตรกรบางรายจึงตัดต้นผลไม้ของตนลง ต่อมาเม่ือความต้องการผลไม้
จากสวนของชาวนครชัยศรีมีมากขึ้น เกษตรกรจึงเริ่มหันมาขยายพ้ืนที่เพาะปลูกพืชสวนกันมากยิ่งขึ้น 
ตลาดรับซ้ือผลไม้จากนครชัยศรีจะถูกส่งไปทางเรือและทางรถไฟไปในตลาดรับซ้ือสําคัญสองแห่ง  
แห่งแรก คือ ที่สถานีรถไฟพระปฐมเจดีย์มีปริมาณผลไม้รวมกันมากถึง 3,327 ต้น แห่งที่สอง คือ สถานี
รถไฟบางกอกน้อย 4,028 ต้น การค้าผลไม้ของชาวสวนผลไม้จากพ้ืนที่เพาะปลูกของเกษตรกรสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้นซ่ึงแต่ก่อนจะทํานาอย่างเดียว การทําสวนผลไม้สามารถทําให้
เกษตรกรของนครชัยศรีมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีม่ันคงมากยิ่งขึ้น หากเปรียบระยะเวลาลงทุนแล้วการ 
ทําสวนอาจมีเวลานานกว่าแต่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าการทํานามาก  
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 การขยายพันธุ์สู่ต่างประเทศ 
ต่อมาในปีพ.ศ. 2456 อังกฤษเป็นชาติที่สองที่ขอก่ิงส้มโอนครชัยศรีของไทยไปปลูกใน

ประเทศอาณานิคมของตนเม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 กระทรวงเกษตรของไทยได้รับหนังสือจาก
กรมเพาะปลูกจากกรมป่าไม้ในโรบี (FORESTDEPARTMENT NAIROBI) ประเทศแอฟริกาตะวันออก
อาณานิคมอังกฤษ (BRITISH EAST AFRICA) ขอกิ่งพันธ์ุส้มโอนครชัยศรีชนิดที่ไม่มีเมล็ด เพ่ือไปทดลอง
ปลูกจํานวน 12 กิ่ง ในสมัยน้ันรัฐบาลได้เลือกนํากิ่งส้มโอนครชัยศรีจากอําเภอตลาดใหม่สวนของ 
ชาวจีนช่ือ กิมยิ้น จนสามารถตอนก่ิงลงเพาะชําในถังป๊ีบส่งให้แอฟริกาตะวันออกในปีถัดมาได้สําเร็จ 
ในขณะน้ันอังกฤษมีความต้องการส้มโอนครชัยศรีไปปลูกในอาณานิคมของตนเน่ืองจากในพื้นที่อาณา
นิคมท่ีอังกฤษครอบครองนั้นมีทั้งชาวพ้ืนเมืองเดิมและแรงงานชาวจีนในการสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ  
ในอาณานิคมของตนประสบปัญหาสําคัญในการไม่มีผลิตผลอ่ืนที่สามารถทดแทนผลิตผลท่ีเป็นอาหาร
หลัก ซ่ึงในมลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาก็ประสบปัญหาเดียวกัน อย่างไรก็ตามนอกจากผลไม้
อย่างส้มโอแล้ว ต่างชาติยังให้ความสนใจเข้ามาแย่งชิงพืชพันธ์ุธัญญาหาร ผลไม้อ่ืนๆ ต่างชาติก็มีความ
สนใจด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าส้มโอของนครชัยศรีเป็นสายพันธ์ุที่มีชาวต่างชาติพยามยามนําไปปลูกท้ังใน
อเมริกาและแอฟริกาอยู่เสมอ สาเหตุสําคัญที่ส้มโอเป็นผลไม้ที่มีผู้นิยมนําไปปลูกน้ันเน่ืองจากเป็นผลไม้ที่
ให้ผลขนาดใหญ่และมีรสชาติถูกปากชาวต่างชาติ อีกท้ังส้มโอนครชัยศรีเป็นสายพันธ์ุที่สามารถทนต่อ
ปริมาณนํ้าเค็มในระดับตํ่าได้ดี จากบันทึกเอกสารจากกรมป่าไม้ในโรบี ประเทศแอฟริกาตะวันออก 
อาณานิคมอังกฤษในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 สถานที่จะนํา กิ่งส้มโอนครชัยศรีไปทดลองปลูกน้ัน
ทางเจ้าหน้าท่ีต้องการนําไปปลูกท่ีตําบลกิสเมยู (Kismayu) ริมแม่นํ้ายูบา (Juba) ซ่ึงแม่นํ้าสายดังกล่าว 
มีลักษณะคล้ายกับแม่น้ําท่าจีน คือ บางเวลามีนํ้าเค็มหนุนสูงเช่นกัน จึงน่าจะเหมาะสมที่จะนําส้มโอพันธ์ุ
ดังกล่าวที่มีลักษณะทนต่อสภาพน้ําเค็มได้ดีไปทดลองปลูกในพื้นที่ดังกล่าวได้ จึงทําให้ทราบได้ว่าส้มโอ
พันธ์ุนครชัยศรีสามารถทนน้ําเค็มได้  
 
 ผลไม้เชิงสัญลักษณ์ของพ้ืนท่ี 

หลัง พ.ศ 2456 เป็นต้นมาความสําคัญของส้มโอ เร่ิมกลายเป็นผลไม้ในเชิงสัญลักษณ์ของ 
ชาวนครชัยศรีชัดเจนมากย่ิงขึ้น และกระบวนการพัฒนาพืชสวนให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจเริ่ม 
ประสบความสําเร็จ จึงอาจกล่าวได้ว่าความสําเร็จในการส่งเสริมให้ส้มโอกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ 
มีความสําเร็จมาจากพ้ืนฐานสําคัญ คือ การริเริ่มจากชาวสวนทําการทดลองเพาะปลูกให้เหมาะสมกับ
สภาพดินฟ้าอากาศ ทดลองผิดลองถูกเกิดกระบวนการสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้จนได้พันธ์ุส้มโอ
ที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของนครชัยศรีเอง อีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาของเกษตรกรจาก
การทํานาเป็นพ้ืนเพเดิมเริ่มหันมาให้ความสนใจพืชสวน เป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรของ
นครชัยศรีมีความสามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานสําคัญที่คุ้นเคยจากสังคมเกษตรกรรมได้เป็น
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อย่างดี ส้มโอนครชัยศรีนั้นได้พิสูจน์ความเป็นสัญลักษณ์ด้านพืชสวนท่ีประสบความสําเร็จสามารถ  
สร้างรายได้และช่ือเสียงให้แก่ท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน โดยระยะเวลาที่ผ่านมาความสําคัญของส้มโอ 
นครชัยศรีสามารถสร้างช่ือเสียงโดยท่ีไม่ต้องพ่ึงพิงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพียงแต่เกษตรกร
ชาวสวนเลือกเป็นพืชทางเลือกในการประกอบอาชีพก็สามารถใช้เป็นผลไม้ที่สร้างงานสร้างรายได้เข้าสู่
เกษตรกรชาวสวนของนครชัยศรีโดยตรง (รัฏฐพล กรธีระธาดา, 2550 : 184-194) 

 

 วิกฤตการณ์น้ําเน่าเสียลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
ในปีพ.ศ. 2543 เกิดวิกฤตการณ์นํ้าเน่าเสียของลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีซ่ึงไม่เคยปรากฏมาก่อน

ในประวัติศาสตร์ของลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี นํ้าเสียเริ่มต้ังแต่อําเภอบางปลาม้าและอําเภอสองพ่ีน้อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี นํ้าในแม่น้ําเป็นสีดํา ส่งกลิ่นเหม็นตลอดลําน้ํา ปลาในกระชังและในแม่น้ําตายหมด 
ผักบุ้ง ผักกระเฉดเสียหาย น้ําในแม่นํ้าไม่สามารถอุปโภคได้ สภาพน้ําเน่าเสียดํารงอยู่ประมาณ  
2 อาทิตย์จึงคลี่คลาย (สาวภา พรสิริพงษ์, 2548 : 13) วิกฤตการณ์คร้ังน้ีส่งผลกระทบต่อ 
วิถีชีวิตประจําวันของคนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ส่วนการป้องกันสวนส้มโอของชาวสวนในวิกฤตการณ์ 
นํ้าเน่าเสียยังส่งผลกระทบต่อสวนส้มโอไม่มากนักเนื่องจากชาวสวนสามารถกั้นนํ้าไม่ให้น้ําเสียเข้ามา
ภายในร่องสวนได้ ดังคําสัมภาษณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน ดังน้ี 

 
“....น้ําดําท้ังแม่นํ้าเลย อําเภอสองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี ข้าวต้ังรวง นาเน่าหมดเลย เค้าปล่อย

นํ้าลงมาแม่น้ําเน่าหมด แต่กระทบกระเทือนส้มโอเล็กน้อย เราไม่เปิดนํ้าเข้าสวน ชลอการรดนํ้า 
ไว้ก่อน....”  (ปราชญ์ชาวบ้าน, 20 สิงหาคม 2556) 

 
ภัยพิบัติอุทกภัยวิกฤติการณ์คร้ังใหญ่ของชาวสวนส้มโอนครชัยศรี 
แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยมาหลายครั้งแต่เหตุการณ์ภัยน้ําท่วมท่ีรุนแรงและ

ส่งผลกระทบต่อชาวสวนส้มโอมากท่ีสุดคือเหตุการณ์เม่ือปีพ.ศ. 2554 ได้เกิดวิกฤตการณ์ภัยพิบัติ
อุทกภัยครั้งใหญ่ที่สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีได้รับผลกระทบอย่างมาก สวนส้มโอในจังหวัดนครปฐม
มีประมาณ 5,000 ไร่ ถูกนํ้าท่วมต้ังแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ 
ต้นส้มโอตายเป็นจํานวนมาก ความเสียหายที่เกิดข้ึนรุนแรงและกว้างขวางมาก เช่น ในอําเภอสามพราน 
ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ปลูกส้มโอกว่า 80% ของจังหวัดนครปฐมนั้นน้ําได้ท่วมสวนส้มโอไปท้ังหมด (สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554 : 3) ดังคําสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านตําบลบางเตยท่ีสวนส้มโอได้รับความ
เสียหายจากวิกกฤตการณ์ในครั้งน้ี ดังน้ี 
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“....รอบแรกอยู่ได้นะ แล้วพอมันเริ่มมามาก ฝั่งนู้นท่วมเรื่อยมาก็ไม่อยู่แล้ว จนจะท่วม 
ไล่ๆ ขึ้น พอไม่อยู่ป๊ับ เราก็รีบเข้าบ้านก่อน กั้นในบ้านๆ ก็ไม่อยู่ปิดประตูเอากระสอบทรายกั้นก็ไม่อยู่
ตามพ้ืนเนี่ย ก็เลยเก็บของในบ้าน ก็ต้องปล่อย ส่วนสวนส้มก็ใช้รถตักดินมาก้ันสวนก็เอาไม่อยู่ ส้มโอ  
ตายหมด....” (นายธวัช  ไทยทวี, 7 มีนาคม 2556) 

 

ชาวสวนได้พยายามป้องกันสวนส้มโอของตนเองให้รอดจากวิกฤตการณ์น้ําท่วมในครั้งน้ี  
แต่ส่วนใหญ่ความพยายามดังกล่าวจะไม่เป็นผล สวนส้มโอส่วนใหญ่ถูกนํ้าท่วมจนต้นส้มโอตายเกือบหมด
ทั้งสวน ดังคําสัมภาษณ์ของนายสมหมาย จันทร์ฉาย และนางวนิดา สุขสงวน ที่ได้บอกเล่าถึงความ
พยายามในการป้องกันสวนส้มโอของตนเอง ดังนี้ 

 

“....ตอนน้ําท่วมใช้ต้ังคัน ใช้กระสอบทรายป้องสวน แต่ก็เอาไม่อยู่ท่วมกันหมดเลย ก็เริ่ม
ปลูกใหม่ แบ่งเป็นสามส่วน ที่ปลูกไปร้อยกว่าต้น และจะปลูกตามไปอีก สองร้อยต้น....” (สมหมาย 
จันทร์ฉาย, 12 มีนาคม 2556) 

 

“....เอาดินกั้น กระสอบทรายก้ัน ใช้คนขนเรือป้อง ค่าคนงานวันละ 500 แต่เอาไม่อยู่ 
วันที่จะจมนะ สั่งหินคลุกสิบล้อมาด๊ัมไม่ทัน จมหมด....” (นางวนิดา สุขสงวน, 16 กุมภาพันธ์ 2556) 
 

อาจกล่าวได้ว่า ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีมีข้อสันนิษฐานถึงท่ีมาหลายแหล่งและมีประวัติ
ความเป็นมาท่ียาวนานตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ทั้งด้านการค้าขายส้มโอ ด้านการถ่ายทอดวิธีการ
เพาะปลูก การนํากิ่งพันธ์ุเข้ามาจากชาวจีนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ลุ่มน้ําแห่งนี้ เพ่ือใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมการไหว้บูชาบรรพบุรุษตามธรรมเนียมเดิม ด้านต่างประเทศ ส้มโอเป็นผลไม้สําหรับการ  
เจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ และประการสําคัญส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีสะท้อนวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ความหลากหลายทางเช้ือชาติที่อยู่ร่วมกับวิถีไทยได้อย่างผสมกลมกลืน จนเกิดเป็น  
อัตลักษณ์ คุณค่า ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีในปัจจุบัน 
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-ส้มโอเป็นสินค้าขาเข้าและ
สินค้าขาออกของนครชัยศรี
กับกรุงเทพ 
-การค้าส้มโอควบคู่กับพืชสวน
ชนิดอื่น 
-ส้มโอเริ่มมีการส่งออกไปขาย
ในหัวเมืองอื่นๆ

-ส้มโอนครชัยศรีเป็นที่ รับรู้แก่
สาธารณชนในวงกว้าง ทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

2398 2441 2445

-ผู้ เ ชี่ ยวชาญชาวญี่ ปุ่ นด้ าน
การเกษตรของรัฐบาลไทยได้ให้
ข้อคิดแก่รัฐบาลโดยแนะนําให้
ชาวนาปลูกผัก ทําสวนผลไม้
ต่างๆ 

-การปรับเปลี่ยนวิถีทางการผลิต
ของตนในสังคมเกษตรกรรม  
-เกษตรกรและภาครัฐรับรู้ถึง
คุณภาพในผลิตผลของตนและ
เริ่ มให้ความสําคัญกับส้มโอ
มากขึ้น 

-นิยมทําสวนส้มผลเล็ก
-นําพันธุ์ส้มโออย่างดีมาทดลองปลูก 
-ส้มโอเมืองนครชัยศรีเป็นเครื่อง
เจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
 

-ชื่อเสียงของส้มโอพันธุ์นครชัยศรี 
เป็ น ที่ ต้ องการในตลาดรับ ซื้อ
ต่างประเทศ 
 

การเข้ามาของส้มโอ 
-พ.ศ. 2310-พ.ศ. 2438 
จากแคว้นตังเกี๋ยของประเทศจีน 
-พ.ศ. 1214-พ.ศ. 1920 
จากหมู่เกาะมลายู 
-พ.ศ. 1650-พ.ศ. 1850 
จากจีนตอนใต้ 
-ประเทศไทยเป็นถิ่นกําเนิดของ
ส้มโอ 

พ.ศ.  1214-2438 

-การเปลี่ยนแปลงระบบ
การแลกเปลี่ยนสินค้า
มาเป็นระบบการค้าขาย
ในระบบเงินตรา 

ภาพที่ 10 แสดงประวัติศาสตร์และลําดับเหตุการณ์สําคัญที่ส่งผลต่อสม้โอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

สถานการณ์ 

2450

-มีการเพาะปลูกส้มโอของชาว
นครชัยศรี 

-ลงนาม ในสน ธิ สัญญา
เบาว์ริ่ง 
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184ภาพที่ 10 แสดงประวัติศาสตร์และลําดับเหตุการณ์สําคัญที่ส่งผลต่อสม้โอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี (ต่อ) 

2454-2455 2456 2543

-วิ กฤตการ ณ์น้ํ า เ สี ยของ ลุ่ม
แม่ น้ํ านคร ชัยศ รี  เ ริ่ ม ตั้ ง แต่
อําเภอบางปลาม้าและอําเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

-น้ําในแม่น้ําเป็นสีดํา ส่งกลิ่น
เหม็นตลอดลําน้ํา ปลาในกระชัง
และในแม่น้ําตายหมด ผักบุ้ง 
ผักกระเฉดเสียหาย น้ําในแม่น้ํา
ไม่สามารถอุปโภคได้ 

-วิกฤตการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย
ครั้งใหญ่ 

2554

-สวนส้มโอในจังหวัดนครปฐมมี
ประมาณ 6,000 ไร่ โดยในพื้นที่
อํ า เภอสามพรานเป็ นพื้ นที่
ที่ปลูกส้มโอมากที่ สุด ส้มโอ
จํานวนกว่า 5,000 ไร่ ถูกน้ํา
ท่วม 100 เปอร์เซ็นต์ 

พ.ศ.  2453 

-กรมเพาะปลูกจากกรมป่าไม้
ในโรบี ประเทศแอฟริกาตะวันออก 
ขอพันธุ์ส้มโอนครชัยศรีชนิดที่ไม่มี
เมล็ดเพื่อไปทดลองปลูก 
-ส้มโอเริ่มกลายเป็นผลไม้ในเชิง
สัญลักษณ์ของชาวนครชัยศรี
ชัดเจนมากขึ้น 
 

-ส้มโอนครชัยศรีเป็นที่นิยมนําไป
ปลูกทั้งในอเมริกาและแอฟริกา 
-ส้มโอนครชัยศรีนั้นได้พิสูจน์ความ
เป็ น สัญลักษณ์ ด้ านพืชสวน ที่
ประสบความสําเร็จสามารถสร้าง
รายได้และชื่อเสียงให้แก่ท้องถิ่น 

-รัฐบาลได้ เ รียกเก็บภาษี
อากรเพิ่มขึ้น 
-มีการเ พิ่มประเภทภาษี
อากรสวน 
-เกษตรกรเริ่มหันมาขยาย
พื้นที่เพาะปลูกพืชสวนกัน
มากยิ่งขึ้น 

-การทําสวนผลไม้สามารถทําให้
เกษตรกรของนครชัยศรีมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น 

-ชื่อเสียงของส้มโอนครชัยศรี 
จึงเป็นที่ปรากฏถึงความสําคัญ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึง
คุณภาพและรสชาติดีที่สุดอีก
สายพันธุ์หนึ่ง 

-กงสุลอเมริกันประจําประเทศ
ไทย ได้ร้องขอกิ่งส้มโอพันธุ์ 
น ค ร ชั ย ศ รี กั บ ก ร ะ ท ร ว ง 
เกษตราธิการไปปลูกในประเทศ
อเมริกา 
-กระทรวงเกษตรตัดกิ่งส้มโอ
พันธุ์นครชัยศรีใส่หีบ 4 ใบ
ส่งไปทดลองปลูกในอเมริกา 

สถานการณ์ 
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ข้อมูลท่ัวไปของส้มโอ   
 ข้อมูลส้มโอท่ัวไปมีดังนี้ (สมคิด เทียมรัศมี, 2548 : 10-14) 
 1. ลําต้น ส้มโอเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 6-8 เมตร แต่ถ้าปลูกในท่ี
เหมาะสมและมีอายุมากๆ อาจสูงถึง 15 เมตร ทรงต้นโปร่ง ลําต้นใหญ่ กิ่งใหญ่ บางครั้งมีหนามตาม
ลําต้น ย่ิงถ้าปลูกด้วยเมล็ดจะมีหนามแข็งยาวถึง 1 น้ิว  

2. ใบ ส้มโอมีใบใหญ่รูปไข่ (ovate-oblong) หรือคล้ายผลสมอ (elliptic) ยาว 4-6 น้ิว 
แบ่งออกเป็น 2 ตอนๆ แรกเรียกตัวใบ ตอนก้านใบเรียกหูใบ ปลายใบมนและช้อนข้ึนเล็กน้อย สีของ
ใบด้านบนเขียวเข้ม เป็นมัน ด้านล่างเป็นสีเขียวอ่อนมีขนอ่อนนุ่มอยู่ด้วย ริมใบเรียบหรือหยัก
เล็กน้อย เส้นใบนูนเด่นชัด 

3. ดอก ดอกของส้มโอออกตอนปลายก่ิง ออกเป็นช่อแบบ axillary raceme จํานวน  
10-20 ดอก หรือบางทีออกดอกเด่ียวๆ ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ (perfect flower) ดอกค่อนข้าง
ใหญ่ ก้านดอกยาว กลีบดอกสีขาวมี 4-5 กลีบ มีต่อมนํ้ามันที่กลีบดอก กลีบรองมีสีเขียวอ่อน สั้นๆ  
4-5 น้ิว ถัดจากกลีบดอกเป็นเกสรตัวผู้มี 16-24 อัน ล้อมรอบรังไข่ รูปกลม สีเขียวอ่อน ก้านเกสร  
ตัวเมียยาวใหญ่ ปลายกลม เม่ือดอกบานมีกลิ่นหอม ในฤดูที่ออกดอกมากที่สุดอยู่ระหว่างกลางเดือน
ธันวาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และอีกครั้งหน่ึงระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ระยะจาก
ผลิดอกถึงดอกบานใช้เวลา 25-30 วัน และจากดอกบานถึงผลแก่ราว 180-210 วัน 

4. ผล ผลมีขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 12-18 เซ็นติเมตร สูง 14-16 เซ็นติเมตร จัดอยู่
ในประเภท berry จําพวก hesperidium ทรงผลมีหลายแบบ เช่น กลมมน กลมแป้น กลมสูง  
มีจุดคล้ายผลสาลี ผิวของผลสีเขียวอ่อนถึงเหลืองอ่อน มีต่อมนํ้ามันตามผิว เปลือกหนา 2-2.5 
เซ็นติเมตร มีลักษณะนุ่ม จัดเป็น pericarp ของผล เน้ือท่ีใช้บริโภคเกิดจากส่วนเจริญของ endocarp 
มีลักษณะเป็นเส้นอวบยาวอัดรวมตัวกันอยู่ เรียกว่า กุ้ง (juice sac) ซ่ึงภายในประกอบด้วยนํ้า (juice) 
มีรสหวานอมเปร้ียวถึงเปร้ียว ภายในผลแบ่งออกเป็นช่องหรือกลีบ 12-14 กลีบ ตรงกลางมีแกน 
(core) แข็ง แต่บางผลไม่มี เป็นโพรงกลวงกลางผล ปริมาณผลในต้นหน่ึงมีต้ังแต่ 40-100 ผล  
เฉลี่ยประมาณ 40-50 ผล/ต้น สีของเปลือกมีทั้งสีขาวและสีชมพู 

5. เมล็ด ส้มโอมีเมล็ดค่อนข้างใหญ่ แบน เปลือกย่น อยู่รวมกันตรงกลางผลรอบๆ แกน 
บางผลไม่มีเมล็ดหรือเม็ดลีบ ซ่ึงสาเหตุอาจเน่ืองมาจาก ไม่ได้รับการผสมเกสร (Parthinocarpic set) 
เป็นหมันเม่ือผสมตัวเอง บางฤดูเกสรตัวผู้มีสมรรถภาพต่ํา ส่วนส้มโอที่มีเมล็ดนั้นอาจเน่ืองจาก  
ผสมข้ามพันธ์ุ (varietal cross) ผสมข้ามต้นในพันธ์ุเดียวกัน (clonal cross)  

จากการสัมภาษณ์ชาวสวนส้มโอมีการสังเกตลักษณะของต้นส้มโอที่สั่งสมมานานจาก
ประสบการณ์ของตนเอง ดังน้ี 
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“....ใบส้มท่ีออกมาใหม่ๆ จะเป็นสีเหลืองอมเขียว พอเพสะลาด (กลางอ่อนกลางแก่) ก็จะ
เขียวเข้มขึ้นมา พอแก่ใบก็จะสีเขียว ดอกส้มเป็นดอกตูมมีสีขาว ส่วนต้นอ่อนเปลือกต้นส้มจะเป็น 
สีเขียว กลางๆ เป็นสีนํ้าตาล พอแก่เป็นสีนํ้าตาลเข้ม....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 20 สิงหาคม 2556) 

 
จากการสัมภาษณ์นายวีระยุทธ เกติพันธ์ุ ซ่ึงเป็นชาวสวนส้มโอนครชัยศรี ได้อธิบายการ

สังเกตลักษณะใบและวิธีการบํารุงรักษา การดูแลส้มโอท่ีมีปัญหา ดังน้ี 
 
“....ส้มโอจะฟ้องทันทีทางใบ ขาดสังกะสีใบก็ลายท้ังใบ ขาดแมงกานีสกลางใบจะทะลุ 

ขาดแมงกานีสใบจะเหลืองปลายใบเราไม่ต้องเอาดินไปตรวจ ส้มเราโทรมก่อนแล้ว ต้นไม้ช่วงมันแตก
ต้นมันขยายแสดงว่ามีปัญหาทางต้นแล้วก็ต้องให้ยา ราดยาสองสามวันราดทีหนึ่ง ถ้าเริ่มเป็นก็ให้ยา 
แต่ถ้าเป็นเยอะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องให้แล้วเพราะกู้กลับมาไม่ได้ ต้นก็ไม่ให้ผลปล่อยให้มันตายไป  
การใช้ยาเราต้องรู้ด้วยว่ายาตัวไหนฉีดตอนไหน รู้จังหวะความต้องการของส้ม ถ้าส้มไม่ต้องการฉีดไป 
ก็ไม่กิน....” (นายวีระยุทธ เกติพันธ์ุ, 20 เมษายน 2556) 

 
พันธุ์ส้มโอ  

พันธ์ุส้มโอท่ีปลูกในประเทศไทย (Thailand group) มีอยู่หลายพันธ์ุ (สมคิด เทียมรัศมี, 
2548 : 15-24) ซ่ึงอาจเรียกช่ือต่างกันไปตามภาษาของท้องถิ่นที่ปลูก ดังน้ี จังหวัดนครปฐม 
สมุทรสาคร ราชบุรี ปลูกพันธ์ุขาวพวงขาวทองดี ขาวนํ้าผึ้ง ขาวแป้น ขาวหอม ขุนนนท์ จังหวัด
สมุทรสงคราม ปลูกพันธ์ุขาวใหญ่ จังหวัดชัยนาท ปลูกพันธ์ุขาวแตงกวา ขาวแก้ว กรุ่น จังหวัดพิจิตร 
ปลูกพันธ์ุท่าข่อย จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปลูกพันธ์ุปัตตาเวีย แหล่งปลูกส้มโอ
พันธ์ุขาวพวง ขาวทองดี ขาวน้ําผึ้ง และขาวแป้น ปัจจุบันขยายไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น นนทบุรี นครปฐม 
กรุงเทพฯ ปราจีนบุรี ระยอง เป็นต้น แต่แหล่งที่ปลูกได้ผลดีมีช่ือเสียงอยู่ในท้องที่อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ซ่ึงเป็นแหล่งที่ปลูกส้มโอท่ีมีช่ือเสียงมากที่สุดมานานกว่า 60 ปีแล้ว จนเป็นท่ีเรียกติดปากกันว่า 
“ส้มโอนครชัยศรี” เนื่องจากสวนส้มโอส่วนใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ํานครชัยศรี ปัจจุบันพันธ์ุที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดมีอยู่ 2 พันธ์ุ คือ ขาวทองดี และขาวนํ้าผึ้ง โดยเฉพาะพันธ์ุ ขาวทองดีเป็นที่ต้องการของตลาด
ต่างประเทศมากกว่าพันธ์ุอ่ืนๆ จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า จากพ้ืนท่ีเพาะปลูกในช่วงปี 
2543-2547 พบว่า พันธ์ุที่นิยมปลูกกันมากที่สุด คือ พันธ์ุทองดี โดย ในปี 2547 มีพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
111,734 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.86 ของพ้ืนท่ีปลูกส้มโอทั้งหมดและให้ผลผลิตร้อยละ 49.33 ของผลผลิต
ทั้งหมด รองลงมา คือ พันธ์ุขาวน้ําผึ้งและขาวพวง มีพ้ืนที่ปลูก 14,403 และ 14,362 ไร่ หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 6.94 และ 6.92 ตามลําดับ จะเห็นได้ว่า ทั้งสามพันธ์ุที่กล่าวมาล้วนเป็นพันธ์ุเพ่ือการค้าหลักท้ังสิ้น 
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2550) ปัจจุบันพันธ์ุขาวพวงไม่ค่อยนิยมปลูกกันแล้วเนื่องจากไม่เป็นท่ีนิยมและ
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ขายไม่ได้ราคา ต้ังแต่ชาวสวนประสบปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยเม่ือปีพ.ศ. 2554 เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอสาม
พรานหันมานิยมปลูกส้มโอพันธ์ุขาวทองดี และขาวน้ําผ้ึงทดแทนส้มโอท่ีตายไป เน่ืองจากส้มโอพันธ์ุขาว
ทองดีเป็นที่นิยมของตลาดต่างประเทศ ส่วนส้มโอขาวนํ้าผึ้งเป็นท่ีนิยมของตลาดในประเทศและขายได้
ราคาค่อนข้างสงู 

 

พันธุ์ขาวน้ําผ้ึง 
ผลมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ทรงผลกลมสูง แต่ไม่มีจุกเด่นชัดเหมือนพันธ์ุขาวพวง ด้านก้นผล

เรียบ ต่อมนํ้ามันที่ผิวเปลือกมีขนาดใหญ่อยู่กันห่างๆ ผิวเปลือกมีสีเขียวเข้ม เปลือกค่อนข้างหนา  
ผลหนึ่งมีกลีบผลประมาณ 11-12 กลีบ แยกออกจากกันง่าย กุ้งมีสีขาวอมเหลือง ขนาดกุ้งค่อนข้าง
ใหญ่ เบียดกันแน่น มีนํ้ามากแต่ไม่แฉะ รสหวานอมเปรี้ยว สามารถแกะเนื้อออกมาได้ง่าย เมล็ดมี
ขนาดใหญ่ แต่มีเมล็ดไม่มากนัก เป็นที่นิยมบริโภคโดยทั่วไป จากการสัมภาษณ์ชาวสวนส้มโอ 
ได้กล่าวถึงส้มโอพันธ์ุขาวน้ําผึ้ง ดังน้ี 

 

“....ขาวน้ําผึ้งเติบโตได้ง่ายรากก็แข็งแรง ดอกออกบ่อยจะตัดก็ตัดไม่ลงสวยไปหมด....” 
(นายเสียง เลียบทวีม, 10 มีนาคม 2556) 
 

ความนิยมในการปลูกส้มโอสายพันธ์ุต่างๆ ในพ้ืนที่คํานึงถึงสถานการณ์ด้านการตลาด
ราคาส้มโอ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส้มโอพันธ์ุที่ขายได้ราคาดีชาวสวนจะนิยมปลูกกันมาก 
ดังเช่นในพ้ืนที่ ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองในปัจจุบันชาวสวนส้มโอนิยมปลูกส้มโอ 
พันธ์ุขาวนํ้าผึ้ งมากท่ีสุด เ น่ืองจากขายได้ราคาสูง มีรสชาติดี และนิยมนําไปเป็นของฝาก  
ดังคําสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านได้กล่าวถึงข้อดี ข้อเสียของส้มโอพันธ์ุขาวนํ้าผึ้ง ดังน้ี 
 

“....ส้มโอขาวนํ้าผึ้งข้อดี คือ เนื้อกุ้งใหญ่ กลีบส้มใหญ่ ทําให้มีเนื้อมาก รสชาติหวานอมเปรี้ยว
เล็กน้อย กลมกล่อม ผลใหญ่นิยมเอาไปเป็นของขวัญ ของฝากบ้านเรานิยมปลูกขาวนํ้าผึ้งอันดับหนึ่ง 
เพราะราคาสูงกว่าเพ่ือน ขายออกจากสวนได้ราคาลูกละ 100-120 บาท แม่ค้าเอาไปขาย 150-180 บาท 
ส่วนข้อเสียนะ ถ้าเป็นต้นสาวกุ้งจะแข็งกระด้าง เป็นหัวข้าวสารง่าย สีไม่เป็นสีน้ําผึ้งเป็นสีขาวกระด้างๆ  
ต้นสาวเปลือกจะหนา ต้นส้มอายุไม่ยืนเท่าทองดี เป็นส้มที่ออกลูกง่าย ออกลูกตลอดปีทําให้  
ต้นโทรมอายุสั้น อายุสั้นกว่าทองดี 15-16 ปี ก็ไม่ไหวแล้ว....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 25 กันยายน 2556) 

 

พันธุ์ขาวทองดีหรือทองดี 
ผลมีลักษณะกลมแป้น ขนาดโตปานกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 14-16 เซ็นติเมตร 

สูงประมาณ 12-14 เซ็นติเมตร ไม่มีจุก ที่หัวมีจีบเล็กน้อย ก้นเรียบถึงเว้าเล็กน้อย ผิวเรียบมีสี  
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เขียวเข้ม ต่อมนํ้ามันละเอียดและอยู่ชิดกัน กดดูจะรู้สึกน่ิม เปลือกค่อนข้างบาง เป็นสีขาวอมชมพู
เรื่อๆ ผลหน่ึงจะมีกลีบประมาณ 14-16 กลีบ สีของผนังกลีบมีสีชมพูอ่อน กุ้งมีสีชมพูเรื่อๆ เบียดกัน
แน่น แต่นิ่ม ฉ่ํานํ้า รสหวานฉ่ํา ไม่อมเปรี้ยว มีความหวานประมาณ 11-12 องศาบริกซ์ เมล็ดมีขนาด
เล็ก เมล็ดมาก เน่ืองจากพันธ์ุขาวทองดีมีรสชาติหวานฉ่ําซ่ึงถูกคอคนไทย จึงเป็นท่ีนิยมบริโภคกันมาก
ภายในประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองนิยมปลูกส้มโอพันธ์ุทองดีสําหรับ
ส่งไปขายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียเนื่องจากส้มโอพันธ์ุทองดีมีเนื้อเป็นสีชมพูซ่ึงเป็น 
สีที่แสดงถึงความเป็นสิริมงคลจึงมักนิยมนําไปไหว้บรรพบุรุษ ดังข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังน้ี 

 

 “....ส้มโอทองดีเปลือกบาง รสชาติดีหวานอมเปรี้ยว เนื้อกุ้งเป็นสีชมพูทําให้น่ารับประทาน 
เน้ือกุ้งเป็นหัวข้าวสารยากกว่าขาวน้ําผึ้ง ขนาดผลส้มกําลังดีเหมาะกับการส่งนอก ลําต้นแข็งแรง
ทนทานกว่าขาวนํ้าผึ้ง เป็นส้มท่ีมีอายุยืนอยู่ได้ 15-20 ปี บ้านเรานิยมส่งส้มทองดีไปนอก ไปฮ่องกง 
ไต้หวัน จีน นิยมส่งทองดีมากกว่าขาวนํ้าผึ้ง เพราะขนาดกําลังดี รสชาติเป็นที่นิยมของนอก คนจีน
นิยมรสชาติและชอบสีชมพูของเน้ือส้ม ขาวน้ําผึ้งก็ส่งนอกเหมือนกันแต่น้อยกว่าทองดีเพราะลูกใหญ่
เปลือกหนาส่งได้ไม่กี่ลูก ส่วนข้อเสียของส้มทองดี คือ ต้นสาวเน้ือกุ้งเป็นสีชมพูเข้ม ถ้าแก่ 15 ปีขึ้นไป
สีชมพูของเน้ือกุ้งจะจางลง ลูกส้มตรงก้นจะแตกง่าย ถ้าเจอน้ําฝนมากๆ หรือใส่ปุ๋ยยเร่งลูกเพราะ
เปลือกมันบาง ขาวน้ําผึ้งไม่ค่อยแตก....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 25 กันยายน 2556) 
 

สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของนายกัมพล สุขสมัย ซ่ึงมีประสบการณ์
การทําสวนส้มโอมากว่า 30 ปี และเป็นพนักงานควบคุมคุณภาพของบริษัทไทยฮง ผลไม้ จํากัดเป็นผู้ที่
คัดเลือกส้มโอที่มีคุณภาพจากสวนเพ่ือท่ีจะส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศ ดังน้ี 

 

“....แถวบ้านเรานี่เขานิยมกินขาวน้ําผึ้งกันนะ บ้านเรานิยมขาวนํ้าผึ้ง แต่ถ้าเป็นพืช
เศรษฐกิจส่งนอกจริงๆ ต้องเป็นทองดี....” (กัมพล สุขสมัย, 7 มีนาคม 2556) 
 

พันธุ์ขาวแตงกวา  
ผลมีลักษณะกลมแป้น ขนาดผลกลมปานกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 14-18 

เซ็นติเมตร ก้นผลป้านจนถึงเว้าเล็กน้อย ที่หัวไม่มีจุก ผิวเรียบ มีต่อมนํ้ามันละเอียด ผิวมีสีเขียว 
เปลือกหนาปานกลาง ถ้ากดจะนิ่มมือ กุ้งมีสีขาว (สีขาวอมเหลือง) น่ิม เบียดกันค่อนข้างแน่น  
รสหวานอมเปรี้ยวนิดๆ ไม่แฉะน้ํา มีเมล็ดน้อย แกะเนื้อออกได้ง่าย ลักษณะทั่วไปคล้ายกับพันธ์ุ 
ขาวหอมท่ีมีปลูกอยู่ที่อําเภอสามพราน แต่เปลือกหนากว่า  
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พันธุ์ขาวพวง 
เป็นพันธ์ุที่ให้ผลดก ขนาดผลโตปานกลาง ทรงผลกลมสูงเล็กน้อย มีจุกสูงมีจีบที่จุก 

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 13 เซ็นติเมตร สูงประมาณ 15-18 เซ็นติเมตร เฉพาะจุกสูงประมาณ  
1.5-2 เซ็นติเมตร ด้านก้นเว้าเล็กน้อย ผิวเรียบมีสีเขียวอมเหลือง ต่อมนํ้ามันค่อนข้างใหญ่อยู่ห่างกัน
พอสมควร กดดูรู้สึกแข็ง เปลือกค่อนข้างบาง เป็นสีขาว ผลหน่ึงมีกลีบผลประมาณ 12-14 กลีบ  
แยกออกจากกันได้ง่าย กุ้งมีสีขาวอมเหลือง (สีครีมอ่อน) ขนาดกุ้งค่อนข้างใหญ่เบียดกันอย่างหลวมๆ 
มีนํ้ามากแต่ไม่แฉะนํ้า กุ้งค่อนข้างแข็ง รสหวานอมเปรี้ยว มีความหวานประมาณ 10 องศาบริกซ์ 
เมล็ดมีน้อยจนไม่มีเม็ดเลย ซ่ึงชาวต่างประเทศรู้จักกันในนาม “Siamese Seedless Pomelo” 
สามารถเก็บผลได้ก่อนกําหนด แก่จัด คือมีความแก่ราว 60% สามารถส่งไปจําหน่ายต่างประเทศได้
ไกลๆ โดยคุณภาพยังคงเดิม โดยเฉพาะอย่างย่ิงชาวจีนในฮ่องกงและสิงค์โปร์ สั่งซ้ือในพิธีไหว้
พระจันทร์กันมาก โดยอ้างว่าเป็นส้มที่มีทรงผลสวย “ทรงผลมีสกุล” นอกนั้นฝรั่งให้ความนิยมมาก
เนื่องจากรสหวานหอมเปรี้ยวเล็กน้อย ถูกคอฝรั่ง รวมทั้งลักษณะของเน้ือท่ีแห้งไม่แฉะนํ้าทําให้แกะกิน
ได้ง่ายไม่เปรอะเป้ือนมือด้วย ดังน้ันส้มโอพันธ์ุขาวพวงจึงสามารถส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศ
ได้มากที่สุด แต่ในสายตาของคนไทยแล้วก็ยังถือว่าเป็นรองส้มโอพันธ์ุทองดีเนื่องจากรสชาติหวานกว่า 
ปัจจุบันส้มโอพันธ์ุขาวพวงไม่ค่อยนิยมปลูกกันแล้วเนื่องจากขายไม่ได้ราคาเกษตรกรจึงนิยมปลูกส้มโอ
พันธ์ุทองดีส่งไปจําหน่ายต่างประเทศ  

 

“. . . .ส้มโอพันธ์ุขาวพวงเปลือกบาง  ผิวบาง  ลักษณะผลมีจุกโบราณนิยมเอาไป 
ไหว้เจ้า แต่แถวนี้ไม่นิยมปลูกกันแล้วเพราะราคามันถูก รสชาติอมเปรี้ยวมาก แตกง่าย ต้องเอาไปยํา 
แต่ก่อนส่งนอก ฮ่องกง ไต้หวัน จีนเอาไปไหว้เพราะลูกมันมีจุก เด๋ียวน้ีเค้าไม่เอาแล้ว เอาทองดี  
แทนแล้ว....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 25 กันยายน 2556) 
 

สอดคล้องกับคําบอกเล่าของนายสมศักด์ิ เลิศสําราญ และนายเสียง เลียบทวี ปราชญ์
ชาวบ้านท่ีปลูกส้มโอมาเป็นเวลายาวนานต้ังแต่ปีพ.ศ.2513 ได้กล่าวถึงการปลูกส้มโอพันธ์ุขาวพวง 
ในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง ดังน้ี 

 

“....ส้มโอพันธ์ุขาวพวงเมื่อก่อนลูกละ 3.50 บาทเอง พ่อค้ามาตัดเองท่ีสวนเลยเลือกเอา
ตามใจชอบ หลังจากน้ันตกเกรดไปก็ขายอีกราคาหนึ่ง แล้วทองดีสมัยก่อนน่ะขายไม่ได้ คือแต่ก่อนนะ 
ส่งให้ตลาดเขาเอาแต่เขาพวง สมัยก่อนนะถ้าใครไม่มีเขาพวงเขาจะไม่เอาด้วยซํ้า ส้มโอพันธ์ุทองดี  
ทีแรกตลาดไม่ต้องการ คือสมัยก่อนตลาดต้องการขาวพวงมาก แล้วมาตอนหลังเนี่ย ขาวพวงมีน้อย 
เขาเลยทําทองดีส่งไปบ้าง ปรากฎว่าคนเขาชอบ ตลาดเมืองนอกก็เลยนิยมทองดี ขาวพวงเลยขาย
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ไม่ได้เลย ขาวพวงขายไม่ได้มาเกือบสิบย่ีสิบปีแล้วล่ะ ที่ว่าขาวพวงขายไม่ค่อยได้ ตลาดนอกไม่ค่อย
ต้องการ เค้าว่ารสชาติไม่อร่อย เพราะมันติดเปรี้ยว แต่ทองดีเน่ียจะอร่อย....” (นายสมศักด์ิ  
เลิศสําราญ, 7 กันยายน 2556) 

 
“....แถวนี้ พ่ึงมาปลูกส้มเยอะตอนย่ีสิบปีมานี่ เม่ือสมัยก่อนทําสวน ทํานามาก่อน  

ที่มาปลูกกันเยอะข้ึนเพราะส้มโอมันได้รายได้ดีและเป็นต้นไม้ทนยืนต้นนาน และใช้แรงงานทําน้อย 
เริ่มแรกแต่ละบ้านมีคนละต้นสองต้นปลูกกินกันเรื่อยๆ ลูกละไม่กี่บาท สมัยก่อนปลูกพันธ์ุขาวแป้น 
ขาวพวง ขาวทับทิม ทองดีก็ไม่ค่อยมี แต่ก็มีบ้าง แต่เม่ือก่อนไม่มีขาวนํ้าผึ้ง เม่ือก่อนขาวพวงเน่ียเป็น
ส้มไหว้เจ้าเพราะหัวมันปูดๆ จะได้รํ่ารวย แต่ขายไม่ค่อยดีเลยปลูกทองดีแทน ทุกวันน้ีที่ขายดีและปลูก
กันมีขาวนํ้าผึ้งแล้วก็ทองดี คนนิยมกินกันและขายดีราคาดี เพราะพ้ืนดินแถวน้ีมีคุณภาพที่ส้มโอชอบ
จึงเป็นจุดเด่นของบ้านเรา และเพราะความสามารถของชาวสวนด้วย....” (นายเสียง เลียบทวี,  
10 มีนาคม 2556) 
 

พันธุ์ขาวใหญ ่ 
เป็นพันธ์ุที่ให้ผลไม่ค่อยดก ขนาดผลโตปานกลางถึงค่อนข้างใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 15-18 เซ็นติเมตร สูงประมาณ 18-20 เซ็นติเมตร ทรงผลกลมสูง แต่ไม่เป็นจุกเด่นชัด
เหมือนพันธ์ุขาวพวง ด้านก้นเรียบ ผิวเรียบ สีเขียวเข้มอมเหลือง ต่อมนํ้ามันค่อนข้างใหญ่ แต่เรียบ 
เปลือกหนาปานกลางเป็นสีขาว ผลหน่ึงมีกลีบประมาณ 11-12 กลีบ แยกออกจากกันง่าย กุ้งมีสีขาว
อมเหลือง (สีครีมอ่อน) ขนาดของกุ้งค่อนข้างใหญ่ เบียดกันแน่นมีน้ํามากแต่ไม่แฉะ กุ้งค่อนข้างแข็ง 
รสชาติหวานกรอบ อมปรี้ยวนิดๆ มีความหวานประมาณ 9-10 องศาบริกซ์ สามารถแกะเนื้อออกมา 
ได้ง่าย ไม่เปรอะเป้ือนมือ มีเมล็ดใหญ่ แต่มีเมล็ดไม่มากนัก ส้มโอพันธ์ุขาวใหญ่มีปลูกกันมากแถว 
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เข้าใจว่าพันธ์ุขาวใหญ่ ด้ังเดิม
แพร่กระจายมากจากทางจังหวัดธนบุรี เข้ามาปลูกในเขตอําเภออัมพวา พร้อมกับทางด้านอําเภอ  
สามพราน แต่ไม่ได้แพร่กระจายไปยังถิ่นอ่ืนๆ ซ่ึงอาจเนื่องจากการให้ผลไม่สู้จะดกนัก เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตท่ีส่งออกสู่ตลาดในแต่ละปีมีน้อย จึงทําให้ราคาค่อนข้างสูงและหาซ้ือได้เฉพาะในเขต
จังหวัดสมุทรสงคราม และใกล้เคียงเท่านั้น 
 

พันธุ์ขาวแป้น 
ให้ผลดก รองจากพันธ์ุขาวพวง ลักษณะผลกลมแป้น ขนาดผลโตปานกลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 14-16 เซ็นติเมตร สูงประมาณ 12-14 เซ็นติเมตร ไม่มีจุก ที่หัวไม่มีจีบ ด้านก้นเรียบ ผิวเรียบ 
มีสีเขียวอมเหลือง ต่อมน้ํามันค่อนข้างใหญ่ อยู่ห่างกันพอควร กดดูจะรู้สึกแข็งและสากมือ เปลือกหนา
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ปานกลางถึงค่อนข้างหนามาก มีสีขาว เปลือกติดกับเนื้อ ผลแน่น แกะค่อนข้างยาก ผลหน่ึงจะมีกลีบ
ประมาณ 12-13 กลีบ เย่ือหุ้มเน้ือสีขาวและเหนียวแกะออกยาก กุ้งมีสีขาวอมเหลือง (สีครีมแก่) 
เบียดกันแน่นปานกลาง รสหวานอมเปรี้ยว มีความหวานประมาณ 10-11 องศาบริกซ์ เม่ือเปรียบเทียบ
กับพันธ์ุขาวพวงแล้ว พันธ์ุขาวแป้นจะให้รสชาติที่หวานกว่ามีเมล็ดน้อย ส่วนมากเมล็ดจะลีบ  
นิยมบริโภคกันทั่วไปภายในประเทศ 

สถานการณ์การปลูกส้มโอพันธ์ุขาวแป้นในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองลดลง
ไปมาก เนื่องจากขายไม่ได้ราคา ส่วนใหญ่ชาวสวนจะปลูกเพียงไม่ก่ีต้นเพ่ืออนุรักษ์สายพันธ์ุไว้  
จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน ดังนี้ 

 

“....ส้มขาวแป้นเป็นส้มท่ีปลูกง่าย ออกผลเร็ว ออกผลดก แต่ที่นี่ปลูกน้อยลง คนไม่ค่อย
ปลูกกันแล้ว เพราะราคามันตํ่า เน้ือกุ้งเล็ก กลีบเล็ก ลูกก็เล็กกว่าขาวนํ้าผึ้ง ขาวน้ําผึ้งลูกละ 100 กว่า
บาท ขาวแป้น 20 บาทเอง....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 25 กันยายน 2556) 
 

พันธุ์ขาวหอม  

ผลทรงกลม ขนาดใหญ่ปานกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 14-18 เซ็นติเมตร  
สูงประมาณ 14 เซ็นติเมตร ด้านหัวไม่มีจุกและจีบ ก้นผลเรียบ ผิวเรียบมีสีเขียวอมเหลืองเล็กน้อย 
ต่อมน้ํามันละเอียด กดดูจะรู้สึกนิ่ม เปลือกมีสีขาว เปลือกบาง ผนังกลีบฉีกออกจากต้นได้ง่าย  
มีจํานวนกลีบประมาณ 13 กลีบต่อผล กุ้งเป็นสีครีมเข้ม (สีขาวอมเหลือง) กุ้งมีขนาดเล็กเบียดกันแน่น
ไม่แฉะน้ํา สามารถแกะออกจากผนังกลีบได้ง่าย รสหวานอมเป้ียวนิดๆ มีความหวานประมาณ 10-11 
องศาบริกซ์ มีเมล็ดเล็กจํานวนปานกลาง พันธ์ุขาวหอมมีปลูกอยู่ในอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
มานานแต่ไม่มากนัก 
 

“....ส้มโอพันธ์ุขาวหอม เปลือกบาง ผิวสวยลูกใหญ่ ผลใหญ่ ถ้าไว้แก่ไม่จัดจริงๆ จะอม
เปร้ียวมาก ถ้าไว้แก่ถึงจะหวาน แต่ก่อนบ้านเราปลูกกันเยอะ เด๋ียวนี้ไม่ปลูกกันแล้ว....” (ปราชญ์
ชาวบ้าน, 25 กันยายน 2556) 
 

พันธุ์ท่าข่อย  

เป็นพันธ์ุที่ให้ผลดก ผลมีขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15-18 เซ็นติเมตร  
สูงประมาณ 14-16 เซ็นติเมตร ทรงผลกลมสูง แต่ไม่มีจุกเด่นชัด เมล็ดพันธ์ุขาว ด้านหัวเป็นจีบ
เล็กน้อย ด้านก้นเรียบถึงเว้าเล็กน้อย ผิวหยาบ สีค่อนข้างเหลือง ต่อมนํ้ามันใหญ่ อยู่ห่างกัน
พอประมาณ กดดูจะรู้สึกแข็ง เอามือลูบดูจะรู้สึกคาย เปลือกค่อนข้างหนาถึงหนามาก มีลักษณะนุ่ม
คล้ายสําลี มีสีขาวอมชมพูเรื่อๆ ผลหนึ่งมีประมาณ 12 กลีบ ขนาดใหญ่ ผนังกลีบสีออกชมพูเรื่อๆ 
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แกะออกง่าย กุ้งสีชมพูเร่ือ และมีขนาดใหญ่เบียดกันแน่นมีนํ้ามากจึงดูฉ่ําน้ําแต่แกะเนื้อออกง่าย 
รสชาติหวานอมเปรี้ยว มีเมล็ดปานกลาง ไส้มักจะกลวง ส้มโอพันธ์ุท่าข่อยมีปลูกกันมากที่อําเภอเมือง 
และอําเภอโพธ์ิประทับช้าง มีส้มโอพันธ์ุท่าข่อยส่งออกจําหน่ายมากท่ีสุด เช่ือกันว่าส้มโอพันธ์ุท่าข่อย
ปลูกครั้งแรกท่ีบ้านท่าข่อย ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร แต่เดิมบ้านท่าข่อยมีแม่น้ําน่าน
ไหลผ่าน แต่ต่อมาแม่นํ้าน่านได้เปลี่ยนทิศทางเดินมาเกือบร้อยปีแล้ว ที่นี่ได้ปลูกส้มโอพันธ์ุท่าข่อยและ
ที่บ้านท่าข้าม (ปัจจุบันคือบ้านบึงถัง อําเภอโพธิ์ประทับช้าง) มีการปลูกส้มโอพันธ์ุท่าข้ามซ่ึงมีรสชาติ
เดียวกัน ต่อมาได้เกิดโรคระบาดท่ีหมู่บ้านท่าข้าม ชาวบ้านเลยอพยพออกจากหมู่บ้านปล่อยให้เป็น
หมู่บ้านร้าง ในเวลาต่อมาส้มโอพันธ์ุท่าข้ามเลยสูญพันธ์ุ ปัจจุบันจึงเหลือแต่ส้มโอพันธ์ุท่าข่อย 
 

พันธุ์ปัตตาเวีย 
ลักษณะผลกลมแป้น แบนๆ ขนาดผลโตปานกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 14-16 

เซ็นติเมตร สูงประมาณ 12-14 เซ็นติเมตร ที่หัวมีจีบเล็กน้อย ด้านก้นแบนเรียบ ผิวเรียบมีสีเขียวแกม
เหลือง กดดูรู้สึกน่ิม ต่อมนํ้ามันมีขนาดเล็ก เรียบ ไม่นูนขึ้นมา เปลือกค่อนข้างบางเป็นสีขาวอมชมพู
เรื่อๆ ผลหน่ึงมีประมาณ 12-13 กลีบ กุ้งเป็นสีชมพูเรื่อๆ มีขนาดเล็กและเบียดกันชิด นิ่ม ฉ่ํานํ้า 
รสชาติหวานเย็นๆ ไม่มีติดรสเปร้ียวเลย มีเมล็ดมากและเมล็ดใหญ่ ส้มโอพันธ์ุปัตตาเวียมีปลูกมากทาง
แถบจังหวัดทางภาตใต้ของไทย เช่น จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎร์ธานี เป็นต้น 
เป็นพันธ์ุที่เช่ือกันว่าได้มาจากประเทศชวา (อินโดนีเซียในปัจจุบัน) เป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว  
แต่เนื่องจากรสชาติไม่เป็นที่นิยมของตลาด จึงทําให้พ้ืนที่การปลูกส้มโอนี้ค่อนข้างจํากัด 

 

พันธุ์ขาวแก้ว 
ลักษณะผลกลมแป้น ขนาดผลโตปานกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12-15 เซ็นติเมตร 

สูงประมาณ 12-15 เซ็นติเมตร ก้นป้านและเว้าเล็กน้อย ไม่มีจุก ผิวเรียบ มีสีเขียวอมเหลือง มีต่อม
นํ้ามันค่อนข้างโต และอยู่ห่างกันพอประมาณ เปลือกบางปานกลาง กดดูรู้สึกแข็ง เน้ือในของเปลือก 
มีสีขาว นิ่ม กุ้งมีสีครีมเข้ม (ขาวอมเหลือง) เบียดกันค่อนข้างแน่น นิ่ม รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย
เมล็ดเล็กจํานวนไม่มากนัก ลักษณะภายนอกคล้ายกับพันธ์ุขาวแป้น 

 
พันธุ์กรุ่น 
ชาวบ้านเรียกว่า ส้มกรุ่น ลักษณะผลกลมสูง แต่ไม่มีจุกเด่นชัดเหมือนพันธ์ุขาวพวง  

ด้านหัวมีจีบบ้างเล็กน้อย ผิวเรียบ ต่อมน้ํามันค่อนข้างโต สากมือ ก้นผลบุ๋มเล็กน้อย ผิวสีเขียว  
อมเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15-18 เซ็นติเมตร สูงประมาณ 15-20 เซ็นติเมตร เปลือกบาง
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ปานกลาง กดดูจะรู้สึกแข็ง เนื้อในของเปลือกเป็นสีขาวแกมชมพูเรื่อๆ รสหวานอมเปร้ียว (เปรี้ยว
มากกว่าหวาน) ฉ่ํานํ้า แก่จัด แกนกลางจะกลวง มีเมล็ดโตและมีเมล็ดค่อนข้างมาก 

ปัจจุบันในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองเริ่มนํากิ่งพันธ์ุส้มโอพันธ์ุทับทิมสยาม
จากทางใต้มาทดลองปลูกแต่ยังปลูกกันไม่มาก ส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามมีเน้ือสีสมพูเข้มสีเหมือนทับทิม 
ขายได้ราคาสูงประมาณลูกละ 200-250 บาท (การสนทนากลุ่ม, 25 กันยายน 2556) 
 
ตารางท่ี 19  แสดงลักษณะสม้โอพันธ์ุต่างๆ 
  

พันธ์ุ ลักษณะผล ลักษณะเปลือก ลักษณะของกุ้ง รสชาติ พื้นท่ีปลูก
ขาวน้ําผ้ึง ผลมีขนาดค่อนข้าง

ใหญ่ ทรงผลกลมสูง 
ด้านก้นผลเรียบ 
ต่อมนํ้ามันท่ีผิว
เปลือกมีขนาดใหญ่
อยู่กันห่างๆ 

-สีเขียวเข้ม 
เปลือกค่อนข้าง
หนา มีต่อม
น้ํามันใหญ่ 
-300-780 กรัม 
-เปลือกหนา 
2.3 ซม.  

-มีสีขาวคล้าย
น้ําผ้ึง เนื้อแน่น
น้ําหนักดี เมื่อแก่
จัดเนื้อแห้ง 
-น้ําหนักเน้ือ 
700-1,000 กรัม  
-จํานวนกลีบ  
13-15 กลีบ  
 

รสชาติหวาน
อมเปร้ียว ไม่มี
รสขมและ 
รสซ่า 

-นครปฐม 
-สมุทรสาคร  
-ราชบุรี 

ขาวทองดี ผลกลมแป้น ไม่มีจุก
 

-320-400 กรัม
-เปลือกหนา 1 
ซม.  

-สีชมพูอ่อน นิ่ม
ฉํ่านํ้า  
-จํานวนกลีบ  
14-16 กลีบ  

หวานสูง  
 

-นครปฐม
-สมุทรสาคร  
-ราชบุรี 

ขาวแตงกวา  
 

ทรงผลกลมแป้น ไม่
มีจุกกับผลป้าน
จนถึงเว้าเล็กน้อย  
 

-น้ําหนักเปลือก 
420-446 กรัม  
-เปลือกหนา 
1.8-2.7 ซม.  

-กุ้งสีขาวอมเหลือง 
ไม่แฉะ แกะเน้ือ
ออกได้ง่าย  
-น้ําหนักเน้ือ 
516-972 กรัม  

รสหวานอม
เปร้ียว 
เล็กน้อย  
 

-ชัยนาท  
-นครสวรรค์  
-อุทัยธานี  

ขาวพวง  
 

ทรงผลกลม สูง
เล็กน้อย มีจุกสูง
ประมาณ 1.5-2 ซม. 
มีจีบท่ีจุก ก้นผลเว้า
เล็กน้อย  
 

-300-360 กรัม 
-เปลือกหนา 
0.7-1 ซม.  

-จํานวนกลีบ  
13-15 กลีบ  
-เนื้อกุ้งสีขาวอม
เขียว ค่อนข้างแข็ง 
มีน้ํามากแต่ไม่แฉะ 
-น้ําหนักเน้ือ 
800-700 กรัม  
 

รสหวานอม
เปร้ียว  
 

-นครปฐม  
-สมุทรสาคร  
-ราชบุรี  
-ปราจีนบุรี  
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ตารางท่ี 19  แสดงลักษณะสม้โอพันธ์ุต่างๆ (ต่อ) 
 

พันธ์ุ ลักษณะผล ลักษณะเปลือก ลักษณะของกุ้ง รสชาติ พื้นท่ีปลูก
ขาวใหญ่  
 

ทรงผลกลมสูง ท้าย
เรียบ ผิวเรียบ  
 

-369-790 กรัม 
-เปลือกหนา 
1.3-2 ซม.  

-เน้ือกุ้งสีขาวอม
เหลืองถึงสีน้ําตาล
อ่อน เกาะตัวกัน
แน่น  
-จํานวนกลีบ  
12-16 กลีบ  
-น้ําหนักเน้ือ 
786-1,090 กรัม  

รสหวานอม
เปร้ียวเล็ก  
น้อย มีกล่ิน
หอมเฉพาะ  

-นครปฐม  
-สมุทรสงคราม 
 

ขาวแป้น  
  

ผลกลมแป้นแต่ไม่
เท่าทองดี ฐานผล
แบนเว้าเล็กน้อย  
 

-เปลือกหนา 2 
ซม. ติดแน่นกับ
เน้ือผล แกะยาก 
 

-กุ้งค่อนข้างใหญ่ 
สีเหลือง อมขาว 
มีน้ํามาก  
-จํานวนกลีบ 13 
กลีบ  

รสหวานอม
เปร้ียว  
 

นนทบุรี  
 

ขาวหอม  
 

ผลทรงกลมกับผล
เรียบ  
 

-250-340 กรัม 
-เปลือกหนา 
1.2-2 ซม.  

-กุ้งสีขาวอม
เหลืองแกะจาก
ผนังกลีบได้ง่าย  
-น้ําหนักเน้ือ 
720-940 กรัม  
-จํานวนกลีบ  
11-15 กลีบ  

รสหวานอม
เปร้ียว
เล็กน้อย  
 

-นครปฐม  
-ราชบุรี  
-สมุทรสาคร  
 

ท่าข่อย  
 

ทรงผลกลมสูง ไม่มี
จุกเด่นชัด ค่อนข้าง
มีจีบเล็กน้อย ก้นผล
เรียบจนถึงเว้า
เล็กน้อย  
 

-น้ําหนักเปลือก 
545-876 กรัม  
-เปลือกหนา 
1.8-2.5 ซม.  

-จํานวนกลีบ  
11-15 กลีบ  
-กุ้งขนาดใหญ่  
สีชมพูเร่ือๆ ฉ่ําน้ํา 
-น้ําหนักเน้ือ 
904-1,315 กรัม  

รสหวานอม
เปร้ียว เมล็ด
น้อย  
 

-พิจิตร  
-พิษณุโลก  
-ภาคเหนือ
ตอนล่าง  
 

ปัตตาเวีย 
 

ผลกลมแป้น แบนๆ 
ขนาดผลโตปาน
กลาง 

-เปลือก
ค่อนข้างบาง
เป็นสีขาวอม
ชมพูเร่ือๆ 

-จํานวนกลีบ  
12-13 กลีบ 
-กุ้งเป็นสีชมพู
เร่ือๆ 

รสชาติหวาน
เย็นๆ ไม่ติด
รสเปร้ียว 

-ชุมพร 
-นครศรีธรรมราช 
-สงขลา 
-สุราษฎร์ธานี 
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ตารางท่ี 19  แสดงลักษณะสม้โอพันธ์ุต่างๆ (ต่อ) 
 

พันธ์ุ ลักษณะผล ลักษณะเปลือก ลักษณะของกุ้ง รสชาติ พื้นท่ีปลูก
ขาวแก้ว ผลกลมแป้น ขนาด

ผลโตปานกลาง 
-เปลือกบาง
ปานกลาง  

-กุ้งมีสีครีมเข้ม 
(ขาวอมเหลือง) 

รสชาติหวาน
อมเปร้ียว
เล็กน้อย 

-ชัยนาท 

กรุ่น ผลกลมสูง ไม่มีจุก
เด่นชัด ด้านหัวมีจีบ
เล็กน้อย 

-เปลือกบาง
ปานกลาง 

-สีขาวแกมชมพู
เร่ือๆ 

รสหวานอม
เปร้ียว 
(เปร้ียว
มากกว่า
หวาน) 

-ชัยนาท 

 
ที่มา : ปรับปรุงจากกรมส่งเสริมการเกษตร (www.doae.go.th) 
 

อาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันพันธ์ุส้มโอภายในประเทศมีหลากหลาย และมีการปลูกเป็น 
พืชเศรษฐกิจอย่างแพร่หลายครอบคลุมท้ังภูมิภาคของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดี ส้มโอพ้ืนที่ตําบล
บางเตยและตําบลทรงคนองยังได้ช่ือว่าเป็นส้มโอท่ีมีช่ือเสียงและมีรสชาติที่อร่อยเป็นท่ีต้องการ 
ของตลอดท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศ จากวิกฤติการมหาอุทกภัยปีพ.ศ. 2554 ได้ส่งผล
กระทบต่อประชาชนในเขตพื้นที่เป็นอย่างมาก ชาวสวนส้มโอในพ้ืนท่ีต้องมีการฟื้นฟูกระบวนการผลิต
ทั้งหมด ด้านหน่ึงเป็นการอาศัยวิถีภูมิปัญญาของชาวสวนในการเตรียมดิน คัดเลือกสายพันธ์ การปลูก  
การดูแล ด้านหนึ่งเป็นการอาศัยความช่วยเหลือจากภายนอกเช่น หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ 
วางแผนการดูแลด้านภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ และด้านองค์ความรู้ที่จะอนุรักษ์ส้มโอในพ้ืนที่ตําบล
บางเตยและตําบลทรงคนองให้สามารถดํารงอยู่ต่อไปได้ 

 

บริบทของพืน้ที่กรณีศึกษา 
 

กรณีศึกษาตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง ต้ังอยู่ในเขตอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

เป็นตําบลท่ีต้ังอยู่ติดกันมีลักษณะเป็นเกาะ มีแม่นํ้านครชัยศรีไหลผ่าน ดินเป็นดินตะกอนที่แม่นํ้า 
พัดพามา และเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างน้ําจืดและนํ้าเค็มจากทะเล พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบล 
ทรงคนองจึงมีสภาพพ้ืนที่ที่เป็นเอกลักษณ์ มีความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบล 
ทรงคนองยังคงความเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม ประชาชนในหมู่บ้านรู้จัก คุ้นเคยกัน  
มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงเป็นพ่ีน้อง เครือญาติกันทั้งหมู่บ้าน เดิมนั้นพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบล 
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ทรงคนอง ชาวบ้านนิยมทํานาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นพ้ืนท่ีทุ่งนา ต่อมา
เม่ือมีชาวบ้านบางส่วนได้นําส้มโอเข้ามาปลูกในพื้นท่ีและเก็บส้มโอไปขายเพื่อเป็นรายได้เสริม ส้มโอจึง
เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป และเป็นที่ต้องการของตลาด จากน้ันประชาชนในพ้ืนที่ได้เริ่มมาปลูก
ส้มโอเป็นอาชีพหลักจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ส้มโอนครชัยศรีมีช่ือเสียงและนําไปขายท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ และได้รับการข้ึนทะเบียน “ผลไม้บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)” ของกระทรวงพาณิชย์ 

 

พื้นที่หมู่ 5 ตําบลบางเตย 
 

ประวัติศาสตร์ชุมชน 
พ้ืนที่หมู่ 5 ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีช่ือเรียกว่าหมู่บ้านคลองโพธิ์ 

หมู่ที่ 5 เป็นหมู่บ้านหน่ึงในจํานวน 7 หมู่บ้านของตําบลบางเตย เหตุที่ได้ช่ือว่าบ้านคลองโพธิ์น้ัน 
เนื่องจากในสมัยก่อนประชาชนในหมู่บ้านจะมีบ้านเรือนอยู่ตามริมนํ้า และส่วนมากการติดต่อซ้ือขาย
พืชผลทางการเกษตร หรือการคมนาคมจะใช้ทางเรือเป็นหลัก และมีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี 
ในสมัยก่อนบ้านคลองโพธ์ิเป็นหมู่บ้านท่ีมีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่ในหมู่บ้านอยู่สองสามต้นซ่ึงต้นโพธิ์เป็น 
ต้นไม้ที่ศักด์ิสิทธ์ิ ประชาชนจึงเห็นว่าน่าจะนํามาต้ังเป็นช่ือหมู่บ้าน จึงต้ังช่ือหมู่บ้านว่าบ้านคลองโพธิ์  
มาจนถึงปัจจุบัน พ้ืนที่หมู่ 5 ตําบลบางเตยมีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี   

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตําบลบางเตย 
ทิศใต้  ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 ตําบลบางเตย 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ติดกับแม่น้ํานครชัยศรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตําบลบางเตย 
ประชากร/ครัวเรือน 
หมู่ 5 ตําบลบางเตย มีจํานวนครัวเรือน 51 ครัวเรือน ประชากร 226 คน แบ่งเป็นชาย 107 คน 

หญิง 119 คน 
ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่หมู่ 5 ตําบลบางเตยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 708 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่

ราบลุ่มมีลําคลองล้อมรอบและมีพ้ืนที่ ติดกับแม่น้ําท่าจีนเป็นส่วนใหญ่ ริมแม่นํ้าจะปลูกผักบุ้ง 
สําหรับขาย ส่วนพ้ืนที่ด้านในสามารถทําการเกษตรได้ตลอด เช่น สวนกล้วยไม้ สวนส้มโอ เป็นต้น 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ํา โดยมีแม่นํ้านครชัยศรีไหลผ่านหมู่บ้านลักษณะดินเป็นดินเหนียว 
มีความอุดมสมบูรณ์และมีธาตุอาหารท่ีจําเป็นสําหรับพืชสูง เหมาะแก่การเพาะปลูกซ่ึงพ้ืนที่ที่อยู่ติด
แม่น้ําส่วนใหญ่เป็นที่ตํ่าจึงทําให้มีปัญหานํ้าท่วมเกือบทุกปี 
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197 ภาพที่ 11 แผนที่แสดงพื้นที่หมู่ 5 ตําบลบางเตย (ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย)
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ปี พ.ศ. 2554 พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
อุทกภัยเป็นระยะเวลายาวนานถึง 4 เดือน ชาวสวนส้มโอได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าชาวสวนจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและการประเมิน
สถานการณ์จากความเป็นจริงและมีการเตรียมรับเพ่ือการป้องกันนํ้าท่ีไหลหลากเข้าสู่สวน เช่น 
หน่วยงานราชการได้มีการนําถุงบ๊ิกแบ๊กเป็นจํานวนมากเพ่ือเข้ามาเป็นคันล้อมตามริมถนนและ 
ริมคลองที่สําคัญ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทานได้นําเครื่องสูบนํ้ามาติดต้ังตาม
คลองต่างๆ เพ่ือเร่งระบายน้ําไม่ให้เอ่อล้นท่วมสวนส้มโอ นอกจากน้ีแล้วชาวสวนส้มโอนครชัยศรีที่มี
ศักยภาพและต้นทุนที่จะสร้างแนวคันกั้นน้ําด้วยตนเองเพ่ือเป็นการป้องกัน แต่อย่างไรก็ตามผลปรากฏ
ว่าด้วยปริมาณนํ้าท่ีมีจํานวนมากกว่าปีก่อนๆ ทําให้แนวคันดินและการป้องกันต่างๆ ไม่สามารถจะรับ
ปริมาณน้ําท่ีไหลบ่าเข้ามาได้ส่งผลให้สวนส้มโอในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองมากกว่า 
80% เสียหายจากนํ้าท่วม 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในช่วงวิกฤตดังกล่าวพบว่า พ้ืนที่ที่
สามารถรอดจากนํ้าท่วมเน่ืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอนนํ้าท่วมไม่มากนักทําให้เกษตรกรเจ้าของสวน
สามารถป้องกันและสูบน้ําออกได้ทันเวลาก่อนที่สวนส้มโอจะตายจนหมด และได้มีการรื้อฟ้ืนและ 
เริ่มกระบวนการปลูกส้มโอใหม่ทั้งหมด 

 
กรณีศึกษาพ้ืนที่หมู ่5 ตําบลบางเตย สวนส้มโอได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัยป ี2554 
 
กรณีศึกษาท่ี 1 กรณีศึกษานายมนตรี การะเวก 

วิกฤตการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยเม่ือปีพ.ศ. 2554 ทําให้สวนส้มโอของนายมนตรี การะเวก 
ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม ส้มโอยืนต้นตายทั้งหมด นายมนตรี การะเวก มีความพยายามในการ
ป้องกันสวนส้มโอจากน้ําท่วมในครั้งน้ีหลายวิธีด้วยกันแต่ไม่สามารถป้องกันน้ําท่วมเข้าสวนได้ 

ผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกสวนส้มโอของนายมนตรี การะเวก เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากเป็นสวน
ส้มโอท่ีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัยปี 2554 ต้นส้มโอถูกนํ้าท่วมตายจนหมด นายมนตรี  
การะเวก มีพ้ืนที่ในการปลูกส้มโอ 31 ไร่ มีประสบการณ์การทําสวนส้มโอมาเป็นระยะเวลา 35 ปี  
เป็นคนในพ้ืนที่ตําบลบางเตยโดยกําเนิด มีความเช่ียวชาญในการปลูกส้มโอเป็นที่ยอมรับ และ 
มีประสบการณ์ในการส่งออกส้มโอไปขายยังตลาดต่างประเทศด้วย ส้มโอจากสวนของนายมนตรี  
การะเวก ได้ส่งเข้าทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และได้รับรางวัล
จากการประกวดส้มโอเป็นจํานวนมาก ดังน้ี 

-รางวัลชนะการประกวด ส้มโอ พันธ์ุทั่วไป รางวัลท่ี 1 ในการประกวดผลผลิตพ้ืนเมือง
จังหวัดนครปฐม วันที่ 14 กันยายน 2528 (นายสุชาติ พัววิไล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม) 
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-สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดดอนหวาย-บางกระทึก เป็นศิษย์เก่าดีเด่น 
ประสบความสําเร็จ สาขาเกษตร วันที่ 18 ธันวาคม 2553 (นายจักรพงษ์ ทิมมณี นายกสมาคม ครู 
ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า โรงเรียนวัดดอนหวาย-บางกระทึก) 

-กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน โล่ส้มโอทั่วไป รางวัลท่ี 1 ประกวด
ส้มโอสามพราน ครั้งท่ี 1 ประเภท พันธ์ุขาวแป้น มอบโดย นายดํารง ลัทธพิพัฒน์ รัฐมนตรี
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน วันที่ 22 ตุลาคม 2526 

-กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน โล่ส้มโอทั่วไป รางวัลท่ี 1 ประกวด
ส้มโอสามพราน ครั้งท่ี 1 ประเภท พันธ์ุขาวน้ําผึ้ง มอบโดย นายดํารง ลัทธพิพัฒน์ รัฐมนตรี
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน วันที่ 22 ตุลาคม 2526 

-รางวัลชนะการประกวด ส้มโอ พันธ์ุทั่วไป รางวัลท่ี 3 ในการประกวดผลผลิตพ้ืนเมือง
จังหวัดนครปฐม วันที่ 14 กันยายน 2528 (นายสุชาติ พัววิไล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม) 

-พระราชทานรางวัล ผลไม้ ชนะเลิศ ณ ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ บางไทร อยุธยา วันที่  
4 กุมภาพันธ์ 2529 (ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์) 

-รางวัลที่ 2 ส้มโอพันธ์ุขาวนํ้าผึ้ง งานวันส้มโอสามพราน ครั้งที่ 2 ณ วัดไร่ขิง วันที่  
10 ตุลาคม 2527 จาก สมาชิกสภาจังหวัดนครปฐม เขตอําเภอสามพราน 

-พระราชทานรางวัล (สมเด็จพระเทพ) รางวัลประกวดส้มโอพันธ์ุทั่วไป รับรางวัลส้มโอ
ขาวทองดีที่ 1 ปี 2530 

ประวัติชีวิต 
นายมนตรี การะเวก ปัจจุบันอายุ 58 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 34/5 หมู่ 5 ต.บางเตย  

อ.สามพราน จ. นครปฐม ประกอบอาชีพ ทําสวนส้มโอ นายมนตรีมีช่ือเสียงด้านการปลูกพันธ์ุขนุน
เหลืองบางเตยด้วย นายมนตรีดํารงตําแหน่งประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตําบล 
บางเตย มาเป็นเวลา 12-13 ปี นายมนตรีเป็นบุตรของนายกิมฮง การะเวก อายุ 83 ปี ยังมีชีวิตอยู่ 
และนางเพ็กอ้าย การะเวก เสียชีวิตแล้ว นายมนตรีแต่งงานกับนางทองทิพย์ การะเวก มีบุตรสาว  
2 คน บุตรสาวคนโตช่ือเยาวลักษณ์ การะเวก อายุ 34 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพทําสวนส้มโอสืบทอดต่อจากนายมนตรี แต่งงานกับนายธีรพงษ์ ชิวค้า อาชีพทําสวนส้มโอ  
มีบุตรชาย 2 คน อาศัยอยู่บ้านเดียวกันกับนายมนตรี บุตรสาวคนที่สองช่ือถนอมศิลป์ การะเวก อายุ 
30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานเป็นผู้จัดการเขตท่ีห้างโรบินสัน อาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ 
แต่งงานกับนายอนันต์ธนา ศิวิลัย เปิดปั๊มแก๊สท่ีกรุงเทพฯ ยังไม่มีบุตร 
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นายมนตรีเรียนจบระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดดอนหวาย เม่ือตอนเป็นเด็กได้ 
ทําสวนกับพ่อกับแม่ ทําสวนพลูสวนหมาก สมัยก่อนรับจ้างขึ้นหมาก โกยดิน มีปลูกส้มโอบ้างแต่ปลูก
ไม่มาก ปลูกไว้ตามสวน สําหรับรับประทานเอง จนกระทั่งเห็นเจ็กหยูไปขายส้มโอที่ตลาดหน้า
โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย สมัยนั้นขายได้ลูกละ 3.5 บาท เห็นว่าขายได้ราคาดีจึงได้ไปหาเจ็กหยูเพ่ือ
ขอกิ่งส้มโอมาปลูก หลังจากน้ันพ่อของนายมนตรีเริ่มหันมาปลูกส้มโอมากขึ้น ในสมัยน้ันส้มโอ 
พันธ์ุทองดีไม่ค่อยได้รับความนิยม ชาวสวนส่วนใหญ่ปลูกส้มโอพันธ์ุขาวแป้น ขาวพวง ต่อมา พ.ศ.  
2514-2515 เริ่มยกสวน พ.ศ 2518-2519 เริ่มปลูกส้มโอพันธ์ุขาวแป้น ขาวพวง สมัยนั้นพันธ์ุทองดี
เริ่มมีแล้ว ต่อมาพ.ศ 2521 นายมนตรีแต่งงานมีครอบครัวจึงไปทําสวนใหม่อีกสวนหน่ึง จึงเริ่มปลูก 
ส้มโอพันธ์ุขาวน้ําผึ้ง จากน้ันพันธ์ุขาวนํ้าผึ้งเริ่มมีช่ือเสียง นายมนตรีได้นําส้มโอพันธ์ุขาวนํ้าผึ้งไป
ประกวด สมัยน้ันส้มโอพันธ์ุขาวนํ้าผึ้งยังไม่เป็นที่รู้จักแต่มีคนเขียนลงหนังสือจนเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
หลังจากนั้นประมาณปีพ.ศ. 2529-2530 เริ่มทดลองปลูกขนุนพันธ์ุเหลืองบางเตย ปลูกในร่องสวน
ประมาณ 6-7 ร่อง เฉลี่ยต่อต้นราคา 700-800 บาทต่อปี จึงปลูกเพ่ิมมากขึ้นจํานวน 1,000 ต้น  
จนขนุนพันธ์ุเหลืองบางเตยมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก หลังจากนั้นมีชาวสวนเริ่มปลูกขนุนพันธ์ุเหลืองบางเตย
มากขึ้นได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ 20-22 บาท ต่อมาทวายเหลือประมาณ 4-5 บาท ขนุนเริ่มซบเซา
เนื่องจากชาวสวนปลูกกันเป็นจํานวนมาก ส่งออกน้อย ดังน้ันปีพ.ศ. 2544 จึงหันมาปลูกส้มโออีกครั้ง 
ปลูกส้มโอได้ประมาณ 9 ปีเกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วม ส้มโอตายหมด ปัจจุบันเปล่ียนมาปลูกส้มกา  
ส้มเช้ง ส้มเขียวหวาน เนื่องจากปลูกส้มเช้งถ้าลูกมีลายบ้างก็สามารถขายได้ และต้นทุนไม่สูงมาก และ
มีปลูกส้มโอบ้าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 แสดงวิถีส้มโอผ่านชีวิตนายมนตรี การะเวก 

พ.ศ.  

สถานการณ์ 

ภัยพิบัติ
อุทกภัย 

2514-2515  2518-2519 2521 2529-2530 2544 2554 

ผลที่เกิดขึ้น 

ส้มโอตายหมด 

เริ่มยกสวน 

ปลูกส้มโอ
พันธ์ุขาวแป้น 
ขาวพวง 

-แต่งงาน
-ปลูกส้มโอ
พันธ์ุขาวน้ําผ้ึง 

ปลูกขนุน
พันธุ์เหลือง
บางเตย ปลูกส้มโอ 

ขนุนราคาลง 
ส่งออกน้อย 

ประกวดส้มโอ
ได้รางวัล 

ปลูกส้มโอ พันธุ์ขาวแป้น
ขาวพวงนิยมส่งไป
ขายต่างประเทศ 

มีความต้องการ
ของตลาดมากกว่า 
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พ้ืนที่ศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกกรณีศึกษาพ้ืนที่ของนายมนตรี การะเวก อายุ 58 ปี 
กระบวนการคัดเลือกกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้การสุ่มโดยการถามจากปราชญ์ชาวบ้าน (Snowball 
Sampling) เพ่ือระบุผู้ให้ข้อมูลสําคัญและสวนท่ีจะเป็นกรณีศึกษาโดยแกนนําชุมชน เจ้าหน้าท่ี และ
ชาวบ้านโดยท่ัวไปต่างยอมรับว่านายมนตรี การะเวก เหมาะสมที่จะป็นกรณีศึกษา จากการสะท้อนจาก
ชุมชนและผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก แบบไม่มีโครงสร้าง (Non Structural Interview) โดยตรง มีบทเรียน
ที่เป็นคุณสมบัติสําคัญ ดังนี้ 

1. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บุคลิกส่วนตัวเป็นคนที่ใส่ใจหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  
มีความช่างสังเกต เรียนรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสวนส้มโอ และเข้ารับการอบรมเทคนิค
การดูแสส้มโอที่ทางหน่วยงานราชการจัดอบรมให้ชาวสวนอย่างสมํ่าเสมอ โดยคุณสมบัติดังกล่าว 
นายมนตรี การะเวก เป็นผู้มีลักษณะเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Life-long learning)  

2. การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นบุคคลที่ชอบขับรถไปต่างจังหวัดอยู่เป็นประจําเพ่ือศึกษา 
ดูงานการทําสวนส้มโอในจังหวัดต่างๆ และนําความรู้ใหม่ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและดูแลสวน
ส้มโอของตนเอง และยังนําความรู้ในการทําสวนส้มโอมาพัฒนาปลูกขนุนพันธ์ุเหลืองบางเตยจนมีช่ือสียง
เป็นท่ีรู้จัก และทดลองพัฒนาปลูกพืชอ่ืนๆ อีกด้วย 

3. ประสบการณ์การทําสวนและการรวมกลุ่มพ่อค้าส่งนอก เป็นบุคคลท่ีมีประสบการณ์การ 
ทําสวนมากกว่า 35 ปี โดยเริ่มทําสวนต้ังแต่เด็กเรียนรู้จากพ่อแม่และเรียนรู้จากการปฏิบัติ นอกจากน้ัน
นายมนตรีมีประสบการณ์ในการเป็นพ่อค้าส้มโอส่งส้มโอออกไปขายตลาดประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน 
ซ่ึงนับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์รอบด้านทั้งด้านระบบการผลิตและการค้า 

4. กระบวนการทํางานท่ีต่อเนื่อง เป็นบุคคลที่ทําสวนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดต้ังแต่เด็ก 
จนปัจจุบัน ลองผิดลองถูกจนสามารถพัฒนาส้มโอให้เป็นผลผลติตท่ีมีคุณภาพ แม้ว่านํ้าจะท่วมส้มโอตาย
ทั้งหมดเม่ือน้ําลดก็ยังปลูกส้มโอใหม่ อาจมีการพัฒนาปลูกผลไม้ชนิดอ่ืนๆ บ้าง เช่น ขนุนพันธ์ุเหลือง 
บางเตย แต่ก็ยังไม่ทิ้งการปลูกส้มโออย่างต่อเน่ือง 

5. การเตรียมความพร้อมในการสืบทอด นายมนตรีฝึกให้บุตรสาวติดตามนายมนตรีเข้าไป
ทําสวนต้ังแต่ยังเด็ก จนบุตรสาวเติบโตมีศักยภาพในการทําสวนได้จึงแบ่งที่ดิน 8 ไร่ให้บุตรสาวทําสวน 
ส้มโอและช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงให้คําปรึกษาในการดูแลสวนส้มโอ  

6. มีความขยัน อดทน มีวินัย การเป็นชาวสวนท่ีดีต้องมีความขยัน อดทน มีวินัย ซ่ึงเป็น
คุณสมบัติที่มีพร้อมในตัวของนายมนตรี นายมนตรีเป็นบุคคลที่เข้าไปทํางานในสวนส้มโอทุกวัน กิจกรรมที่
เข้าไปทําสวนส้มโอ ได้แก่ ดายหญ้า ใส่ปุ๋ย ฉีดยา รดนํ้าต้นส้มโอ เก็บส้มโอ หากชาวสวนไม่ใส่ใจดูแลสวน
ของตนเองผลไม้ที่ปลูกในสวนจะไม่งอกงาม อาจถูกนกหรือแมลงกัดกินผลไม้จนไม่สามารถนําไปขายได้ 
ดังนั้นชาวสวนจึงต้องเป็นคนท่ีมีวินัยสูงมาก 
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7. ความเป็นปราชญ์ชาวสวนส้มโอ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการทําสวนส้มโอ
มานานจนมีความชํานาญเป็นปราชญ์ชาวสวนส้มโอที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับรางวัลในการประกวดส้มโอ
เป็นจํานวนมาก และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาเกษตร จากสมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
โรงเรียนวัดดอนหวาย-บางกระทึก  

8. ความเป็นผู้นํา เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร ตําบลบางเตย มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ในการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วย 
ในการทําสวนส้มโอ การพาชาวสวนไปศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

9. การเป็นศูนย์กลางเครือญาติ เป็นบุคคลท่ีสามารถจดจําได้ว่าสายสัมพันธ์เครือญาติ 
มีเช้ือสายต้นตระกูลมาจากท่ีใด และสามารถระบุลําดับญาติพ่ีน้องได้ อีกทั้งยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางของญาติพ่ีน้องในการรวมญาติเพ่ือจัดประเพณีต่างๆ ที่สืบเช้ือสายมาจากประเทศจีน เช่น  
การไหว้บรรพบุรุษ ตรุษจีน ฯลฯ และยังเป็นศูนย์กลางในการแนะนําให้คําปรึกษาญาติพ่ีน้อง  

10. การเป็นสวนที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ เป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับในฝีมือ
การทําสวนส้มโอจนเป็นที่รับรู้ทั้งในวงเพ่ือนชาวสวนด้วยกันและเครือข่ายภายนอก จนได้รับความ
ไว้วางใจจากเกษตรตําบลนําส้มโอจากสวนของนายมนตรีทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

11. ความสามารถในการจัดการตนเอง เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการตนเอง 
สามารถดูแลสวนส้มโอ ได้ด้วยตนเองโดยใช้แรงงานในครอบครัว ไม่จ้างแรงงานข้างนอก  

12. การเกษตรแบบบูรณาการ นายมนตรีไม่เพียงแต่ปลูกส้มโอเป็นอาชีพหลักเพียง 
อย่างเดียว ยังมีการปลูกผลไม้ชนิดอ่ืนๆ ภายในสวนด้วย เช่น ขนุนพันธ์ุเหลืองบางเตย กล้วย มะละกอ 
ฯลฯ สําหรับนําไปขาย นอกจากน้ันยังปลูกผักสวนครัวไว้ทํากินเองในครอบครัวด้วย 
 
ถอดบทเรียนสวนส้มโอ 

1. บ้านเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกับสวน บ้านพักอาศัยของนายมนตรี การะเวก 
ต้ังอยู่บริเวณเดียวกับสวนส้มโอ ซ่ึงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ได้แก่ ข้อดี คือ ทําให้สามารถเข้าไปดูแลส้มโอ
ได้สะดวก รวดเร็ว ข้อเสีย คือ การฉีดสารเคมีในสวนทําให้ฟุ้งกระจายมาบริเวณบ้านพักอาศัย 
คนในครอบครัวสูดดมสารเคมีเข้าไปทําให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2. คลองเชื่อมเข้าถึงสวน ที่ต้ังของสวนส้มโอนายมนตรี การะเวก ไม่ไกลจากแม่นํ้า 
นครชัยศรี มีคลองเช่ือมจากแม่นํ้าเข้ามาถึงสวนส้มโอ (คลองโพธ์ิ) ทําให้ระบบนํ้าในสวนส้มโอมีความ
อุดมสมบูรณ์ สามารถใช้รดน้ําส้มโอได้ตลอดทําให้ส้มโอเจริญเติบโตได้ดี 
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3. สร้างกําแพงคอนกรีตก้ันน้ํา หลังจากท่ีเกิดวิกฤตการณ์นํ้าท่วมท่ีผ่านมา น้ําได้ 
เข้าท่วมบริเวณบ้านและสวนส้มโอของนายมนตรี การะเวก จนส้มโอตายท้ังหมด นายมนตรีได้สร้าง
กําแพงคอนกรีตเพ่ือป้องกันปัญหาน้ําเข้ามาท่วมบ้านและสวนส้มโอในระยะยาว  

4. ติดถนน การขนส่งสะดวก นอกจากบ้านและสวนของนายมนตรีจะติดคลองแล้ว  
ยังตัดถนนเข้าถึงบ้านเช่ือมกับถนนเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ทําให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก 
รวดเร็ว สามารถเดินทางคมนาคม ขนส่งสินค้าได้ทั้งทางบกและทางน้ํา 

5. แรงงานภายในครอบครัว นายมนตรี การะเวก ดูแลบํารุงรักษาสวนส้มโอด้วยตนเอง
โดยมีภรรยาย ลูกสาว และลูกเขยช่วยกันทําสวนส้มโอ ไม่ได้จ้างแรงงานจากภายนอกทําให้สามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน  

6. ที่ดินทําสวนเป็นของตนเอง ที่ดินของนายมนตรีมีทั้งหมด 31 ไร่ แบ่งให้ลูกสาว 
ทําสวนส้มโอ 8 ไร่ ซ่ึงเป็นที่ดินของตนเองท้ังหมดทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าท่ีดินทําสวน 
ส้มโอซ่ึงจากการลงพ้ืนที่ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่เช่าท่ีดินสําหรับทําสวนส้มโอทําให้รายได้ที่ได้รับต้อง
สูญเสียไปกับค่าเช่าที่ดินจํานวนมาก 

7. ปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิดในสวน นอกจากปลูกส้มโอแล้วนายมนตรีได้ปลูกผักและ
ผลไม้หลากหลายชนิดไว้ในสวน ได้แก่ ขนุนพันธ์ุเหลืองบางเตย ส้มกา ส้มเช้ง กล้วย หมาก มะพร้าว 
สวนของนายมนตรีมีความโดดเด่นกว่าสวนอ่ืนเน่ืองจากนายมนตรีได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุผลไม้
ให้มีคุณภาพดีและสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและตําบลโดยเฉพาะผลไม้ที่โดดเด่นท่ีสุดท่ีนายมนตรีปลูก 
ได้แก่ ขนุนพันธ์ุเหลืองบางเตย ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน  

8. การคัดเลือกพันธุ์ นายมนตรีมีความพิถีพิถันในการคัดเลือกพันธ์ุส้มโอและผลไม้อ่ืนๆ 
มาปลูกในสวนซ่ึงต้องเป็นพันธ์ุที่มีคุณภาพ นายมนตรีได้เดินทางไปจังหวัดต่างๆ เพ่ือคัดเลือกผลไม้
สายพันธ์ุดีมาปลูก 

9. สภาพพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองเป็นพ้ืนที่ที่มี
ความได้เปรียบในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เป็นดินที่มีแร่ธาตุอาหารที่น้ําพัดพามาทําให้ปลูก
พืชผักผลไม้ได้เจริญเติบโตและมีรสชาติดี 

10. การจัดสภาพพื้นที่ สวนส้มโอในพ้ืนที่นิยมใช้วิธีการทําสวนแบบยกร่องโค้งเป็นรูป
หลังเต่า แต่สวนของนายมนตรีมีลักษณะโค้งแบน กว้าง และมีชานร่องสําหรับเดินได้  

11. ที่ลุ่มน้ําท่วมถึงได้ง่าย ข้อจํากัดของบริเวณบ้านและสวนส้มโอของนายมนตรีต้ังอยู่
ไม่ไกลจากแม่นํ้านครชัยศรีและอยู่ติดริมคลอง ซ่ึงเป็นที่ลุ่มทําให้นํ้าท่วมได้ง่าย จึงต้องระมัดระวัง
ป้องกนัน้ําท่วมสวนในช่วงหน้าฝน 
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12. มีอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ทันสมัย สวนส้มโอของนายมนตรีมีอุปกรณ์เครื่องมือ
การเกษตรที่ทันสมัย เพ่ือช่วยทุ่นแรงในการทําสวนส้มโอ ได้แก่ เรือรดนํ้า เครื่องรดนํ้า เครื่องตัดหญ้า 
เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ 
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แผนผังแสดงการเช่ือมโยงการทําสวนส้มโอและกระบวนการสืบทอดภูมปิัญญาส้มโอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริบท: ครอบครัว และพื้นฐานท่ัวไป  
พ่ออายุ 83 ปี, แม่เสียชีวิตแล้ว, ภรรยา, ลูกสาว 
2 คน (34 และ 30 ปี) น้องสาว (ทําสวนส้มโอ, 
เล้ียงปลา)   

ปัจจุบันมีสมาชิกทําสวน 9 คน  
 

การสืบทอดและอนุรักษ์: ทําเพ่ือประกอบอาชีพ
สร้างรายได้เล้ียงครอบครัว เรียนรู้และปรับปรุงสาย
พันธ์ุเพ่ือรองรับกลไลการตลาด ส่งเสริมให้ลูกรับการ
สืบทอดเพราะเป็นอาชีพสร้างรายได้ท่ีดี และอิสระ 
เคยมีประสบการณ์ เป็นพ่ อ ค้า ส้ม โอ ส่งตลาด
ต่างประเทศ 

ระบบการผลิต 
วิถีพอเพียง เน้นการพึ่งพิงภายใน: ทําสวน
ท้ังหมด 31 ไร่ เป็นทุนเดิมจากบรรพบุรุษ ใช้
ทักษะและแรงงานครอบครัวเป็นหลัก 
เทคโนโลยี: ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทันสมัย เพื่อแบ่ง
เบางาน เช่น เรือรดนํ้า เครื่องตัดหญ้า เคร่ือง
สูบนํ้า การผสมผสานพืชอ่ืน: เป็นการสร้าง
รายได้ระหว่างการรอผลผลิตจากส้มโอ เช่น 
กล้วย มะนาว มะม่วง ฯลฯ 
การต่อยอดความรู้: เน้นการพูดคุยและเรียนรู้
จากเพ่ือน และจากข่าวสารราชการ 
การต่อยอดทางเศรษฐกิจ: ติดตามกลไก
การตลาดท้ังด้วยตนเอง เจ้าของล้ง และระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม 

วงจรส้มโอ การสร้างมูลค่า และการดาํรงอยู่ 
1) ส้มโอนครชัยศรีได้ เปรียบทางภูมิศาสตร์ 
รสชาติดี อากาศเหมาะสม ระบบชลประทาน
พอเพียง 2) การดูแลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ส้ม
ลูกสวย เป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศ 3) 
ส้มโอนครชัยศรีอยู่ในเกรดต้นๆ ราคาดี ไม่ต้อง
ส ร้ า ง เบรน เนม  สามารถขาย ในตลาด ไ ด้ 
4) ภาครัฐสร้างถนน และวางผังเส้นทางน้ําใน
สวนจะช่วยแก้ปัญหานํ้าท่วมขัง 5) รายได้ และ
การทําสวนอย่างเป็นระบบช่วยลดต้นทุน และ
แรงงานได้ 6) การมอบหมายงานให้ลูกทํางาน
เป็นการสร้างการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น

ทางเลือกปัจจุบันเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟู 
 

 

ความยั่งยืนของวิถีการทําสวนส้มโอ: 1) เรียนรู้และดูแล
ด้วยตัวเอง สังเกต ปรับปรุง และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท้ังจาก
เพ่ือน วิชาการ 2) เรียนรู้กลไกตลาดเพ่ือสร้างความมั่นคง
ให้กับครอบครัว 3) ปลูกพืชเสริมรายได้ระหว่างรอผลผลิต 
4) หาแนวทางการแปรรูปสู่ตลาดใหม่ๆ 5) ขยายพื้นท่ีปลูก
ส้มโอ 6) หาแนวทางป้องกันการสูญเสียจากความเส่ียง
ต่างๆ (ท้ังมหภาค และการดูแลตัวเอง) 

การอนุรักษ์ และฟื้นฟ ู
1) ใกล้ชิดกับสวน ศึกษาและเข้าใจ
ธรรมชาติของส้มโอแต่ละสายพัน ธ์ุ 
สภาพพ้ืนท่ี อุณหภูมิ 2) ให้ความสําคัญ
กับการเจริญเติบโตแต่ละช่วงของส้มโอ 
3) หาพันธ์ุส้มโอทดแทนเมื่อต้นเก่าตาย 
 

1) คัดเลือกกิ่งพันธุ์ ส้มโอท่ีมีคุณภาพ 
โดยไปหา ซ้ือกิ่ ง พัน ธ์ุ ใน พ้ืน ท่ี  และ
ต่างจังหวัดท่ีมีคุณภาพมาปลูก 
2) วางแผนการดูแล บํารุงรักษาส้มโอ
ตามปฏิทินวงจรส้มโอ 
3) สะสมปัจจัยการผลิตให้พอเพียง 
พึ่งตนเองได้ 
 

ปลูกพืชหมุนเวียน ใช้ปุ๋ยธรรมชาติเพื่อ
รักษาสภาพดิน

 

ทางเลือกการ
ผลิตในปัจจุบัน 

 
 
 

 
 

ทางเลือกการ
จัดการ 

 
 
 

ทางเลือกระบบ
การผลิต 

การสืบทอดและอนุรักษ์: ทุนศักยภาพและข้อจํากัด

 
ทุนศักยภาพ 

 
1) มี ท่ีดินทําสวนเป็นของ
ตนเอง  2)  สภาพพ้ืนดิ น
ท่ี อุ ด ม ส มบู ร ณ์  ร ะ บบ
ชลประทานและแห ล่ ง
น้ําดี 3) ทักษะ และความรู้ท่ี
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
4) แรงงานครอบครัวเป็น
หลัก 5) เป็นสวนต้นแบบ
ให้กับชุมชน  

ข้อจํากัด 
 

1) ต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น 
เช่น ค่าปุ๋ย การบํารุงรักษา 
2) สภาพพื้นท่ีราบลุ่มเส่ียง
ต่อการเกิดนํ้ าท่วม  และ
ต้นส้มตาย 3) การขยายตัว
ของความเจริญรอบๆ พ้ืนท่ี 
ส่ งผลให้พื้ น ท่ี เกษตรลด
น้อยลงไป  
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พื้นที่หมู่ 7 ตําบลบางเตย 
ประวัติศาสตร์ชุมชน 
พ้ืนท่ีหมู่ 7 ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีช่ือหมู่บ้านว่า “หมู่บ้านคลอง

ผีเสื้อ”แต่เดิมเป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมมีการปลูกพืช อาทิ ส้มโอ หมาก กล้วย 
นาข้าว เป็นต้น ทําให้ในภายในชุมชนมีผีเสื้อมากมาย ซ่ึงจากการที่พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เกิดข้ึน
มากมาย จึงทําให้มีการขยายพ้ืนที่ทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นโดยมีการขุดลอกคลองขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้มี 
นํ้าใช้ในการเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ จึงเป็นที่มาของ
การต้ังช่ือคลองนี้ว่า “คลองผีเสื้อ” และได้ต้ังช่ือหมู่บ้านนี้ตามชื่อคลองดังกล่าวว่า “หมู่บ้านคลอง
ผีเสื้อ” พ้ืนที่หมู่ 7  

ตําบลบางเตยมีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี   
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 
            ทิศใต้    ติดต่อกับ หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ แม่นํ้านครชัยศรี 
           ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตําบลไร่ขิง 

ประชากร/ครัวเรือน 
หมู่ 7 ตําบลบางเตย มีจํานวนครัวเรือน 51 ครัวเรือน มีประชากร 178 คน แบ่งเป็นชาย 

81 คน หญิง 97 คน มีจํานวนผู้สูงอายุ 30 คน     
ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่หมู่ 7 ตําบลบางเตยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 602 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น 

พ้ืนที่ราบลุ่ม มีลําคลองล้อมรอบและมีพ้ืนที่ติดกับแม่นํ้าท่าจีนเป็นส่วนใหญ่ ริมแม่นํ้าจะเป็นป่าจาก 
ส่วนด้านในสามารถทําการเกษตรได้ตลอด เช่น สวนกล้วยไม้ สวนผลไม้ เป็นต้น 
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ภาพที่ 13 แผนที่แสดงพื้นที่หมู่ 7 ตําบลบางเตย (ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย)
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การศึกษาพื้นที่หมู่ 7 ตําบลบางเตย สวนส้มโอที่สามารถรักษาสวนไว้ได้จากภัยพิบัติอุทกภัยปี 2554 
 
กรณีศึกษาท่ี 2 : กรณีศึกษานายสมพงษ์ โถค้า 

ผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกสวนส้มโอของนายสมพงษ์ โถค้า เป็นกรณีศึกษาเน่ืองจากเป็น 
สวนส้มโอท่ีสามารถรักษาสวนไว้ได้จากภัยพิบัติอุทกภัยปี 2554 ต้นส้มโออยู่รอดจากภัยพิบัติอุทกภัย 
นายสมพงษ์ โถค้า มีพ้ืนที่ในการปลูกส้มโอ 30 ไร่ มีประสบการณ์การทําสวนส้มโอมากกว่า 30 ปี  
เป็นคนในพ้ืนที่ มีความเช่ียวชาญในการปลูกส้มโอเป็นที่ยอมรับ เป็นสวนท่องเที่ยววิถี ชีวิต 
ชุมชนเชิงเกษตรท่ีให้นักท่องเที่ยวที่น่ังรถรางท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่นได้มาเดินชมสวนส้มโอ มีช่ือสวน
ส้มโอว่า “สวนส้มโอ คูณ รัตนา” และได้รับรางวัลจากการประกวดส้มโอ ดังน้ี 

-รางวัลท่ี 2 การประกวด ส้มโอ พันธ์ุขาวนํ้าผึ้ง ในการประกวดผลผลิตพ้ืนเมืองจังหวัด
นครปฐม  

ประวัติชีวิต 
นายสมพงษ์ โถค้า ปัจจุบันอายุ 56 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ 7 ต.บางเตย  

อ.สามพราน จ. นครปฐม ประกอบอาชีพ ทําสวนส้มโอ นายสมพงษ์เป็นบุตรของนายบุศ เสียชีวิตแล้ว 
และนางสมจิตร อายุ 80 ปี ยังมีชีวิตอยู่ นายสมพงษ์แต่งงานกับนางรัตนา โถค้า มีบุตรชาย 1 คน  
ช่ือนายณรงค์ฤทธ์ิ อายุ 29 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 และช่วย 
นายสมพงษ์ทําสวนส้มโอ  

นายสมพงษ์ริเริ่มปลูกส้มโอเม่ือประมาณปี 2524 มีพ้ืนที่ประมาณ 7 ไร่ ต้ังอยู่ที่  
หมู่ 7 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม ส้มโอที่ปลูกมีหลากหลายสายพันธ์ุด้วยกัน เช่น พันธ์ุ 
ขาวนํ้าผึ้ง พันธ์ุขาวทองดี พันธ์ุขาวแป้น พันธ์ุขาวพวง และในบริเวณสวน ยังปลูกไม้ผลแซมอีกหลาย
ชนิด เช่น ส้มเช้ง กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง มะปราง มะยงชิด มะนาว รวมถึงมะพร้าวน้ําหอมด้วย
การปลูกส้มโอใช้การปลูกแบบยกร่องสวนเนื่องจากส้มโอเป็นพันธ์ุผลไม้ที่ขาดนํ้าเป็นเวลาหลายวัน
ไม่ได้ จึงจําเป็นต้องมีนํ้าไว้ใช้รดต้นส้มตลอด ชาวสวนจึงทําการยกร่อง เพ่ือเก็บกักน้ําไว้ใช้ การรดนํ้า
ต้นส้มโอ นายสมพงษ์จะรดน้ําส้มโอประมาณสองวันต่อหน่ึงครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ 
ขณะนั้น การรดนํ้าไม่ควรให้โคนต้นส้มโอแฉะเกินไป เพราะอาจทําให้รากต้นส้มโอเน่าจะส่งผลให้ 
ต้นส้มโอตายได้ ปัจจุบันสวนส้มโอของนายสมพงษ์ โถค้า มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 30 ไร่ มีทั้งต้นส้มโอ
ที่ให้ผลผลิตแล้ว และยังไม่ให้ผลผลิต สวนส้มโอของนายสมพงษ์มีช่ือว่าสวนส้มโอคูณ รัตนา 
เนื่องจากว่าบริเวณสวนมีต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูณขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ จึงใช้คําว่า คูณ รวมกับช่ือของ 
คุณรัตนา โถค้า รวมกัน จึงต้ังช่ือสวนส้มโอว่า “สวนส้มโอ คูณ รัตนา”  
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ประสบการณ์การทํางานของนายสมพงษ์ โถค้า มีดังน้ี 
1. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นายสมพงษ์เป็นบุคคลท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Learning 

Person) มีการเรียนรู้ การสังเกตพัฒนาการความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสวนส้มโอ เรียนรู้การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ ปราศจากสารเคมี สําหรับทําปุ๋ยชีวภาพเองที่บ้าน นอกจากน้ันยังมีการศึกษาหาความรู้เร่ืองปุ๋ย
และยาต่างๆ จากร้านขายปุ๋ยด้วย  

2. มีประสบการณ์สูง เป็นบุคคลที่เริ่มทําสวนส้มโอต้ังแต่ยังเด็กมีประสบการณ์การทําสวน
ส้มโอมากกว่า 30 ปี เข้าสวนทุกวันจนสามารถรู้อาการผิดปกติของต้นส้มโอและทราบว่าส้มโอต้นไหน 
เป็นโรคอะไร  

3. กระบวนการทํางานที่ต่อเนื่อง เป็นบุคคลท่ีทําสวนส้มโอมาอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่มี 
สวนส้มโอเพียงไม่กี่ไร่จนกระท่ังสามารถซ้ือที่ดินสําหรับปลูกส้มโอเพ่ิมข้ึนจนปัจจุบันมีที่ดินทําสวนส้มโอ
ถึง 30 ไร่   

4. การสืบทอด นายสมพงษ์สืบทอดการทําสวนส้มโอและเรียนรู้การทําสวนมาจากพ่อแม่ 
ญาติพ่ีน้องทุกคนของนายสมพงษ์ประกอบอาชีพทําสวนส้มโอทั้งหมดและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตําบลบางเตย 
นายสมพงษ์มีบุตรชาย 1 คนท่ีได้เรียนรู้การทําสวนส้มโอจากนายสมพงษ์ต้ังแต่เด็ก 

5. มีความขยัน อดทน มีวินัย เป็นบุคคลที่มีความขยัน อดทน มีวินัยในตนเอง นายสมพงษ์
เป็นผู้ที่มีความขยันโดยใช้เวลาส่วนใหญ่เข้าไปทํางานในสวนทุกวันต้ังแต่เช้ามืดจนถึงตอนเย็น ไม่ค่อยได้
ออกไปนอกบ้าน   

6. ความเป็นปราชญ์ชาวสวนส้มโอ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นปราชญ์
ชาวสวนส้มโอที่มีความรู้ความสามารถด้านการทําสวนส้มโอ เนื่องจากนายสมพงษ์ทําสวนส้มโอมานานจน
มีความรู้ความเช่ียวชาญ 

7. เป็นแหล่งการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงการเกษตร จากการที่ตําบลไร่ขิง ตําบลบางเตย 
ตําบลทรงคนอง และตําบลท่าตลาด ได้ร่วมมือกันจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4 ตําบล โดยน่ังรถรางชม
รอบ “เกาะลัดอีแท่น” เพ่ือศึกษาวิถีเกษตรชุมชนชาวสวนส้มโอ สวนส้มโอของนายสมพงษ์เป็นสวน
ต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเชิงเกษตรเพื่อเรียนรู้วิถีชาวสวน และได้ศึกษา
ภูมิปัญญาในการทําสวนส้มโอของเกษตรกรชาวสวนส้มโอด้วย 

8. เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ นอกจากการเป็นสวนต้นแบบที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ ใ ห้
นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาเชิงเกษตรวิถีชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี นายสมพงษ์ยังได้นําผลผลิต 
ส้มโอมาขายในบริเวณสวนส้มโอของตนเองด้วย  

9. ทุนศักยภาพด้านพื้นที่กายภาพ พ้ืนท่ีสวนส้มโอของนายสมพงษ์ต้ังอยู่หมู่ 7 ตําบล 
บางเตย ซ่ึงมีลักษณะเป็นที่ดอนซ่ึงมีความสูงจากระดับนํ้าในแม่นํ้านครชัยศรีมากกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ประกอบ
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กับมีการป้องกันสวนเป็นอย่างดี ทําให้ช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วมครั้งใหญ่เม่ือปีพ.ศ.2554 สวนส้มโอ
ของนายสมพงษ์เป็นสวนที่รอดจากวิกฤตการณ์นํ้าท่วมในคร้ังนั้น 

10. ความเป็นผู้นําภายในชุมชน บุตรชายของนายสมพงษ์ อายุ 29 ปี ดํารงตําแหน่งเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตําบลบางเตย ซ่ึงถือว่าเป็นผู้นําชุมชนท่ีชาวบ้านให้ความไว้วางใจเป็นผู้นําต้ังแต่อายุยัง
น้อยนับว่านายสมพงษ์มีผู้สืบทอดที่มีศักยภาพความเป็นผู้นําสูง 

11. ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ นายสมพงษ์มีพ่ีน้องทั้งหมด 6 คน แต่งงานมีครอบครัว
ทั้งหมด 5 คน แม้ว่าพ่ีน้องของนายสมพงษ์จะแยกย้ายไปมีครอบครัว แต่ยังคงอาศัยในตําบลบางเตย และ
ประกอบอาชีพทําสวนส้มโอทุกคน ทําให้สามารถพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการประกอบอาชีพ
ทําสวนส้มโอได้ 

12. ความสามารถในการจัดการตนเอง เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการตนเอง 
สามารถดูแลสวนส้มโอ จํานวน 30 ไร่ได้ด้วยตนเองโดยใช้แรงงานในครอบครัว ไม่จ้างแรงงานข้างนอก 
และสามารถบริหารจัดการเงินทุนของตนเองในการดูแล ฟ้ืนฟูสวนส้มโอที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม
โดยไม่กู้นอกระบบ  

13. การเกษตรแบบบูรณาการ นายสมพงษ์ปลูกผลไม้ชนิดอ่ืนๆ ภายในสวนด้วย เช่น กล้วย 
มะละกอ และผักสวนครัวด้วย 
 
ถอดบทเรียนสวนส้มโอ 

1. บ้านเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกับสวน บ้านพักอาศัยของนายสมพงษ์ โถค้า 
ต้ังอยู่บริเวณเดียวกับสวนส้มโอ มีที่ดินที่เป็นสวนส้มโอของคนอ่ืนอยู่ตรงกลางระหว่างที่ดินของตนเอง 
ทําให้การป้องกันนํ้าท่วมต้องช่วยเหลือกันในการป้องกันสวนส้มโอไม่ให้จมน้ํา 

2. คลองเชื่อมเข้าถึงสวน สวนส้มโอนายสมพงษ์ มีคลองเช่ือมจากแม่นํ้าเข้ามาถึงสวน
ส้มโอ (คลองผีเสื้อ) ซ่ึงเป็นคลองสายหลักของประชนหมูที่ 7 ต.บางเตย ระบบนํ้าในสวนส้มโอจึง  
มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับต้นส้มโอ 

3. ติดถนน การขนส่งสะดวก บริเวณบ้านและสวนส้มโอนายสมพงษ์ ต้ังอยู่ติดกับถนน
เทิดพระเกียรติมเด็จย่า อยู่ไม่ไกลจากวัดไร่ขิง ทําให้สามารถนําส้มโอและผลไม้ชนิดอ่ืนๆ ไปส่งขายท่ี
วัดไร่ขิงได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถเดินทางคมนาคม ขนส่งสินค้าได้ทั้งทางบกและทางนํ้า 

4. แรงงานภายในครอบครัว ในการทําสวนส้มโอนั้นนายสมพงษ์ทําสวนด้วยตนเอง 
มีภรรยา และลูกชายช่วยทําสวนส้มโอด้วย ซ่ึงนายสมพงษ์จะเข้าไปทําสวนทุกวัน ทําสวนต้ังแต่เช้า 
ถึงเย็น ไม่ได้จ้างแรงงานจากภายนอก  

5. ที่ดินทําสวนเป็นของตนเอง นายสมพงษ์มีที่ดินทําสวนทั้งหมด 30 ไร่ ซ่ึงเป็นที่ดิน
ของตนเองทั้งหมดทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินทําสวนส้มโอ 
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6. ปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิดใน นายสมพงษ์ปลูกผักและผลไม้หลากหลายชนิดไว้ 
ในสวน ได้แก่ ส้มเช้ง กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง มะปราง มะยงชิด มะนาว รวมถึงมะพร้าวนํ้าหอม  
ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน  

7. สภาพพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ์ สวนของนายสมพงษ์อยู่ในพ้ืนท่ีตําบลบางเตยซ่ึงมีที่ดิน 
มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับทําการเกษตร 

8. การจัดสภาพพื้นที่ การปลูกส้มโอใช้การปลูกแบบยกร่องเพื่อเก็บกักนํ้าไว้ใช้  
การรดนํ้าต้นส้มโอ การปลูกส้มโอจะปลูกริมท้องร่องสวนและปลูกสลับสับหว่าง ปลูกต้นส้มโอข้างร่อง 
ปลูกต้นส้มโอไม่ซํ้าท่ีเดิม หากปลูกซํ้าที่เดิมดินจะเสื่อม เช่น เคยปลูกกลางร่องแล้ว พอต้นตายจึงเปลี่ยน
มาปลูกข้างร่อง เพ่ือไม่ให้ซํ้าตรงท่ีเดิมท่ีเคยปลูกเพราะดินเสื่อมแล้ว และตรงท่ีเคยปลูกรากต้นเก่าจะเน่า 
และรากจะใหญ่ทําให้ดูดสารอาหารจากดินไปมาก และการปลูกสับหว่างทําให้ปลูกต้นส้มได้จํานวนมาก  

9. บริเวณสวนเป็นที่ดอน บริเวณบ้านและสวนส้มโอของนายสมพงษ์ต้ังอยู่หมู่ 7 ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นที่ดอนสูงกว่าพ้ืนที่หมู่อ่ืนๆ ในตําบลบางเตย ทําให้นํ้าท่วมทีหลังพ้ืนที่อ่ืน ช่วงที่นํ้าท่วม 
ต้นส้มโอแช่นํ้าไม่กี่วันและสามารถป้องกันนํ้าท่วมได้ทัน ทําให้ต้นส้มโอไม่ตาย 

10. มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย สวนส้มโอของนายสมพงษ์มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ
การเกษตรที่ทันสมัย เพ่ือช่วยทุ่นแรงในการทําสวนส้มโอ ได้แก่ เรือรดนํ้า เครื่องรดนํ้า เครื่องตัดหญ้า 
เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ 

11. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี สวนของนายสมพงษ์จะใส่ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก โดยใส่ปุ๋ยเคมี 
ประมาณเดือนละ 1 ครั้งหรือ 2 เดือน คร้ัง และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือปรับสภาพพ้ืนดินให้มี
ความร่วนซุย และทําให้ดินไม่แข็งมาก 
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แผนผังแสดงการเช่ือมโยงการทําสวนส้มโอและกระบวนการสืบทอดภูมปิัญญาส้มโอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริบท: ครอบครัว และพื้นฐานท่ัวไป  
พ่อเสียชีวิตแล้ว, แม่อายุ 80 ปี, ภรรยา, ลูกชาย
1 คน (29 ปี) พี่สาว 1 คน, น้องสาว 1 คน, น้องชาย 
3 คน (ท้ังหมดทําสวนส้มโอ)   

ปัจจุบันมีสมาชิกทําสวน 16 คน  
 

การสืบทอดและอนุรักษ์: ทําเพ่ือประกอบอาชีพ
สร้างรายได้เล้ียงครอบครัว และเป็นสวนต้นแบบท่ี
ให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียววิถีชีวิตชุมชนเชิงเกษตร 

ระบบการผลิต 
วิถีพอเพียง เน้นการพึ่งพิงภายใน: ทําสวน
ท้ังหมด 30 ไร่ เป็นทุนเดิมจากบรรพบุรุษ ใช้
ทักษะและแรงงานครอบครัวเป็นหลัก 
เทคโนโลยี: ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทันสมัย เพื่อแบ่ง
เบางาน เช่น เรือรดนํ้า เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองสูบนํ้า 
การผสมผสานพืชอ่ืน: เป็นการสร้างรายได้
ระหว่างการรอผลผลิตจากส้มโอ เช่น ส้มเช้ง 
กล้วย มะนาว มะปราง ฯลฯ 
การต่อยอดความรู้: เน้นการพูดคุยและเรียนรู้
จากเพ่ือน  และสอบถามจากร้านขายปุ๋ย 
การต่อยอดทางเศรษฐกิจ: ติดตามกลไก
การตลาดท้ังด้วยตนเอง และนํามาขายหน้าบ้าน
ให้กับนักท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

วงจรส้มโอ การสร้างมูลค่า และการดาํรงอยู่ 
1) ส้มโอนครชัยศรีได้ เปรียบทางภูมิศาสตร์ 
รสชาติดี อากาศเหมาะสม ระบบชลประทาน
พอเพียง 2) การดูแลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ส้ม
ลูกสวย เป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศ 3) 
ส้มโอนครชัยศรีอยู่ในเกรดต้นๆ ราคาดี ไม่ต้อง
ส ร้ า ง เบรน เนม  สามารถขาย ในตลาด ไ ด้ 
4) ภาครัฐสร้างถนน และวางผังเส้นทางน้ําใน
สวนจะช่วยแก้ปัญหานํ้าท่วมขัง 5) รายได้ และ
การทําสวนอย่างเป็นระบบช่วยลดต้นทุน และ
แรงงานได้ 6) การมอบหมายงานให้ลูกทํางาน
เป็นการสร้างการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น

ทางเลือกปัจจุบันเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟู 
 

 

ความยั่งยืนของวิถีการทําสวนส้มโอ:  1) เรียนรู้และดูแล
ด้วยตัวเอง สังเกต ปรับปรุง และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 2) เรียนรู้
กลไกตลาดเพื่อสร้างความม่ันคงให้กับครอบครัว 3) ปลูก
พืชเสริมรายได้ระหว่างรอผลผลิต 4) หาแนวทางการ
แปรรูปสู่ตลาดใหม่ๆ 5) หาแนวทางป้องกันการสูญเสียจาก
ความเส่ียงต่างๆ 6) สวนต้นแบบท่องเท่ียวและค้าขายเชิง
เกษตร 

การอนุรักษ์ และฟื้นฟ ู
1) เข้าไปทําสวนทุกวัน ทําสวนมานาน 
มีความเข้าใจธรรมชาติของส้มโอแต่ละ
สายพันธ์ุ 2) สวนต้นแบบท่องเท่ียวเชิง
เกษตรและนํ าผลไม้ ในสวนขายให้
นักท่องเท่ียว 
 

1) วางแผนการดูแล บํารุงรักษาส้มโอ
ตามปฏิทินวงจรส้มโอ 
2) สะสมปัจจัยการผลิตให้พอเพียง 
พึ่งตนเองได้ ไม่กู้เงินนอกระบบ 
3) ดูแลสวนส้มโอด้วยตนเอง ไม่ได้จ้าง
แรงงาน 
 

ปลูกพืชหมุนเวียน  
 

 

ทางเลือกการ
ผลิตในปัจจุบัน 

 
 
 

 
 

ทางเลือกการ
จัดการ 

 
 
 

ทางเลือกระบบ
การผลิต 

การสืบทอดและอนุรักษ์: ทุนศักยภาพและข้อจํากัด
 

ทุนศักยภาพ 
1) มี ท่ีดินทําสวนเป็นของ
ตนเอง  2)  สภาพพ้ืนดิ น
ท่ี อุ ด ม ส มบู ร ณ์  ร ะ บบ
ชลประทานและแหล่งน้ําดี 
3)  ทั กษะ  และความ รู้ ท่ี
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
4) แรงงานครอบครัวเป็น
หลัก 5) พื้นท่ีสวนเป็นท่ีดอน
ทําให้ป้องกันน้ําท่วมได้ 

ข้อจํากัด 
1) ต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น 
เช่น ค่าปุ๋ย การบํารุงรักษา 
2) การขยายตัวของความ
เจริญรอบๆ พื้นท่ี ส่งผลให้
พื้นท่ีเกษตรลดน้อยลงไป 
3) ปัญหาดินเส่ือม 
4) มี ท่ีดินเยอะแต่ขาดคน
และแรงงานช่วยทําสวน
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พื้นที่หมู่ 5 ตําบลทรงคนอง 
ประวัติศาสตร์ชุมชน 
ในสมัยก่อนมีต้นประดู่ขึ้นอยู่บริเวณริมคลองมาก ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในละแวกนี้ และละแวก

ใกล้เคียงจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านคลองประดู่ ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา  
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ แม่นํ้าท่าจีน 
ทิศใต้   ติดต่อกับ ตําบลไร่ขิง 
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ ตําบลบางเตย 
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ หมู่  4  ตําบลทรงคนอง 

ประชากร/ครัวเรือน 
หมู่ 5 ตําบลทรงคนอง จํานวนครัวเรือน 171 ครัวเรือน ประชากร ชาย 313 คน  

หญิง 303 คน รวม 616 คน จํานวนผู้สูงอายุ 80 คน ผู้พิการ 3 คน                    
ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนท่ีหมู่ 5 ตําบลทรงคนองมีพ้ืนท่ีประมาณ 900 ไร่ ลักษณะ เป็นท่ีราบลุ่มติดแม่นํ้าท่าจีน

และติดถนนเส้นสายเจ็ด–ทรงคนอง  สภาพพ้ืนที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม พืชที่ปลูกมากคือ  
ส้มโอ มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้  
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ร์บ
ําร

ุง 

สถานีอนามัยตําบลทรงคนอง 
โรงเรียนวัดทรงคนอง 

วัดทรงคนอง 

คล
อง

บ้า
นเ

หนื
อ 

แม่น้ํานครชัยศร ี

แม่น้ํา

คลอง

สถานีอนามัย 

โรงเรียน

วัด

ภาพที่14 แผนที่แสดงพื้นที่หมู่ 5 ตําบลทรงคนอง (ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนอง)
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การศึกษาพื้นที่หมู ่5 ตําบลทรงคนอง สวนส้มโอได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัยป ี2554 
 
กรณีศึกษาท่ี 3 : นายไพโรจน์ สุดประเสริฐ 

ผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกสวนส้มโอของนายไพโรจน์ สุดประเสริฐ เป็นกรณีศึกษาเน่ืองจาก
เป็นสวนส้มโอได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติอุทกภัยปี 2554 ต้นส้มโอยืนต้นตายจากภัยพิบัติอุทกภัย  
ทั้งหมด นายไพโรจน์ สุดประเสริฐ มีพ้ืนที่ในการปลูกส้มโอ 23 ไร่ ได้แบ่งท่ีดินให้ลูกไปบ้าง  
เหลือทําสวนส้มโอ 11 ไร่ มีประสบการณ์การทําสวนส้มโอมากกว่า 60 ปี เป็นชาวตําบลบางเตยเม่ือ
แต่งงานแล้วย้ายมาอาศัยอยู่ที่ตําบลทรงคนอง มีความเชี่ยวชาญในการปลูกส้มโอเป็นที่ยอมรับ  

ประวัติชีวิต 
นายไพโรจน์ สุดประเสริฐ ปัจจุบันอายุ 70 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 69 หมู่ 5 ต.ทรงคนอง 

อ.สามพราน จ. นครปฐม ประกอบอาชีพ ทําสวนส้มโอ นายไพโรจน์ดํารงตําแหน่งประธานชมรม
ผู้สูงอายุตําบลทรงคนอง นายไพโรจน์เป็นบุตรของนายง้วน อายุ 95 ปี และนางทองมาก อายุ 86 ปี 
ประกอบอาชีพทํานาและทําสวนส้มโอ อาศัยอยู่หมู่ 3 ตําบลบางเตย นายไพโรจน์แต่งงานกับ 
นางประนอม มีบุตร 3 คน บุตรสาวคนโตช่ือดารุณี อายุ 42 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางาน 
ยังไม่ได้แต่งงาน บุตรชายคนที่สองช่ือนายนที อายุ 41 ปี แต่งงานกับนางสุณี ประกอบอาชีพทําสวน
ส้มโอและเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนอง หมู่ 4 มีบุตร 2 คน กําลังศึกษาอยู่ บุตรสาว
คนเล็กช่ือวัชรี อายุ 30 ปี แต่งงานกับนายธวัชชัย สุขสวงน อายุ 46 ปี ประกอบอาชีพทําสวน 
ส้มโอ มีบุตร 2 คน กําลังศึกษาอยู่ นายไพโรจน์ เรียนจบระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดทรงคนอง 
ปัจจุบันสวนส้มโอของนายไพโรจน์ปลูกส้มโอ 500 ต้น กล้วยหอม 300 ต้น กล้วยเล็บมือนาง 200 ต้น 
หม่อน 80 ต้น มะละกอ 120 ต้น และตะไคร้ 200 กอ 
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ประสบการณ์ นายไพโรจน์ สุดประเสริฐ มีดังน้ี 
1. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นายไพโรจน์เป็นบุคคลท่ีมีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  

เป็นบุคคลที่ชอบเข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ด้านการทําสวนส้มโอที่เกษตรตําบลและหน่วยงาน
ราชการจัดอบรมอยู่เสมอ และนํามาประยุกต์ใช้ในสวนส้มโอของตนเอง 

2. มีประสบการณ์สูง เป็นบุคคลที่ทําสวนส้มโอโดยเรียนรู้จากพ่อแม่ต้ังแต่ยังเด็ก  
มีประสบการณ์การทําสวนส้มโอมากกว่า 60 ปี จนปัจจุบันอายุ 70 ปี จึงนับได้ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์
ทําสวนส้มโอสูงมากคนหนึ่งในตําบลทรงคนอง 

3. กระบวนการทํางานท่ีต่อเนื่อง เป็นบุคคลที่ทําสวนส้มโอมาอย่างต่อเน่ือง แม้ว่า 
สวนส้มโอของนายไพโรจน์จะได้รับความเสียหายจากวิกฤตการณ์นํ้าท่วมปีพ.ศ.2554 ต้นส้มโอ 
ที่นายไพโจน์ปลูกไว้ตายทั้งหมด นายไพโจน์ก็ไม่ย่อท้อ นํารถแมคโครมาตักดินยกร่องเริ่มปลูกต้นส้มโอ
ใหม่อีกครั้ง 

4. การสืบทอด เป็นบุคคลที่สืบทอดการทําสวนส้มโอและเรียนรู้การทําสวนมาจากพ่อแม่  
พ่ีน้องทุกคนของนายไพโรจน์ประกอบอาชีพทําสวนส้มโอทั้งหมดและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตําบลทรงคนอง 
นายไพโรจน์มีบุตรชาย บุตสาว ลูกเขย และลูกสะใภ้ที่ประกอบอาชีพทําสวนส้มโอต่อจากนายไพโรจน์และ
ช่วยนายไพโรจน์ฟ้ืนฟูสวนส้มโอจากวิกฤตการณ์นํ้าท่วม 

5. มีความขยัน อดทน มีวินัย เป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน มีวินัยในตนเอง เข้าไปดูแลสวน 
ส้มโอเป็นประจํา ทํางานหนักมาต้ังแต่เด็กจนโต  

6. ความเป็นปราชญ์ชาวสวนส้มโอ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นปราชญ์
ชาวสวนส้มโอที่มีความรู้ความสามารถด้านการทําสวนโอ เน่ืองจากไพโรจน์ทําสวนส้มโอมานานจนมีความรู้
ความเช่ียวชาญ 

7. ความเป็นผู้นํา นายไพโรจน์มีตําแหน่งเป็นประธานชมรมผู้สูงอายุของตําบลทรงคนอง  
เป็นที่รับรู้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความเป็นผู้นําในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุของตําบล นอกจากน้ัน
บุตรชายของนายไพโรจน์ดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนองด้วย นับว่าเป็น
ครอบครัวท่ีมีความเป็นผู้นําได้รับการยอมรับจากชาวบ้านในตําบล 

8. ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ นายไพโรจน์มีพ่ีน้องทั้งหมด 5 คน พ่ีน้องเครือญาติทุกคน
อาศัยในตําบลทรงคนอง และประกอบอาชีพทําสวนส้มโอทุกคน ทําให้สามารถพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันในการประกอบอาชีพทําสวนส้มโอได้ 

9. ความสามารถในการจัดการตนเอง เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการตนเอง 
สามารถดูแลสวนส้มโอ ได้ด้วยตนเองโดยใช้แรงงานในครอบครัว ไม่จ้างแรงงานข้างนอก  

10. การเกษตรแบบบูรณาการ นอกจากนายไพโรจน์จะปลูกส้มโอแล้วยังปลูกผลไม้ชนิดอ่ืนๆ 
ภายในสวนด้วย เช่น กล้วย มะละกอ ผักสวนครัว ฯลฯ สําหรับนําไปขายและรับประทานเอง 
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ถอดบทเรียนสวนส้มโอ 
1. บ้านเรือนอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกับสวน บ้านพักอาศัยของนายไพโรจน์ ต้ังอยู่

บริเวณเดียวกับสวนส้มโอ พ้ืนที่สวนอยู่ติดกับแม่น้ํานครชัยศรี ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ลุ่ม ทําให้นํ้าท่วมถึงสวน 
ส้มโอได้ง่าย 

2. คลองเช่ือมเข้าถึงสวน สวนส้มโอนายไพโรจน์ มีคลองเชื่อมจากแม่นํ้าเข้ามาถึงสวน
ส้มโอ จึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับต้นส้มโอ 

3. ติดถนน การขนส่งสะดวก บริเวณบ้านและสวนส้มโอของนายไพโรจน์ ต้ังอยู่ติดกับ
ถนน อยู่ใกล้วัดทรงคนอง สามารถเดินทางคมนาคม ขนส่งสินค้าได้ทั้งทางบกและทางน้ํา 

4. แรงงานภายในครอบครัว ในการทําสวนส้มโอน้ันไพโรจน์ ทําสวนด้วยตนเอง 
มีลูกชาย ลูกเขย ช่วยทําสวนส้มโอด้วย  

5. ที่ดินทําสวนเป็นของตนเอง นายไพโรจน์มีที่ดินทําสวนซ่ึงเป็นที่ดินของตนเองท้ังหมด
ทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าท่ีดินทําสวนส้มโอ และแบ่งที่ดินส่วนหนึ่งให้ลูกชายทําสวนด้วย 

6. ปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิด นายไพโรจน์ปลูกผักและผลไม้หลากหลายชนิดไว้ 
ในสวน ได้แก่ กล้วย มะม่วง มะนาว ซ่ึงก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน  

7. สภาพพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ์ สวนของนายไพโรจน์อยู่ในพ้ืนที่ตําบลทรงคนองซึ่งมีที่ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับทําการเกษตร 

8. การจัดสภาพพื้นที่ สวนส้มโอของนายไพโรจน์ใช้การปลูกแบบยกร่อง เพ่ือเก็บกักนํ้า
ไว้ใช้ มีบ่อนํ้าขุดไว้ใกล้สวนส้มโอและบริเวณบ้าน  

9. บริเวณสวนเป็นที่ลุ่ม บริเวณบ้านและสวนส้มโอของนายไพโรจน์ต้ังอยู่หมู่ 5 ติดกับ 
วัดทรงคนอง ซ่ึงต้ังอยู่ไม่ไกลจากแม่นํ้านครชัยศรี ทําให้น้ําท่วมสวนส้มโอได้ง่าย 

10. มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัย สวนส้มโอของนายไพโรจน์มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ
การเกษตรที่ทันสมัย เพ่ือช่วยทุ่นแรงในการทําสวนส้มโอ ได้แก่ เรือรดน้ํา เครื่องรดนํ้า เครื่องตัดหญ้า 
เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ 

11. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี สวนของนายไพโรจน์จะใส่ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก โดยใส่ปุ๋ยเคมี 
ประมาณ 2 เดือน/ครั้ง 
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แผนผังแสดงการเช่ือมโยงการทําสวนส้มโอและกระบวนการสืบทอดภูมปิัญญาส้มโอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริบท: ครอบครัว และพื้นฐานท่ัวไป  
พ่ออายุ 95 ปี, แม่อายุ 86 ปี, ภรรยา, ลูกสาว 2 คน 
(30 ปี, 42 ปี) ลูกชาย 1 คน (41 ปี), น้องสาว 2 
คน, น้องชาย 2 คน,    

ปัจจุบันมีสมาชิกทําสวน 16 คน  
 

การสืบทอดและอนุรักษ์: ทําเพ่ือประกอบอาชีพ
สร้างรายได้เล้ียงครอบครัว เรียนรู้และปรับปรุงสาย
พันธ์ุเพ่ือรองรับกลไกการตลาด ส่งเสริมให้ลูกรับการ
สืบทอดเพราะเป็นอาชีพสร้างรายได้ท่ีดี และอิสระ 

ระบบการผลิต 
วิถีพอเพียง เน้นการพึ่งพิงภายใน: ทําสวน
ท้ังหมด 23 ไร่ แบ่งสวนให้ลูกเหลือทําเอง 11 ไร่ 
เทคโนโลยี: ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทันสมัย เพื่อแบ่ง
เบางาน เช่น เรือรดนํ้า เครื่องตัดหญ้า เคร่ือง
สูบนํ้า  
การผสมผสานพืชอ่ืน: เป็นการสร้างรายได้
ระหว่างการรอผลผลิตจากส้มโอ เช่น หมาก 
กล้วย มะละกอ มะพร้าว ฯลฯ 
การต่อยอดความรู้: เน้นการพูดคุยและเรียนรู้
จากเพ่ือนและญาติพี่น้อง   
การต่อยอดทางเศรษฐกิจ: ติดตามกลไก
การตลาดด้วยตนเอง และส่งขายต่างประเทศ 
 

วงจรส้มโอ การสร้างมูลค่า และการดาํรงอยู่ 
1) ส้มโอนครชัยศรีได้ เปรียบทางภูมิศาสตร์ 
รสชาติดี อากาศเหมาะสม ระบบชลประทาน
พอเพียง 2) การดูแลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ส้ม
ลูกสวย เป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศ 3) 
ส้มโอนครชัยศรีอยู่ในเกรดต้นๆ ราคาดี ไม่ต้อง
สร้างเบรนเนม  สามารถขายในตลาดได้ 4) 
ภาครัฐสร้างถนน และวางผังเส้นทางนํ้าในสวน
จะช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง 5) รายได้ และการ
ทําสวนอย่างเป็นระบบช่วยลดต้นทุน  และ
แรงงานได้ 6) การมอบหมายงานให้ลูกทํางาน
เป็นการสร้างการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น

ทางเลือกปัจจุบันเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟู 
 

 

ความยั่งยืนของวิถีการทําสวนส้มโอ:  1) เรียนรู้และดูแล
ด้วยตัวเอง สังเกต ปรับปรุง และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 2) เรียนรู้
กลไกตลาดเพื่อสร้างความม่ันคงให้กับครอบครัว 3) ปลูก
พืชเสริมรายได้ระหว่างรอผลผลิต 4) หาแนวทางการ
แปรรูปสู่ตลาดใหม่ๆ 5) หาแนวทางป้องกันการสูญเสียจาก
ความเส่ียงต่างๆ  

การอนุรักษ์ และฟื้นฟ ู
1) เข้าไปทําสวนทุกวัน ทําสวนมานาน 
มีความเข้าใจธรรมชาติของส้มโอแต่ละ
ส า ย พั น ธุ์  2)  ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ 
การเจริญเติบโตแต่ละช่วงของส้มโอ  
3) หาพันธ์ุส้มโอทดแทนเมื่อต้นเก่าตาย 
 

1) วางแผนการดูแล บํารุงรักษาส้มโอ
ตามปฏิทินวงจรส้มโอ 
2) สะสมปัจจัยการผลิตให้พอเพียง 
พึ่งตนเองได้ ไม่กู้เงินนอกระบบ 
3) ดูแลสวนส้มโอด้วยตนเอง และมี
ลูกหลานสืบทอดการทําสวนส้มโอ 
 
ปลูกพืชหมุนเวียน  
 

 

ทางเลือกการ
ผลิตในปัจจุบัน 

 
 
 

 
 

ทางเลือกการ
จัดการ 

 
 
 

ทางเลือกระบบ
การผลิต 

การสืบทอดและอนุรักษ์: ทุนศักยภาพและข้อจํากัด
 

ทุนศักยภาพ 
1) มี ท่ีดินทําสวนเป็นของ
ตนเอง  2)  สภาพพ้ืนดิ น
ท่ี อุ ด ม ส มบู ร ณ์  ร ะ บบ
ชลประทานและแห ล่ ง
น้ําดี 3) ทักษะ และความรู้ท่ี
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
4) แรงงานครอบครัวเป็น
ห ลั ก  5)  เ ป็ น ป ร ะ ธ า น
ผู้สูงอายุและมีลูกเป็นอบต.  

ข้อจํากัด 
1) ต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น 
เช่น ค่าปุ๋ย การบํารุงรักษา 
2) การขยายตัวของความ
เจริญรอบๆ พื้นท่ี ส่งผลให้
พื้นท่ีเกษตรลดน้อยลงไป 
3) ปัญหาดินเส่ือม 
4) สวนอยู่ใกล้แม่น้ําท่าจีน
ทําให้น้ําท่วมถึงง่าย
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การศึกษาพื้นท่ีหมู่ 4 ตําบลทรงคนอง สวนส้มโอที่สามารถรักษาสวนไว้ได้จากภัยพิบัติอุทกภัยปี 2554 
 

พื้นที่หมู่ 4 ตําบลทรงคนอง 
ประวัติศาสตร์ชุมชน 
หมู่บ้านน้ีมีเรื่องเล่ามาต้ังแต่สมัยโบราณว่ามีชาวจีนอพยพมาจากทางเหนือล่องมาตาม

แม่น้ํา ผ่านมาเห็นว่าพ้ืนที่เป็นที่ร่มร่ืน จึงปลูกบ้านเรือนอาศัย มีการใช้พ้ืนที่น้ีทํานาและใช้เรือสําเภาที่
นํามาใช้ในการค้าขายจนร่ํารวย ต่อมาจึงมีการเรียกขานหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านเหนือ” ตามพวกที่อพยพ
มาจนถึงปัจจุบัน  

มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้   
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ แม่น้ําท่าจีน 
ทิศใต้                   ติดต่อกับ หมู่  8  ตําบลท่าตลาด 
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ หมู่  5  ตําบลทรงคนอง 
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ ตําบลหอมเกร็ด   

 
ประชากร/ครัวเรือน 
จํานวนครัวเรือน 91 ครัวเรือน ประชากร ชาย 151 คน หญิง 152 คน รวม 303 คน 

จํานวนผู้สูงอายุ 46 คน ผู้พิการ 4 คน                                   
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่หมู่ 4 ตําบลทรงคนอง มีพ้ืนที่ประมาณ 560 ไร่ ลักษณะเป็นท่ีราบลุ่มติดแม่นํ้าท่าจีน

และติดถนนเส้นสายเจ็ด-วัดทรงคนอง สภาพพ้ืนที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม พืชที่ปลูกมากคือ  
ส้มโอ 
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ภาพที่ 15 แผนที่แสดงพื้นที่หมู่ 4 ตําบลทรงคนอง (ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลทรงคนอง)
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การศึกษาพื้นท่ีหมู่ 4 ตําบลทรงคนอง สวนส้มโอที่สามารถรักษาสวนไว้ได้จากภัยพิบัติอุทกภัยปี 2554 
 
กรณีศึกษาท่ี 4 : นายสมศักดิ์ เลิศสําราญ 

ผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกสวนส้มโอของนายสมศักด์ิ เลิศสําราญ เป็นกรณีศึกษาเน่ืองจากเป็น 
สวนส้มโอท่ีสามารถรักษาสวนไว้ได้จากภัยพิบัติอุทกภัยปี 2554 ต้นส้มโออยู่รอดจากภัยพิบัติอุทกภัย 
นายสมศักด์ิ เลิศสําราญ มีพ้ืนที่ในการปลูกส้มโอ 30 ไร่ มีประสบการณ์การทําสวนส้มโอมากกว่า  
43 ปี เป็นคนในพ้ืนที่ มีความเช่ียวชาญในการปลูกส้มโอเป็นที่ยอมรับ  

ประวัติชีวิต 
นายสมศักด์ิ เลิศสําราญ ปัจจุบันอายุ 61 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 23/2 หมู่ 4 ต.ทรงคนอง 

อ.สามพราน จ. นครปฐม ประกอบอาชีพ ทําสวนส้มโอ นายสมศักด์ิดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 4 ตําบลทรงคนอง นายสมศักด์ิเป็นบุตรของนายกิมซ่วน เลิศสําราญ และนางสําอางค์ เลิศสําราญ 
เสียชีวิตแล้วทั้งสองท่าน นายสมศักด์ิแต่งงานกับนางอารินทร์ มีบุตร 3 คน บุตรชายคนโตชื่อวรวิทย์ 
อายุ 33 ปี ประกอบอาชีพทําสวนส้มโอ แต่งงานกับนางสุมมนา มีบุตร 2 คน กําลังศึกษาอยู่ระดับช้ัน
ประถมศึกษา บุตรชายคนที่สองช่ือนายมนัส อายุ 32 ปี ทํางานอยู่รังสิตและหากมีเวลาว่างจะมาช่วย
ทําสวนส้มโอด้วย แต่งงานและมีบุตร 1 คน กําลังศึกษาอยู่ บุตรสาวคนเล็กช่ือหทัยรัตน์ อายุ 31 ปี  
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก  

นายสมศักด์ิเรียนจบระดับประถมศึกษาปีทื่ 4 จากโรงเรียนวัดพระธาตุ มงคลลาด อําเภอ
สามพราน นายสมศักด์ิเติบโตและอาศัยอยู่ที่อําเภอสามพรานเป็นเด็กชาวนา สมัยก่อนพ่อแม่ทํานา 
ต่อมาย้ายมาอยู่ที่ตําบลทรงคนองซ่ึงเป็นที่ดินมรดกของพ่อแม่มีที่ดินทั้งหมด 6 ไร่ และเริ่มซ้ือท่ีดิน
ขยายมาเร่ือยๆ โดยเริ่มทํานาก่อน จากนั้นนายสมศักด์ิจึงเริ่มปลูกส้มโอต้ังแต่ปีพ.ศ. 2513 เริ่มปลูก 
ส้มโอพันธ์ุขาวพวง เนื่องจากสมัยน้ันนิยมส้มโอพันธ์ุขาวพวง มีส้มโอพันธ์ุทองดีบ้างเป็นบางส่วน  
ส่วนส้มโอพันธ์ุขาวน้ําผ้ึงหาพันธ์ุมาปลูกทีหลัง เน่ืองจากสมัยนั้นส้มโอพันธ์ุขาวน้ําผ้ึงไม่มีคนนิยม  
เม่ือปีพ.ศ 2520 นายสมศักด์ิแต่งงานกับนางอารินทร์ซ่ึงเป็นคนทรงคนองโดยกําเนิด ต่อมาปีพ.ศ 
2526 ได้ซ้ือที่ดินสําหรับทําสวนสมโอเพ่ิมและปลูกบ้านไว้อยู่อาศัยด้วย นายสมศักด์ิได้จ้างคนงาน
ประจําสําหรับช่วยทําสวน 2 คน ทํางานมานาน 15 ปี โดยคนงานผู้ชายจ้างวันละ 300 บาท คนงาน
ผู้หญิงจ้างวันละ 240 บาท พักอาศัยในท่ีดินของนายสมศักด์ิ มีสวัสดิการให้หยุดงานได้ช่วงสิ้นเดือน 
และในวันหยุดสําคัญต่างๆ นอกจากนั้นหากทํางานครบ 5 ปีให้ทองคนละ 1 บาท 
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บทสรุปเบื้องต้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษานายสมศักด์ิ 
1. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยเข้ารับการอบรม

เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ด้านการทําสวนส้มโอท่ีเกษตรตําบลและหน่วยงานราชการจัดอบรม และนํามา
ประยุกต์ใช้ในสวนส้มโอของตนเอง 

2. มีประสบการณ์สูง เป็นบุคคลที่ทําสวนส้มโอมานาน มีประสบการณ์การทําสวนส้มโอ
มากกว่า 43 ปี ลองผิดลองถูกในการดูแลส้มโอจนพัฒนาการปลูกส้มโอแบบทาบกิ่งโดยใช้ส้มซ่า  
จึงนับได้ว่าเป็นอีกคนหน่ึงที่มีประสบการณ์ทําสวนส้มโอสูงมากคนหน่ึงในตําบลทรงคนอง 

3. กระบวนการทํางานที่ต่อเนื่อง เป็นบุคคลท่ีทําสวนส้มโอมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า 
นายสมศักด์ิจะเริ่มต้นจากการทํานาต่อจากพ่อแม่ที่ประกอบอาชีพทํานาแล้วเปลี่ยนมาทําสวนส้มโอ 
แต่ปัจจุบันนายสมศักด์ิยังคงทําสวนส้มโอและเรียนรู้ พัฒนาการทําสวนส้มโอของตนเองมาอย่าง
ต่อเน่ือง 

4. การสืบทอด นายสมศักด์ิมีบุตรชายคนโตเป็นผู้สืบทอดการทําสวนส้มโอ ส่วนบุตรอีก 
2 คน ทํางานแต่ก็ได้เรียนรู้การทําสวนส้มโอจากนายสมศักด์ิต้ังแต่ยังเด็ก 

5. มีความขยัน อดทน มีวินัย เป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน มีวินัยในตนเอง เข้าไปดูแล 
สวนส้มโอทุกวัน มีความอดทนในการพัฒนาการปลูกส้มโอให้ได้ผลดี และปลูกพืชอ่ืนๆ อีกหลายชนิด  

6. ความเป็นปราชญ์ชาวสวนส้มโอ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นปราชญ์
ชาวสวนส้มโอที่มีความรู้ความสามารถด้านการทําสวนโอ เนื่องจากทําสวนส้มโอมานานจนมีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ 

7. ความเป็นผู้นํา นายสมศักด์ิมีตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตําบลทรงคนอง ทํางาน
จนเป็นท่ียอมรับของชาวบ้านในชุมชน 

8. ความสามารถในการจัดการตนเอง เป็นบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการตนเอง 
สามารถดูแลสวนส้มโอ ป้องกันสวนส้มโอของตนเองไม่ให้ได้รับความเสียหายจากวิกฤตการณ์น้ําท่วม 
มากนัก  

9. ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ นายสมศักด์ิมีน้องชายทําสวนส้มโอท่ีรังสิตท่ีปลูกส้มโอจนมี
ความเช่ียวชาญเป็นที่ยอมรับในวงกว้างซ่ึงสามารถช่วยเหลือ ให้คําปรึกษาด้านการพัฒนาการปลูกส้มโอ 
แก่นายสมศักด์ิได้ 

10. การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นบุคคลที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ  
สวนส้มโอของนายสมศักด์ิมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีทันสมัย เช่น เครื่องบูม สําหรับใช้ใน
การรดน้ําและฉีดยาส้มโออย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นนายสมศักด์ิยังประยุกต์การปลูก 
ส้มโอให้แข็งแรงมากขึ้นโดยใช้เทคนิคการเสริมรากจากการทาบก่ิงส้มซ่าเพ่ือให้ต้นส้มโอแข็งแรง  
เจริญงอกงามมากข้ึน 
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11. การแพร่กระจาย นายสมศักด์ิมีน้องชายปลูกส้มโอจํานวนมากกว่าหน่ึงร้อยไร่ที่รังสิต 
ซ่ึงน้องชายเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการปลูกส้มโอ ดังน้ันจึงสามารถนําเทคนิคการปลูกส้มโอ  
สายพันธ์ุส้มโอพันธ์ุดีมาเผยแพร่ต่อไปได้ 

12. การเสริมทางเลือก นอกจากการปลูกส้มโอเพ่ือเป็นรายได้หลักของครอบครัวแล้ว  
นายสมศักด์ิยังทําสวนกล้วยไม้ด้วย เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพ่ิมรายได้ให้กับตนเอง และ 
นายสมศักด์ิได้จ้างแรงงานมาช่วยทําสวนท้ังครอบครัวซ่ึงมาช่วยนายสมศักด์ิเป็นเวลา 15 ปีแล้ว โดยอาศัย
ปลูกบ้านอยู่ในสวนของนายสมศักด์ิซ่ึงช่วยแบ่งเบาภาระของนายสมศักด์ิได้เป็นอย่างดี 

13. ทุกศักยภาพเชิงพ้ืนที่ พ้ืนที่สวนส้มโอและบ้านของนายสมศักด์ิเป็นพ้ืนท่ีดอนซ่ึงมีความ
สูงจากระดับนํ้าในแม่นํ้านครชัยศรีมากกว่าพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ประกอบกับมีการป้องกันสวนเป็นอย่างดี ทําให้ 
สวนส้มโอของนายสมศักด์ิเป็นสวนที่รอดจากวิกฤตการณ์น้ําท่วม 

14. การเกษตรแบบบูรณาการ นอกจากนายสมศักด์ิจะปลูกส้มโอแล้วยังปลูกผลไม้ 
ชนิดอ่ืนๆ ภายในสวนด้วย เช่น กล้วย มะละกอ ใบชะพลู หมาก และผักสวนครัว ฯลฯ สําหรับนําไป
ขายเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวและสําหรับรับประทานเอง 

 
ถอดบทเรียนสวนส้มโอ 

1. บ้านเรือนอาศัยอยู่ ในบริ เวณเดียวกับสวน บ้านพักอาศัยของนายสมศักด์ิ  
เลิศสําราญ ต้ังอยู่บริเวณเดียวกับสวนส้มโอ และมีที่ดินเป็นของตนเอง  

2. คลองเชื่อมเข้าถึงสวน สวนส้มโอของนายสมศักด์ิ มีคลองเช่ือมจากแม่นํ้าเข้ามาถึง
สวนส้มโอ ระบบนํ้าในสวนส้มโอจึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับต้นส้มโอ 

3. ติดถนน การขนส่งสะดวก บริเวณบ้านและสวนส้มโอของนายสมศักด์ิ ต้ังอยู่ติด 
กับถนน สามารถเดินทางคมนาคม ขนส่งสินค้าได้ทั้งทางบกและทางน้ํา แต่ปัจจุบันจะใช้การคมนาคม
ขนส่งทางบกมากกว่าเนื่องจากเม่ือถนนตัดมาถึงผู้คนจึงนิยมใช้ถนนมากกว่าคลอง จึงทําให้คลอง 
มีผักตบชวาจํานวนมาก ทําให้ไม่สามารถใช้การเดินทางทางเรือได้ 

4. แรงงานภายในครอบครัว ในการทําสวนส้มโอน้ันนายสมศักด์ิทําสวนด้วยตนเอง 
มีลูกจ้างที่มาอาศัยอยู่กินเป็นครอบครัวช่วยทํางานมานานกว่า 15 ปี ได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท 
ส่วนคนงานผู้หญิงได้รับค่าจ้างวันละ 240 บาท และมีสวัสดิการให้ ดังน้ี ในเดือนหนึ่งให้หยุดงานได้  
1 วัน และให้หยุดงานในวันหยุดราชการ เม่ือทํางานครบ 5 ปีให้ทอง 1 บาท 

5. ที่ดินทําสวนเป็นของตนเอง นายสมศักด์ิมีที่ดินทําสวนทั้งหมด 30 ไร่ ซ่ึงเป็นที่ดิน
ของตนเองทั้งหมดทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าที่ดินทําสวนส้มโอ 

6. ปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิด นายสมศักด์ิปลูกผักและผลไม้หลากหลายชนิด 
ไว้ในสวน ได้แก่ ปลูกใบชะพลูแทรกในท้องร่องสวน กล้วย มะม่วง หมาก เป็นต้น 
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7. สภาพพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ สวนของนายสมศักด์ิอยู่ในพ้ืนที่ตําบลทรงคนองซึ่งมี
ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับทําการเกษตร 

8. การจัดสภาพพื้นที่ สวนส้มโอของนายสมศักด์ิปลูกส้มโอแบบยกร่อง เพ่ือเก็บกักนํ้า
ไว้ใช้ การรดนํ้าต้นส้มโอ มีการปลูกใบชะพลูแทรกทุกร่องสวน ปลูกหมากไว้บังแดด  

9. บริเวณสวนเป็นที่ดอน บริเวณบ้านและสวนส้มโอของนายสมศักด์ิต้ังอยู่หมู่ 4 ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นที่ดอนสูงกว่าพ้ืนที่หมู่อ่ืนๆ ในตําบลทรงคนอง ทําให้นํ้าท่วมทีหลังพ้ืนที่อ่ืน ช่วงที่น้ําท่วม
ต้นส้มโอแช่นํ้าไม่กี่วันและสามารถป้องกันนํ้าท่วมได้ทัน ทําให้ต้นส้มโอไม่ตาย 

10. มีอุปกรณ์เครื่องมือท่ีทันสมัย สวนส้มโอของนายสมศักด์ิมีอุปกรณ์เครื่องมือ
การเกษตรที่ทันสมัย เพ่ือช่วยทุ่นแรงในการทําสวนส้มโอ ได้แก่ เรือรดน้ํา เครื่องรดนํ้า เครื่องตัดหญ้า 
เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ 

11. ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี สวนของนายสมศักด์ิจะใส่ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก นานๆ คร้ังจึงจะ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
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แผนผังแสดงการเชื่อมโยงการทําสวนส้มโอและกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาส้มโอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริบท: ครอบครัว และพื้นฐานท่ัวไป  
พ่อและแม่เสียชีวิตแล้ว, ภรรยา, ลูกชาย 2 คน (33 
ปี, 32 ปี) ลูกสาว 1 คน (31 ปี) , พี่ชาย 1 คน , 
น้องสาว 2 คน, น้องชาย 2 คน    

ปัจจุบันมีสมาชิกทําสวน 8 คน  
 

การสืบทอดและอนุรักษ์: ทําเพ่ือประกอบอาชีพ
สร้างรายได้เล้ียงครอบครัว  

ระบบการผลิต 
วิถีพอเพียง เน้นการพึ่งพิงภายใน: ทําสวน
ท้ังหมด 30 ไร่ จากมีสวนไม่กี่ไร่สามารถขยาย
สวนได้ ใช้แรงงานครอบครัวและจ้างแรงงาน 
เทคโนโลยี: ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทันสมัย เพื่อแบ่ง
เบางาน เช่น เรือรดนํ้า เคร่ืองหญ้า เคร่ืองสูบนํ้า 
การผสมผสานพืชอ่ืน: เป็นการสร้างรายได้
ระหว่างการรอผลผลิตจากส้มโอ เช่น หมาก 
กล้วย มะละกอ ใบชะพลู ฯลฯ 
การต่อยอดความรู้: เน้นการพูดคุยและเรียนรู้
จากเพ่ือน และเข้ารับการอบรมท่ีทางการจัดขึ้น 
การต่อยอดทางเศรษฐกิจ: ติดตามกลไก
การตลาดท้ังด้วยตนเอง และส่งขายต่างประเทศ 
 

วงจรส้มโอ การสร้างมูลค่า และการดาํรงอยู่ 
1) ส้มโอนครชัยศรีได้ เปรียบทางภูมิศาสตร์ 
รสชาติดี อากาศเหมาะสม ระบบชลประทาน
พอเพียง 2) การดูแลอย่างใกล้ชิดส่งผลให้ส้ม
ลูกสวย เป็นท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศ 3) 
ส้มโอนครชัยศรีอยู่ในเกรดต้นๆ ราคาดี ไม่ต้อง
สร้างเบรนเนม  สามารถขายในตลาดได้ 4) 
ภาครัฐสร้างถนน และวางผังเส้นทางนํ้าในสวน
จะช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมขัง 5) รายได้ และการ
วางทําสวนอย่างเป็นระบบช่วยลดต้นทุน และ
แรงงานได้ 6) การมอบหมายงานให้ลูกทํางาน
เป็นการสร้างการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น

ทางเลือกปัจจุบันเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟู 
 

 

ความยั่งยืนของวิถีการทําสวนส้มโอ:  1) เรียนรู้และดูแล
ด้วยตัวเอง สังเกต ปรับปรุง และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 2) เรียนรู้
กลไกตลาดเพื่อสร้างความม่ันคงให้กับครอบครัว 3) ปลูก
พืชเสริมรายได้ระหว่างรอผลผลิต 4) หาแนวทางการ
แปรรูปสู่ตลาดใหม่ๆ 5) หาแนวทางป้องกันการสูญเสียจาก
ความเส่ียงต่างๆ 6) สวนต้นแบบในการปลูกส้มโอโดยการ
เสริมราก 

การอนุรักษ์ และฟื้นฟ ู
1) เข้าไปทําสวนทุกวัน ทําสวนมานาน 
มีความเข้าใจธรรมชาติของส้มโอแต่ละ
สายพันธ์ุ 2) หาพันธ์ุส้มโอทดแทนเมื่อ
ต้นเก่าตาย 3) การปลูกส้มโอโดยการ
เสริมรากโดยใช้ต้นส้มซ่า 
 

1) วางแผนการดูแล บํารุงรักษาส้มโอ
ตามปฏิทินวงจรส้มโอ 
2) สะสมปัจจัยการผลิตให้พอเพียง 
พึ่งตนเองได้ ไม่กู้เงินนอกระบบ 
3) ดูแลสวนส้มโอด้วยตนเอง และจ้าง
แรงงานมาช่วยงานท้ังครอบครัวซ่ึงอยู่
ทํางานมานาน 
ปลูกพืชหมุนเวียน  
 

 

ทางเลือกการ
ผลิตในปัจจุบัน 

 
 
 

 
 

ทางเลือกการ
จัดการ 

 
 
 

ทางเลือกระบบ
การผลิต 

การสืบทอดและอนุรักษ์: ทุนศักยภาพและข้อจํากัด
 

ทุนศักยภาพ 
1) มี ท่ีดินทําสวนเป็นของ
ตนเอง  2)  สภาพพ้ืนดิ น
ท่ี อุ ด ม ส มบู ร ณ์  ร ะ บบ
ชลประทานและแหล่งน้ําดี 
3)  ทั กษะ  และความ รู้ ท่ี
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
4) มีแรงงานท่ีขยันเรียนรู้
งาน 5) พื้นท่ีสวนเป็นท่ีดอน
ทําให้ป้องกันน้ําท่วมได้ 

ข้อจํากัด 
1) ต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้น 
เช่น ค่าปุ๋ย การบํารุงรักษา 
2) การขยายตัวของความ
เจริญรอบๆ พื้นท่ี ส่งผลให้
พื้นท่ีเกษตรลดน้อยลงไป 
3) ปัญหาดินเส่ือม 
4) มี ผู้สืบทอดการทําสวน
ส้มโอน้อย 
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จากการเก็บข้อมูลภาคสนามซ่ึงได้ศึกษาเชิงลึก การสนทนากลุ่ม และสังเกตการณ์อย่าง 
มีส่วนร่วม สามารถสรุปกระบวนการศึกษาในภาพรวมตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

ประเด็นร่วม  
1. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรชาวสวนส้มโอส่วนใหญ่เป็นผู้มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

เรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากการดูแลส้มโอมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศและสภาพดิน  
หากเกษตรกรไม่ปรับตัวในการเรียนรู้อยู่เสมอจะทําให้ไม่สามารถดูแลส้มโอได้ผลผลิตดีเท่าท่ีควร 
หน่วยงานราชการด้านการเกษตรจึงจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านเทคนิคใหม่ๆ ในการปลูกและ
การดูแลส้มโอเป็นประจํา 

2. มีประสบการณ์ ความมีประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานทําให้เกิดความเช่ียวชาญ
เกษตรกรชาวสวนท่ีมีประสบการณ์มานาน มีการลองผิดลองถูกในการปลูกและการบํารุงรักษาส้มโอ 
จะทําให้ผลผลิตออกมาดี ส่งไปขายได้ราคาสูง เป็นท่ีต้องการของตลาด 

3. กระบวนการทํางานท่ีต่อเนื่อง เกษตรกรชาวสวนส่วนใหญ่ทําสวนส้มโอเป็นอาชีพ
หลักมาอย่างต่อเนื่องจนสั่งสมเป็นประสบการณ์ ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสวนส้มโอ 
มาหลายคร้ังต้ังแต่อดีต เช่น เหตุการณ์น้ําในแม่นํ้านครชัยศรีเน่าเสีย เหตุการณ์น้ําท่วมหลายครั้ง
จนกระทั่งครั้งที่รุนแรงที่สุดในปีพ.ศ.2554 เกษตรกรชาวสวนส่วนใหญ่ก็ยังประกอบอาชีพทําสวน
ต่อไป 

4. การสืบทอด เกษตรกรชาวสวนส้มโอมีการสืบทอดเรียนรู้เก่ียวกับการทําสวนส้มโอต้ังแต่
ยังเด็กโดยเรียนรู้จากพ่อแม่เข้าไปทําสวนจากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) จนเป็นชาวสวน
ที่มีความชํานาญและส่งต่ออาชีพการทําสวนไปยังลูกหลานสืบทอดต่อไป 

5. ความเป็นปราชญ์ชาวสวนส้มโอ เกษตรกรชาวสวนส้มโอทําสวนส้มโอมานานและ
ปรับปรุงวิธีการทําสวน ลองผิดลองถูกจนสั่งสมเป็นภูมิปัญญา ส่วนใหญ่ทําสวนจนมีความเช่ียวชาญ 
มีประสบการณ์การทําสวนมากกว่า 30 ปี 

6. มีความขยัน อดทน มีวินัย เกษตรกรชาวสวนส้มโอเป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน มีวินัย  
ซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่สําคัญเนื่องจากการประกอบอาชีพทําสวนส้มโอเป็นอาชีพที่ลําบาก ทํางานหนัก  
หากชาวสวนไม่มีวินัยในตนเองจะทําให้ผลผลิตออกมาไม่ดีเท่าที่ควร 

7. การเกษตรแบบบูรณาการ การปลูกส้มโอเพียงอย่างเดียวที่ผลผลิตออกผลปีละ 2 ครั้ง 
ทําให้รายได้ไม่เพียงพอ เกษตรกรจึงต้องปลูกพืชผัก ผลไม้ชนิดอ่ืนหลากหลายชนิดเพ่ือเป็นการหารายได้
เสริมและนํามารับประทานเองในครอบครัว 
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8. ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ เกษตรกรชาวสวนในพ้ืนที่ ตําบลบางเตยและตําบล 
ทรงคนองส่วนใหญ่มีความเกี่ยวดองเป็นเครือญาติกันและสืบเช้ือสายมาจากประเทศจีน จึงมีความรู้จัก
คุ้นเคยกัน มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน เช่น การแบ่งปันกิ่งพันธ์ุส้มโอ การช่วยกันขนดินถมคันท้องร่องเพ่ือ
ป้องกันน้ําท่วม 

9. ความเป็นผู้นํา การมีผู้นําท่ีเข้มแข็งในชุมชนจะทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ซ่ึงชาวสวนท่ีมี
ความสามารถได้รับการยอมรับจากชาวบ้านจะได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นําในการช่วยเหลือ บรรเทาความ
เดือดร้อนของชาวบ้าน 

10. ความสามารถในการจัดการตนเอง เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถในการจัดการ
ตนเอง มีความสามารถในการจัดการดูแลคน ดูแลสวน จัดการเรื่องเงินทุนเพ่ือให้ผลผลิตออกผลตรงเวลา
ในช่วงที่ตลาดต้องการ  

ประเด็นรอง 
1. การประยุกต์ใช้ความรู้ เกษตรกรชาวสวนส้มโอมีการนําความรู้ของตนเองไปประยุกต์ใช้

ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของแมลงท่ีเป็นศัตรูของส้มโอ โรคใหม่ๆ ที่เกิดกับส้มโอ และประยุกต์เทคนิค
ใหม่ๆ ในการดูแลส้มโอ 

2. ทุกศักยภาพเชิงพ้ืนที่ การมีพ้ืนที่ที่ มีทําเลที่เหมาะสม ต้ังอยู่บนดินที่ ดีมีคุณภาพ  
อยู่ในที่ดอนนนํ้าท่วมไม่ถึงถือว่าเป็นความได้เปรียบในการทําการเกษตร ซ่ึงบริเวณตําบลบางเตยและ 
ตําบลทรงคนองมีลักษณะเป็นเกาะท่ีแม่นํ้าได้พัดพาเอาดินตะกอนท่ีเป็นดินที่มีแร่ธาตุเหมาะสําหรับ 
ทําการเกษตร ทําให้เป็นทุนที่เกษตกรชาวตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองปลูกส้มโอที่มีช่ือเสียง 
รสชาติอร่อย 

3. เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การนําส้มโอมาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือนํามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์หลายอย่างจะทําให้เกษตรกรชาวสวนมีรายได้ที่มากข้ึน ถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่เกษตรกร 
ควรให้ความสําคัญ 

ประเด็นอ่ืน ๆ  
1. การเป็นสวนท่ีได้รับการยอมรับจากสาธารณะ เกษตรกรที่มีการสั่งสมประสบการณ์จนมี

ความชํานาญจะได้รับการยอมรับการชาวสวนด้วยกันเองและจากบุคคลภายนอก ซ่ึงมีรางวัลเป็นการ
รับประกันคุณภาพ  

2. เป็นแหล่งการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงการเกษตร ภูมิปัญญาการทําสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี นับเป็นภูมิปัญญาท่ีสําคัญของประเทศสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์การเกษตรได้เป็นอย่างดี  
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3. การแพร่กระจาย การเผยแพร่ส้มโอไปยังจังหวัดต่างๆ และการส่งส้มโอออกไปขายยัง
ตลาดต่างประเทศทําให้ส้มโอนครชัยศรีเป็นท่ีรู้จักและรับรู้ถึงความอร่อยเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของ 
ส้มโอนครชัยศรีสู่ตลาดโลก 

4. การเสริมทางเลือก เกษตรกรชาวสวนส้มโอเก็บเกี่ยวส้มโอได้ปีละ 2 ครั้งทําให้มีรายได้ 
ไม่เพียงพอ หากเกษตรกรชาวสวนส้มโอที่มีแรงงานและมีศักยภาพเพียงพอสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองด้วยการหาอาชีพเสริมหรือปลูกอย่างอ่ืนเพ่ือหารายได้เพ่ิมให้กับตนเอง 

อุปสรรคและข้อจํากัดจากกรณีศึกษา 
1. รายได้ไม่แน่นอน เกษตรกรชาวสวนส้มโอมีรายได้ที่ไม่แน่นอนเน่ืองจากชาวสวนส้มโอ

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขายได้ปีละ 2 ครั้ง ซ่ึงช่วงท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตชาวสวนจะมีรายได้ค่อนข้างมาก 
แต่ช่วงที่ไม่มีผลผลิตเก็บเกี่ยวเป็นช่วงที่ชาวสวนต้องลงทุนค่อนข้างมากเพ่ือซ้ือปุ๋ย ซ้ือยาสําหรับ
บํารุงรักษาต้นส้มโอ ชาวสวนจึงต้องบริหารจัดการการใช้จ่ายในการดูแลสวนส้มโออย่างเหมาะสม 

2. ปัญหาสุขภาพเน่ืองจากใช้สารเคมี ชาวสวนส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการดูแลรักษาส้มโอ 
สารเคมีจะสะสมอยู่ในร่างกาย และทําให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ อย่างไรก็ตามมีชาวสวนส่วนหน่ึงที่ 
เปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพที่ปลอดสารเคมีเน่ืองจากตระหนักถึงอันตรายท่ีส่งผลต่อสุขภาพของตนเอง  
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรชาวสวนได้วัดค่าของสารเคมีที่สะสมอยู่ในร่างกายท่ีเกษตรตําบลร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจัดให้ทุกปี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีปริมาณสารเคมีสะสม 
อยู่ในร่างกายค่อนข้างมาก 

3. ต้นทุนที่ใช้จ่ายในการดูแล บํารุงรักษาส้มโอมีราคาสูง ในแต่ละเดือนเกษตรกรชาวสวน
ส้มโอมีความจําเป็นต้องซ้ือปุ๋ย ซ้ือยา และอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ในการบํารุง รักษาส้มโอจํานวนมาก  
จึงนับเป็นปัญหาท่ีสําคัญของเกษตรกรชาวสวนส้มโอท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ย ซ้ือยา และอุปกรณ์
การเกษตร ซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูงกว่าสมัยก่อนมาก  

4. ส้มโอถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรชาวสวนส้มโอส่วนใหญ่จะขายส้มโอโดย
ผ่านพ่อค้าคนกลางท่ีเข้ามารับส้มโอจากในสวน พ่อค้าคนกลางจะเป็นผู้กําหนดราคาในการซ้ือส้มโอจาก
ชาวสวนทําให้ชาวสวนไม่สามารถต่อรองราคาได้โดยเฉพาะการส่งส้มโอไปขายต่างประเทศจะมีคนควบคุม
คุณภาพเข้ามาเลือกส้มโอตามคุณภาพที่ต้องการในสวนส้มโอและกําหนดราคาซ้ือให้ชาวสวนเอง ทําให้
ชาวสวนไม่สามารถต่อรองราคาได้และส้มที่ไม่ถูกคัดไปส่งตลาดต่างประเทศจะต้องนําไปขายในราคาถูก 

5. ขาดแคลนแรงงาน สมัยก่อนมีแรงงานในพ้ืนท่ีรับจ้างฉีดยา ตัดหญ้า โกยดิน และทํางาน
ต่างๆ ในสวนส้มโอค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากความเจริญเข้ามาในพื้นท่ีมากขึ้นปัจจุบันคนในพ้ืนท่ีนิยม
ออกไปทํางานข้างนอก ได้แก่ ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ออกไปรับจ้างข้างนอก ขายของที่ตลาดนํ้า
ดอนหวาย ฯลฯ ทําให้ขาดแคลนแรงงานรับจ้างทําสวนส้มโอซ่ึงเป็นปัญหาสําคัญของชาวสวนที่ต้องการ
แรงงาน 
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6. ค่าแรงแพง ปัจจุบันค่าแรงสําหรับจ้างแรงงานในการทําสวนส้มโอมีราคาสูงมาก  
เฉลี่ยประมาณวันละ 400 บาท ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและเครื่องด่ืมสําหรับแรงงานที่ชาวสวนต้อง 
เลี้ยงดูแลอย่างดี ชาวสวนจึงสูญเสียเงินในส่วนน้ีค่อนข้างมาก  

7. ที่ลุ่มน้ําท่วมถึง พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองมีลักษณะเป็นเกาะคล้าย 
กระเพาะหมูต้ังอยู่ติดกับแม่นํ้านครชัยศรี ทําให้ประสบปัญหาได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในช่วงฤดูฝน 
เกษตรชาวสวนต้องป้องกันสวนของตนเองเพื่อไม่ให้นํ้าท่วมถึงและใช้เครื่องสูบนํ้าออกจากสวนระบายน้ํา
จากท้องร่องสวนออกไปสู่แม่นํ้านครชัยศรี 

8. โรคและแมลงทําลายส้มโอ ปัญหาที่สําคัญของต้นส้มโอคือโรคส้มซ่ึงอาจจะก่อปัญหา
ให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากกับการปลูกส้มโอ และส้มโอเป็นพืชที่มีโรคแมลงรบกวนมาก 
ชาวสวนจึงต้องให้ความสนใจในการป้องกันกําจัดโรคแมลงให้ดีที่สุด หากเกษตรกรได้มีความรู้หรือ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง จัดการได้ในเวลาอันควรก็จะสามารถป้องกันกําจัดและควบคุมได้ 

9. การสืบทอด เกษตรกรชาวสวนส้มโอส่วนใหญ่สืบทอดการทําสวนส้มโอต่อจากพ่อแม่ 
และอยู่ในวัยท่ีมีอายุมาก เกษตรกรชาวสวนจะสอนลูกหลานให้เข้ามาช่วยทํางานในสวนตั้งแต่ยังเด็กซ่ึง 
เป็นการฝึกให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (learning by doing) ในการส่งต่อการทําสวนไปยังลูกหลาน 
อย่างไรก็ตามเกษตรกรชาวสวนบางส่วนขาดผู้สืบทอดการทําสวนส้มโอเน่ืองจากเกษตรกรชาวสวนเห็นว่า
การทําสวนเป็นงานท่ีลําบากจึงส่งลูกหลานเรียนหนังสือสูงๆ เม่ือเรียนจบแล้วจึงทํางานตามบริษัทเอกชน 
หน่วยงานภาครัฐ ฯลฯ  ทําให้ไม่มีผู้สืบทอดในการทําสวนส้มโอในรุ่นต่อไป 

10. การขายที่ดิน ด้วยลักษณะทําเลท่ีต้ังของพ้ืนที่อยู่ติดริมแม่นํ้านครชัยศรี ไม่ไกลจาก
กรุงเทพมหานคร ทําให้ที่ดินในพื้นที่นี้มีราคาสูงมาก คนกรุงเทพนิยมซ้ือท่ีดินติดริมแม่นํ้าสําหรับปลูก
บ้านพักตากอากาศ ชาวสวนบางส่วนจึงแบ่งขายที่ดินท่ีทําสวนส้มโอให้กับคนนอกพ้ืนท่ีกันมากขึ้น 

11. การขยายตัวของเมือง ความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญเข้ามาล้อมรอบพ้ืนที่ 
มากขึ้น ได้แก่ ความเจริญของตลาดน้ําดอนหวาย มีห้างต่างๆ เข้ามาต้ังไม่ไกลจากพ้ืนที่จํานวนมาก เช่น  
ห้างเซ็นทรัล โลตัส ไทยวัสดุ โฮมโปร ฯลฯ ทําให้ลูหลานชาวสวนบางส่วนออกไปทํางานในห้างต่างๆ 
ปัญหาการระบายน้ําเสียออกสู่แม่น้ํานครชัยศรี ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนส้มโอ  
 
การดํารงอยู่ของภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

จากการศึกษาบริบทของพ้ืนที่ได้สะท้อนให้เห็นวิถีภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรีในมิติต่างๆ ซ่ึงท้ังหมดเป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวสวนส้มโอนครชัยศรีและ
ส่งผลต่อการดํารงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามท่ามกลางการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่
ซ่ึงเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยวิถีภูมิปัญญาของชาวสวนที่สืบทอดมาต้ังแต่บรรพบุรุษประกอบ
กับทักษะและการเรียนรู้ใหม่ๆ ของชาวสวนส้มโอ ส่งผลให้วิถีภูมิปัญญายังสามารถดํารงอยู่ได้  
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ปัจจัยสําคัญของการดํารงอยู่ของวิถีชาวสวนส้มโอนครชัยศรีมีองค์ประกอบที่ สําคัญ คือ 
1. การจัดการตนเอง แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่สะดวกมากย่ิงขึ้น แต่ด้วยสภาพบริบท 

ของพ้ืนที่และการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ ความต้องการทางการตลาด ความเสี่ยงจากโรคที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เกษตรกรต้องมีการเรียนรู้และจัดการตนเองได้ในเบื้องต้น ทั้งการเรียนรู้
และเงินทุนในการบริหารจัดการ 

2. รายได้ ความต้องการทางการตลาดท่ีมีอยู่ต่อเน่ืองเป็นปัจจัยสําคัญให้เกษตรกร
ชาวสวนส้มโอยังคงรักษาการทําสวนส้มโอให้ดํารงอยู่ได้ นอกจากน้ีแล้วการทําสวนส้มโอยังสามารถ
ปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมเติมอีกด้วย 

3. กระบวนการถ่ายทอด ปัจจัยสําคัญของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคือกระบวนการถ่ายทอด 
องค์ความรู้การทํางานให้ลูกหลาน แม้ว่าปัจจุบันความรู้ทางวิชาการจะสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้  
แต่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและทักษะต่างๆ จากประสบการณ์ตรง ยังคงเป็นสิ่งสําคัญใน
กระบวนการถ่ายทอดให้กับผู้รับช่วงต่อ 

4. นโยบายภาครัฐ ด้วยส้มโอเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศ การสนับสนุน
จากภาครัฐทั้งด้านกลไกการตลาด ภาควิชาการ การสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน หนทาง 
ระบบคลองส่งน้ําท่ียังต้องมีการปรับปรุงต่อเนื่อง สิ่งเหล่าน้ียังเป็นสิ่งจําเป็นที่ชาวสวนยังต้องการการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 16 แผนผังการดํารงอยู่ของวิถีชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
 

อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาด้านบริบทของพ้ืนท่ี พัฒนาการ และประวัติศาสตร์ของชาวสวน
ส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีได้สะท้อนให้เห็นฐานรากและท่ีมาของวิถีส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีในมิติต่างๆ 
ได้อย่างครบถ้วนซ่ึงท้ังหมดจะเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการพรรณาถึงภูมิปัญญาส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี
รายละเอียดในบทต่อไป รวมถึงการออกแบบกระบวนการการวิจัยปฎิบัติการอย่างมีส่วนร่วมซ่ึงเป็น
วัตถุประสงค์ที่สําคัญประการหน่ึงของการศึกษาในครั้งนี้ต่อไป 

การดํารงอยู่ของ
วิถีชาวสวนส้มโอ

ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

การจัดการ
ตนเอง 

รายได้ 

กระบวนการ
ถ่ายทอด

นโยบาย
สนับสนุน
ภาครัฐ 
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บทที่ 5 

วิถีภูมิปญัญาสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี แนวทางการจัดการตนเอง และการอนุรักษ์ฟืน้ฟ ู
 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า
นครชัยศรี ผู้วิจัยได้ศึกษาภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี การจัดการตนเอง และการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู บทบาทท่ีสําคัญของชาวสวนส้มโอที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน การแพร่ขยายของ
ภูมิปัญญาสวนส้มโอนครชัยศรีสู่พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบันส้มโอเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของหลายจังหวัด   
 สําหรับการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี
ที่เป็นความรู้ของชาวสวนส้มโอท่ีสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ ทักษะในการดูแลสวน ความรู้
ความสามารถเฉพาะตัวของชาวสวน จากการและเฝ้าสังเกต การแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง
เพ่ือนบ้าน หรือความรู้ที่เป็นวิถีการปฏิบัติที่ได้เรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ญาติพ่ีน้อง หรือผู้ที่มี
ความรู้เป็นที่ยอมรับของหมู่บ้าน ชุมชน หรือท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ความรู้เหล่านี้เกี่ยวข้อง
กับวิถีการดําเนินชีวิต เป็นแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ความสัมพันธ์กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ความเช่ือ และ
ความรู้เก่ียวกับภูมินิเวศวิทยาพ้ืนที่ซ่ึงเป็นบริบทของพ้ืนท่ี 

การจัดการตนเอง และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี  
ในที่นี้หมายถึง แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญามาใช้ในปัจจุบัน คือมีการอนุรักษ์ รักษาความรู้
ประสบการณ์ หรือสิ่งท่ีเป็นทักษะ และวิถีการดําเนินชีวิต เช่น การคัดเลือกสายพันธ์ การปรับ  
สภาพดิน การจัดทําคูน้ํา ร่องสวน การเลือกปุ๋ยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของส้มโอ เป็นต้น  
ซ่ึงองค์ความรู้ต่างๆ ล้วนเป็นคุณค่าและเกิดจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
จนถึงปัจจุบัน การจัดการตนเอง และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูยังครอบคลุมถึง การรื้อฟ้ืนความรู้ หรือวิถีการ
ปฏิบัติเม่ือเกิดวิกฤติการณ์ เช่น กรณีชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ภัยพิบัติอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2554 มีการใช้องค์ความรู้ในการการป้องกันสวน การเก็บรักษา 
สายพันธ์ุส้มโอ หรือแม้กระทั่งสวนล้ม ได้มีการคัดเลือกสายพันธ์ุที่เป็นสายพันธ์ุด้ังเดิมและเหมาะกับ
สภาพดิน เป็นต้น การประยุกต์ เป็นการผสมผสานวิถีชาวสวนด้ังเดิมกับวิถีเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือให้
สามารถดูแลสวนได้ภายใต้สภาพเงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆ เช่น การใช้ส้มซ่าเสริมรากส้มโอให้
แข็งแรงมากขึ้น การปลูกพืชผสมเพื่อรักษาร่องสวน เป็นต้น การสร้างใหม่ เป็นการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ 
เพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

จากการศึกษาสามารถแบ่งวิถีภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี และแนวทาง
การจัดการตนเองและอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูวิถีส้มโอ ตามลําดับดังนี้ 
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ภูมิปัญญาด้านระบบนิเวศลุ่มน้ํา  
 พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง เป็นชุมชนลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีซ่ึงเป็นแม่น้ําสาย
สําคัญในราบลุ่มภาคกลาง มีจุดเริ่มต้นจากแม่นํ้าเจ้าพระยาเขตอําเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  
มีเส้นทางความยาวรวม 315 กิโลเมตร ผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และ
ไหลสู่ทะเลที่จังหวัดสมุทรสาคร ในส่วนจังหวัดนครปฐมมีระยะทางยาว 97 กิโลเมตร โดยไหลผ่าน  
3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี และอําเภอสามพราน (เสาวภา พรสิริพงษ์ และคณะ, 
2548 : 19) ด้วยสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม มีการทับถมของตะกอนมีอินทรีย์วัตถุทับถมต่อเนื่องมาโดย
ตลอดทําให้พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะชาวสวนส้มโอนครชัยศรีจะมีความ
ภูมิใจกับพ้ืนที่แห่งนี้ว่าเป็นพ้ืนที่ “นํ้าไหลทรายมูล” ซ่ึงมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ 
ชาวสวนสามารถเพาะปลูกพืชพันธ์ุได้หลากหลายชนิด เป็นอาชีพหลักให้กับคนในพื้นท่ีแห่งน้ี และเป็น
มรดกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น (ทิม ไทยทวี, 11 ตุลาคม 2556) ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ประกอบกับ
บริเวณพ้ืนที่นอกจากจะเหมาะสําหรับทําการเกษตรแล้วยังเหมาะสําหรับเป็นที่ต้ังถิ่นฐานที่อยู่อาศัย  
เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเกาะท่ีล้อมรอบไปด้วยแม่นํ้า สามารถนั่งเรือข้ามฝากขึ้นฝั่งตลาดดอนหวาย 
หรือขับรถข้ามฝั่งเข้าสวนโดยมีสะพาน 2 แห่ง (สะพานวัดไร่ขิง) และสะพานทรงคนอง ทําให้ชาวสวน
สามารถขนส่งจําหน่ายพืชสวนได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากพ่อค้าสามารถเข้าไปรับในสวนได้โดยตรง  
ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 
 ด้วยความที่ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีต้ังอยู่ไม่ไกลจากทะเลทําให้ได้รับอิทธิพลจากน้ําทะเล  
ทําให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ ซ่ึงประชาชนท่ีอาศัยในพ้ืนที่จะสามารถสังเกต
ปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่าน้ี และสามารถคาดเดาระบบการข้ึน-ลงของน้ําได้ถูกต้องตามช่วงเวลาข้างขึ้น 
ข้างแรม  
 ระบบสามน้ํา ลักษณะของระบบสามน้ําได้แก่ การที่นํ้าทะเลขึ้น นํ้าทะเลจะดันนํ้าจืดใน 
ตัวลํานํ้าและคลองย่อยต่างๆ ที่ไหลมาจากจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีกลับขึ้นไปก่อน  ในช่วงหัวนํ้า
ขึ้น 1-2 ช่ัวโมงแรก จึงเป็นน้ําจืด ช่ัวโมงท่ี 3-4นํ้าทะเลเข้าคลุกเคล้ากับนํ้าจืดมากแล้วก็จะกลายเป็น
นํ้ากร่อย ช่ัวโมงที่ 5-6 จะเป็นนํ้าเค็ม คือเป็นสามนํ้าในสายเดียวกัน 
 น้ําขึ้น-น้ําลง ระดับนํ้าทะเลขึ้น-ลงวันละเป็นเมตรหรือหลายเมตรข้ึนอยู่กับว่าใกล้หรือ
ไกลทะเล ในหน่ึงวันน้ําจะข้ึน 2 ครั้ง ลง 2 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 6 ช่ัวโมง โดยนํ้าจะขึ้น-ลงเลื่อนไปวันละ
ประมาณ 48 นาที เน่ืองจากดวงจันทร์จะขึ้นช้าไปวันละประมาณ 48 นาที แต่กระแสลมและทิศทาง 
ที่ลมพัดมีผลในการเร่งหรือหน่วงทั้งระยะเวลา และปริมาณน้ําท่ีขึ้น-ลงด้วย ถ้าเป็นนํ้าเกิด น้ําจะ  
ไหลแรง ถ้าเป็นนํ้าตายน้ําจะนิ่ง ไม่ค่อยมีกระแสไหล เช่น วันขึ้น 1 คํ่า เดือน 12 นํ้าจะเร่ิมขึ้น
ประมาณ 24.00 น.เศษ หรือเวลาที่เดือนข้ึนตรงหัวและข้ึนสุดตัวประมาณ 17.00 น.เศษ (เพราะในฤดู
น้ีเป็นหน้า นํ้าเช้า คือ ปริมาณนํ้าท่ีขึ้นในตอนเช้าจะมากกว่านํ้าท่ีขึ้นในตอนเย็น) และนํ้าจะเร่ิมไหลลง
ต้ังแต่ 17.00 น.เศษ หรือเวลาที่เดือนตก ไปลงสุดตัวประมาณ 13.00 น.เศษ แล้วเริ่มอีกครั้งหนึ่ง  
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โดยข้ึนไปสุดตัวประมาณ 17.00 น. (เพราะนํ้าเย็นน้อยกว่าน้ําเช้า) และไปลงสุดตัวประมาณ 24.00 น.
เศษ ทั้งน้ี ปริมาณนํ้าขึ้น-ลง อย่างละ 2 คร้ังจะมีปริมาณนํ้าไม่เท่ากัน ต้องดูขึ้น-แรมของพระจันทร์
ประกอบด้วย 
 น้ําเกิด น้ําตาย น้ําเท้อ น้ําทาม ช่วงนํ้าเกิด น้ําจะไหลแรงและปริมาณนํ้าจะขึ้น-ลงมาก
ในช่วงนํ้าเกิด ประมาณขึ้นหรือแรม 12 ค่ํา 13 ค่ํา 14 ค่ํา 1 ค่ํา 2 คํ่า 3 คํ่า 4 คํ่า 5 ค่ํา ในช่วงน้ําเกิด
น้ีปริมาณนํ้าท่ีขึ้นจะสูงมากกว่าช่วงนํ้าตาย ในช่วงนํ้าตายจะอยู่ในช่วงขึ้นหรือแรม 6 คํ่า 7 คํ่า 8 ค่ํา  
9 ค่ํา 10 ค่ํา 11 คํ่า ช่วงนํ้าตายนี้ปริมาณนํ้าท่ีขึ้นหรือลงจะตํ่ากว่าช่วงนํ้าเกิด กระแสของนํ้าจะไหล
น้อยและไม่เช่ียวคล้ายๆ เป็นนํ้าเท้อ บางคร้ังก็มีลักษณะท่ีระดับนํ้าสูงขึ้นทั้งๆ ที่น้ํากําลังไหลลง แล้ว
ระดับน้ําก็ลดระดับลงแล้วก็ทําท่าเหมือนระดับน้ําจะสูงขึ้นอีก แล้วก็ลงอีก เหมือนกับลังเลว่าจะเป็น
นํ้าขึ้นหรือน้ําลงดีก่อนที่จะไหลข้ึนใหม่จริงๆ หรือไหลลงจริงๆ อาการอย่างนี้เรียกว่า นํ้าทาม อาการ
นํ้าเท้อ นํ้าทาม คืออาการท่ีเกิดข้ึนในช่วงนํ้าตาย คือปริมาณน้ําขึ้นน้อย ลงน้อย เวลาน้ําขึ้นก็ไม่สูง 
เวลานํ้าลงก็ไม่แห้งมาก อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ช่วงนํ้าเกิดเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ โลก และ
พระจันทร์โคจรมาเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกัน โดยถ้าเป็นข้างขึ้น 15 คํ่า โลกจะอยู่ตรงกลางระหว่าง
พระอาทิตย์กับพระจันทร์ และถ้าเป็นแรม 14-15 ค่ํา ดวงจันทร์จะอยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวง
อาทิตย์ แต่ถ้าเป็นช่วงนํ้าตาย พระอาทิตย์ โลก และพระจันทร์ จะโคจรมาอยู่ในแนวต้ังฉากกันโดยมี
โลกอยู่ตรงมุมฉาก ทําให้แรงดึงดูดระหว่างพระอาทิตย์กับพระจันทร์หักล้างกันนํ้าจะข้ึนลงน้อย 
 น้ําเช้า น้ําเย็น หากเข้าช่วงรอยต่อระหว่างฤดูกาล เช่น จากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว จากฤดู
ร้อนเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงรอยต่อน้ีอุณหภูมิจะเปล่ียน ลมจะเปลี่ยน นํ้าก็จะเพ้ียนไปเพ้ียนมาพอเข้าฤดูกาล
น้ันๆ แล้วก็จะเป็นปกติ ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่าปริมาณน้ําท่ีขึ้น-ลง 2 ครั้งในหนึ่งวันก็มีปริมาณนํ้า  
ไม่เท่ากันด้วย เช่น ในหน้าหนาวนํ้าท่ีขึ้นในตอนเช้าเรียกว่า นํ้าเช้า จะมีปริมาณสูงกว่านํ้าท่ีขึ้นใน  
ตอนเย็นที่เรียกว่า นํ้าเย็น ประมาณเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงน้ําเกิดหรือ 
นํ้าตาย เม่ือเข้ารอยต่อระหว่างฤดูกาลในเดือนเมษายนก่อนจะเข้าฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม ช่วงนี้นํ้า
และลมจะเพ้ียนไปเพี้ยนมา โดยน้ําเช้ากับนํ้าเย็นในวันเดียวกันจะมีปริมาณข้ึนสูงเท่าๆ กัน เรียกว่า
เป็น สองนํ้า หรือเป็นนํ้าสองกระดอง เม่ือเข้าฤดูฝนแท้ๆ ในเดือนพฤษภาคมแล้ว น้ําเย็นจะค่อยๆ  
เพ่ิมปริมาณขึ้นสูงกว่านํ้าเช้าไปจนถึงเดือนตุลาคมน้ําเย็นกับนํ้าเช้าก็จะมีปริมาณเท่าๆ กัน เป็นสองนํ้า
หรือสองกระดองอีกคร้ัง เพราะเข้าช่วงรอยต่อระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวแล้ว พอเข้าเดือน
พฤศจิกายนน้ําเช้าก็จะค่อยๆ เพ่ิมปริมาณขึ้นสูงกว่าน้ําเย็น เรียกว่าหน้านํ้าเช้า หากปีใดตามปฏิทิน
จันทรคติมีอธิกมาส คือ มีเดือนแปดสองหน หน้าน้ําเช้าหรือหน้าน้ําเย็นก็จะเลื่อนเวลาออกไปอีก
ประมาณคร่ึงเดือน คือจะค่อยๆ เลื่อนออกไป เน่ืองจากปีตามจันทรคติจะมีจํานวนวันน้อยกว่าปีทาง 
สุริยคติ 11 วัน จนกว่าจะครบ 2 ปี 8 เดือน ซ่ึงจะมีการปรับปฏิทินจันทรคติโดยเพ่ิมเดือน 8 เป็น  
2 หน (ปีอธิกมาส) ระบบน้ําจะกลับมาเที่ยงตรงตามระบบอีก (สุรจิต ชิรเวทย์, 2547 : 41-49) 
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 ในสมัยก่อนคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะไม่ได้ดูวันต่างๆ ตามปฏิทินแบบคนรุ่นปัจจุบัน โดย
คนสมัยก่อนจะคํานวณวันตามข้างขึ้น ข้างแรม ทําให้สามารถรู้ล่วงหน้าถึงระบบนํ้าดังท่ีได้กล่าว
มาแล้วจากประสบการณ์ของตน และสามารคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าจะมีนํ้าข้ึน นํ้าลง นํ้าเยอะ  
นํ้าน้อยในช่วงเวลาใดนับว่าเป็นภูมิปัญญาที่สําคัญท่ีทําให้สามารถป้องกันสถานการณ์เกี่ยวกับน้ําที่จะ
ส่งผลกระทบกับสวนส้มโอของตนได้  
 
ตารางท่ี 20 แสดงภูมิปัญญาระบบนิเวศลุ่มนํ้า 
 

ภูมปิัญญาด้านระบบ
นิเวศลุ่มน้ํา 

รายละเอียด ภูมปิัญญาและ
การจัดการตัวเอง 

ระบบสามนํ้า การท่ีน้ําทะเลข้ึน น้ําทะลจะดันน้ําจืดในตัวลําน้าํ
และคลองย่อยต่างๆ ท่ีไหลมาจากจังหวัด
กาญจนบุรีและราชบุรกีลับข้ึนไปก่อน ทําให้น้ํา
เป็นสามน้ําในสายเดียวกัน คือ เป็นน้ําจืด นํ้า
กร่อย และน้ําเค็ม 

เป็นภูมิปัญญาเกษตรกร
ชาวสวนและคนท้องถิ่น
สามารถรูส้ถานการณ์นํ้า
ล่วงหน้าจากประสบการณ์
ของตน และสามารถ
คาดการณ์ได้ลว่งหน้าว่าจะ
มีน้ําขึ้น น้ําลง น้ําเยอะ  
นํ้าน้อยในช่วงเวลาใด  
ทําให้สามารถปอ้งกัน
สถานการณ์เกีย่วกับนํ้าท่ี
จะส่งผลกระทบกับสวน 
ส้มโอของตนได ้ 
 

นํ้าขึ้น-น้ําลง ในหน่ึงวันน้ําจะขึ้น 2 ครั้ง ลง 2 ครั้ง เฉลี่ยครั้ง
ละ 6 ชั่วโมง โดยน้ําจะขึ้น-ลงเลื่อนไปวันละ
ประมาณ 48 นาที กระแสลมและทิศทางท่ีลม
พัดมีผลในการเร่งหรือหน่วงท้ังระยะเวลา และ
ปริมาณนํ้าท่ีขึ้น-ลงด้วย ถ้าเป็นนํ้าเกิด น้ําจะไหล
แรง ถ้าเป็นน้ําตายน้ําจะน่ิง ไม่ค่อยมีกระแสไหล 

นํ้าเกิด น้ําตาย น้ําเท้อ  
นํ้าทาม 

-นํ้าเกิด น้ําจะไหลแรงและปริมาณน้ําจะขึ้น-ลง
มาก ปริมาณน้ําท่ีขึ้นจะสูง  
-นํ้าตาย ปริมาณนํ้าท่ีขึ้นหรือลงจะต่ํากว่าช่วงนํ้า
เกิด กระแสของนํ้าจะไหลน้อยและไม่เช่ียว 
-อาการนํ้าเท้อ น้ําทาม คืออาการท่ีเกิดขึ้นในชว่ง
น้ําตาย 
-นํ้าเท้อ น้ําท่ีน้อยและยังไม่ไหลเชี่ยว 
-น้ําทาม น้ําท่ีกําลังทําท่าไหลลงก็สูงขึ้น แล้วกล็ด
ระดับลง และออกอาการจะขึ้นจะลง เหมือนลังเล 

นํ้าเช้า น้ําเย็น น้ําท่ีขึ้นในตอนเช้าเรียกว่า น้ําเช้า นํ้าท่ีขึ้นใน
ตอนเย็นท่ีเรยีกว่าน้ําเย็น  
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ภูมิปัญญาด้านคุณค่าของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานคชัยศรี 
ภูมิปัญญาด้านคุณค่าท้องถิ่นของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี มีคุณค่า  

และประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานต้ังแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน มีทุนศักยภาพชุมชนที่มีคุณค่าที่ควร
ธํารงรักษาไว้ให้เป็นฐานรากที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ คุณค่าของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ  
ลุ่มแม่น้ํานคชัยศรีมีหลายด้าน โดยประยุกต์แนวคิดคุณค่าท้องถิ่นของอุทัย ดุลยเกษม (2552 : 83) ดังนี้ 

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี  
ถูกนําเข้ามาโดยชาวจีนต้ังแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวจีนนิยมนําส้มโอไปบูชาบรรพบุรุษเนื่องจาก
ชาวจีนเช่ือว่าส้มโอเป็นพลไม้มงคล ในสมัยนั้นส้มโอยังเป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศโดยส้มโอ
เคยถูกใช้เป็นเครื่องเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างไทยกับอเมริกาเม่ือปีพ.ศ.2450 ส้มโอจึงมี
คุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ทุนทางด้านมนุษย์ สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านคชัยศรีมีปราชญ์ชาวสวนส้มโอท่ีมีความรู้ มีความ
เช่ียวชาญ มีประสบการณ์สูงท่ีถ่ายทอดส่งต่อกันมาต้ังแต่รุ่นสู่รุ่น สามารถส่งต่อความรู้ ประสบการณ์
ไปยังคนรุ่นต่อไปได้ สามารถเป็นวิทยากรชุมชนท่ีถ่ายทอดความรู้ในการปลูก การดูแลรักษาส้มโอ  
ซ่ึงเป็นทุนทางมนุษย์ที่สําคัญ 
 ทุนด้านทรัพยากร แม่นํ้านครชัยศรีเกิดจากการทับถมกันของตะกอนปากแม่นํ้าหลาย
สาย ความจืดเค็มกับนํ้าจืดและน้ําเค็มมาบรรจบกันพอดี ประกอบกับดินซ่ึงเป็นดินเปรี้ยว เป็นดินเลน
ท้องนามาก่อนจึงมีธาตุอาหารมาก ทําให้ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีมีรสชาติหวานอร่อย จนได้รับการ
ยอมรับให้เป็น “ผลไม้บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์” 

ทุนสติปัญญา เกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีมีการลองผิดลองถูก มีการ
ทดลองปลูกส้มโอจนสั่งสมเป็นประสบการณ์ มีการประยุกต์พืชสมุนไพรมาใช้เป็นยากําจัดศัตรูพืชแทน
การใช้สารเคมีอย่างเดียวเพื่อเป็นการลดต้นทุน และเพ่ือสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนส้มโอ  

ทุนเงินตรา ส้มโอเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดนครปฐม มีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามา
รับซ้ือในสวนส้มโอ และมีนําไปขายตามสถานท่ีต่างๆ ส้มโอเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะส้มโอพันธ์ุทองดีที่มีเป็นที่นิยมส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศมากท่ีสุด ทําให้เกษตรกร
ชาวสวนส้มโอมีรายได้สําคัญจากการปลูกส้มโอ 

วิถีภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอนครชัยศรีจึงนับว่าเป็นภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่าของท้องถิ่น  
เป็นฐานการพัฒนาภูมิปัญญาของประเทศเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาวิถีชาวสวนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีต่อไป 
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ตารางท่ี 21 แสดงภูมิปัญญาด้านคุณค่า 
 

ภูมปิัญญาด้านคุณค่า รายละเอียด ภูมปิัญญาและ
การจัดการตัวเอง 

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีมีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ เรื่องราวของส้มโอจากอดีต
สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของไทยและ
จีนผ่านวิถสี้มโอมาจนถึงปัจจุบัน

ภูมิปัญญาทางด้านคุณค่า
ของส้มโอสะท้อนให้
ชาวสวนส้มโอตระหนักถึง
วิถีชีวิตการทําสวนส้มโอ
ของตนเองให้มีสํานึกรักใน
อาชีพ การเห็นคุณค่า 
ความสําคัญของการทําสวน 
ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวน
ส้มโอธํารงรักษา อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูสวนส้มโอของตนเอง
ท้ังในยามปกติและเมื่อเกิด
เหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย
เม่ือปีพ.ศ.2554 ชาวสวน
ส้มโอกยั็งคงปลูกส้มโอ
ทดแทนต้นเดิมท่ียืนต้นตาย 

ทุนทางด้านมนุษย์ มีปราชญ์ชาวสวนส้มโอลุ่มแมน่้ํานครชัยศรี 
ท่ีมีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญในการทําสวนสม้โอมา
ยาวนาน 

ทุนด้านทรัพยากร มีความได้เปรียบเชิงพื้นท่ีท่ีเป็นดินตะกอน
แม่น้ําพัดพาธาตุอาหาร ความอุดมสมบูรณ์ 
ของดิน น้ํา ทําให้ปลูกส้มโอที่มรีสชาติดีมี
ความเป็นเอกลกัษณ์จนได้รับการยอมรับให้
เป็น “ผลไม้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”

ทุนสติปัญญา เกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแมน่้ํานครชัยศรี
มีประสบการณย์าวนาน สามารถ
ประยุกตใ์ช้ความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ทาง
การเกษตรมาผสมผสานกัน 

ทุนเงินตรา ส้มโอเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีช่ือเสยีงของ
จังหวัดนครปฐม เป็นท่ีต้องการของตลาด
ต่างประเทศทําให้เศรษฐกิจของชาวสวน  
ดีขึ้น

 
ภูมิปัญญาด้านความเชื่อของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

ส้มโอมีความเกี่ยวพันกับประเพณีจีน ตามความเช่ือของชาวจีนจะนิยมบริโภคส้มโอกัน
มากและมีความเช่ือว่าส้มโอเป็นผลไม้มงคลโดยชาวจีนจะนิยมนําส้มโอมาไหว้บูชาบรรพบุรุษและ  
ใช้ไหว้ในเทศกาลไหว้พระจันทร์เนื่องจากมีความเช่ือว่าหลังจากไหว้ ถ้าผ่าผลส้มโอออกแล้วกลางลูก
แห้ง ไม่มีนํ้าจะเป็นเครื่องหมายของโชคดี ชาวจีนยังถือว่าส้มโอเป็นราชาแห่งผลไม้ในช่วงเทศกาลไหว้
พระจันทร์ เนื่องจากคําว่าส้มโอในภาษาจีนอ่านว่า “อ้ิว” ซ่ึงพ้องเสียงกับคําภาษาจีนที่แปลว่า 
“คุ้มครอง” และด้วยรูปทรงกลมจะพ้องกับภาษาจีนที่แปลว่า “อยู่พร้อมหน้า” ด้วยเหตุนี้เองส้มโอ  
จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของ “ความอยู่พร้อมหน้า” และ “ความเป็นสิริมงคล” ในพิธีไหว้พระจันทร์ 
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เม่ือนําส้มโอมาทานคู่กับขนมไหว้พระจันทร์ รสชาติจะเข้ากันได้ดีและคล่องคอมากย่ิงขึ้น (สุชาติ  
เลียงเเสงทอง, 2558 : ออนไลน์) ส่วนความเช่ือของสตรีที่ยังไม่แต่งงานจะนําส่วนของส้มโอมาทาหน้า
เช่ือว่าทําให้ผิวพรรณผุดผ่อง และถ้ากินส้มโอในคืนน้ันจะทําให้ตาเป็นประกายสวยงาม นอกจากนั้น 
ยังใช้ส้มโอเป็นสัญญลักษณ์แทนศีรษะของชาวจีนที่เสียชีวิตในการกู้ชาติ (นิดดา หงส์วิวัฒน์ และ  
ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, 2550 : 225-229)   

ในปัจจุบันก็ยังมีชาวบ้านในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองที่สืบเช้ือสายมาจาก
ประเทศจีน ยังคงมีพิธีบูชาบรรพบุรุษตามแบบคนจีน และมีประเพณีต่างๆ เช่น เช็งเม้ง ตรุษจีน  
สารทจีน ที่จะต้องมีส้มโอเป็นผลไม้สําคัญในการประกอบพิธีเซ่นไหว้ ในสมัยก่อนชาวจีนจะนิยมส้มโอ
พันธ์ุขาวพวงเนื่องจากผลส้มจะมีจุก ส้มโอพันธ์ุขาวพวงจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศฮ่องกง ประเทศจีน ประเทศไต้หวัน แต่ปัจจุบันชาวสวนไม่ค่อยนิยมปลูกส้มโอ 
พันธ์ุขาวพวงแล้วเพราะขายไม่ค่อยได้ราคา ชาวสวนส้มโอจึงนิยมปลูกส้มโอพันธ์ุทองดีเพ่ือส่งไปขาย
ตลาดต่างประเทศ ส้มโอพันธ์ุทองดีจะมีลักษณะกลมแบน เน้ือส้มโอจะมีสีแดงอมชมพูซ่ึงเป็นสีที่  
ชาวจีนเช่ือว่าเป็นสีที่มีความเป็นมงคล  

 
ตารางท่ี 22 แสดงภูมิปัญญาด้านความเช่ือ 
 

ภูมปิัญญาด้านความเชื่อ รายละเอียด ภูมปิัญญาและ
การจัดการตัวเอง 

ผลไม้สําหรับไหว้บูชา 
บรรพบุรุษ 

-ชาวจีนถือว่าสม้โอเป็นสัญลักษณ์ของความ
เป็นสริิมงคล

ความเช่ือของชาวจีนท่ีเชื่อ
ว่าส้มโอเป็นผลไม้มงคล
โดยเฉพาะส้มโอพันธุ์ทองดี
ทําให้ชาวสวนสม้โอนิยม
ปลูกส้มโอพันธุท์องดีเพ่ือ
จําหน่ายส้มโอออกไปสู่
ตลาดต่างประเทศ
โดยเฉพาะในแถบเอเชีย 
ได้แก่ ประเทศจีน ฮ่องกง 
ไต้หวัน ทําให้เกษตรกรมี
รายได้ ส้มโอจึงเป็นผลไม้
เศรษฐกิจท่ีมีช่ือเสียงของ
พ้ืนท่ี 

ผลไม้สําหรับไหว้ในเทศกาล
ไหว้พระจันทร์ 

-ส้มโอเป็นสัญลกัษณ์ของความอยู่พร้อม
หน้า และความเป็นสริิมงคล 
-ถ้าผ่าผลส้มโอออกแล้วกลางลกูแห้ง ไม่มี
น้ําจะเป็นเครื่องหมายของโชคดี

ผลไม้ท่ีบํารุงความงาม -สตรีท่ียังไม่แต่งงานจะนําส่วนของส้มโอมา
ทาหน้าเช่ือว่าทําให้ผิวพรรณผดุผ่อง 
-หากกินส้มโอในคืนวันไหว้พระจันทร์จะทํา
ให้ตาเป็นประกายสวยงาม 

ผลไ ม้ เชิ งสัญลั กษณ์แ ห่ ง
ความกล้าหาญ 

ส้มโอเป็นสัญญลักษณแ์ทนศีรษะของชาว
จีนท่ีเสียชีวิตในการกู้ชาต ิ
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ภูมิปัญญาด้านทักษะ ความรู้ของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
 ชาวสวนส้มโอลุ่ มแ ม่น้ํ านครชัยศรีส่ วนใหญ่เ ป็นผู้ที่ มีความรู้  ความเ ช่ียวชาญ  
มีประสบการณ์สั่งสมสืบทอดส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เรียกได้ว่า มีความเป็นปราชญ์ชาวบ้าน  
ซ่ึงเกษตรกรชาวสวนส้มโอแต่ละคนจะมีเทคนิคเฉพาะตนในการดูแลรักษาส้มโอ และมีการแสวงหา
ความรู้ในลักษณะต่างๆ สําหรับนํามาปรับใช้ในการดูแลสวนส้มโอของตนเองจําแนกได้ ดังน้ี 
 ทักษะความรู้ที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ชาวสวนส้มโอในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและ
ตําบลทรงคนองมีการประกอบอาชีพทําสวนส้มโอมาช้านาน มีการสืบทอดส่งต่ออาชีพการทําสวน 
ส้มโอจากรุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกหลาน ในช่วงเวลาท่ีพ่อแม่เข้าไปทําสวนส้มโอในสวนพ่อแม่จะฝึกให้
ลูกหลานตั้งแต่ยังเด็กเข้าไปทําสวนกับพ่อแม่ทําให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ซึมซับ เทคนิควิธีการทําสวนของ
พ่อแม่เป็นการถ่ายทอดวิชาการทําสวนให้กับลูกหลานได้เติบโตมาเป็นชาวสวนที่มีคุณภาพจากการ 
ลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing)  
 ทักษะความรู้จากประสบการณ์ การลองผิดลองถูก ในการดูแลรักษาส้มโอน้ัน เกษตรกร
ชาวสวนอาศัยทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความชํานาญเฉพาะตนโดยมีการลองผิดลองถูกจนได้
ทักษะความรู้ใหม่ที่เหมาะสมในการดูแลส้มโอ การที่เกษตรกรชาวสวนส้มโอจะมีความชํานาญน้ัน
จะต้องมีการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต่อเน่ืองมานานหลายปีจึงจะเกิดความเชี่ยวชาญเป็นการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีความรู้เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากการสังเกตุ การแก้ไขปัญหาจากการทําสวนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ โรค และแมลงที่มีการพัฒนาขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 ทักษะความรู้จากกลุ่มเพื่อนชาวสวนด้วยกัน ชาวสวนส้มโอจะมีกลุ่มเพ่ือนชาวสวน
ด้วยกัน จะมีสถานที่พบปะกันทุกเช้าในร้านกาแฟที่ตลาดดอนหวายโดยมาชาวสวนจะมาน่ังด่ืมกาแฟ 
พูดคุย พบปะหารือ แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ปัญหาต่างๆ ในการดูแลส้มโอที่สามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์ มีความรู้ใหม่ๆ เทคนิควิธีการเฉพาะตนจะมีการซักถาม แบ่งปันให้ความรู้ระหว่างกัน
โดยท่ีไม่หวงความรู้  

ทักษะความรู้จากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากการสัมภาษณ์เกษตรกรชาวสวน
ส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง มีชาวสวนท่ีเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ 
ที่อาจยังมีประสบการณ์การทําสวนไม่มากนักและหลายท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ มีการศึกษาสูงในระดับ
ปริญญาตรี ชาวสวนเหล่าน้ีจะมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาส้มโอ มีการซักถามพูดคุยกับร้านค้าที่จําหน่ายปุ๋ยหรือจําหน่ายสารเคมีที่ใช้ดูแลส้มโอ
เพ่ือให้ได้ปุ๋ยหรือสารเคมีที่ได้ผลดีและราคาไม่แพงแล้วนําความรู้น้ันมาปรับใช้ในการดูแลรักษาสวน 
ส้มโอของตนเอง 
 ทักษะความรู้จากการเข้ารับการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่างๆ  
มีหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด ได้เข้า
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มาจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตร มีการพาไปศึกษาดูงาน และสาธิตเทคนิควิธีการต่างๆ ใน
การดูแลรักษาสวนส้มโอให้กับเกษตรกรชาวสวนส้มโอในพื้นที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองอยู่
ตลอดโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญมาบรรยายให้ความรู้ซ่ึงมีเกษตรกรชาวสวนส้มโอ
หลายท่านสนใจเข้ารับการอบรมและนําความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาปรับใช้กับสวนส้มโอของ
ตนเอง แต่มีเกษตรกรชาวสวนส้มโอบางคนท่ีไม่เห็นความสําคัญกับการจัดอบรมต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐเพราะเห็นว่าเป็นความรู้ที่ตนเองรู้อยู่แล้วจึงไม่ค่อยได้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานเหล่าน้ี 
 ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองส่วนใหญ่  
เป็นผู้ที่มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญที่สั่งสม สืบทอดต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่นนานนับ
สิบปี เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน 
นอกจากนั้นการแสวงหาความรู้ของเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีเป็นการแสวงหา
ความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด มีความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long 
Learning) ของเกษตรชาวสวนส้มโอท่ีควรค่าแก่การธํารงรักษาและสืบสานเป็นแหล่งการเรียนรู้  
ภูมิปัญญาวิถีชีวิตเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีต่อไป 
 
ตารางท่ี 23 แสดงภูมิปัญญาด้านทักษะความรู้ 
 

ภูมปิัญญาด้านทักษะ 
ความรู้ 

รายละเอียด ภูมปิัญญาและ
การจัดการตัวเอง 

ทักษะความรู้ท่ีสืบทอดต่อ
กันมาจากบรรพบุรุษ 

-มีการสืบทอดสง่ต่ออาชีพการทําสวนส้มโอ
จากรุ่นพ่อแม่สูรุ่่นลกูหลาน สืบทอดส่งต่อ
กันมาจากรุ่นสู่รุน่ 
-การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 
(Learning by doing) จากการติดตามพ่อ
แม่ไปช่วยทําสวนทุกวัน 

ชาวสวนส้มโอลุม่แม่น้ํา
นครชัยศรีมีองค์ความรู ้ 
ภูมิปัญญา ประสบการณ์ 
ความเช่ียวชาญท่ีสั่งสมมา
นานเป็นการเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติจริง 
(Learning by doing) การ
เรียนรู้ตลอดชีวติ (Life 
long Learning) ท่ีสามารถ
จัดการตนเองในการดแูล
รักษาสวนส้มโอให้คงอยู่
ต่อไป 

ทักษะความรู้จาก
ประสบการณ์ การลองผิด
ลองถกู 

-ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความชํานาญ
เฉพาะตนจากการลองผิดลองถูกจนได้
ทักษะความรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมในการดูแล 
ส้มโอ  
-การสั่งสมประสบการณก์ารเรยีนรู้ท่ี
ต่อเนื่องมานานหลายปีจึงจะเกิดความ
เช่ียวชาญเป็นการเรยีนรู้ตลอดชีวิต (Life 
long Learning)
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ตารางท่ี 23 แสดงภูมิปัญญาด้านรู้ (ต่อ) 
 

ภูมปิัญญาด้านทักษะ 
ความรู้ 

รายละเอียด ภูมปิัญญาและ
การจัดการตัวเอง 

ทักษะความรู้จากกลุ่มเพ่ือน
ชาวสวนด้วยกัน 

ชาวสวนส้มโอจะมีกลุ่มเพ่ือนชาวสวน
ด้วยกัน ท่ีสามารถพดูคุย พบปะหารือ 
แบ่งปันข้อมูลขา่วสาร ปัญหาต่างๆ ในการ
ดูแลส้มโอสามารถแบ่งปันประสบการณ์  
มีความรู้ใหม่ๆ  

 

ทักษะความรู้จากการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการ
อ่านหนังสือ การซักถามพูดคุยกับร้านค้า 
ท่ีจําหน่ายปุ๋ยหรือจําหน่ายสารเคมีท่ีใช้ดูแล
ส้มโอแลว้นําความรู้นั้นมาปรับใช้ในการ
ดูแลรกัษาสวนส้มโอของตนเอง 

ทักษะความรู้จากการเข้ารับ
การอบรมท่ีจัดโดย
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนต่างๆ 

-มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาจัดอบรมให้
ความรู้ทางด้านการเกษตร โดยเชิญ
วิทยากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญมา
บรรยายให้ความรู ้
-มีการพาไปศึกษาดูงาน และสาธิตเทคนิค
วิธีการต่างๆ ในการดูแลรกัษาสวนส้มโอ
ให้กับเกษตรกรชาวสวนส้มโอ 

 
ภูมิปัญญา และการจัดการตนเองระยะการเตรียมการเริ่มต้น 

การทําสวนส้มโอของชาวสวนส้มโอนครชัยศรีในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้เก่า  
(ที่เป็นทักษะและภูมิปัญญาเดิม) และความรู้ใหม่ซ่ึงเป็นความรู้ที่ได้รับการเติมเต็มทางวิชาการและการ
เรียนจากประสบการณ์ชาวสวนส้มโอด้วยกันเอง ภูมิปัญญาที่เป็นวิถีการปฏิบัติที่บ่งบอกถึงความเป็น
เอกลักษณ์และวิถีการดํารงชีพของชาวสวนส้มโอ มีดังน้ี 

การขยายพันธุ์ โดยบริบทพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองที่ชาวสวนสืบทอด 
การทําสวนหลายช่วงอายุคน และมีภูมิปัญญาการปลูกส้มโอส่งต่อให้กับลูกหลานแบบรุ่นต่อรุ่น  
การขยายพันธ์ุภายในสวนจะอาศัยประสบการณ์และภูมิปัญญาเฉพาะตน แต่ละครอบครัวจะมีทักษะ
และเทคนิคท่ีแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนโดยท่ัวๆ ไปก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เฉพาะการ
ขยายพันธ์ุส้มโอในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองมีหลากหลายวิธีการ เริ่มต้ังแต่การ  
เพาะเมล็ด การทาบกิ่ง และการตอนก่ิง ส่วนใหญ่ชาวสวนจะนิยมการตอนกิ่งเพราะง่ายต่อดูแล  
จะได้ต้นส้มโอที่ไม่กลายพันธ์ุ ชาวสวนส้มโอนิยมตอนก่ิงในช่วงฤดูฝนเน่ืองจากมีนํ้าอุดมสมบูรณ์  
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ไม่ต้องเสียเวลารดนํ้า กิ่งตอนงอกรากได้ง่ายเนื่องจากอากาศมีความช้ืนสูง ส่วนข้อเสียของการตอนกิ่ง  
คือ ต้นที่ได้จะอายุไม่ยืน อ่อนแอต่อโรคได้ง่าย และไม่มีรากแก้ว  

 
“....การตอนก่ิงจะได้พันธ์ุแท้ ต้นไม่สูงจนเกินไปจะเก็บเกี่ยวได้มาก ถ้าใช้เมล็ดปลูกต้นจะสูง

การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะยาก ต้นจะกลายพันธ์ุได้....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 27 กันยายน 2556) 
 
โดยท่ัวไปแล้วอุปกรณ์ที่ชาวสวนส้มโอใช้ในการตอนกิ่ง ประกอบด้วย มีด ถุงพลาสติก ขุย

มะพร้าวหรือกาบมะพร้าว เชือกฟาง เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานที่มีอยู่ในชีวิตประจําวัน ดังน้ี      
1. มีด ต้องใช้มีดที่คมสําหรับนํามาคว่ันกิ่งเนื่องจากการคว่ันกิ่งจะต้องคว่ันกิ่งให้เรียบ 

ไม่ให้เปลือกชํ้าจะทําให้รากออกได้ง่าย 
2. ถุงพลาสติก สําหรับใส่ขุยมะพร้าว  
3. ขุยมะพร้าวหรือกาบมะพร้าว แช่น้ําไว้บีบพอหมาด ไม่แฉะและแห้งเกินไป 
4. เชือกฟาง สําหรับมัดถุงพลาสติกหลังจากใส่ขุยมะพร้าวแล้ว                                      
การคัดเลือกก่ิงตอน โดยธรรมชาติของการคัดเลือกก่ิงชาวสวนจะให้ความสําคัญกับการ

เลือกกิ่งพันธ์ุที่ดีในการตอนกิ่งมีความสําคัญมาก เกษตรกรชาวสวนส้มโอจะคัดเลือกต้นพันธ์ุที่ดี มี
ลักษณะเด่น ผลส้มสวย ออกลูกดก ทรงสวย กิ่งตอนจะต้องไม่อ่อนและไม่แก่จนเกินไป สมบูรณ์
แข็งแรง มีคุณภาพ ไม่มีโรคและแมลง ซ่ึงทั้งหมดจะส่งผลต่อการปลูกในระยะยาว 
 

“....การตอนกิ่งจะต้องเลือกต้นที่สมบูรณ์ ออกลูกดก เลือกก่ิงท่ีเพสลาด ไม่แก่ไม่อ่อน
จนเกินไป เลือกก่ิงท่ีสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรือแมลงกัดกิน ไม่เอาก่ิงกระโดง เพราะจะออกลูกช้า....” 
(ปราชญ์ชาวบ้าน, 4 ตุลาคม 2556) 
 

วิธีการตอน สิ่งท่ีชาวสวนต้องใส่ใจคือความละเอียดอ่อนในทุกกิจกรรมท่ีทํา ซ่ึงนอกจะ
เป็นความรู้ทางวิชาการแล้วต้องระมัดระวังเพ่ือไม่ให้กิ่งเสียหาย เช่น การตอนก่ิงนํามีดท่ีคมคว่ันก่ิง 
จากนั้นลอกเปลือกออก ใช้สันมีดขูดท่อนํ้า ท่ออาหารท้ิง ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วัน จึงนํากากมะพร้าวมาหุ้ม 
วัสดุในการหุ้มก่ิงตอนมี 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดแรกนําขุยมะพร้าวป่นแช่นํ้า บีบพอหมาดๆ นําไปใส่ถุง และผูก
ถุงให้แน่น การตอนต้องผ่าจากข้างบนลงล่างแล้วใส่ขุยมะพร้วไว้ในกิ่งตอน จากน้ันนําเชือกมาผูกหัวผูก
ท้าย ส่วนชนิดท่ีสอง นํากาบมะพร้าวแช่น้ําประมาณ 20 วันถึง 1 เดือนให้น่ิม แล้วนํามาทุบให้น่ิมให้กาบ
มะพร้าวขยายใหญ่แล้วนํามีดมาสับตรงส่วนหัวและส่วนท้ายให้มีขนาดใหญ่กว่าแผลที่คว่ัน จากน้ันนํา
ดินเหนียวมาหุ้มแผลแล้วนํากาบมะพร้าวมาหุ้มอีกครั้ง นําพลาสติกมาหุ้ม แล้วนําเชือกมัดส่วนหัวและ
ส่วนท้ายให้แน่น ในการตัดก่ิงตอนนั้น ส้มโอพันธ์ุขาวนํ้าผึ้งทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ส่วนส้มโอพันธ์ุทองดี
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ทิ้งไว้ประมาณ 45 วันถึงออกราก เม่ือรากแก่จนเป็นสีเหลืองจึงจะตัดก่ิงนํามาชํา โดยชําในถุงพลาสติกท่ี
ใส่ขุยมะพร้าวป่นท่ีแช่นํ้าหมาดๆ หรือข้ีเถ้าแกลบทิ้งไว้ประมาณ 20 วันถึง 1 เดือน รากจะงอกออกมาเต็ม
ถุงจึงนําไปปลูกได้ 

“....ภูมิปัญญาชาวบ้านในการตอนกิ่ง เม่ือตัดกิ่งมาแล้วนําเอากระสอบปุ๋ยมาห่อก่ิงพันธ์ุไว้แล้ว
นําไปเก็บในท่ีเย็นๆ เช่น ในห้องนํ้าสัก 3-4 วัน แล้วนําออกไปชําหรือปลูกเลยจะทําให้ใบไม่ร่วง เปอร์เซ็นต์
การรอดจะเยอะ ถ้าเอาไปชําแล้วปลูกเลย ใบจะร่วงมากทําให้ต้นกิ่งพันธ์ุเฉา....” (ปราชญ์ชาวบ้าน,  
7 พฤศจิกายน 2556) 

ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีโดยปกติแล้วแม้ว่าจะปลูกส้มโอเป็นจํานวนมากและเป็น
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ นอกจากนี้ยังปลูกพืชหมุนเวียนอ่ืนๆ ด้วย เช่น มะนาว กล้วย ขนุน มะม่วง  
เป็นต้น ดังน้ันจึงมีทักษะในการขยายพันธ์ุด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการประหยัดต้นทุนในการทําสวน  
อีกท้ังวิธีการต่างๆ ยังเป็นเทคนิคพ้ืนฐาน อุปกรณ์ต่างๆ สามารถซ้ือในตลาดหรือบางสวนจะปลูกด้วย
ตนเอง นับว่าเป็นแนวทางการจัดการตนเองอย่างหนึ่งเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต  
 
ภูมิปัญญาการเลือกพื้นที่ปลูกส้มโอ 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตจากการที่ผู้ วิจัยได้ลงพ้ืนที่ ตําบลบางเตย และตําบล  
ทรงคนอง เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษซ่ึงอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช
นานาชนิดโดยเฉพาะส้มโอ แม้ว่าส้มโอจะสามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
แต่ในการปลูกส้มโอหากสามารถเลือกพ้ืนที่ปลูกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมได้แล้วนับว่าเป็น
ประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมจะทําให้ส้มโอเจริญเติบโตดี  
สามารถดูแลรักษาได้ง่าย ช่วยประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนในการผลิตได้มาก ให้ผลผลิตสูง ผลผลิตมี
คุณภาพดี และส่งผลไปถึงราคาของผลผลิตอีกด้วย ดังนั้นก่อนปลูกส้มโอจะต้องพิจารณาเลือกพ้ืนที่
และสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมดังนี้ 

ลักษณะของดิน พ้ืนที่ ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองมีทุนศักยภาพด้านพ้ืนที่  
ที่สมบูรณ์เนื่องจากมีอาณาเขตอยู่ติดกับแม่น้ํานครชัยศรี พัดพาตะกอนดินมาทับถม นําพาธาตุอาหาร
ต่างๆ อุดมสมบูรณ์ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ดินดํานํ้าชุ่ม” หรือ “นํ้าไหลทรายมูล” พ้ืนดินในบริเวณนี้เป็น
ดินเหนียว ดินช้ันบนมีลักษณะการทับถมเป็นช้ันๆ ดินช้ันล่างจะมีสีนํ้าตาลปนเหลือง ด้วยพ้ืนท่ีนี้เป็น
พ้ืนที่ราบลุ่ม มีการสะสมของตะกอน มีนํ้ากร่อยท่ีเหมาะกับการปลูกส้มโอซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจของ
จังหวัดนครปฐม แต่ข้อเสียของพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองคือเป็นพ้ืนที่น้ําท่วมถึงได้ง่ายจึง
ต้องมีการทําสวนแบบยกร่องเพ่ือป้องกันน้ําท่วมสวนส้มโอ เน่ืองจากต้นส้มโอหากน้ําท่วมแม้จะเป็น
ระยะเวลาสั้นๆ ส้มโออาจตายได้ 
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“....ดินในพื้นที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองเป็นดินตะกอนท่ีมีสารอาหารมาทับถม  
อุดมสมบูรณ์ ปลูกอะไรก็งอกงามอยู่แล้ว ภูมิปัญญาการเลือกบริเวณที่จะปลูกส้มโอชาวสวนจะมีวิธีการ
เลือกดินท่ีมีหญ้าขึ้นงาม แสดงว่าดินต้องสมบูรณ์....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 2 กันยายน 2556) 

 
    ลักษณะของน้ํา สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองเป็นพ้ืนที่
ลุ่มติดกับแม่นํ้านครชัยศรี การทําสวนส้มโอเป็นการทําสวนแบบยกร่องซ่ึงจะมีร่องนํ้าสําหรับรดนํ้า  
ต้นส้มโออุดมสมบูรณ์ การรดนํ้าต้นส้มโอเกษตรกรชาวสวนในปัจจุบันจะใช้เรือรดน้ําสําหรับรดนํ้า  
ต้นส้มโอ เกษตรกรชาวสวนส้มโอจะรดนํ้าต้นส้มโออย่างสมํ่าเสมอ ต้นส้มโอท่ีปลูกใหม่ในเดือนแรก
ชาวสวนจะรดนํ้าวันเว้นวัน ต้นส้มโอที่โตอายุประมาณ 3 เดือนข้ึนไปจะรดนํ้าประมาณ 2-3 วันต่อ  
1 ครั้ง หากรดน้ํามากเกินไปส้มโอจะแฉะ รากจะเน่า ส้มโอที่ปลูกใหม่ๆหากรดน้ําน้อยเกินไปใบส้มจะ
เห่ียว ชาวสวนจะสังเกตจากลักษณะใบส้มโอหากใบส้มเริ่มเห่ียวจะต้องรีบรดนํ้า ชาวสวนจะเร่ิมปลูก
ส้มโอต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายนเนื่องจากเป็นช่วงหน้าฝนส้มโอจะรอดมาก หากปลูกในหน้าแล้ง
ส้มโอจะร้อนมาก ส้มโอเสี่ยงที่จะตายสูง ต้องนําทางมะพร้าวมาบังร่มให้ต้นส้มโอ 
 

“....ถ้าร้อนจัดเกินไปต้องรดนํ้าให้ถี่ขึ้นจากที่รดนํ้า 2-3 วันก็อาจจะเว้นวันเดียว ถ้าหน้าหนาว
เป็นหน้ากักนํ้าประมาณ 20-30 วัน แล้วขึ้นน้ําก็คือรดน้ําเพ่ือให้ส้มแตกใบอ่อน และออกดอกสมํ่าเสมอ....” 
(ปราชญ์ชาวบ้าน, 15 ตุลาคม 2556) 
 

พ้ืนที่สวนส้มโอนครชัยศรี โดยเฉพาะเขตตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง ในช่วงของ
เดือนธันวาคม ซ่ึงเป็นช่วงฤดูหนาว ชาวสวนจะทําการกักน้ําสวนส้มโอประมาณ 20-30 วันเพ่ือให้ 
ดินแห้ง หลังจากน้ันประมาณเดือนมกราคมจะต้องขึ้นนํ้าทุกวันเพ่ือเป็นการเร่งส้มโอให้แตกยอด  
ออกดอก และให้ผลผลิต ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรเองต้องดูแลเป็นพิเศษด้วย นอกจากนี้แล้วพ้ืนที่
ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองเป็นพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม จะมีความเสี่ยงน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมซ่ึงจะส่งผลให้ดอกที่กําลังออกไม่สามารถติดผลได้ หรือต้นจะสลัดดอกร่วงหมด และ 
เป็นความเสี่ยงอย่างย่ิงต่อการทําสวนในปัจจุบัน 

ลักษณะและทิศทางของลม รอบสวนส้มโอต้องปลูกไม้ยืนต้นช่วยกันลม ชาวสวนจะนําไม้มา
ปักยึดต้นส้มโอให้แน่นเพ่ือป้องกันต้นส้มโอโยกจะทําให้รากคลอนต้นส้มโอจะโทรม 
     การคมนาคม สมัยก่อนเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจะใช้การขนส่งส้มโอ  
ทางเรือเน่ืองจากยังไม่มีถนนตัดผ่าน ชาวสวนจะใช้เส้นทางการขนส่งทางเรือขนส้มโอไปตามแม่นํ้า  
ลําคลอง ทําให้การขนส่งส้มโอมีความยากลําบากมากเพราะในช่วงฤดูแล้งนํ้าในลําคลองแห้ง เรือไม่สามารถ
แล่นออกจากคลองได้ ต้องรอเวลาที่น้ําขึ้นซ่ึงอาจเป็นช่วงเวลาดึกเกษตรกรชาวสวนจึงจะสามารถใช้เรือ
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ขนส่งส้มโอออกไปได้ แต่ในปัจจุบันถนนตัดเข้ามาถึงสวนส้มโอในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง
แล้วทําให้การขนส่งส้มโอมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมาก 
 

การเตรียมพื้นที่ปลูก สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีส่วนใหญ่สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม 
ริมฝั่งแม่นํ้า เป็นดินเหนียวและเป็นบริเวณท่ีนํ้าท่วมถึง ชาวสวนส้มโอจึงนิยมทําสวนแบบยกร่องให้
เป็นแปลงขึ้นให้ระดับดินสูงกว่าพ้ืนที่ราบทั่วไป เพ่ือให้รากส้มโอกระจายได้ลึก ระหว่างแปลงดินจะมี
ร่องนํ้าท่ีสามารถเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยระบายนํ้าออกในช่วงฤดูฝน  
 

“....การยกร่องสวนต้องยกให้สูงไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไป ลักษณะนูนหลังเต่า เพ่ือไม่ให้  
นํ้าแฉะขัง รากส้มโอจะเน่าได้ การเตรียมดินต้องตากดินให้แห้งประมาณ 1-2 เดือน ตากดินให้สุกจะทําให้
ดินโปร่งและร่วนซุยรากส้มโอก็จะไปหาอาหารได้ง่าย ถ้าไม่สุกดินจะทึบแน่น รากส้มโอจะไปหาอาหาร
ลําบาก ทําให้ส้มโอแคระแกรน....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 7 พฤศจิกายน 2556) 

 
การเตรียมพ้ืนที่ของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีในการยกร่องสวนสําหรับปลูกส้มโอ

น้ัน ชาวสวนจะมีการเตรียมพ้ืนที่โดยจ้างรถไถ รถแมคโครหรือรถแทรกเตอร์มาเกลี่ยดิน ปรับดินให้เสมอ 
แล้วปล่อยนํ้าเข้าไปแช่ดินให้ท่วมพ้ืนที่ประมาณ 1-2 เดือน จากนั้นดูดนํ้าออกไปจากพ้ืนที่ให้หมดแล้ว  
ตากดินให้แห้ง แล้วนํารถไถมาไถหน้าดินให้ดินฟู เม่ือไถดินแล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนให้ดินสุกหรือร่วน
แล้วนํารถแมคโครมายกร่องสวน ให้มีลักษณะนูนหลังเต่าเพ่ือให้นํ้าระบายได้ดี จากน้ันโรยปูนขาวเพ่ือปรับ
ปรับปรุงดินให้ดินมีค่าเป็นกลางประมาณ pH6- pH7 หากไม่ใส่ปูนขาวดินจะเป็นกรด หากใส่ปูนขาว  
มากเกินไปดินจะเป็นด่าง หลังจากน้ันตากดินให้สุกประมาณ 1 เดือน แล้วขุดหลุมเตรียมพร้อมสําหรับ
ปลูกส้มโอ ตากดินไว้อีก 1 เดือน แล้วใส่ปุ๋ยคอก ใช้จอบคลุกเคล้าและกลบลงไป แล้วนํากิ่งพันธ์ุที่เตรียมไว้
มาปลูก เม่ือปลูกแล้วนําไม้มาดามเพ่ือกันโยก กิ่งพันธ์ุที่นํามาปลูกควรชําไว้ประมาณ 1 เดือนจึงนํามาปลูก
เน่ืองจากรากจะได้ออกมาสมบูรณ์เม่ือปลูกแล้วต้นส้มจะไม่เฉา 
 

“....หน้าแล้งต้องเลี้ยงหญ้าไว้ในร่องสวนเวลารดนํ้าหรือฝนตกจะได้กันการชะล้างหน้าดิน  
ดินดีและปุ๋ยก็จะหายลงไปในนํ้าหมด ทําให้ 1-2 ปีต้องมีการโกยดินเพ่ือเอาดินเหลวท่ีมีความสมบูรณ์ขึ้นไป
บนร่อง ยิ่งมีใบไม้หมักด้วยย่ิงดี....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 7 พฤศจิกายน 2556) 
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ตารางท่ี 24 สรุปการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการจัดการตนเองจากการทําสวนส้มโอช่วงการเตรียมการ 
 

ข้ันตอนทํา
สวนส้มโอ 

ภูมปิัญญา และ
การจัดการตนเอง 

รายละเอียด ตัวอย่างของรายละเอียด         
ภูมปิัญญาและการจัดการตัวเอง 

การขยายพันธุ ์ การประยุกต์ หรือ
ปรับความรู้เก่าและ
ความรู้ใหม่เข้า
ด้วยกัน 

จัดการตนเองดว้ยการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่
ธรรมชาติเป็นวตัถุดิบใน
การขยายพันธุ ์

-การตอนกิ่ง (การใช้อุปกรณ์ง่ายๆ ท่ี
มีอยู่แล้ว และวตัถุดิบท่ีมีอยู่ตาม 
ธรรมชาติและท้องถิ่น เช่น ขุย
มะพร้าว ถุงพลาสตกิ เชือกฟาง) 
-การคัดเลือกกิ่ง (กิ่งท่ีอยู่กลางพุ่ม 
อายุประมาณ 1 ปี ไม่แก่ไม่อ่อน
เกินไป มีใบยอดคลี่เต็มท่ี และ
เจริญเติบโตจนเป็นใบแกแ่ลว้) 

การเลือกพื้นท่ี
ปลูกส้มโอ 

การอนรุักษ์ และใช้
ต้นทุนของพื้นท่ีเดิม  
การใช้ความรู้เดมิใน
การใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่า 

พ้ืนท่ีตําบลบางเตยและ
ตําบลทรงคนองเป็น
พ้ืนท่ีเกาะคล้าย
กระเพาะหมูรองรับ
ตะกอนท่ีเป็นแร่ธาตุจาก
แม่น้ํานครชัยศรี มีความ
อุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ 
การรับรูถ้ึงสภาพของ
พ้ืนท่ีจะทําให้การจัดการ
สวนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและลด
ปัญหาต้นทุนได้เป็น
อย่างมาก 

-การเลือกลักษณะของดิน เลือกพื้น
ท่ีดินโปร่ง ดินรว่นซุย มีอินทรีย์วัตถุ
อยู่มาก ระบาดน้ําได้ (ยกร่อง)  
-ลักษณะของนํ้า การเลือกช่วงฤดู
หนาวในการกันนํ้าเข้าสวนเพือ่เป็น
การเร่งส้มโอให้ออกดอก  
-ทิศทางลม การปลกูไม้กันลมเพื่อ
ปะทะลมไว้รอบแปลง เช่น กล้วย 
ขนุน กระจายห่างรอบส้มโอเพือ่ลด
แรงปะทะของลม 
-การคมนาคม ใช้เรือในการรดนํ้า 
ส้มโอและเป็นเส้นทางลําเลียงส้ม
ออกสู่ตลาด 
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ตารางที่ 24 สรุปการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการจัดการตนเองจากการทําสวนส้มโอช่วงการเตรียมการ (ต่อ) 
 

ข้ันตอนทํา
สวนส้มโอ 

ภูมปิัญญา และ
การจัดการตนเอง 

รายละเอียด ตัวอย่างของรายละเอียด         
ภูมปิัญญาและการจัดการตัวเอง 

การเตรียม
พ้ืนท่ีปลูกส้มโอ 

การอนรุักษ์
ประสบการณเ์ดิมใน
การปลูกสวนสม้โอ 

อนุรักษ์รูปแบบการปลูก
ส้มโอ ควบคุมระบบการ
เข้าออกของน้ํา และเป็น
แนวป้องกันนํ้าในช่วงน้ํา
มาก 

-การเตรียมพื้นท่ีในท่ีลุ่ม ยกร่องเป็น
แปลงให้ระดับดนิสูงกว่าพื้นราบ
ท่ัวไป รากส้มโอจะสามารถหย่ังลึก
กว่าปกติ และระหว่างร่องนํ้าจะ
สามารถเก็บกกัน้ําเพ่ือใช้เวลา
ต้องการนํ้า 
-การเติมพ้ืนท่ีในท่ีลุ่ม เป็นการขุดดิน
ช้ันล่างท่ีขุดขึ้นมากลับขึ้นไว้ด้านบน
ส่วนหน้าดินท่ีอุดมสมบรูณ์จะถูก
กลับ เป็นการรปูแบบของการพลกิ
ดินท่ีมีสภาพเปน็กรดขึ้นมารับ
ออกซิเจนและแสงแดดเพ่ิมความ
อุดมสมบูรณข์องดิน 

 
ภูมิปัญญาและการจัดการตนเองระยะการปลูก 

 
ระยะการปลูก ระยะการปลูกส้มโอควรมีระยะห่างประมาณ 5 เมตร เน่ืองจากดินเริ่ม

เสื่อมเพราะปลูกส้มโอมาหลายรุ่น การท่ีดินเสื่อมทําให้ต้นส้มโอต้นเล็กลงกว่าสมัยก่อนท่ีดินยังมีความ
อุดมสมบูรณ์ต้นส้มโอจะมีต้นใหญ่จึงต้องปลูกให้มีระยะห่าง แต่ปัจจุบันดินไม่สมบูรณ์ต้นส้มโอจะมี
ขนาดไม่ใหญ่มาก การปลูกให้มีระยะถ่ีขึ้นทําให้ไม่เสียเนื้อท่ี 

 
“....การปลูกส้มปลูกกลางร่อง ระหว่างส้มข้างร่องจะปลูกหมากหรือต้นทองหลาง เพ่ือบังร่ม 

เราสามารถเก็บหมากไปขายได้ ส่วนทองหลางใบร่วงก็เป็นปุ๋ยได้ หรือปลูกกล้วยไว้เก็บผลผลิตได้ สมัยก่อน
ดินยังไม่โทรมจะปลูกห่างประมาณ 6 เมตร เพราะส้มงามมาก แต่เด๋ียวน้ีลดระยะเหลือ 5 เมตร เพราะดิน 
ไม่สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน ต้นส้มจะต้นเล็กไม่งามเหมือนแต่ก่อน....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 5 ตุลาคม 2556) 

 
การเตรียมหลุมปลูก สวนส้มโอในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองเป็นการทําสวน

แบบยกร่อง การเตรียมหลุมปลูกส้มโอชาวสวนจะขุดหลุมปลูกกลางร่องเป็นแถวเดียว เพ่ือจะได้
สะดวกในการดูแล โดยขุดหลุมปลูกขนาดกว้าง ยาว และลึกประมาณ 50 เซ็นติเมตร หรือจะขุดหลุม
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ปลูกใหญ่กว่าน้ีเพ่ือจะได้ปรับปรุงดินในหลุมปลูกให้ดี เน่ืองจากดินปลูกแบบยกร่องน้ีเป็นดินช้ันล่างซ่ึง
ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ สําหรับความลึกของหลุมปลูกน้ันให้ดูระดับนํ้าในหลุมปลูกเป็นหลัก คือเม่ือขุด
หลุมปลูกแล้วท้ิงไว้ 1-2 วันนํ้าจะซึมเข้ามาในหลุมปลูก ให้ถือระดับน้ําเป็นเกณฑ์ ไม่จําเป็นต้องขุดลึก
ไปกว่าระดับนํ้า เพราะว่ารากส้มโอไม่สามารถเจริญผ่านระดับน้ําน้ีได้ แต่จะแผ่ขยายออกด้านข้างแทน
ดินที่ขุดข้ึนมาจากหลุมปลูกน้ันให้ตากแดดท้ิงไว้ประมาณ 1-2 เดือน เพ่ือให้แสงแดดฆ่าเช้ือโรคเชื้อรา
และแมลงท่ีอาศัยอยู่ในดิน เม่ือดินแห้งสนิทแล้วทุบย่อยดินให้ละเอียดแล้วผสมด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 
หรือเศษใบไม้ หญ้าแห้ง 10-20 กิโลกรัมต่อหลุม รองก้นหลุมด้วยเศษใบไม้ผุแล้วจึงกลบดินที่
คลุกเคล้าดีแล้วน้ันลงไปในหลุม รดนํ้าหรือปล่อยท้ิงไว้จนดินยุบตัวดีแล้วจึงลงมือปลูก ควรกลบดินจน
เป็นโคกให้สูงจากปากหลุมประมาณ 30-50 เซ็นติเมตร เพราะเม่ืออยู่ไปนานๆ โคกดินน้ีจะยุบตัวตํ่าลง
ใกล้ระดับปากหลุม ทําให้น้ําไม่ขังแฉะบริเวณโคนต้น แต่ถ้าไม่ยกโคกนี้ให้สูงขึ้นไว้ในไม่นานดินบริเวณ
โคนต้นจะยุบตัวลงอยู่ระดับที่ตํ่ากว่าปากหลุมทําให้เกิดนํ้าขังจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคโคนเน่าราก
เน่าได้ง่าย จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวสวนส้มโอได้กล่าวถึงภูมิปัญญาในการเตรียมหลุมปลูก ดังนี้ 

 
“....ขุดหลุม กว้าง ยาว ลึก 50 เซ็นติเมตร แล้วนําดินช้ันหน้าระยะ 10 เซ็นติเมตรที่เป็นดินดี

นําไปวางไว้แถบนึง แล้วนําดินก้นหลุมระยะ 40 เซ็นติเมตร วางไว้อีกแถบนึง แล้วตากดินไว้ประมาณ
เดือนนึง ให้ดินสุก ใช้ปุ๋ยคอกใส่โรยหน้าดินที่ขุดข้ึนมากองไว้ นําดินช้ันหน้า 10 เซ็นติเมตรไปไว้ก้นหลุม
เพ่ือนําดินสมบูรณ์ไปอยู่ก้นหลุม แล้วเอาดินท่ีเหลือ 40 เซ็นติเมตรไปกลบด้านหน้า ที่ทําแบบนี้เพราะดินดี
จะได้ไปอยู่ก้นหลุม ส่วนดินที่เอาไว้ข้างหน้าเราสามารถใส่ปุ๋ยคอกบํารุงได้...” (ปราชญ์ชาวบ้าน,  
15 ตุลาคม 2556) 

 
การปลูกส้มโอ 

      การเตรียมตันพันธุ์ การปลูกส้มโอชาวสวนนิยมใช้ต้นพันธ์ุที่ได้จากการตอน เน่ืองจาก
ให้ผลผลิตเร็ว ต้นไม่สูง ทรงต้นเป็นพุ่ม สะดวกในการดูแลรักษา และต้นที่ได้ไม่กลายพันธ์ุ แต่ข้อเสีย
ของการใช้ต้นพันธ์ุจากก่ิงตอนคือ อายุไม่ยืนและอ่อนแอต่อโรค ส่วนแหล่งต้นพันธ์ุที่ชาวสวนนํามาใช้
ปลูกน้ันส่วนใหญ่ได้มาจากการตอนกิ่งจากต้นพันธ์ุในสวนของตนเอง จากสวนของญาติพ่ีน้อง และ
จากการซ้ือกิ่งพันธ์ุมาจากร้านท่ีจําหน่ายกิ่งพันธ์ุส้มโอ การซ้ือต้นพันธ์ุมาปลูกส่วนใหญ่เกษตรกร
ชาวสวนจะซ้ือจากแหล่งจําหน่ายท่ีคุ้นเคยท่ีเช่ือถือได้ เพราะถ้าได้ต้นพันธ์ุที่ไม่ดีมาปลูกจะทําให้
เสียเวลา เสียเงินทุน การคัดเลือกก่ิงพันธ์ุสําหรับนํามาปลูกชาสวนส้มโอจะคัดเลือกก่ิงพันธ์ุจากต้นที่
สมบูรณ์ ต้นส้มโอท่ีออกลูกดก ส้มโอมีรสชาติดี ปราศจากโรคและแมลง สมคิด เทียมรัศมี (2548 :  
39-41) ได้อธิบายวิธีการปลูกส้มโอซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
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1. นําต้นพันธ์ุที่เตรียมไว้วางไว้บริเวณใกล้ปากหลุมปลูกจนครบทุกหลุม 
2. การถอดภาชนะชําต้นพันธ์ุออก ถ้ากิ่งตอนชําอยู่ในถุงพลาสติกให้ใช้มีดหรือของมีคม

ค่อยๆ กรีดเอาถุงพลาสติกออก ถ้ากิ่งตอนชําอยู่ในภาชนะที่ผุได้ เช่น ตะกร้า กระชุ ชะลอม เข่งเล็กๆ 
ฯลฯ ก็ไม่จําเป็นต้องแกะออกเพราะรากจะแทงออกข้างนอกได้เอง หากต้นพันธ์ุอยู่ในกระถางถอด
ออกโดยใช้วิธีประคองกระถางให้เอียงแล้วใช้นิ้วหรือไม้ดันเศษกระเบ้ืองจากก้นกระถางจะทําให้ดินใน
กระถางเคลื่อนท่ีแล้วควํ่ากระถางโดยใช้มือรับต้นพันธ์ุและดินไว้ นําต้นพันธ์ุออกจากกระถางโดยที่ดิน
ไม่แตก หรือถ้าหากนํากระถางไปแช่น้ําสักครู่ก่อนก็จะถอดดินออกจากกระถางง่ายขึ้น การถอด
ภาชนะออกนี้ควรทําด้วยความระมัดระวัง พยายามอย่าให้ดินแตกหรือรากชํ้าหรือรากขาด เพราะถ้า
รากของต้นพันธ์ุไม่สมบูรณ์หรือขาดไปจะทําให้ต้นส้มโอโตช้า  

3. การวางต้นพันธ์ุลงปลูกในหลุม ซ่ึงสามารถทําได้ 2 แบบ คือ 
3.1 การปลูกให้กิ่งพันธ์ุต้ังตรง ต้ังกิ่งให้ตรง 90 องศา นํากิ่งพันธ์ุที่ชําไว้มาแกะ

ถุงพลาสติกออก นําไปวางลงไปในหลุม ต้ังต้นตรง 90 องศา แล้วกลบดินพอท่วมราก แล้วนําไม้รวก
มาปักหลัก ถ้าต้นเล็กปักหลักเดียว ถ้าต้นใหญ่ปักสองหลักแล้วเอาเชือกฟางผูกให้แน่นกันต้นส้มโอโยก
เวลาลมพัดแรง การปลูกแบบต้ังตรงเป็นที่นิยมกันทั่วไปในปัจจุบัน การปลูกแบบน้ีเพ่ือให้ได้ต้นส้มโอ 
มีโคนเดียว บริเวณโคนต้นไม่ทึบมาก ทําให้แดดส่องถึงพ้ืนได้ง่าย อากาศถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลด
การระบาดของโรคและแมลงได้มาก การดูแลรักษาสามารถทําได้ง่าย การปลูกแบบน้ีทําให้ต้น  
สูงขึ้นมาก่อนแล้วจึงแตกทรงพุ่ม เน่ืองจากต้ังต้นพันธ์ุให้ ตรงฮอร์โมนจากยอดจะลงมาคุมตามิให้  
แตกกิ่งเร็ว จนกว่ายอดอยู่สูงมากแล้วฮอร์โมนคุมตาจะลงมาไม่ค่อยถึง ตาจึงแตกเป็นกิ่งได้  

 3.2 การปลูกให้ต้นพันธ์ุเอียง โดยการปลูกให้ต้นพันธ์ุเอียงประมาณ 45 องศา  
เป็นวิธีการปลูกที่ชาวสวนสมัยก่อนนิยมกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ได้กิ่งที่โคนต้นหลายๆ กิ่ง การปลูกแบบน้ีจะ
เห็นว่าต้นโตเร็วในระยะแรกๆ มีพ้ืนที่ให้ผลได้มากกว่า แต่เม่ือต้นมีอายุมากข้ึนโคนต้นจะทึบเกินไป  
ทําให้โคนต้นช้ืนและเป็นที่อยู่อาศัยของโรคแมลง และต้นอาจโค่นล้มได้ง่ายต้องหาไม้มาช่วยค้ํากิ่ง
ใหญ่ๆ ไว้ การปลูกส้มโอในหลายๆ แห่งนิยมปลูกแบบน้ีเพ่ือให้ได้ทรงพุ่มที่เต้ีย ทรงพุ่มใหญ่แต่  
ไม่สูงมาก ทําให้มีพ้ืนที่ติดผลมาก เก็บผลง่าย ปฏิบัติงานต่างๆ บนต้นได้ง่าย แต่ต้องระมัดระวังอย่าให้
โคนต้นทึบและดินโคนต้นช้ืนแฉะ โดยการตัดก่ิงเล็กๆ ที่อยู่ติดดินออกให้หมดให้โคนต้นโปร่งอยู่เสมอ  

หลังจากวางต้นพันธ์ุในหลุมแล้วให้คลี่รากที่ม้วนพันกันให้กระจายออกไปรอบต้นพันธ์ุ  
เพ่ือให้รากเจริญได้เร็วขึ้น ควรทําด้วยความระมัดระวังอย่าให้รากขาดมากเพราะจะทําให้ต้นพันธ์ุชะงัก
การเจริญ เติบโต 
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“....การปลูกแบบเอียง ประมาณ 45 องศา ก่อนปลูกให้แกะถุงพลาสติดออก ต้ังเอียง 45 
องศา กลบดิน ปักหลักให้แน่น การแตกใบอ่อนจะแทงกระโดงข้ึนมา 2-3 กระโดงทําให้แข็งแรง โตเร็ว 
หันปลายยอดไปทางตะวันตก เพ่ือให้หน่อท่ีแทงขึ้นมารับแสงทางด้านตะวันออก...” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 
2 กันยายน 2556) 
  

3. วางต้นพันธ์ุลงปลูกแล้วกลบดินบริเวณโคนต้น ถ้าเป็นกิ่งตอนท่ีไม่ได้ชําควรกลบให้
ระดับของดินอยู่เหนือตุ้มตอนเล็กน้อย ถ้าเป็นกิ่งที่ชําแล้วกลบให้ระดับของดินพอดีกับระดับดินที่ชํา  
ถ้ากลบดินน้อยกว่านี้ไม่ช้ารากจะลอยและล้มง่าย แต่ถ้ากลบดินสูงกว่าระดับดินเดิมจะไม่เป็นผลดี  
คือโอกาสที่รากงอกออกมาเพิ่มเติมตรงส่วนที่พูนดินกลบโคนต้นน้ันมีน้อยมาก และส่วนของลําต้นที่
ถูกดินกลบฝังนี้เป็นสาเหตุสําคัญท่ีจะทําให้เกิดโรคโคนเน่าได้ง่าย และเรื่องน้ีจะสืบเน่ืองไปถึงต้นส้ม 
ที่โตแล้วเม่ือลอกขี้เลนขึ้นมากลบโคนต้นจะทําให้เกิดโรคโคนเน่าได้ง่ายขึ้น การกลบดินบริเวณโคนต้น
จะต้องพิจารณาจากลักษณะของดินด้วย ถ้าเป็นดินทรายหรือดินร่วนให้กลบดินที่โคนต้นให้มีระดับตํ่า
กว่าขอบหลุมเล็กน้อย แต่ถ้าเป็นดินเหนียวนํ้าซึมผ่านได้ยากควรกลบดินโคนต้นให้สูงกว่าขอบหลุม 
เพ่ือป้องกันนํ้าขังนานเกินไป ทําให้ต้นส้มโอชะงักการเจริญเติบโตหลังจากกลบดินแล้วให้กดหรือ
เหยียบดินรอบโคนต้นพอแน่นกระชับ ไม่ควรกดให้แน่นเกินไป 

4. เนื่องจากหลังจากปลูกใหม่ๆ ดินยังไม่จับตัวดี รากก็ยังไม่จับดิน หากโดนฝนหนักๆ 
โดนลมตีแรงๆ ต้นส้มโออาจเอียงได้ง่าย ดังน้ันจึงควรปักไม้หลักขนาดลําไม้รวก  โดยใช้ไม้ที่ไม่มีเหลี่ยม
คมปักชิดโคนต้นแล้วใช้เชือกผูกต้นส้มโอให้ติดกับไม้หลัก ให้ผูกระดับกึ่งกลางของความสูงของ  
ต้นส้มโอเพ่ือป้องกันการโยกของต้นส้มโอเม่ือลมพัด ซ่ึงจะทําให้รากส้มโอเจริญยึดดินในหลุมได้เร็วขึ้น 
เม่ือเห็นว่าต้นต้ังตัวได้และโตพอสมควรแล้วให้แก้เชือกหรือตัดเชือกออกถอนหลักออกไป ระวังอย่าท้ิง
ไว้จนเชือกรัดต้นติดกับไม้หลักจนต้นคอดจะทําให้โตช้า 

5. รดนํ้าให้พอชุ่ม แต่อย่าให้แฉะเกินไปเพ่ือให้ดินกระชับราก รากจะดูดน้ําไปเลี้ยงต้น  
ได้เร็ว ส้มโอจะต้ังตัวได้เร็ว แล้วคลุมโคนต้นส้มโอด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง โดยคลุมให้ห่างจากโคนต้น
ประมาณ 30-50 เซ็นติเมตร ทั้งนี้เพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนของดินบริเวณโคนต้น 

6. พรางแสงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก โดยอาจใช้ทางมะพร้าว ใบกล้วย  
ทางหมาก หรือตาข่ายพรางแสง พรางแสงไว้ประมาณ 1-2 เดือนหรือจนกว่าต้นส้มโอต้ังตัวได้แล้ว  
หรืออาจปลูกไม้บังร่มโตเร็ว เช่น กล้วย ในระยะแรกที่ต้นยังเล็กอยู่ จะช่วยลดการสูญเสียความช้ืน
ภายในสวนได้  นอกจากนี้ถ้าปล่อยให้ต้นส้มโอถูกแสงแดดจัดในระยะปลูกใหม่อาจทําให้ต้นส้มโอ 
ชะงักการเจริญเติบโตและเฉาตายได้ 
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“....ก่อนปลูกส้มโอควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนแกงไว้ก้นหลุมเพ่ือพืชแตก
รากจะได้มีปุ๋ยกินเลย แล้วถึงต้ังกิ่งพันธ์ุแล้วกลบดิน เอาไม้รวกปักยึดต้นให้แน่นไม่ให้ต้นส้มโอล้ม แล้ว  
รดนํ้าตามปกติ พอเร่ิมแตกใบอ่อนต้องใช้สารเคมีฉีดกันหนอนและแมลง...” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 2 กันยายน 
2556) 

 
การให้น้ําส้มโอ 
สมคิด เทียมรัศมี (2548 : 42-53) ได้อธิบายว่าการให้นํ้าส้มโอมีความสําคัญต่อการ

เจริญเติบโตของพืช นํ้าเป็นตัวกลางในการนําเอาอาหารจากดินเข้าสู่รากพืช น้ําเป็นตัวทําละลายท่ี
สําคัญในดินและภายในต้นพืชเอง ช่วยในการละลายธาตุอาหารพืชท่ีอยู่ในดินให้อยู่ในรูปของ
สารละลายที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้ ที่สําคัญคือนํ้าเป็นสารเร่ิมต้นในกระบวนการต่างๆ ทางสรีรวิทยา
และทางชีวเคมีในพืช ทั้งในด้านการสร้างพลังงานของพืชซ่ึงได้แก่ การสังเคราะห์แสง และเป็นตัวพา
ธาตุอาหารเข้ามาในต้นพืช น้ําเป็นส่วนประกอบสําคัญในกระบวนการเคลื่อนย้ายสารจากแหล่งผลิต
ภายในต้นพืชไปยังส่วนต่างๆ ของพืชท่ีต้องการใช้ นอกจากน้ีนํ้ายังช่วยควบคุมอุณหภูมิของต้นพืช
ไม่ให้ร้อนเกินไปจนพืชทนไม่ได้ ส้มโอเป็นไม้ผลท่ีต้องการนํ้ามาก แต่ไม่ชอบนํ้าท่วมขัง ถ้าส้มโอขาดนํ้า
จะมีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต  

สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีมีความได้เปรียบทางด้านพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับแม่นํ้านครชัยศรี  
ซ่ึงเป็นแหล่งนํ้าท่ีอุดมสมบูรณ์ มีปริมาณนํ้าตลอดท้ังปีสําหรับรดน้ําส้มโอ ระยะเวลาในการรดนํ้าส้มโอ
ของชาวสวนจะมีการสังเกตจากใบส้มโอ หากใบส้มโอเร่ิมเห่ียวเฉาแสดงว่าส้มโอเริ่มขาดน้ํา ชาวสวน
จะต้องรีบให้นํ้าส้มโอ แต่หากรดน้ํามากเกินไปส้มโอก็จะแฉะ รากจะเน่า แต่ถ้าให้นํ้าน้อยเกินไปในช่วง
ส้มโอออกดอกผลผลิตจะลดลงมากเน่ืองจากดอกร่วงและผสมไม่ติด ดังนั้นการให้นํ้าส้มโอจึงเป็นสิ่ง
สําคัญท่ีชาวสวนส้มโอจะต้องมีการสังเกตและระมัดระวังเพ่ือให้ได้ส้มโอที่เจริญเติบโต มีผลผลิตที่มี
คุณภาพ 

ผลกระทบเนื่องจากการให้น้ําน้อยหรือมากเกินไป การให้นํ้าส้มโอจะต้องให้อย่าง
สมํ่าเสมอและเพียงพอ ไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพราะไม่เป็นผลดีต่อต้นส้มโอ นอกจากนี้จะต้องให้
นํ้าส้มโอตามระยะการเจริญเติบโตด้วย ยกตัวอย่างเช่น ระยะเริ่มแทงช่อดอก ดอกเริ่มบานผสมเกสร 
และระยะติดผลขนาดเล็ก เป็นระยะท่ีไม้ผลมีการหายใจสูง อาหารที่ได้รับจากใบจะต้องเพียงพอและ
มากกว่าการหายใจ การขาดนํ้าเท่ากับเป็นการยับย้ังการสังเคราะห์แสง เม่ือดอกและผลได้รับน้ําไม่
เพียงพอก็จะร่วงมาก เพราะฉะน้ันในระยะน้ีจะต้องให้นํ้าอย่างเพียงพอ  

การให้น้ําส้มโอที่ยังไม่ให้ผลผลิต เป็นระยะต้ังแต่ปลูกไปจนถึงระยะใกล้ให้ผลผลิต  
เป็นระยะท่ีส้มโอเจริญเติบโตทางด้านทรงพุ่ม ลําต้น ก่ิงก้าน และใบ ในช่วงที่ปลูกส้มโอใหม่ๆ จะต้อง
ให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอทุกวัน วันละครั้ง ถ้าฝนไม่ตกจนกว่าต้นส้มโอจะต้ังตัวได้ หลังจากนั้นเม่ือต้นส้มโอ
ต้ังตัวได้แล้วอาจเว้นการให้นํ้า 1-3 วัน จึงให้นํ้าคร้ังหน่ึง เม่ือต้นส้มโอมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจลดการให้นํ้า
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เหลือเพียง 7 วันต่อครั้ง ทั้งนี้เพ่ือสังเกตสภาพความช้ืนของดินด้วย ถ้าฝนไม่ตกหรือสภาพดินปลูกเป็น
ดินทรายอุ้มนํ้าไม่ดีก็ต้องรดน้ําถี่ขึ้น เพ่ือป้องกันต้นส้มโอขาดนํ้าจนแสดงอาการเห่ียว การให้นํ้าควรให้
ในตอนเช้าจะดีที่สุด ควรให้นํ้าส้มโออย่างสมํ่าเสมอแต่ไม่ควรให้นํ้าจนแฉะ ส้มโอเป็นพืชท่ีต้องการ 
นํ้ามาก หากประสบกับสภาวะฝนทิ้งช่วงจะต้องให้นํ้าแก่ต้นส้มโออย่างเพียงพอ  เพ่ือป้องกันการ 
ชะงักการเจริญเติบโตของกิ่งและใบ การให้น้ําจะเป็นไปเช่นน้ีจนกว่าส้มโอจะมีอายุ 1 ปีขึ้นไปจึงจะ
ปลอดภัย 

ในช่วงที่ต้นส้มโอมีอายุได้ 1-3 ปี การให้น้ําจะเว้นช่วงระยะเวลาที่ห่างออกไป คือจะให้นํ้า
ประมาณ 15 วันต่อครั้ง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาพความช้ืนของดินด้วย การสังเกตลักษณะอาการขาดนํ้า
ของส้มโอน้ันดูได้จากการแสดงอาการท่ีใบ กล่าวคือถ้าใบตกหรือสลดในตอนแสงแดดจัด แต่ใบจะ
กลับมาสดช่ืนในช่วงเวลา 3-4 โมงเย็นแสดงว่าส้มโอเริ่มขาดน้ําแล้ว แต่ถ้าในช่วงเวลา 3-4 โมงเย็นใบ
ยังตกและเหี่ยวสลดอยู่เหมือนเดิม แสดงว่าส้มโอขาดน้ําถึงจุดเห่ียวเฉาแล้ว จะต้องรีบให้น้ํา  
แต่อย่างไรก็ตามการปลูกส้มโอเพ่ือให้ได้ผลผลิตอย่างรวดเร็วและเต็มท่ีน้ันจะต้องให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอ 
ในช่วงฤดูแล้งควรหาฟางหรือหญ้าแห้งมาคลุมบริเวณโคนต้นเพ่ือให้ดินมีความช้ืนอยู่เสมอจะทําให้ต้น
ส้มโอเจริญเติบโตอย่างสมํ่าเสมอและไม่ชะงักการเจริญเติบโต 

 
“....ในช่วงหน้าแล้งการรดนํ้าส้มโอใช้เรือรดน้ํา รดนํ้าส้มโอ 2-3 วันต่อ 1 คร้ัง แต่ถ้าหน้าฝน  

ก็ไม่ต้องรดมาก สังเกตจากลักษณะใบส้มถ้าใบเห่ียวแสดงว่าส้มขาดนํ้า ถ้าใบส้มสดช่ืนก็ไม่ต้องรด  
การรดนํ้าส้มโอมากเกินไปจะทําให้แฉะรากส้มโอจะเน่า ส้มโอจะโทรมทันที รดน้ําน้อยไปก็ไม่ดีใบส้มโอ  
จะเห่ียว ทําให้ส้มโอเฉาโทรมเร็วไม่สมบูรณ์ต้นจะแคระแกรน....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 15 ตุลาคม 2556) 

 
การให้น้ําส้มโอที่ให้ผลผลิตแล้ว  การให้นํ้าส้มโอที่ให้ผลผลิตแล้วนี้สามารถแบ่งออกเป็น 

3 ระยะด้วยกัน คือ 
1. ระยะออกดอก ซ่ึงอาจเป็นระยะก่อนออกดอกเป็นครั้งแรกหรือระยะก่อนออกดอก

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ในช่วงฤดูฝนให้เตรียมการระบายนํ้าออกจากสวน โดยขุดเป็นร่อง
ระบายนํ้ารอบต้นเช่ือมโยงกับร่องระบายน้ําใหญ่แล้วระบายน้ําออกจากแปลงปลูก อย่าปล่อยให้ดินมี
นํ้าขังแฉะเพราะรากจะไม่มีอากาศหายใจและไม่สามารถดูดนํ้าและแร่ธาตุมาเลี้ยงต้นได้ ทําให้ความ
อุดมสมบูรณ์ของต้นลดลง สําหรับต้นส้มโอท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เม่ือทําการตัดแต่งกิ่ง กําจัดวัชพืช 
และให้ปุ๋ยแล้ว ถ้าฝนท้ิงช่วงจะให้นํ้าส้มโอประมาณ 1-3 วันต่อคร้ังขึ้นอยู่กับสภาพความช้ืนของดิน  
เพ่ือให้ต้นส้มโอมีการเจริญและสะสมอาหารอย่างต่อเน่ือง ทั้งนี้เพ่ือจะได้ช่วยกระตุ้นให้ส้มโอออกดอก
ได้เร็วขึ้น 
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 ในช่วงก่อนออกดอกประมาณ 30 วันจะต้องควบคุมการให้นํ้าแก่ต้นส้มโอ เพ่ือให้เกิด
สภาวะแห้งแล้งเพ่ือกระตุ้นให้ต้นส้มโอออกดอก การควบคุมการให้นํ้าส้มโอนี้เป็นการบังคับนํ้า 
เพ่ือช่วยให้ส้มโอออกดอกเร็วขึ้นและสมํ่าเสมอกัน การงดให้นํ้าส้มโอท่ีมีนํ้าอยู่ในท้องรอ่งจะต้องสูบนํ้า
ออกจากท้องร่องเพ่ือให้ต้นส้มโอขาดนํ้าและออกดอกเร็วข้ึน จนกระท่ังต้นส้มโอแสดงอาการเฉาจึง
ปล่อยนํ้าเข้าไปในท้องร่องใหม่ ต้นส้มโอจะรีบดูดนํ้าเข้าไปอย่างรวดเร็ว หลังจากน้ันจะเร่ิมแตกใบอ่อน
พร้อมกับมีช่อดอกออกมาด้วย แต่ถ้าต้นส้มโอได้รับน้ํามากหรือเกิดฝนตกหนักในช่วงที่งดการให้นํ้าน้ี
จะทําให้ส้มโอแตกใบอ่อนแทนการเกิดช่อดอก สําหรับระยะเวลาจากเร่ิมให้นํ้าจนถึงออกดอกจะใช้
เวลาประมาณ 15-60 วัน การควบคุมการให้นํ้าด้วยวิธีนี้สามารถทําให้ส้มโอออกดอกเร็วข้ึนตาม
ต้องการได้ แต่จะเป็นการทําให้ต้นส้มโอโทรมเร็วกว่าท่ีปล่อยให้ส้มโอทยอยออกดอกตามธรรมชาติ 
การควบคุมการให้นํ้าเพ่ือให้ส้มโอออกดอกน้ีส่วนมากจะคํานวณเวลาให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงที่มี
ราคาดีและในเทศกาลต่างๆ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ชาวสวนส้มโอ ดังน้ี 
 

“....การให้น้ําระยะดอกบานต้องงดนํ้างดยา ถ้าฉีดยา รดนํ้า ดอกจะร่วง เกสรจะ 
ไม่ผสมพันธ์ุ ถ้าติดผลอ่อนก็เริ่มให้นํ้าได้แล้ว ช่วงผลอ่อนต้องสเปรย์ยาเพราะจะมีหนอนชอนใบจะ 
กินเซลล์ตามผิวส้มทําให้ลูกบิดเบ้ียว จะมีไรแดงทําให้ลูกเป็นสีแดง ไรขาวทําให้ลูกกลายเป็นสีขาว...” 
(ปราชญ์ชาวบ้าน, 2 กันยายน 2556) 
 

2. ระยะแทงช่อดอก ผสมเกสร และติดผลอ่อน เป็นช่วงที่ต้นส้มโอต้องการนํ้าในปริมาณ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เป็นระยะที่มีการหายใจสูง อาหารท่ีรับจากใบต้องเพียงพอ ถ้าขาดนํ้าในช่วงน้ีจะทําให้
ขบวนการสังเคราะห์แสงลดลง ทําให้ดอกร่วงหรือไม่ติดผลเลย การให้นํ้าในช่วงนี้จะต้องระมัดระวัง
เป็นพิเศษคือ ควรให้นํ้าครั้งละน้อยๆ ก่อน แล้วค่อยเพ่ิมปริมาณให้มากข้ึนตามลําดับ การให้นํ้า
ปริมาณมากในทันทีน้ันจะทําให้ดอกท่ีผสมติดแล้วร่วงหรือผลที่ติดใหม่ๆ ร่วงได้ง่าย และเน่ืองจากต้น
ส้มโอได้ผ่านช่วงแล้งมานานการให้นํ้าในช่วงแรกๆ จึงควรให้แต่น้อยพอดินเปียกก่อน จากนั้นค่อยเพิ่ม
ปริมาณนํ้าให้มากขึ้นเป็นลําดับ ช่วงน้ีชาวสวนส้มโอจะเริ่มดูแลรักษา รดนํ้า ฉีดยากันหนอน กันไร 

3. ระยะที่ผลกําลังพัฒนาจากผลเล็กเป็นผลใหญ่ เม่ือส้มโอเร่ิมติดผลอ่อนจะต้องให้นํ้า
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามขนาดของผลท่ีโตขึ้น จนปริมาณน้ําท่ีให้ถึงระดับปกติคือให้นํ้าเต็มที่ ช่วงที่ส้มโอจะ
ต้องการนํ้ามากที่สุดคือในช่วงที่ผลกําลังพัฒนาไปเป็นผลขนาดใหญ่ ดังน้ันจึงต้องให้นํ้าแก่ส้มโอใน
ปริมาณที่เพียงพอ ผลส้มโอจึงจะพัฒนาจากผลเล็กเป็นผลขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพและรสชาติดี ถ้าส้มโอ
ขาดน้ําในช่วงนี้ผลอ่อนจะไม่เจริญเติบโตเท่าท่ีควร ผลมีขนาดเล็ก การเจริญเติบโตของผลไม่สมํ่าเสมอ
และผลผลิตไม่มีคุณภาพ แต่ถ้าส้มโอได้รับนํ้าในช่วงน้ีมากเกินไปจะทําให้ผลส้มโอมีเปลือกหนา  
รสชาติออกอมเปรี้ยวมากและไม่สามารถควบคุมความหวานได้  ดังนั้นควรให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอและใน
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ปริมาณที่พอเหมาะ และเม่ือใกล้เก็บเกี่ยวผลจะต้องให้น้ําในปริมาณที่ลดลง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการควบคุม
คุณภาพของผลผลิต  

 
“....ช่วงติดผลจะต้องรดนํ้าให้ถี่ขึ้นประมาณ 1-2 วันต่อครั้ง เพราะเริ่มติดผลแล้วต้องรักษา

อย่างดี...” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 2 กันยายน 2556) 
 

รูปแบบการให้น้ําส้มโอ การให้นํ้าส้มโอในสวนที่มีการยกร่องซ่ึงมีน้ําอยู่ระหว่างแปลงนั้น 
จะเรียกว่าเป็นการให้น้ําแบบใต้ผิวดินก็ได้ เพราะน้ําจะซึมเข้าไปในดินของแปลงปลูกให้ต้นส้มโอดูด
เอาไปใช้โดยตรง และการตักรดหรือใช้เรือรดเพ่ือเพ่ิมความช้ืนให้แก่ต้นส้มโออีกก็สามารถทําได้ง่าย  
การสูบน้ําออกจากร่องสวนทําให้เกิดสภาวะแห้งแล้งเพ่ือให้ต้นส้มโอสะสมอาหารก่อนท่ีจะออกดอกก็
สามารถทําได้ง่ายเช่นกัน การปลูกในพ้ืนที่ลุ่มท่ีมีนํ้าขังตลอดทั้งปีจึงได้เปรียบว่าการปลูกในพ้ืนที่ดอน
มาก สามารถบังคับให้ส้มโอออกดอกนอกฤดูได้ เนื่องจากสามารถควบคุมความชื้นในดินได้ง่ายการ
ปลูกในพื้นที่ดอน 

 
การป้องกันน้ําเค็มและน้ําเสีย 
สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจะทําสวนด้วยการยกร่อง เม่ือถึงฤดูแล้งมักจะประสบปัญหา

นํ้าเค็มเอ่อเข้าท่วมสวนอยู่มาก  สวนส้มโอจึงมักจะได้รับความเสียหายจากนํ้าเค็มเป็นประจํา จากการ
สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวสวนส้มโอในกรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ําเค็มไหลเข้ามาในพ้ืนที่ในปริมาณมาก ดังนี้ 

  
“....ถ้าน้ําเค็มเข้ามาในสวนปลายใบจะไหม้ จะทําให้ส้มโอตาย ต้องอุดท่อท้ังข้างนอกและ 

ข้างในท้องร่องไม่ให้น้ําเค็มหรือนํ้าเสียเข้ามาได้ ต้องคอยฟังข่าวจากทางราชการอยู่เสมอจะได้ป้องกัน 
ได้ทัน ...” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 2 กันยายน 2556) 

 
การป้องกันน้ําเค็มและน้ําเสียไม่ให้เข้าทําลายส้มโอมีวิธีการป้องกันดังน้ี 
1. เม่ือเข้าฤดูแล้งให้กักเก็บนํ้าจืดไว้แต่เน่ินๆ ก่อนที่น้ําเค็มหรือน้ําเสียจะเข้ามาถึง แล้ว

สร้างทํานบคันดินรอบสวนเพ่ือกันน้ําเค็มเข้า หม่ันตรวจดินทํานบกั้นน้ําและประตูระบายน้ํา  
(ลูกท่อ) อย่าให้ร่ัวซึม  

2. รดนํ้าให้ส้มโออย่างประหยัดเท่าท่ีจําเป็น เพ่ือให้มีนํ้าจืดใช้อย่างเพียงพอในช่วงที่
นํ้าเค็มเข้าถึง 
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3. ขุดลอกท้องร่องหรือโกยเลนจากท้องร่องเพื่อนํามาคลุมผิวดินบนอกร่อง รวมทั้งหา
กาบมะพร้าว ใบกล้วย ฟางข้าว เศษไม้ หญ้าแห้ง มาคลุมบริเวณโคนต้นเพ่ือรักษาความชุ่มช้ืนในดิน 
เป็นการลดปริมาณการใช้นํ้าลง 

4. เก็บจอกแหน เศษใบไม้ ผลมะพร้าว ที่ร่วงหล่นอยู่ในน้ําในท้องร่องสวนขึ้นไว้บน
อกร่องให้หมด  เพ่ือป้องกันน้ําในท้องร่องเน่าเสีย 

5. หม่ันตรวจนํ้าในคูคลองส่งในบ่อยๆ  หากมีนํ้าจืดเข้าเป็นครั้งคราวให้รีบสูบหรือปล่อย
นํ้าเข้าสวนเพ่ือเก็บกักน้ําไว้ 

6. หม่ันตรวจดูนํ้าจืดในบริเวณสวนที่เก็บกักไว้เสมอ โดยการชิมดูว่ามีรสกร่อยหรือเค็ม 
หรือมีสีสันผิดปกติที่เป็นอยู่หรือไม่ หากมีแสดงว่าคันดินกั้นน้ําหรือประตูระบายนํ้ารั่วซึม ให้รีบทําการ
ซ่อมแซมเสีย 

7. หม่ันตรวจดูอาการของส้มโอในสวนอย่างสมํ่าเสมอ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ใบอ่อน
เริ่มเหี่ยวเฉา ไหม้เกรียม เป็นอาการเริ่มแรกของส้มโอที่ถูกนํ้าเค็มหรือน้ําเสีย ให้รีบแก้ไขโดยหานํ้าจืด
มารดให้ชุ่มโชกเพ่ือลดปริมาณความเค็มหรือนํ้าเสียให้เจือจาง 
 

ปุ๋ยและการให้ปุ๋ยส้มโอ 
ส้มโอควรใส่ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกควบคู่กันไปในระยะท่ีส้มโออายุ 1-3 ปี หรือยังไม่ให้ผล 

ให้ใส่ปุ๋ยคอกเก่าผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมีใช้อัตรา 300-500 กรัมต่อต้นต่อครั้ง โดยใส่  
3-4 คร้ังต่อปี เม่ือส้มโอให้ผลแล้วเม่ืออายุ 4 ปีขึ้นไป การใส่ปุ๋ยจะแตกต่างกันไปตามช่วงของการออก
ดอกติดผล กล่าวคือหลังจากเก็บเกี่ยวผลแล้วจะให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 เพ่ือให้ต้นส้มโอฟื้นตัวจากการ
ออกผลเร็วขึ้น เม่ือส้มโอจะเริ่มออกดอกใหม่ให้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 หรือ 12-24-12 เพ่ือช่วย
ให้มีการสร้างดอกดีขึ้น เม่ือติดผลแล้วประมาณ 30 วัน ขณะที่ผลยังเล็กอยู่ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
เพ่ือช่วยให้การเจริญเติบโตของผลดีขึ้น จนกระท่ังผลมีอายุได้ 5-6 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 เพ่ือ
ช่วยให้ผลมีการพัฒนาด้านคุณภาพของเนื้อดีขึ้น มีความหวานมากข้ึน ส่วนอัตราการใช้ควรพิจารณา
จากขนาดของทรงพุ่มและจํานวนผลที่ติดในแต่ละปี โดยทั่วไปเม่ือต้นส้มอายุได้ 6-7 ปี ก็จะโตเต็มท่ี 
การใส่ปุ๋ยอาจใส่ครั้งละประมาณ 1 กิโลกรัม สําหรับต้นส้มโอท่ีมีการติดผลมาก ควรใส่ปุ๋ยทางใบเสริม 
เพ่ือช่วยให้ผลส้มโอมีคุณภาพดี หรือต้นส้มโอที่มีสภาะโทรมมากๆ จากการท่ีมีนํ้าท่วมหรือน้ําเค็มควร
ให้ปุ๋ยทางใบเสริมจะช่วยให้การฟ้ืนตัวของต้นส้มโอเร็วขึ้น วิธีการใส่ปุ๋ยโรยบนพ้ืนดินภายในบริเวณ
ทรงพุ่ม แต่ระวังอย่าใส่ปุ๋ยให้ชิดกับโคนต้น เพราะปุ๋ยจะทําให้เปลือกรอบโคนต้นส้มโอเน่าและอาจ  
ทําให้ส้มตายได้ (ทวีศักด์ิ ด้วงทอง, 2542 : 13-14)   
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“....ปีนึงใส่ปุ๋ยคอก 1-2 คร้ัง ควรใส่ช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  
ไม่ควรใส่หน้าฝน เพราะจะทําให้แฉะ พอหลังจากนั้นเดือนนึงถึงใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 ประมาณเดือน
ละครั้ง ใส่น้อยๆ แต่ใส่บ่อย ชาวสวนนิยมสเปรย์ปุ๋ยทางใบ ส่วนผสมยาฆ่าแมล เช้ือรา ปุ๋ยเกร็ด  
ผสมลงไปฉีดอาทิตย์ละครั้ง ถ้าโรคแมลงไม่มีก็ไม่ฉีด เริ่มฉีดตอนแตกใบอ่อน การให้ปุ๋ยถ้าจะเร่งต้น 
เร่งใบให้งามใช้ไนโตรเจน ถ้าเร่งดอกใช้ฟอสฟอรัสให้สูง ถ้ามีลูกใกล้จะแก่ใช้โปรแตสเซ่ียมเพ่ือให้
รสชาติหวาน...” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 2 กันยายน 2556) 

 
 ปัจจุบันเกษตรชาวสวนส้มโอส่วนใหญ่ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายท่ีเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี 
ที่ส่งผลต่อสุขภาพของชาวสวนและสุขภาพของผู้บริโภค ชาวสวนส้มโอจึงเริ่มหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
มากขึ้นเน่ืองจากทําจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไม่มีสารอันตราย วิธีการทําไม่ยุ่งยาก สามารถทําได้เอง  
อีกทั้งยังประหยัดต้นทุนมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ประกอบด้วย  

1. ปุ๋ยคอก ได้แก่ ขี้วัว ขี้หมู ขี้นกกระทา ขี้ไก่ ขี้ค้างคาว การใส่ขี้คางคาวทําให้ส้มโอ 
มีรสชาติหวาน ชาวสวนจะใส่ปุ๋ยคอกปีละ 1-2 คร้ัง ปุ๋ยคอกก่อนนําไปใส่ต้นส้มโอจะต้องแห้งหากใส่
ปุ๋ยคอกมากเกินไปทําให้รากส้มโอไหม้  

2. ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขายตามท้องตลาด ตามร้านขายปุ๋ย ปริมาณและระยะเวลาการใส่ปุ๋ยจะ
ระบุอยู่บนถุงปุ๋ย 

3. ปุ๋ยหมัก หมักจากเศษพืชต่างๆ มีหลายสูตร หลายชนิด ต้นส้มโอท่ีมีอายุ 4 ปีขึ้นไป  
ให้ใส่ปุ๋ยหมักรอบทรงพุ่มต้นละประมาณ 5 กิโลกรัม 

4. กระดูกสัตว์บดป่น มีแคลเซ่ียม ทําให้ส้มโอมีรสชาติหวาน ต้นส้มโอแข็งแรง ชาวสวนจะ
ใส่กระดูกสัตว์บดป่นเสริมเข้าไปจะช่วยบํารุงส้มโอให้เจริญเติบโตดี 
  

 “....ใส่ปุ๋ยคอกปีละครั้งพวกข้ีวัว ขี้หมู ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ แต่ปุ๋ยเคมีต้องใส่ 1-2 เดือนคร้ังนึง  
ให้น้อยๆ แต่ให้บ่อยๆ ถ้าใส่มากดินจะจับปึกทําให้ต้นส้มโทรม รากส้มโอชอนไชในดินไม่สะดวก ส้มโอ
ต้องการดินโปร่งๆ การให้ปุ๋ยมีการให้ปุ๋ยทางใบด้วยโดยการฉีด 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง…” (ปราชญ์ชาวบ้าน,  
2 กันยายน 2556) 
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ตารางท่ี 25 สรุปการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการจัดการตนเองจากการทําสวนส้มโอระยะการปลูก 
 

ข้ันตอน
ทําสวน
ส้มโอ 

ภูมปิัญญา และ
การจัดการตนเอง 

รายละเอียด ตัวอย่างของรายละเอียด        
ภูมปิัญญาและการจัดการ
ตัวเอง 

ระยะการ
ปลูก 

การประยุกต์หรอืการ
ปรับใช้รูปแบบการ
ปลูกแบบเดิมและ
ใหม่ 

เข้าใช้พ้ืนท่ีและประยุกต์ใช้ความรู้
ในการปลูกท่ีหลากหลายเพ่ือให้
ผลผลิตด ี

-การเตรียมหลมุปลูก เลอืกช่วง
ฤดแูล้งเพ่ือความสะดวก พื้นไม่
ชุ่มน้ํา ปรับสภาพดินได้สะดวก 
-การเตรียมพันธุ์ เลอืกจากต้น
พันธุ์ท่ีได้จากการตอนกิ่ง จะ
ให้ผลเร็ว สะดวกในการดูแล
รักษา และมีการเตรียมกิ่งพันธุไ์ว้
สํารองเพื่อชดเชยพันธุ์ท่ีอาจตาย 
-ช่วงเวลาการปลูก เลอืกฤดูฝน
เพ่ือลดเวลาในการดแูล 
-วิธกีารปลกู เอยีงประมาณ45 
องคศา เพ่ือให้ได้กิ่งใตโ้คน
หลายๆ กิ่ง และต้นโตเร็วใน
ระยะแรกๆ 

การให้
นํ้าส้มโอ 

การประยุกต์หรอืการ
ปรับใช้วธิีการให้
น้ําส้มโอจะมี
ความสําคัญกบัการ
เจริญเติบโต 

วิธีการให้นํ้าส้มโอถือว่าเป็น
ตัวกลางสําคัญในการเอาอาหาร
จากดินเข้าสู่รากพืช น้ําจะเป็นตัว
ละลายท่ีดีในดินและในพืชเอง 

-การให้น้ําเกษตรกรจะต้องทราบ
ถึงความสามารถในการอุ้มน้ํา
ของดิน และจุดเห่ียวเฉาท่ีระดับ
ความลึกต่างๆ อย่างน้อย 2-3 
จุด โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีราก
หนาแน่นท่ีสุด 
-การให้น้ําต้นสม้โอท่ียังไม่ให้
ผลผลิต ต้องให้สม่ําเสมอวันละ
ครั้ง ถ้าส้มโอตั้งต้นได้แล้วให้ 2-3 
วันต่อครั้ง เม่ือโตแล้วให้ลด
ปริมาณสัปดาห์ละครั้ง 
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ตารางท่ี 25 สรุปการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการจัดการตนเองจากการทําสวนส้มโอระยะการปลูก (ต่อ) 
 

ข้ันตอนทํา
สวนส้มโอ 

ภูมปิัญญา และ
การจัดการตนเอง 

รายละเอียด ตัวอย่างของรายละเอียด         
ภูมปิัญญาและการจัดการตัวเอง 

การให้ปุ๋ยและ
การให้ปุ๋ยส้มโอ 

การประยุกต์หรอื
การปรับใช้วธิีการให้
ปุ๋ยจะมีส่วนสําคัญใน
การให้ความเติบโต
แกส่้มโอและการ
ให้ผลผลิต 

สภาพดินมกีารเสื่อมไป
ตามกาลเวลาและการใช้
งาน การให้ปุ๋ยถือเป็น
การปรับสภาพดิน และ
บํารุงดินเพ่ือให้ได้
สารอาหารท่ีเพียงพอกับ
ส้มโอ 

-ระยะก่อนปลูก ให้ปรับปรุงดินให้
ร่วนซุย โดยการใส่ปุย๋อินทรีย์ เช่น 
ปุ๋ยคอกเก่าๆ ปุย๋หมัก คลุกเคลา้เข้า
กับดิน  
-การใส่ปุย๋ส้มโอที่ยังไม่ให้ผลผลติ 
ต้องให้ท้ังปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกหรือปุ๋ย
หมักควบคู่กันไป และต้องคํานึงถึง
สัดส่วนของธาตไุนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม 
-ช่วยระยะเวลาเก็บเกี่ยวข้อใสปุ่ย
คอก ปุ๋ยหมัก ประมาณ 2-3 บุ้งกี๋ต่อ
ต้น และปุ๋ยเคมท่ีีมีธาตุไนโตรเจนสูง 
ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมปาน
กลาง 

 
ภูมิปัญญาและการจัดการตนเองระยะการหล่อเล้ียงและดูแล 
 

การปลูกพืชแซม 
นอกจากเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจะปลูกส้มโอซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจ 

ในพ้ืนที่แล้ว เกษตรกรชาวสวนมักจะปลูกพืชอย่างอ่ืนแซมลงไปด้วย พืชท่ีปลูกแซมส่วนใหญ่จะเป็น
พืชท่ีโตเร็ว สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวสวนในช่วงที่รอส้มโอเติบโตจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพ.ศ .2554 นํ้าได้ท่วม 
ต้นส้มโอตายเป็นจํานวนมาก ชาวสวนต้องลงทุนปลูกต้นส้มโอใหม่ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 ปี  
จึงจะเก็บเกี่ยวส้มโอไปขายได้ ในช่วงน้ีชาวสวนจะปลูกพืชแซมซ่ึงเป็นพืชท่ีโตเร็ว ออกผลเร็ว สามารถ
นําไปขายได้เร็ว เช่น  กล้วย มะละกอ มะนาว ส้มเขียวหวาน ส้มเช้ง ใบชะพลู หมาก ต้นทองหลาง 
และพืชเหล่าน้ียังช่วยบังร่มเงาให้กับต้นส้มโอที่ยังเล็กอยู่ สําหรับพืชที่ชาวสวนมักปลูกเพ่ือช่วยบัง 
ร่มเงาให้กับต้นส้มโอและยังเป็นปุ๋ยให้กับต้นส้มโอจะเป็นพืชตะกลูลถ่ัว ได้แก่ ต้นทองหลาง ใบของ 
ต้นทองหลางที่หล่นลงมาในดินจะทําให้ดินสมบูรณ์ ชาวสวนจะตัดก่ิงทองหลางแล้วริดใบสําหรับใช้ 
บังหน้าดินเพ่ือป้องกันการชะล้างของหน้าดินและสําหรับเป็นปุ๋ยด้วย ใบทองหลางจะทําให้ดินโปร่ง 
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ดินร่วน เม่ือใบทองหลางร่วงหล่นลงไปในนํ้าผสมกับดินเหลวเม่ือถึงเวลาโกยดินชาวสวนจะสาดใบทอง
ขึ้นมาบนท้องร่องทําให้ดินสมสมบูรณ์ 

การป้องกันและกําจัดวัชพืช 
วัชพืชนับเป็นศัตรูที่สําคัญเน่ืองจากสร้างความเสียหายต่อการทําสวนส้มโอหลายประการ 

เช่น เป็นตัวแย่งนํ้าและธาตุอาหารหรือปุ๋ยของพืช ขึ้นปกคลุมหรือเบียดต้นส้มโอทําให้แดดส่องไม่ถึง
โคนต้นมีความช้ืนบริเวณโคนต้นมากทําให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย วัชพืชทําให้ส้มโอเจริญเติบโตช้าและ
ให้ผลผลิตลดลง ทําให้เข้าไปปฏิบัติดูแลรักษาภายในสวนไม่สะดวก และการปล่อยให้วัชพืชข้ึนรกรุงรัง
ภายในสวนจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงต่างๆ ที่จะเข้าทําลายส้มโอ ดังน้ันการกําจัด
วัชพืชภายในสวนส้มโอจะต้องทําอยู่เสมอ โดยทําการกําจัดอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่เริ่มปลูกเป็นต้นไป  
แต่การกําจัดหญ้าหรือวัชพืชให้หมดไปเลยก็ไม่ดีเช่นกัน ควรให้มีเหลืออยู่บ้างเพ่ือช่วยยึดดินไม่ให้หน้า
ดินพังทลาย รวมทั้งช่วยป้องกันการระเหยของนํ้าได้อีกด้วย แต่หญ้าหรือวัชพืชท่ีเหลือไว้นี้จะต้องตัด
ให้สั้นอยู่เสมอ การกําจัดวัชพืชในสวนส้มโอสามารถทําได้ 3 วิธี โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมตามสภาพการ
ปลูก สภาพพื้นที่และเงินทุน หรือจะใช้หลายวิธีผสมผสานกันก็ได้ (สมคิด เทียมรัศมี, 2548 : 66-82) 

1. วิธีกล เป็นวิธีการกําจัดวัชพืชในสวนส้มโอท่ีทํากันโดยท่ัวไปและทํากันมานานแล้ว เช่น 
การดายหญ้าด้วยจอบบริเวณโคนต้น การใช้มือถอน การตัด การถาง การขุด การกลบ การฟันวัชพืช 
การไถพรวนระหว่างแถวปลูกในขณะที่ต้นส้มโอยังเล็ก และรวมถึงการคลุมวัชพืชด้วยวัสดุ เช่น ฟาง
แห้ง หญ้าแห้ง เป็นต้น การกําจัดวัชพืชโดยวิธีนี้เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืนถือได้ว่าเป็นวิธีที่ได้ผล
แน่นอน เหมาะสมกับการทําสวนส้มโอท่ีมีพ้ืนที่ไม่มากนัก แต่ต้องใช้แรงงานมาก ต้องทําบ่อยคร้ังจึงจะ
ได้ผล การกําจัดโดยวิธีนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้กําจัดวัชพืชบริเวณใต้ทรงพุ่มให้หมดไป ถ้าเป็นวัชพืชต้นใหญ่
ต้องขุดต้นออก  ส่วนบริเวณนอกทรงพุ่มต้นออกไปจะใช้รถตัดหญ้าตัดวัชพืชให้สั้นอยู่ตลอดเวลา และ
นําเศษวัชพืชบนพื้นดินมากองไว้และปล่อยให้เน่าเปื่อยผุพังเป็นปุ๋ยให้กับดินต่อไป 

 
“....ปัจจุบันใช้เครื่องตัดหญ้า ตัดให้เหลือหญ้าประมาณ 1 นิ้วเพ่ือไว้กันการชะล้างหน้าดิน  

ควรเอาใบไม้มาคลุมหน้าดินเพ่ือกันการชะล้างหน้าดิน...” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 15 ตุลาคม 2556) 
 

2. การใช้สารเคมี หรือท่ีเรียกกันว่า ยาฆ่าหญ้า ยาคลุมหญ้า เป็นวิธีการกําจัดวัชพืชท่ี
นิยมกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นวิธีการท่ีได้ผลรวดเร็ว ประหยัดแรงงาน ทําได้สะดวก โดย
เฉพาะที่ใช้กับการกําจัดวัชพืชในแปลงขนาดใหญ่ แต่ผู้ใช้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการใช้และ
เลือกใช้สารเคมีให้ถูกต้องกับวัชพืชท่ีต้องการกําจัด ไม่กระทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโตของส้มโอ 
ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวม และควรใช้ในอัตราความเข้มข้นตํ่า ทั้งนี้เพราะไม่
ต้องการกําจัดให้วัชพืชหมดไปแบบโล่งเตียน แต่ต้องการให้มีหญ้าอยู่บ้างเพ่ือรักษาความชื้นในดินโดย
ไม่เป็นอันตรายต่อต้นส้มโอ  
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3. การปลูกพืชคลุมดิน ในช่วงที่ต้นส้มโอยังมีทรงพุ่มไม่ใหญ่นัก หากไม่มีการปลูกพืช
แซมระหว่างต้นและระหว่างแถวส้มโอควรได้ปลูกพืชคลุมดินไว้ พืชคลุมดินที่นิยมปลูกกันคือพืช
ตระกูลถ่ัว เช่น ถั่วคาโบโลโกเนียม ถ่ัวเซนโตรซีมา ถั่วเพอราเรีย ถั่วพุ่ม ถั่วผี เป็นต้น โดยนําเมล็ดมา
หว่านบริเวณระหว่างต้นและหว่างแถวในช่วงฤดูฝน พืชคลุมดินจะขึ้นคลุมวัชพืชทําให้วัชพืชชะงักการ
เจริญเติบโตและลดปริมาณลง ในที่สุดวัชพืชก็ตายไป แต่ต้องระวังไม่ให้พืชคลุมดินเลื้อยไปพันต้น  
ส้มโอ โดยเฉพาะบริเวณทรงพุ่มต้องคอยตัดคอยถางอยู่เสมออย่าให้พืชคลุมดินขึ้นบริเวณโคนต้น  
เพราะจะทําให้ส้มโอเจริญเติบโตช้าและตายได้ การปลูกพืชคลุมดินโดยใช้พืชตระกูลถ่ัวยังช่วยเพ่ิม 
ธาตุอาหารให้แก่ดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดิน ช่วยให้ดินร่วน ช่วยรักษาความชุ่มช้ืนของดินไว้ ทําให้
ดินไม่แห้งเร็วไม่ต้องให้นํ้าบ่อยๆ ใบพืชคลุมดินที่ร่วงหล่นจะผุพังเป็นปุ๋ยต่อไป ตลอดจนช่วยป้องการ
ชะล้างหน้าดินโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีลักษณะลาดเอียงหรือพ้ืนที่หลังร่อง เม่ือฝนตกหนักย่อมเกิดการ
ชะล้างหน้าดินอย่างรุนแรง ธาตุอาหารพืชที่อยู่ผิวดินหรือปุ๋ยท่ีใส่เพ่ิมให้แก่ดินย่อมถูกชะล้างสูญเสียไป 
ทําให้ส้มโอไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์เพียงเล็กน้อยจากปุ๋ยท่ีใส่ลงไป และพืชคลุมดินนี้เม่ือ
ปลูกไปนานๆ จึงไถกลบดินแล้วปลูกใหม่จะช่วยให้ดินดีย่ิงขึ้น ปัจจุบันการปลูกพืชคลุมดินโดยใช้พืช
ตระกูลถ่ัวนิยมปลูกถ่ัวหลายชนิดรวมกัน เนื่องจากการปลูกพืชตระกูลถ่ัวเพียงชนิดเดียว นอกจากจะ
ได้รับประโยชน์จากพืชคลุมดินไม่เต็มที่แล้ว ยังอาจได้รับความเสียหายจากโรคแมลง และสภาพดินฟ้า
อากาศที่ไม่เหมาะสมกับพืชคลุมดินบางชนิดได้หากปลูกพืชคลุมดินหลายชนิดรวมกัน พืชคลุมดิน 
บางชนิดเจริญเติบโตได้เร็วในปีแรกในขณะท่ีพืชคลุมดินบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีในปีถัดไป ทําให้มีพืช
คลุมดินเป็นระยะเวลาหลายปี 

กําจัดวัชพืชในสวนส้มโอด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง อาจจะไม่สามารถขจัดปัญหาวัชพืชให้หมดไปได้ 
การจัดระบบการควบคุมวัชพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความจําเป็น โดยการนําวิธีการกําจัด
วัชพืชหลายๆ วิธีมาผสมผสาน เช่น การใช้สารเคมีฉีดฆ่าวัชพืชตลอดทั้งสวนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํา เพราะ
นอกจากจะไม่เหลือวัชพืชไว้ปกคลุมรักษาหน้าดินแล้วยังเป็นอันตรายต่อเกษตรกรที่เข้าไปปฏิบัติงาน
และสัตว์เลี้ยง ดังน้ันควรใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชเฉพาะบริเวณรัศมีทรงพุ่ม หรือใช้วัสดุคลุมดินบริเวณ
โคนต้นส้มโอ ส่วนพ้ืนที่ระหว่างต้นและระหว่างแถวให้ใช้รถตัดหญ้าหรือปลูกพืชแซม การปลูกพืช 
คลุมดินควบคู่ไปกับการใช้สารเคมีก็นับว่าเป็นการจัดระบบการควบคุมวัชพืชท่ีได้ผลดี การผสมผสาน
วิธีการกําจัดพืชน้ันไม่มีวิธีการที่ตายตัว แต่อย่างไรก็ดี การจัดระบบการควบคุมวัชพืชท่ีมีประสิทธิภาพ
น้ันต้องคํานึงถึงสภาพพ้ืนที่ ชนิดของพ้ืนที่ปลูก ทรัพยากรในท้องถิ่น ตลอดจนสภาวะการตลาด ทั้งน้ี
เพ่ือให้เสียค่าใช้จ่ายตํ่าท่ีสุดและได้ผลตอบแทนสูงสุด 
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การตัดแต่งก่ิงส้มโอ 
การตัดแต่งกิ่ง หมายถึง การตัดแต่งกิ่งท่ีไม่ต้องการออกหรือตัดแต่งกิ่งเพ่ือให้ได้รูปทรง

ตามท่ีต้องการ การตัดแต่งกิ่งส้มโอแม้ว่าจะไม่สําคัญเหมือนกับการตัดแต่งกิ่งไม้ผลท่ัวไป แต่เกษตรกร
จะต้องทําความเข้าใจเพ่ือประโยชน์ของเกษตรกรเอง เพราะหากปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วจะกระทบต่อ
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของส้มโอ 

ความจําเป็นในการตัดแต่งก่ิง ไม้ผลเกือบทุกชนิดมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องทําการ 
ตัดแต่งกิ่ง ทั้งน้ีเพ่ือตัดแต่งทรงพุ่มให้เหมาะสม ง่ายต่อการดูแลรักษาและออกดอก ฉะน้ันถ้าเอา
หลักการตัดแต่งกิ่งกับไม้ผลท่ัวๆ ไปมาปฏิบัติใช้กับต้นส้มโอจะไม่เหมาะสม เน่ืองจากผลส้มโอที่ติดดี
มักจะอยู่ตามกิ่งเล็กๆ และเป็นกิ่งแก่พอสมควร  ซ่ึงเป็นกิ่งที่ช้ีขนานหรือช้ีลงสู่พ้ืนเล็กน้อย ส้มโอจะไม่
ค่อยติดผลในกิ่งท่ีช้ีต้ังหรือก่ิงที่อวบอ้วน ส้มโอสามารถติดผลได้ไปถึงยอด แต่ที่ไม่นิยมให้ส้มโอติดผลท่ี
ตําแหน่งยอดบนก็เพ่ือป้องกันต้นโทรม เพราะการไว้ผลท่ีตําแหน่งครึ่งต้นส่วนบนน้ันต้นส้มโอต้องเสีย
กําลังในการส่งน้ําและธาตุอาหารไปเลี้ยงผล และหากส้มโอต้นไหนที่ปล่อยให้ติดผลครึ่งต้นส่วนบนเป็น
จํานวนมากๆ จะทําให้ต้นนั้นโทรมหรือถึงตายได้ในเวลาต่อมา ดังน้ันการตัดแต่งกิ่งส้มโอจึงความ
จําเป็นน้อยกว่าไม้ผลอ่ืนๆ ส่วนมากจะตัดแต่งเฉพาะกิ่งกระโดง ก่ิงท่ีเป็นโรค กิ่งแห้ง และก่ิงท่ีตาย
ออกเท่านั้น  เพราะส้มโอจะติดผลตามกิ่งเล็กระดับครึ่งต้นที่กระจายเข้าไปหากิ่งแขนงใหญ่ แต่อย่างไร
ก็ตามควรตัดแต่งกิ่งที่แน่นทึบออกไปบ้างโดยพิจารณาว่ากิ่งน้ันยังให้ผลได้หรือไม่ 

 
“....การแต่งกิ่งทําให้ต้นโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องเข้ามาได้ทั่วถึง ตัดก่ิง

กระโดงออกไปเพราะมันจะไม่ค่อยออกลูก ตัดก่ิงแห้ง กิ่งที่เป็นโรคและแมลงออกไป…” (ปราชญ์
ชาวบ้าน, 15 ตุลาคม 2556) 

 
 ประโยชน์ของการตัดแต่งก่ิง ประโยชน์ที่จะได้รับหลังการตัดแต่งกิ่งแล้วมีดังนี้ 

1. ทําให้ลําต้นมีโครงสร้างที่แข็งแรง การตัดแต่งกิ่งเพ่ือให้ได้โครงสร้างของลําต้นที่
แข็งแรงนั้น  จะต้องทําการตัดแต่งกิ่งต้ังแต่ต้นยังมีขนาดเล็กอยู่ 

2. ทําให้ต้นมีโครงสร้างท่ีเหมาะสมต่อการเข้าไปปฏิบัติงานภายในสวนได้สะดวก ทรงพุ่ม
ไม่สูงหรือเต้ียเกินไป 

3. ทําให้ทรงพุ่มโปร่ง ใบส้มโอสามารถสังเคราะห์แสงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
4. ช่วยลดการระบาดของโรศัตรูพืช เนื่องจากได้ตัดแต่งกิ่งที่มีโรคและแมลงเข้าทําลายท้ิง

ไปแล้ว 
5. ช่วยให้กิ่งท่ีคอยแย่งอาหารลดน้อยลง เพราะกิ่งน้ีจะถูกตัดทิ้งไปเป็นกิ่งท่ีคอยแย่ง

อาหารและไม่ค่อยออกดอกติดผล 
6. ทําให้มีการติดผลกระจายท่ัวต้นสมํ่าเสมอ โดยไม่ติดผลหนักมากไปที่กิ่งใดก่ิงหนึ่ง 
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7. ทําให้ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้จากต้นท่ีมีการตัดแต่งกิ่งมีคุณภาพดีทั้งขนาดและรสชาติได้
ขนาดตามที่ตลาดต้องการ 

8. ทําให้ต้นส้มโอสามารถติดดอกออกผลได้ดีในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวถัดไป  เพราะต้นมี
ความสมบูรณ์  ไม่ทรุดโทรมหลังจากให้ผลผลิตและทําการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว 
 
 วิธีการตัดแต่งก่ิง ต้นส้มโอควรได้รับการตัดแต่งอยู่เสมอต้ังแต่เร่ิมปลูก เพ่ือรักษาทรงพุ่ม
ให้อยู่ในรูปทรงที่ต้องการ ถ้าปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติต้นส้มโอจะแตกกิ่งก้านสาขามากมาย
ไม่ได้รูปทรงตามท่ีต้องการ อาจจะเจริญเติบโตมากเพียงด้านเดียว ทําให้โค่นล้มได้ง่ายเน่ืองจากรับ
นํ้าหนักมากเกินไป หรือใบด้านหน่ึงจรดกันแต่อีกด้านหน่ึงยังห่างอยู่ การตัดแต่งเพ่ือรักษาทรงพุ่มน้ี
นอกจากจะตัดแต่งในระยะแรกหรือระยะต้ังพุ่มแล้ว ในส้มโอท่ีให้ผลแล้วก็ควรตัดแต่งเพ่ือรักษาทรง
พุ่มให้สมดุลกันทุกๆ ด้านอยู่เสมอ นอกจากน้ีส้มโอที่ให้ผลผลิตแล้วจะต้องทําการตัดแต่งกิ่งทุกครั้ง
หลังจากทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว การตัดแต่งกิ่งส้มโอ จะทําการตัดแต่งก่ิงที่มีโรคและ
แมลงทําลาย กิ่งอ่อนแอ กิ่งแห้งตาย กิ่งท่ีเติบโตแข่งกับลําต้น กิ่งกระโดง กิ่งท่ีมีลักษณะไม่ดีและ  
ไม่ติดผล กิ่งท่ีเป็นหน่อข้าง ก่ิงท่ีมีใบน้อยไม่สมบูรณ์ กิ่งท่ีอยู่ตํ่าชิดดินก็ควรตัดออกเพ่ือสะดวกในการ
ใส่ปุ๋ย พรวนดิน และกําจัดวัชพืช กิ่งที่ขดงอ กิ่งที่ไขว้กัน กิ่งที่ขึ้นเบียดเสียดกัน กิ่งที่ขึ้นไม่เป็นระเบียบ 
นอกจากน้ีกิ่งท่ีขึ้นหนาทึบเกินไปก็ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงต้นโปร่งขึ้นเพ่ือให้แสงแดดสามารถส่องถึง  
โคนต้น สามารถป้องกันโรคโคนเน่าได้ 
 

“....กิ่งเล็กใช้กรรไกร ก่ิงใหญ่ใช้เลื่อยโค้งตัดออก แล้วทาปูนแดงที่แผลหรือใช้สีสเปรย์ฉีด 
ที่แผลกันเช้ือโรคเข้า ใช้ปูนแดงดีกว่าจะรัดแผลแน่น ยางส้มจะไม่ไหล จะแห้งสนิทกันเช้ือโรคเข้า  
กันติดเช้ือ…” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 15 ตุลาคม 2556) 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการตัดแต่งกิ่ง ได้แก่ กรรไกรและเลื่อยท่ีคมและสะอาดปราศจากคราบ 
สนิม การตัดแต่งกิ่งเล็กควรใช้กรรไกร สําหรับกิ่งขนาดใหญ่ให้ใช้เลื่อย จะต้องตัดแต่งกิ่งด้วยความ
ระมัดระวัง ควรจะเลื่อยทางด้านล่างของก่ิงก่อนแล้วจึงเลื่อยด้านบนให้เย้ืองไปทางด้านปลายเล็กน้อย 
เพ่ือป้องกันไม่ให้กิ่งที่หักลงมาน้ันฉีกขาด การตัดแต่งกิ่งส้มโอไม่ว่าจะเป็นกิ่งเล็กและก่ิงใหญ่ควรจะตัด
ให้ชิดกับโคนกิ่งให้มากที่สุด หลังจากตัดแล้วให้ใช้สารป้องกันกําจัดเช้ือราประเภทสารประกอบ
ทองแดง หรือปูนแดงที่ใช้กินกับหมาก ผสมกับน้ําเล็กน้อย แล้วใช้ทาตรงรอยแผลที่ตัด เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เช้ือราเข้าทําลายตามกิ่งและลําต้น ส่วนก่ิงท่ีตัดออกจากต้นแล้วควรนําไปเผาให้ไกลจากแปลง
ปลูกหรือฝังในหลุมลึกๆ อย่าท้ิงกิ่งไว้ตามโคนต้น เพราะโรคหลายชนิดสามารถอาศัยอยู่กับกิ่งแห้งตาย
น้ันและสามารถระบาดกลับขึ้นไปยังต้นส้มโอได้อีก (สมคิด เทียมรัศมี, 2548 : 66-82) 
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“....การตัดแต่งกิ่งจะตัดแต่งกิ่งกระโดงคือก่ิงที่ต้ังฉาก กิ่งแห้ง กิ่งที่เป็นโรคและแมลงเพ่ือให้
ต้นโปร่งอากศถ่ายเทได้สะดวก ให้แสงแดดส่องเข้ามาถึง หลังจากตัดก่ิงแล้วต้องทากิ่งที่ตัดด้วยปูนแดงเพื่อ
กันเช้ือเข้า โดยมากเก็บผลผลิตออกแล้วจะเริ่มตัดแต่งกิ่งปีละครั้ง....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 15 ตุลาคม 2556) 

 
การออกดอกติดผล 
ดอกส้มโอเป็นดอกสมบูรณ์เพศ เกิดท่ีปลายกิ่งบริเวณซอกใบ มีทั้งชนิดดอกเดี่ยวๆ และ

ดอกอยู่รวมกัน 2-3 ดอก แต่ทั้งช่อดอกจะมีดอกรวมกัน 2-20 ดอก แต่ละดอกจะมีขนาดใหญ่ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-7 เซ็นติเมตร ส่วนประกอบของดอกมีช้ันกลีบเลี้ยงอยู่นอกสุดซ่ึงมีสีเขียว
อ่อนจํานวน 4-5 กลีบในลักษณะเช่ือมติดกัน ถัดเข้าไปเป็นช้ันของกลีบดอกมีสีขาว จํานวน 4-5 กลีบ 
ความกว้างประมาณ 1.5 เซ็นติเมตร ยาว 3.5 เซ็นติเมตร มีต่อมนํ้ามันท่ีกลีบดอก ต่อจากกลีบดอกเข้า
ไปจะเป็นช้ันของเกสรตัวผู้เช่ือมติดเป็นกลุ่มๆ ประมาณ 4-5 กลุ่ม รวมจํานวนเกสรตัวผู้ประมาณ  
16-26 อัน ล้อมรอบรังไข่ รูปกลมสีเขียวอ่อน ช้ันในสุดเป็นเกสรตัวเมียเป็นท่ีอยู่ของรังไข่ซ่ึงประมาณ 
11-16 ช่อง ก้านเกสรตัวเมียยาวใหญ่ ปลายกลม เม่ือดอกบานมีกลิ่นหอม แม้ว่าส้มโอจะเป็นพืชท่ีมี
ดอกสมบูรณ์เพศ แต่เกสรไม่สามารถผสมภายในดอกเดียวกันหรือภายในต้นเดียวกันได้ เน่ืองจาก 
ส้มโอต้องการผสมข้ามพันธ์ุจึงทําให้เกิดความผันแปรทางพันธุกรรมขึ้น ส้มโอไทยมีความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมซ่ึงสามารถดูได้จากรูปร่าง ขนาดผล สีเนื้อ ความหนาของเปลือก รสชาติ จํานวนกลีบ 
ความหวาน และเมล็ด ตามปกติส้มโอที่ปลูกจากกิ่งตอนจะสามารถให้ดอกได้ต้ังแต่ปีแรกที่ปลูก แต่
ในช่วงต้นอายุ 1-3 ปีแรกยังไม่ควรให้ส้มโอติดผลเพราะต้นยังเล็กอยู่ ถ้าปล่อยให้ติดผลในช่วงนี้จะทํา
ให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ดังนั้นควรตัดดอกท่ีออกมาในช่วงน้ีทิ้งแล้วเริ่มไว้ผลเม่ืออายุประมาณ 4 ปี   

ในฤดูปกติส้มโอที่ปลูกในภาคกลางจะเริ่มออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มีนาคม โดยเฉพาะในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะออกดอกมากที่สุดเรียกว่าส้มปี และจะออก
ดอกประปรายในเดือนอ่ืนๆ เรียกว่าส้มทะวาย ดอกที่ออกมาน้ีจะติดผลแก่ใช้ประมาณ 7-9 เดือน 
ขึ้นอยู่กับว่าเป็นพันธ์ุเบาหรือพันธ์ุหนัก ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนจะเป็นฤดูที่ส้มโอแก่มาก
ที่สุด แต่ส้มโอพันธ์ุขาวทองดีจะแก่ช้ากว่าพันธ์ุขาวพวง และขาวแป้นเล็กน้อยคือจะแก่เก็บได้ราวเดือน
กันยายนถึงตุลาคมเป็นส่วนมาก ในด้านความดกนั้นพันธ์ุขาวพวงและขาวแป้นจะดกมาก การปล่อย
ให้ออกดอกติดผลเองตามธรรมชาติน้ีผลส้มโอจะแก่ไม่พร้อมกัน จะทยอยแก่และทยอยเก็บผลทําให้มี
รายได้อยู่เรื่อยๆ วิธีน้ีอาจจะไม่สะดวกในการปฏิบัติงานภายในสวนบ้างเนื่องจากมีส้มหลายรุ่นหลาย
ขนาดอยู่บนต้นเดียวกัน หากต้องการให้ส้มโอออกสู่ตลาดในคราวเดียวกันและเพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ภายในสวน จะต้องมีการบังคับให้ส้มโอออกดอกโดยการกักนํ้า เพ่ือให้ส้มโอออกดอก
เร็วขึ้นและสมํ่าเสมอกัน โดยให้เก็บผลได้ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ซ่ึงเป็นระยะท่ีส้มโอมีราคาดี
และคุณภาพของผลก็ดีคือมีเมล็ดน้อย รสชาติดีเนื่องจากผลแก่ในช่วงอากาศแล้ง ดังนั้นประมาณเดือน
ธันวาคมของทุกปีให้ทําการกักนํ้าหรือสูบน้ําออกจากสวนจนแห้ง ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 วันจนส้มโอ



 

                  
 

263

แสดงอาการเริ่มเฉามีลักษณะใบห่อ แต่อย่าปล่อยให้เฉามากเพราะส้มโออาจตายได้ ดังนั้นเม่ือเห็นว่า
ใบเร่ิมเห่ียวทั้งต้นแล้วจึงปล่อยน้ําเข้าไปใหม่  และรดนํ้าหลังร่องปลูกวันละ 2 ครั้งในตอนเช้าและตอน
เย็น แล้วท้ิงระยะการรดนํ้าห่างออกไปเรื่อยๆ เป็น 2 วันครั้ง  3 วันครั้ง ตามลําดับ จนถึง 15 วันคร้ัง  
เม่ือเริ่มให้น้ําใหม่ส้มโอจะดูดน้ําเข้าไปอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นส้มโอจะผลัดใบ แตกใบอ่อน และ 
ออกดอก นับจากให้น้ําจนถึงออกดอกใช้เวลาประมาณ 15-60 วัน หลังจากส้มโอติดผลแล้วก็ให้นํ้า 
ไปตามปกติ อย่าปล่อยให้ต้นส้มโอขาดนํ้าเพราะจะทําให้ผลร่วงหรือผลเล็กหรือเนื้อแข็งกระด้าง  
การงดนํ้าจะทําอีกครั้งในระยะ 1 เดือนก่อนเก็บผล เพ่ือให้ผลมีคุณภาพดี ไม่แฉะนํ้า เน้ือแห้งและ
รสชาติหวาน การบังคับให้ส้มโอออกดอกน้ีสามารถทําให้ส้มโออกดอกเร็วตามต้องการ แต่จะเป็นการ
ทําให้ต้นส้มโอโทรมเร็วกว่าการปล่อยให้ส้มโออกดอกตามธรรมชาติ 
 โดยปกติแล้วการออกดอกของส้มโอในแต่ละครั้งจะออกมาเป็นจํานวนมาก จะมีเพียง
บางส่วนเท่าน้ันที่เจริญไปเป็นผล  ส่วนมากจะร่วง แต่การร่วงของดอกในบางครั้งก็มากเกินไป ซ่ึงอาจ
เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันคือ 

1. อุณหภูมิของอากาศ ถ้าในช่วงที่ส้มโอออกดอกมีสภาพอากาศร้อน โอกาสที่ดอกส้มโอ
จะร่วงมีมากขึ้นเท่าน้ัน 

2. ลม ถ้ามีลมพัดแรงในช่วงที่ส้มโอออกดอกจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความช้ืนสัมพัทธ์
ในอากาศ  ทําให้ดอกออกมาคายนํ้ามากเกินไป  ดอกอาจร่วงมากกว่าปกติได้ 

3. นํ้า ในระยะที่ส้มโอออกดอกไม่ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงการให้นํ้าอย่างฉับพลัน  เช่น 
การให้นํ้ามากเกินไป หรือน้อยเกินไป  ซ่ึงอาจจะมีผลต่อการร่วงของดอกได้ 

 
การตัดแต่งผล 
การตัดแต่งผลเป็นการควบคุมการติดผลของส้มโอให้เหมาะสม ทั้งตําแหน่งท่ีติด อายุ และ

ความสมบูรณ์ของต้นส้มโอ ต้นที่มีอายุน้อยหรือต้นที่ไม่สมบูรณ์พอจะไม่ไว้ผลติดกับลําต้นมาก แต่ถ้า
ต้นส้มโอมีความสมบูรณ์ดีจะไว้ผลมากขึ้น การปล่อยให้ต้นส้มโอติดผลมากเกินไปจะทําให้ต้น  
ทรุดโทรม การติดดอกออกผลในปีต่อไปน้อยลง ต้นส้มโอมีอายุสั้นลง ดังน้ันจึงควรพิจารณาการไว้ผล
ให้เหมาะสมกับสภาพต้นเป็นสําคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ผลท่ีมีคุณภาพดี ต้นไม่ทรุดโทรมเร็ว และสามารถ
อกดอกติดผลได้ทุกปี ในช่วงต้นส้มโออายุ 1-3 ปียังไม่ควรปล่อยให้ติดผลเพราะขนาดต้นยังเล็กอยู่  
ถ้าปล่อยให้ติดผลในช่วงน้ีจะทําให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ดังนั้นควรเร่ิมไว้ผลเม่ืออายุประมาณ 4 ปี  
และการพิจารณาจํานวนผลท่ีจะไว้บนต้นนั้นจะใช้อายุของต้นเป็นหลักในการพิจารณาคือ อายุ 4 ปี  
ไว้ผลต้นละ 10-20 ผลต่อปี อายุ 5 ปี ไว้ผลต้นละ 20-30 ผลต่อปี อายุ 6 ปี ไว้ผลต้นละ 30-50  
ผลต่อปี อายุ 7 ปี ไว้ผลต้นละ 50-75 ผลต่อปี อายุ 8-10 ปี ไว้ผลต้นละ 75-100 ผลต่อปี อายุ 10 ปี  
ขึ้นไป ไว้ผลต้นละ 100-120 ผลต่อปี ปริมาณการติดผลของส้มโอแต่ละต้นในแต่ละปีจะมากหรือน้อย
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ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาให้ต้นส้มโอมีความสมบูรณ์ และขึ้นอยู่กับพันธ์ุส้มโอท่ีปลูกด้วย ส้มโอท่ีปลูกกัน
จังหวัดภาคกลางผลผลิตจะเริ่มลดลงเม่ือต้นส้มโออายุประมาณ 10 ปีขึ้นไป เน่ืองจากระดับนํ้า  
ใต้ดินสูง การหาอาหารของรากถูกจํากัดพ้ืนที่ ส่วนส้มโอที่ปลูกในภาคอ่ืนๆ ถ้ามีการดูแลรักษาที่ดี
สามารถให้ผลผลิตได้นาน 15-20 ปี 
 

“....พอลูกออกมาแล้วจะไว้ช่อละ 1-2 ผล นอกน้ันใช้กรรไกรยาวตัดท้ิงหมด เหลือแต่ลูก
สมบูรณ์ ลูกใหญ่ ทรงดีไว้ ตัดลูกท่ีเป็นโรค ลูกเล็ก ไม่สมบูรณ์ออกไป ลูกท่ีอยู่ปลายๆ ยอดๆ จะตัด
ออกเพราะจะถ่วงทําให้ต้นเฉา ไว้มากๆ ลูกจะเล็ก เพ่ือให้ส้มลูกใหญ่ ขายได้ราคา ถ้าเก็บไว้เยอะลูกจะ
เล็กขายลูกเล็กไม่ได้ราคา....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 15 ตุลาคม 2556) 
 
 การตัดแต่งผลส้มโอควรทําสองระยะคือ ระยะแรกเม่ือผลมีขนาดโตประมาณผลหมาก
หรือขนาดเท่าไข่ไก่ และระยะที่สองตัดแต่งเม่ือผลโตขนาดเท่ากําป้ันหรือขนาดผลน้อยหน่า ทั้งน้ี
เพ่ือให้แน่ใจว่าผลที่เหลืออยู่จะไม่ร่วงอีก ในการไว้ผลส้มโอในแต่ละรุ่นนั้นเกษตรกรจะแบ่งความสูง
ของส้มโอออกเป็น 3 ส่วน คือ สวนยอด ส่วนกลาง และส่วนล่าง เพ่ือเป็นการแบ่งเขตการไว้ผลของ  
ส้มโอบนต้น โดยเกษตรกรจะให้ส้มโอติดผลในบริเวณส่วนล่างมากท่ีสุดเพราะส้มโอท่ีผลิตได้จากส่วนน้ี
มีคุณภาพท่ีดีที่สุด และบริเวณส่วนกลางต้นจะให้ไว้ติดผลเล็กน้อยหรือไม่ไว้ผลเลยถ้าส่วนล่างติดผล
มากพอแล้ว แต่สําหรับบริเวณส่วนยอดน้ันจะไม่ปล่อยให้ติดผลเลย เพราะผลที่ได้มีคุณภาพไม่ดี 
 

การเก็บเก่ียว 
ส้มโอท่ีปลูกจากกิ่งตอนจะสามารถให้ดอกได้ต้ังแต่ปีแรกท่ีปลูก แต่ในช่วงต้นอายุ 1-3 ปี

ยังไม่ควรให้ติดผลเพราะขนาดต้นยังเล็ก โดยจะเริ่มไว้ผลเม่ืออายุประมาณ 4 ปี ส้มโอที่ปลูกใน
ประเทศไทยจะออกดอกปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ครั้งที่สองระหว่าง
เดือนสิงหาคม-ตุลาคม ส้มโอจะเจริญเติบโตนับจากช่วงดอกติดผลถึงผลแก่เก็บเกี่ยวได้ใช้เวลา
ประมาณ 7-8 เดือน ส้มโอท่ีออกดอกติดผลชุดแรกจะเจริญเติบโตผ่านช่วงฤดูแล้งและจะเก็บเก่ียวได้
ในช่วงปลายฝนในเดือนสิงหาคม-กันยายน ส่วนส้มโอที่ออกดอกชุดท่ีสองจะเจริญเติบผ่านช่วงฤดู
หนาวและเก็บเกี่ยวได้ในช่วงแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม คุณภาพของส้มโอสองฤดูนี้จะมี
ความแตกต่างกันคือ ส้มโอชุดที่สองจะมีรสชาติเข้มข้นกว่าเพราะมีปริมาณกรดและนํ้าตาลสูงกว่า
เนื่องจากปริมาณนํ้าในผลมีน้อยกว่า แต่ในการผลิตส้มโอคุณภาพดีเพ่ือการส่งออกจะไว้ผลเพียงฤดู
เดียวคือชุดท่ีเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนเท่าน้ัน เพ่ือถนอมไม่ให้ต้นต้องสูญเสียอาหาร
มากเกินไป และเพ่ือสะดวกในการปฏิบัติดูแลรักษา เพราะถ้าปล่อยให้ต้นมีผลผลิตสองชุดพร้อมๆ กัน 
โดยชุดหนึ่งใกล้เก็บเกี่ยวและอีกชุดหน่ึงผลเพ่ิงเริ่มโต จะทําให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการเรื่องการ
ให้นํ้าและการใส่ปุ๋ยตลอดจนการควบคุมแมลงศัตรูพืช ส้มโอเป็นไม้ผลท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีเปลือก
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ค่อนข้างหนา ทนทานต่อการเส่ือมสภาพได้นาน เพราะส่วนของเปลือกน้ีจะป้องกันการสูญเสียนํ้าจาก
ผลส้มโอโดยตรง ดังนั้นการเก็บเกี่ยวส้มโอจะต้องทําการเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีรสชาติที่ดีที่สุด 
 

“....ส้มโอประมาณ 4 ปี ถึงจะเก็บเกี่ยวได้ การเก็บผลต้ังแต่ออกดอกถึงส้มแก่ใช้เวลา
ประมาณ 8 เดือนส้มถึงจะเก็บเกี่ยวได้ ออกดอกปีละ 2 คร้ัง ถ้ามีส้มทะวาย ส้มปีจะออกดอกประมาณ
เดือนธันวาคมถึงมกราคม ส้มทะวายออกประมาณเดือนเมษายน ถ้าส้มปีออกมาทะวายจะน้อย 
ถ้าส้มปีออกน้อยทะวายจะออกมาก....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 15 ตุลาคม 2556) 
 
 อายุการเก็บเก่ียว การเก็บเกี่ยวส้มโอเพ่ือให้ได้รสชาติที่ดีจะต้องเก็บผลส้มโอเม่ืออายุ 
6.5-7.5 เดือน เพราะเป็นระยะที่ผลส้มโอมีปริมาณนํ้าตาลเพ่ิมข้ึนถึงจุดสูงสุด ประกอบกับส้มโอ  
ในระยะน้ีมีปริมาณกรดลดตํ่าลงเล็กน้อย และเม่ือผลส้มโอมีอายุ 7.5 เดือนข้ึนไปปริมาณนํ้าตาลจะ
ลดลงพร้อมๆ กับปริมาณกรด ผลส้มโอในระยะน้ีจะมีรสชาติจืดลง ถ้าปล่อยท้ิงไว้จะเสื่อมสภาพอย่าง
รวดเร็ว การเก็บเกี่ยวส้มโอเพื่อส่งออกต่างประเทศเก็บที่ความแก่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเป็น
ระยะที่ผลยังมีปริมาณกรดค่อนข้างสูง แต่ต้องไม่อ่อนไปกว่าน้ีเพราะส้มจะมีรสเปรี้ยวและขมไม่เป็นที่
ต้องการของผู้บริโภค การเก็บเกี่ยวผลส้มโอให้ได้ความแก่ที่ต้องการน้ันสามารถพิจารณาจากหลายๆ 
อย่างประกอบกันดังน้ี 

1. ดูด้วยสายตา เป็นการตรวจดูลักษณะบนผล เช่น ต่อมนํ้ามันหรือนวลบนผิวเปลือก
การเก็บเกี่ยวส้มโอพันธ์ุขาวพวงเกษตรกรจะสังเกตจากการขยายขนาดของต่อมนํ้ามัน แต่ในส้มโอ 
บางพันธ์ุ เช่น พันธ์ุท่าข่อย ต่อมนํ้ามันที่ผิวเห็นไม่ชัด เกษตรกรจะสังเกตจากรอยตึงของต่อมน้ํามัน  
บริเวณก้นผลมีรอยบุ๋มเป็นสีน้ําตาลหรือผลขึ้นเงามัน แต่วิธีสังเกตจากเงามันน้ันไม่เหมาะสม เพราะ 
ส้มโอจะแก่จัดเกินไปคือ ผลอายุประมาณ 7.5-8 เดือนซ่ึงเป็นระยะท่ีใกล้ชราภาพ แต่รสชาติยัง
พอใช้ได้คือมีรสชาติอ่อนๆ แต่เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมสําหรับการเก็บเกี่ยวส้มโอเพ่ือการส่งออก 

2. วัดปริมาณของแข็งละลายน้ําได้ โดยวัดจากอัตราส่วนน้ําตาลกับกรด ดูจากค่า 
reflective index ทําได้โดยสุ่มเก็บส้มโอท่ีมีอยู่ใกล้เก็บเกี่ยวมาผ่าซีกและบีบน้ําคั้นหยดลงบนเคร่ือง 
Hand  refractometer จํานวน 1 หยด ซ่ึงเคร่ืองจะบอกค่านํ้าตาลออกมาเป็นองศาบริกซ์ ส้มโอท่ีมี
รสชาติดีนั้นค่าน้ําตาลท่ีอ่านได้ไม่ควรตํ่ากว่า 10 องศาบริกซ์ และปริมาณกรด 0.5-0.6 เปอร์เซ็นต์  
การไตเตรทหาปริมาณกรดค่อนข้างยุ่งยากและไม่สะดวก ดังน้ันการศึกษาในเรื่องคุณภาพของส้มโอท่ี
อายุต่างๆ ประกอบการวัดปริมาณของแข็งละลายน้ําได้โดยเคร่ือง Hand  refractometer ก็สามารถ
จะใช้เป็นมาตรฐานได้ 

3. นับจํานวนวัน ส้มโอมีช่วงการเก็บเก่ียวค่อนข้างกว้าง โดยเร่ิมเก็บเกี่ยวได้เม่ืออายุ  
6.5-8 เดือนหลังดอกบาน แต่อายุการเก็บเกี่ยวของส้มโอก็มีผลต่อคุณภาพและรสชาติเช่นกัน คือ  
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ส้มโอในช่วงอายุ 6-6.5 เดือน เป็นส้มโออ่อน เปลือกค่อนข้างหนา กุ้งขยายตัวไม่เต็มท่ี รสเปรี้ยวและขม 
ช่วงอายุ 6.5-7.5 เดือนเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับเก็บเกี่ยว เปลือกบางลง กุ้งขยายตัวเต็มท่ีรสเปร้ียวและขม
จะจางลงความหวานจะเพ่ิมข้ึน ช่วงน้ีจะวัดปริมาณของแข็งละลายนํ้าได้สูงสุดคือประมาณ 10 องศาบริกซ์ 
และปริมาณกรดจะมีค่าเฉลี่ย 0.5 เปอร์เซ็นต์ สําหรับส้มโออายุ 8 เดือนเปลือกจะบาง กุ้งขยายตัวเต็มท่ี 
บางครั้งจะดันส่วนของเปลือกหุ้มกุ้งให้แตกออก รสเปรี้ยวและขมจะหายไป ส้มโอมีรสหวานอ่อนๆ  
ซ่ึงบางคนจะชอบรสชาติแบบน้ี แต่มีข้อเสียคือจะเกิดอาการกุ้งเป็นไตแข็งหรือเรียกว่า หัวข้าวสาร คือจะ
พบมากในพันธ์ุที่มีเนื้อสีขาว เช่น ขาวพวง ขาวน้ําผึ้ง ขาวแตงกวา เป็นต้น 

วิธีการเก็บเก่ียว การเก็บเกี่ยวผลส้มโอควรกระทําด้วยความระมัดระวัง ทั้งน้ีเพ่ือให้ผล 
ส้มโอได้รับความกระทบกระเทือนน้อยท่ีสุด จะทําให้ได้ผลส้มโอท่ีมีคุณภาพดีและสามารถเก็บรักษา
คุณภาพเอาไว้ได้นานที่สุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าเป็นการเก็บกี่ยวส้มโอเพ่ือการส่งออกแล้ว ยิ่งต้องเพ่ิม
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ การเก็บเกี่ยวผลส้มโอควรเก็บให้มีขั้วผลติดอยู่ด้วย แล้วค่อยๆ จัดวางใส่ใน
ภาชนะท่ีเตรียมไว้โดยไม่ให้ขั้วผลท่ียาวออกมาทิ่มแทงผลอ่ืนๆ จนอาจเป็นรอยหรือเป็นแผลเสียหาย  
สําหรับวิธีการเก็บเกี่ยวผลส้มโอในปัจจุบันสามารถทําได้หลายแบบดังนี้ 

1. ใช้มีดตัด การเก็บเกี่ยวส้มโอในวิธีน้ีใช้ในกรณีที่ผลส้มโออยู่ในระดับตํ่าหรือระดับที่มือ
เอ้ือมถึง แต่บางครั้งก็จําเป็นต้องปีนต้นหรือใช้บันไดช่วยบ้าง หรือปีนต้นขึ้นไปตัดผลท่ีอยู่ในทรงพุ่ม
ใกล้ลําต้น เสร็จแล้วโยนลงมาให้คนข้างล่างรับหรือใส่ภาชนะแล้วหย่อนลงมา กรณีที่ผลอยู่ที่ชายพุ่ม
สูงๆ จําเป็นต้องใช้บันไดปีนช่วย การเก็บด้วยวิธีน้ีส้มโอจะมีใบและขั้วติดมาด้วยแลดูสวยงาม แต่ไม่
สะดวกในการโยกย้ายบันได       

2. ใช้จําปาสอย จําปาทําจากไม้ไผ่โปร่งเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3-4 เมตร ปลายข้าง
หน่ึงผ่าออกเป็นแฉกๆ จํานวน 5 แฉก แล้วใช้กะลามะพร้าวยัดลงไปในลําไม้ไผ่ตรงปลายด้านท่ีผ่า 
เพ่ือให้ไม้ไผ่บานออกสามารถรองรับผลส้มโอได้ ควรลบเหลี่ยมซ่ีของจําปาให้มนเพื่อป้องกันการเกิด
รอยแผลและระมัดระวังอย่าให้จําปาแคบเกินไป การเก็บเกี่ยวด้วยวิธีน้ีสามารถเก็บเกี่ยวผลส้มโอท่ีติด
ผลตามชายพุ่มสูงๆ ได้สะดวก แต่ผลท่ีได้จะไม่มีขั้วติดมาด้วยและเสียหายเน่ืองจากคมของผิวไม้ไผ่
บาดบ้าง ทําให้ผลเป็นแผลและมีการร่วงหล่นบ้าง  การสอยด้วยจําปาค่อนข้างจะยุ่งยากและเสียเวลา
กว่าวิธีอ่ืนเพราะต้องคอยระวังไม่ให้ผลส้มโอหล่นจากจําปา 

3. ใช้กรรไกรแบบตัดแล้วหนีบ (แบบอีเต่ิง) การเก็บเกี่ยวแบบน้ีจะเก็บได้ในระดับตํ่า
หรือสูงเท่าใดน้ันขึ้นอยู่กับความยาวของด้าม กรรไกรแบบนี้จะตัดข้ัวผลและหนีบผลติดอยู่กับกรรไกร  
ผลส้มโอที่ตัดได้จะมีใบและขั้วผลติดมาด้วย การใช้กรรไกรแบบน้ีจะต้องปฏิบัติอย่างนุ่มนวลไม่เช่นนั้น
แล้วอาจจะทําให้ส้มโอหลุดออกจากปากหนีบแล้วร่วงลงสู่พ้ืนทําให้เกิดความเสียหายได้ 

4. ใช้ขอตัดแบบเชือกกระตุกด้าม  ใช้ในกรณีที่ผลอยู่ในที่สูงๆ ซ่ึงเป็นแบบที่นิยมใช้กัน
อยู่ในปัจจุบัน วิธีการน้ีใช้คนสองคน คนหนึ่งใช้ขอตัดข้ัวผลส้มโอ และอีกคนหน่ึงคอยเอาสวิงรองรับ  
การเก็บเกี่ยวแบบนี้จะได้ผลส้มโอท่ีมีใบและขั้วผลส้มโอติดมาด้วย ทําให้แลดูสวยงามขึ้น 
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5. ใช้เครื่องเก็บแบบ  กวศ.1 เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยกรรไกรหรือมีดตัดก่ิง มีถุง
รองรับผลส้มโอได้ครั้งละ 1 ผลหรือ 1 พวง โดยที่มีขั้วผลและใบติดมากับผลด้วย ทําให้ผลไม่ร่วงหล่น 
บอบชํ้าหรือมีบาดแผลใดๆ เป็นเคร่ืองมือท่ีมีนํ้าหนักเบาสะดวกในการตัดข้ัวผล คล่องตัวในการทํางาน
สามารถตัดผลตามซอกมุมต่างๆ ของต้นส้มโอได้ดี และมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ 
(สมคิด เทียมรัศมี, 2548 : 66-82) 

 
“....การเก็บเกี่ยวต้ังแต่ออกดอกจนเก็บผลผลิตได้อายุ 8 เดือน ดูลูกท่ีแก่จากสีผลส้มเป็น  

สีเหลือง ตุ่มน้ํามันจะห่าง ต้องระวังไม่ให้ผลส้มชํ้าจะส่งนอกไม่ได้ ตลาดไม่รับซ้ือ ยิ่งส้มโอที่ส่งนอกย่ิงต้อง
เก็บอย่างพิถีพิถัน....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 15 ตุลาคม 2556) 

 
ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีอาศัยบริบทของพ้ืนที่ที่ล้อมรอบด้วยคูคลองและติดกับ

แม่น้ํานครชัยศรี มีการทําส่วนแบบยกร่อง และใช้ร่องสวนในการเก็บส้มโอ หรือสําหรับการรดนํ้าส้มโอ 
ทําให้ง่ายและสะดวกต่อการเก็บส้มโอ นอกจากน้ีแล้วยังทําให้ส้มโอไม่ชํ้าจากการเก็บ ทําให้ลูกสวย
และเหมาะเป็นที่ต้องการของตลาด  
 
ตารางท่ี 26 สรุปการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการจัดการตนเองจากระยะหล่อเลี้ยงและดูแล 
 

ขั้นตอนทําสวน
ส้มโอ 

ภูมปิัญญา และ
การจัดการตนเอง 

รายละเอียด ตัวอย่างของรายละเอียด         
ภูมปิัญญาและการจัดการตัวเอง 

การปลูกพืชแซม การประยุกต์หรอืการ
ปรับ หรือการ
ผสมผสานความรู้เก่า
กับความรูใ้หม่เข้า
ด้วยกันให้เหมาะสม 

การปลูกพืชแซมเป็น
แนวทางการจัดการ
ตนเองในการดแูลดิน 
กําจัดวัชพืช และสร้าง
รายได้เสริม 

-การปลูกพืชแซมก่อน 1-2 ปีก่อนลง
ส้มโอ เป็นการปรับสภาพดิน ถึง
เวลาใกล้ปลูกสม้โอแล้วค่อยตัด 
-ปลูกพืชแซมไปก่อน 6 เดือน ปลูก
กลว้ยเพือ่ให้เปน็ร่มเงาแก่ต้นสม้โอ
ขณะท่ียังเล็กอยู่ เม่ือต้นส้มโอโตขึ้น 
ก็ทยอยตัดกล้วยออกจนเหลือ
เฉพาะท่ีต้องการให้ช่วยรกัษา
ความชื้นในแปลงปลูก หรือถ้าแปลง
ปลูกมีความช้ืนเพียงพอแล้วให้ตัดต้น
กลว้ยออกท้ังหมดก็ได ้
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ตารางท่ี 26 สรุปการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการจัดการตนเองจากระยะหล่อเลี้ยงและดูแล (ต่อ) 
 

ขั้นตอนทําสวน
ส้มโอ 

ภูมปิัญญา และ
การจัดการตนเอง 

รายละเอียด ตัวอย่างของรายละเอียด         
ภูมปิัญญาและการจัดการตัวเอง 

การป้องกันและ
กําจัดวัชพืช 

การประยุกต์หรอืการ
ผสมผสานความรู้เก่า
กับความรูใ้หม่เข้า
ด้วยกันให้เหมาะสม 

วัชพืชนับเป็นศัตรูท่ี
สําคัญเน่ืองจากสร้าง
ความเสียหายตอ่การ
ทําสวนส้มโอหลาย
ประการ เช่น เป็นตัว
แย่งน้ําและธาตุอาหาร
หรือปุ๋ยของพืช ขึ้นปก
คลุมหรือเบียดต้นส้ม
โอทําให้แดดส่องไม่ถึง
โคนต้นมีความช้ืน
บริเวณโคนต้นมากทํา
ให้เกิดโรคต่างๆได้ง่าย  

-การดายหญ้าดว้ยจอบบริเวณ 
โคนต้น การใช้มือถอน การตดั การ
ถาง การขุด การกลบ การฟันวชัพืช 
การไถพรวนระหว่างแถวปลกูใน
ขณะท่ีต้นส้มโอยังเล็ก 
-การปลูกพืชคลมุดิน พืชคลุมดนิท่ี
นิยมปลกูกันคือพืชตระกลูถั่ว เช่น 
ถั่วคาโบโลโกเนยีม ถั่วเซนโตรซีมา 
ถั่วเพอราเรีย ถัว่พุ่ม ถั่วผี เป็นต้น   

การตดักิ่งส้มโอ การประยุกต์หรอืการ
ผสมผสานความรู้เก่า
กับความรูใ้หม่เข้า
ด้วยกันให้เหมาะสม 

ส้มโอมีความจําเป็น
อย่างย่ิงท่ีจะต้องทําการ
ตัดแต่งกิ่ง  ท้ังนี้เพื่อตัด
แต่งทรงพุ่มให้
เหมาะสม ง่ายตอ่การ
ดูแลรกัษาและออกดอก  

-การตดัแต่งกิ่งท่ีมีโรคและแมลง
ทําลาย กิ่งอ่อนแอ กิ่งแห้งตาย กิ่งท่ี
เติบโตแข่งกับลาํต้น กิ่งกระโดง กิ่งท่ี
มีลักษณะไม่ดแีละไม่ติดผล กิ่งท่ีเป็น
หน่อข้าง กิ่งท่ีมีใบน้อยไมส่มบูรณ์ 
-กิ่งท่ีอยู่ต่ําชิดดินเพ่ือสะดวกในการ
ใส่ปุย๋ พรวนดิน  

การออกดอก  
ติดผล 

การอนรุักษ์ เปน็การ
อนุรักษ์ รกัษาความรู้
ท่ีมีอยู่เดิมท่ีมีการ
ปฏิบัติอยู่  
 

ในช่วงต้นอายุ 1-3 ปี
แรกยังไม่ควรให้ส้มโอ
ติดผลเพราะต้นยังเล็ก
อยู่ ถ้าปล่อยให้ติดผล
ในช่วงนี้จะทําให้ต้น
ชะงักการเจริญเติบโต  
ดังนั้นควรตัดดอกท่ี
ออกมาในช่วงนี้ท้ิงแล้ว
เริ่มไวผ้ลเม่ืออายุ
ประมาณ 4 ปี  

- มีการบังคับให้ส้มโอออกดอกโดย
การกักน้ํา  เพ่ือให้ส้มโอออกดอกเรว็
ขึ้นและสม่ําเสมอกัน  โดยให้เกบ็
ผลได้ในช่วงเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์  ซ่ึงเป็นระยะที่ส้มโอมี
ราคาดีและคุณภาพของผลกด็คืีอมี
เมล็ดนอ้ย รสชาติดีเนื่องจากผลแก่
ในช่วงอากาศแล้ง 
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ตารางท่ี 26 สรุปการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการจัดการตนเองจากระยะหล่อเลี้ยงและดูแล (ต่อ) 
 

ขั้นตอนทําสวน
ส้มโอ 

ภูมิปัญญา และ
การจัดการตนเอง 

รายละเอียด ตัวอย่างของรายละเอียด         
ภูมปิัญญาและการจัดการตัวเอง 

การตดัแต่งผล การอนรุักษ์ เป็นการ
อนุรักษ์ รกัษาความรู้
ท่ีมีอยู่เดิมท่ีมีการ
ปฏิบัติอยู่  
 

การตดัแต่งผลเปน็การ
ควบคุมการติดผลของ
ส้มโอให้เหมาะสม ท้ัง
ตําแหน่งท่ีติด อายุ และ
ความสมบูรณ์ของต้น
ส้มโอ  ต้นท่ีมีอายุน้อย
หรือต้นท่ีไม่สมบูรณ์
พอจะไม่ไว้ผลตดิกับลํา
ต้นมาก แต่ถ้าต้นส้มโอ
มีความสมบูรณด์ีจะไว้
ผลมากขึ้น  การปล่อย
ให้ต้นส้มโอติดผลมาก
เกินไปจะทําให้ต้นทรุด
โทรม  การติดดอกออก
ผลในปีตอ่ไปน้อยลง 
ต้นส้มโอมีอายุสั้นลง  

-การตดัแต่งผลส้มโอควรทําสอง
ระยะคือ ระยะแรกเม่ือผลมีขนาดโต
ประมาณผลหมากหรือขนาดเท่า 
ไข่ไก่ และระยะที่สองตัดแต่งเม่ือผล
โตขนาดเท่ากําปั้นหรือขนาดผล
น้อยหน่า ท้ังน้ีเพื่อให้แนใ่จว่าผลท่ี
เหลืออยู่จะไม่รว่งอีก   

การเก็บเกี่ยว การอนรุักษ์ เป็นการ
อนุรักษ์ รกัษาความรู้
ท่ีมีอยู่เดิมท่ีมีการ
ปฏิบัติอยู่  
 

ส้มโอเป็นไม้ผลท่ีมี
ขนาดค่อนข้างใหญ่   
มีเปลือกค่อนข้างหนา  
การเก็บเกี่ยวสม้โอ
จะต้องทําการเก็บเกี่ยว
ในช่วงท่ีมีรสชาติท่ีดี
ท่ีสุด

-การเก็บเกี่ยวสม้โอเพ่ือให้ได้รสชาติ
ท่ีดีจะต้องเก็บผลส้มโอเม่ืออายุ  
6.5-7.5เดือน  เพราะเป็นระยะที่ผล
ส้มโอมีปริมาณน้ําตาลเพิ่มขึ้นถงึ
จุดสูงสุด   

 
ภูมิปัญญาและการจัดการตนเองระยะหลังการเก็บเก่ียว 
   

การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
หลังจากเก็บเกี่ยวส้มโอแล้ว ชาวสวนจะเริ่มตัดแต่งกิ่งโดยตัดก่ิงท่ีเป็นโรคออกไป จากนั้น

เริ่มใส่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก รดน้ํา ฉีดปุ๋ยทางใบอาทิตย์ละคร้ัง การเก็บเกี่ยวผลส้มโอต้องพยายามให้ส้มโอ
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ชํ้าน้อยท่ีสุดจะช่วยรักษาคุณภาพของส้มโอได้มาก ระหว่างการขนย้ายทุกข้ันตอนควรให้ผลส้มโอได้รับ
ความกระทบกระเทือนน้อยท่ีสุด ภาชนะท่ีใช้ในการขนย้ายจะต้องสามารถปกป้องผลส้มโออย่าให้
กระทบกระเทือนหรือเกิดรอยขีดข่วนซ่ึงขั้นตอนการปฏิบัติต่อผลส้มโอหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือ 
ให้มีคุณภาพดีถึงมือผู้บริโภค ได้แก่ การขนย้ายผลผลิต การคัดเลือก การคัดขนาด การคัดเกรด  
การทําความสะอาด การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ เป็นต้น 
 

“....การเก็บเกี่ยวใช้กรรไกรตัดขั้วแล้วโยนส้มลงนํ้า แล้วเอาเรือบรรทุก มีคนเก็บในเรือ 
ใส่เรือมาขึ้นบนคันดิน วัดขนาด การขายส้มมีสองอย่างคือมีพ่อค้ารับจากสวนหรือเราเอาไปขายเอง 
ถ้าส่งนอกจะไปส่งที่ล้งเองหรือจะมารับที่สวนก็ได้ ถ้ามารับที่สวนล้งจะคิดเพ่ิมลูกละ 2 บาท ส่งนอก
ต้องตัดข้ัวออก แต่ถ้าขายในประเทศต้องมีขั้ว....” (ปราชญ์ชาวบ้าน, 15 ตุลาคม 2556) 
 
 การขนย้ายผลผลิต หลังจากเก็บเกี่ยวส้มโอลงมาจากต้นแล้ว ให้จัดวางใส่ภาชนะที่เตรียม
ไว้โดยไม่ให้ขั้วผลที่ยาวออกมาท่ิมแทงผลอื่นๆ จนอาจเป็นรอยขีดหรือเป็นแผลเสียหาย เม่ือบรรจุใส่
ภาชนะเต็มแล้วให้รีบทําการขนย้ายผลผลิตโดยเร็ว ทั้งนี้เพ่ือเป็นการรักษาคุณภาพของผลไว้ โดย
หลีกเลี่ยงความเสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนกับผลผลิต เช่น อย่าให้ผลส้มโอถูกแสงแดดจัดหรืออยู่ในที่
ร้อนจัด จึงควรรีบขนย้ายผลผลิตไปไว้ในที่ร่มหรือโรงเรือนโดยเร็วและในขณะขนย้ายนั้นจะต้อง
กระทําด้วยความระมัดระวังอย่าให้ผลตกกระแทกให้เกิดความชํ้าหรือมีรอยขีดข่วนท่ีผิวเปลือก 
 การคัดเลือก ในการเก็บเก่ียวผลผลิตโดยทั่วไปเกษตรกรจะเลือกเก็บเก่ียวส้มโอที่มี
คุณภาพดีจากบนต้น แต่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วยังจะต้องทําการคัดเลือกผลผลิตอีกคร้ัง ลักษณะผล 
ส้มโอที่ควรคัดออกคือ ผลส้มโอท่ีขนาดใหญ่เกินไป เปลือกหนาและขรุขระ และส้มโอที่มีตําหนิที่ผิว 
เช่น เป็นขี้กลาก รอยฝ้าสีเทาหรือสีตะกั่วท่ีเกิดจาการทําลายของเพลี้ยไฟและไรแดง ตําหนิที่เกิดจาก
หนอนชอนใบ รอยเจาะจากแมลง เพลี้ยหอยและเพล้ยแป้งติดอยู่ที่ผิวผล บาดแผลที่เกิดจาดการเก็บ
เกี่ยวหรือขนย้าย ส้มโอรูปร่างบิดเบ้ียวเนื่องจากการไว้ผลมากเกินไปหรือผลเจริญช้าเนื่องจากไปขัดกับ
ก่ิงส้มโอน้ําหนักเบาไม่สมดุลกับขนาดผล ส้มโอที่ผิวถูกแดดเผา สําหรับการคัดคุณภาพของส้มโอ 
เพ่ือการส่งออกน้ัน จะเน้นในเรื่องคุณภาพของผิว คือ ผิวเปลือกจะต้องมีสีเขียวอ่อน สะอาดเรียบ
ปราศจากตําหนิและผลมีขนาดตามที่ตลาดต้องการ ดังน้ันในการผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออกจะต้อง  
วางแผนการป้องกันกําจัดศัตรูพืชต้ังแต่เริ่มติดดอกออกผล จนกระท่ังถึงเก็บเกี่ยว ตลอดจนควบคุม
ปรมิาณผลบนต้นให้พอดีและคัดเลือกเฉพาะผลที่มีคุณภาพดีไว้เท่าน้ัน 
 การคัดขนาด หลังจากทําการคัดเลือกผลที่มีตําหนิออกไปแล้วเกษตรกรจะนําผลผลิตท่ีมี
คุณภาพดีไปจําหน่าย ซ่ึงวิธีการจําหน่ายของเกษตรกรชาวสวนส้มโอนครชัยศรีจะแตกต่างจากที่อ่ืนที่
ใช้การช่ังนํ้าหนัก เกษตรกรในพื้นที่จะจําหน่ายผลส้มโอตามขนาดของผลคือ ขนาดใหญ่ กลาง และ
เล็ก โดยวัดจากเส้นรอบวงของผล การคัดขนาดของส้มโอในแต่ละพันธ์ุจะแตกต่างกันดังนี้ 
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ตารางท่ี 27 แสดงการคัดขนาดของส้มโอในแต่ละพันธ์ุ 
 

พันธุ ์ ชั้นที ่ 1 ชั้นที ่ 2 ช้ันที ่ 3 ช้ันที ่ 4 หมายเหตุ 
ขาวน้ําผึ้ง 
 
ขาวทองดี 
 
ขาวพวง 

มากกว่า  19  นิ้ว
 

มากกว่า  17  นิ้ว 
 
มากกว่า  16  นิ้ว

18-19  นิ้ว
 

16-17  นิ้ว 
 
15-16  นิ้ว

17-18  นิ้ว
 

15-16  นิ้ว 
 
14-15 น้ิว

16-17  นิ้ว
 

14-15  นิ้ว 
 
13-14 น้ิว

เป็นส้มโอท่ีมีผลขนาด
ใหญ่ 
เป็นส้มโอท่ีมีผลขนาด 
ปานกลาง 
เป็นส้มโอท่ีมีผลขนาดเล็ก

 
ส้มโอท่ีจัดอยู่ในช้ันที่ 1 จะจําหน่ายได้ราคาดีกว่าส้มโอช้ันที่ 2 และ 3 สําหรับวิธีการวัด

ชาวสวนจะใช้สายวัดวัดส่วนท่ีกว้างที่สุดของผล การจัดช้ันเหล่าน้ีต้ังขึ้นเพ่ือเป็นการกําหนดราคา
ระหว่างผู้ซ้ือกับเกษตรกรชาวสวน หรือผู้ส่งออกกับผู้ซ้ือในต่างประเทศซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในแถบเอเชีย 
แต่ไม่ใช่เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ซ้ือขายกันในตลาดโลกหรือตลาดร่วมยุโรป 
 สําหรับลักษณะของส้มโอท่ีจะซ้ือขายในตลาดโลกนั้นโดยท่ัวไปต้องมีข้อจํากัดเรื่อง
คุณภาพช้ันมูลฐานคือ ผลจะต้องสมบูรณ์ เน้ือแน่น ไม่ฟ่าม สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม ผิวเรียบ
ปราศจากตําหนิที่เกิดจากโรคแมลงหรือการปฏิบัติทางเชิงกล ก้านตัดชิดผล ไม่มีกลิ่นหรือรสชาติ
ผิดปกติ อายุเก็บเกี่ยวพอเหมาะและไม่เสียหายจากอุณหภูมิตํ่า โดยจําแนกช้ันออกเป็น 3 ช้ันดังนี้ 

1. ช้ันพิเศษ ส้มโอในชั้นน้ีจะต้องมีคุณภาพดีเย่ียมในด้านรูปทรงและสีที่ตรงตามพันธ์ุ  
จะต้องไม่มีตําหนิใดๆ ยกเว้นร้ิวรอยที่บางเบามากจนไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อคุณภาพหรือรูปร่าง การ
เก็บรักษาและการบรรจุหีบห่อ 

2. ช้ันที่ 1 ส้มโอที่จัดอยู่ในช้ันน้ีจะต้องมีคุณภาพดีตรงตามพันธ์ุ อนุโลมให้มีตําหนิได้บ้าง
โดยที่ตําหนิดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อรูปร่างภายนอกโดยท่ัวไปหรือการเก็บรักษา เช่น รูปร่าง 
สีเปลือก ผิดเพ้ียนได้เล็กน้อย และยอมให้มีตําหนิที่ผิวหรือแผลได้เล็กน้อย 

3. ช้ันที่ 2 ส้มโอในช้ันน้ีเป็นส้มโอที่ตกจากช้ันท่ี 1 ซ่ึงยอมให้มีตําหนิที่รูปร่างหรือผิวได้ 
โดยตําหนิเหล่าน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อรูปร่าง การเก็บรักษา เช่น ตําหนิที่รูปร่าง ตําหนิที่สี และ
บาดแผลท่ีสมานดีแล้ว 
 การทําความสะอาด จุดประสงค์ของการทําความสะอาดก็เพ่ือกําจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง 
เขม่าดํา และสารเคมีป้องกันกําจัดแมลงท่ีติดอยู่กับผล  โดยการนําผลส้มโอมาล้างทําความสะอาดด้วย
นํ้าเปล่า แล้วจุ่มลงในสารละลายป้องกันกําจัดเช้ือราอีกครั้งหน่ึง จึงผึ่งผลให้แห้ง โดยท่ัวไปแล้วส้มโอท่ี
ขายในประเทศจะไม่ค่อยมีการล้างน้ําทําความสะอาด เม่ือเก็บเกี่ยวและขนย้ายเข้ามาในลานบ้านหรือ
โรงคัดบรรจุแล้วจะมีการคัดผลและแต่งขั้วผล จากน้ันจะป้ัมตราซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้ขายที่ตลาด
รู้จักและคุ้นเคยกันดี แล้วนําไปวางขายตามจุดต่างๆ หรือขายส่งพ่อค้าคนกลาง ในกรณีที่จะนําส่งขาย
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ต่างประเทศเกษตรกรจะนําผลผลิตไปยังโรงคัดบรรจุของกลุ่มและปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ เริ่มจาก
การคัดเลือกผลโดยดูจากความแก่ ตําหนิที่ผิว ทําความสะอาด ผึ่งผลให้แห้ง และข้ันตอนอ่ืนๆ 
ตามลําดับ 
 การเก็บรักษา การเก็บรักษาส้มโอเป็นวิธีการหน่ึงในการป้องกันส้มโอล้นตลาด ซ่ึงมีผล 
ทําให้ส้มโอราคาถูก แม้แต่ในตลาดต่างประเทศซ่ึงจะต้องนําผลิตผลที่ส่ังเข้าเก็บรักษาไว้ส่วนหน่ึง และ
จะทยอยนําออกมาวางตลาดเพ่ือทดแทนส่วนที่ขายไป วัตถุประสงค์หลักของการเก็บรักษาส้มโอก็คือ 
การป้องกันการสูญเสียนํ้าจากผล เพ่ือให้ส้มโอแลดูสดและคงในรูปร่างดีในขณะท่ีรอการจําหน่าย 
 ส้มโอเป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติสามารถเก็บรักษาได้นานโดยธรรมชาติทั้งน้ีเพราะเป็นไม้ผลท่ี
มีเปลือกหนา ไม่บอบช้ําง่าย ไม่เน่าเสียหรือเห่ียวง่าย เพราะมีต่อมน้ํามันช่วยรักษาความสดของ
เปลือกได้นาน หากเก็บส้มโอเมื่อมีอายุที่เหมาะสมแล้ว เช่น เก็บในระดับความแก่ประมาณ 85-90 
เปอร์เซ็นต์ และเก็บไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทดี จะสามารถเก็บไว้ได้นานต้ังแต่ 15-30 วัน แต่ถ้า
เกษตรกรยังไม่เก็บจากต้นจะสามารถปล่อยส้มโอให้แก่คาต้นไว้ได้นานประมาณ 40 วัน แต่ถ้าปล่อยไว้
กับต้นนานกว่านี้จะทําให้เน้ือของส้มโอแข็งเป็นหัวข้าวสารและรสชาติจืด 
 การเก็บรักษาส้มโอเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เช่น สําหรับการขนส่งไปยังตลาดสิงคโปร์
หรือฮ่องกง ไม่จําเป็นต้องมีวิธีการมากมายนัก เพียงแค่เก็บรักษาไว้ในที่เย็นอุณหภูมิ 10-15 องศา
เซลเซียส ก็สามารถรักษาคุณภาพของส้มโอไว้ได้ดีเย่ียม 2-4 สัปดาห์ แต่สําหรับการขนส่งท่ีไกล
ออกไป ระยะเวลาการขนส่งนานขึ้นหรือหากต้องมีการรอการจําหน่ายเน่ืองจากมีผลผลิตเข้าสู่ตลาด
มาก ส้มโอต้องได้รับการปฏิบัติอย่างดีจึงจะเก็บรักษาไว้ได้นาน วิธีการเก็บรักษาผลส้มโอด้วยการ
เคลือบผิวด้วยขี้ผึ้งเป็นวิธีหนึ่งท่ีนิยมปฏิบัติกัน แต่ปัญหาท่ีพบบ่อยสําหรับการเคลือบผิวคือ กลิ่นหมัก 
แม้สภาพข้างนอกยังดูสวยสดแต่ข้างในผลจะเกิดอาการผิดปกติ พบว่าส้มโอท่ีเคลือบผิวจะสูญเสียนํ้า
ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเก็บรักษาไว้นานหน่ึงเดือน ส่วนการหุ้มท้ังผลด้วยฟิล์มห่อผักและผลไม้จะ
ช่วยชะลอการสูญเสียนํ้าจากผลได้ระดับหน่ึง แต่เน่ืองจากคุณสมบัติของฟิล์มยอมให้ความช้ืนระเหย
ออกไปได้บ้าง ปรากฎว่ามีการสูญเสียหนักของผลปริมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ในระยะเวลาเก็บรักษา  
1 เดือน สําหรับการบรรจุในถุงพลาสติกเป็นวิธีการเก็บรักษาที่เรียกว่าสภาพบรรยากาศดัดแปลง
ถุงพลาสติกส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกโพลีเอทธี-ลีนซ่ึงมีคุณสมบัติไม่ยอมให้ความช้ืนผ่านได้ ดังน้ันนํ้าท่ี
ระเหยจากส้มโอจะมาจับเป็นหยดน้ําที่บริเวณผิวพลาสติก ทําให้มีความช้ืนสูงเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ส้มโอจะไม่เกิดการสูญเสียนํ้าจากผลแม้จะเก็บรักษาไว้นานถึง 6 เดือน 
 การบรรจุหีบห่อ ส้มโอที่จําหน่ายตลาดภายในประเทศมักไม่ค่อยคํานึงถึงมาตรฐาน
ภาชนะบรรจุมากนัก มักจะคํานึงถึงความจุที่สามารถรวมผลผลิตให้อยู่ในภาชนะเดียวกันให้มากท่ีสุด 
โดยที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายขนส่งมากนัก ราคาถูก และหาซ้ือได้ง่าย เช่น เข่งไม่ไผ่ ขนาด
บรรจุต้ังแต่  15-50 กิโลกรมั เป็นต้น 
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 แต่สําหรับการส่งส้มโอไปจําหน่ายในตลาดต่างประเทศนั้น ได้มีการคิดค้นรูปทรงลักษณะ
ภาชนะบรรจุที่ได้มาตรฐานขึ้น ผลผลิตท่ีบรรจุอยู่ภายในหีบห่อไม่บอบชํ้าง่าย ผิวสดสวยนาน สามารถ
รองรับนํ้าหนักกดทับได้ดี แข็งแรง กินเนื้อท่ีระหว่างการขนส่งน้อย  โดยทั่วไปการขนส่งส้มโอไปตลาด
ต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ จะไปทางเรือ ซ่ึงใช้เวลาเดินทางนานไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยขน  
ส้มโอใส่ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ คลุมด้วยตาข่ายและปิดฝาตู้ไว้ ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ ซ่ึงส้มโอท่ี
ส่งโดยวิธีนี้จะเสื่อมคุณภาพเร็ว แต่เม่ือมีการจัดต้ังกลุ่มผู้ส่งออกส้มโอและมีตลาดต่างประเทศที่
แน่นอนแล้ว ได้มีการพัฒนาด้านการรักษาคุณภาพเพิ่มขึ้น เช่น การคลือบผิว การควบคุมอุณหภูมิ
ขณะทําการขนส่งและการใช้ภาชนะบรรจุ ภาชนะบรรจุที่นิยมใช้ในการขนส่งส้มโอมี  2 ชนิดคือ 

1. ลังไม้ เหมาะสําหรับขนส่งส้มโอไปทางเรือ การขนส่งในแต่ละครั้งจะได้ปริมาณมาก  
ลังไม้ฉําฉามีข้อดีตรงที่ทนทาน ถ่ายเทอากาศดี และไม่เสียรูปร่างเม่ือถูกนํ้า แต่จะต้องห่อผลส้มโอด้วย
กระดาษอีกช้ันหน่ึงเพ่ือป้องกันการเสียดสีที่เกิดข้ึนในขณะขนส่ง ลังไม้สามารถบรรจุส้มโอได้ประมาณ  
23 ผล เม่ือบรรจุส้มลงลังเรียบร้อยแล้วจะประทับตรา (BRAND) ประจําของผู้ส่งออกหรือสวนผู้ปลูกที่
ลังด้วย 

2. กล่องกระดาษ ปัจจุบันตลาดผลไม้นิยมบรรจุในกล่องกระดาษโดยออกแบบกล่องให้
เหมาะสมกับสินค้าแต่ละชนิด กล่องกระดาษที่บรรจุผักผลไม้โดยท่ัวไปจะมีช่องระบายอากาศ  
ส่วนความแข็งแรงทนทานจะข้ึนอยู่กับชนิดของพืช การใช้กล่องกระดาษจะดีในแง่การขนส่งคือ
สามารถวางซ้อนทับบนแผ่นรอง (pellet) และใช้เครื่องจักรในการเคลื่อนย้ายได้ และท่ีสําคัญในการ
ขนส่งผลผลิตท่ีได้มาตรฐานจะต้องระบุชนิดของพืช ขนาด นํ้าหนัก เกรดของผลผลิตและสถานท่ีผลิต 
และบางคร้ังผู้ประกอบการจะแสดงรูปภาพชนิดของผลผลิตท่ีข้างกล่อง สําหรับกล่องที่ใช้บรรจุส้มโอ
จะบรรจุได้กล่องละ 24 ผล (สมคิด เทียมรัศมี, 2548 : 66-82) 
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ตารางท่ี 28 สรุปการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการจัดการตนเองจากระยะหลังการเก็บเกี่ยว 
 

ข้ันตอนทําสวน
ส้มโอ 

ภูมปิัญญา และ
การจัดการตนเอง 

รายละเอียด ตัวอย่างของรายละเอียด         
ภูมปิัญญาและการจัดการ
ตัวเอง 

การดแูลหลังเก็บ
เกี่ยว 

การอนรุักษ์ เปน็การ
อนุรักษ์ รกัษาความรู้
ท่ีมีอยู่เดิมท่ีมีการ
ปฏิบัติอยู่  
 

หลังจากเก็บเกีย่วควร
เอาใจใส่กับผลส้มโอ
ก่อนถึงมือผู้บรโิภค
อย่างจริงจังด้วย 
เนื่องจากผลส้มโอท่ี
เก็บได้จะมีความ
แตกต่างกันในดา้น
ต่างๆ เช่น ขนาดของ
ผล ขนาดของวยั 
ลักษณะคุณภาพ 
ระยะเวลาในการเก็บ
รักษา  เป็นต้น  โดย
พยายามให้ส้มโอช้ํา
น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้
จะช่วยรักษาคุณภาพ
ของส้มโอได้มาก 

-การขนย้ายผลผลิต หลังจากเก็บ
เกี่ยวส้มโอลงมาจากต้นแล้ว ให้จัด
วางใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้โดยไมใ่ห้
ขั้วผลท่ียาวออกมาท่ิมแทงผลอ่ืนๆ 
จนอาจเป็นรอยขีดหรือเป็นแผล
เสียหาย  เม่ือบรรจุใส่ภาชนะเต็ม
แล้วให้รีบทําการขนย้ายผลผลติ
โดยเร็ว 
-การคัดคุณภาพของส้มโอเพื่อการ
ส่งออกเน้นในเรือ่งคุณภาพของผิว
คือ ผิวเปลือกจะต้องมีสีเขยีวออ่น 
สะอาดเรียบปราศจากตําหนิและ
ผลมีขนาดตามที่ตลาดต้องการ  

 
การสังเคราะห์ความรู้วงจรภมูิปัญญาการทําสวนส้มโอของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

เกษตรกรชาวสวนส้มโอนครชัยศรีมีการสั่งสมประสบการณ์และภูมิปัญญาในการทําสวน
ส้มโอสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ชาวสวนส้มโอจะมีความรู้ความเช่ียวชาญในการดูแล บํารุงรักษา 
ส้มโอ ต้ังแต่เริ่มปลูกส้มโอ ออกดอก ออกผล จนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จากการวิเคราะห์เอกสาร
เบ้ืองต้น การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์การดูแลรักษาส้มโอจนกระทั่งการเก็บเกี่ยวส้มโอของเกษตรกรชสวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรีเป็นวงจรในการทําสวนส้มโอในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี ซ่ึงจะมีลักษณะการทํางานในสวน  
ส้มโอเป็นปฏิทินกิจกรรม โดยสรุปได้ดังน้ี 

1. เดือนธันวาคม ขั้นตอนการกักนํ้า ขึ้นนํ้า ชาวสวนมีความเช่ือว่าวันที่ 5 ธันวาคม  
ซ่ึงตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวันมงคล จึงเร่ิมกักน้ําส้มโอใน
วันดังกล่าว เป็นการบังคับนํ้าเพ่ือให้ส้มโอออกดอกเร็วขึ้นโดยกักน้ําหรือสูบนํ้าออกจากร่องสวนให้แห้ง 
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ทิ้งไว้ประมาณ 15-30 วัน ระหว่างน้ีส้มโอจะเฉาใบซีดแล้วจึงปล่อยนํ้าให้เข้าไปใหม่ ส้มโอจะรีบดูดนํ้า
เข้าไปอย่างรวดเร็ว  

2. เดือนมกราคม ต้นส้มโอจะเริ่มผลัดใบและออกดอก นับจากให้นํ้าจนถึงออกดอกใช้
เวลาประมาณ 15-60 วัน วิธีน้ีสามารถทําให้ส้มโอออกดอกเร็วขึ้นช่วงน้ีชาวสวนจะดูแลรักษาโดยการ
รดน้ํา ใส่ปุ๋ย ฉีดยา 

3. เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม เป็นระยะติดผลอ่อน ผลอ่อนท่ีมีการติดผลสมบูรณ์ จะ
เริ่มมีสีเขียวเข้มขึ้น กลีบดอกยังคงอยู่กับผลอ่อน ดูแลรักษาโดยการรดน้ํา ใส่ปุ๋ย ฉีดยา ชาวสวนจะ
ปลิดผลอ่อนที่มีรูปร่างบิดเบี้ยว ผิดปกติ หรือเป็นโรค/แมลง หรือผลที่เป็นพวงออก ช่วงเดือนน้ี
ชาวสวนมักจะโกยดิน (ตักดินเลนในท้องร่องขึ้นมาสาดตามโคนต้นส้มโอและทั่วบริเวณท้องร่อง) เพ่ือ
เพ่ิมธาตุอาหารให้กับส้มโอ และทําให้ท้องร่องไม่ต้ืนเขิน สามารถกักนํ้าไว้ในท้องร่องได้เยอะ และทําให้
เรือสําหรับรดนํ้าสามารถเข้าไปรดนํ้าได้สะดวกไม่ติดท้องเรือ 

4. เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน ผลส้มโอเร่ิมโต สามารถห่อผลด้วยถุงกระดาษห่อผลไม้ 
เพ่ือป้องกันการทําลายของศัตรูพืชได้ ช่วงนี้จะมีส้มทะวาย คือ ส้มโอท่ีออกนอกฤดู ช่วงน้ีชาวสวนจะ
ดูแลรักษาโดยการรดนํ้า ใส่ปุ๋ย พ่นยากําจัดเช้ือราและแมลงศัตรูพืช 

5. เดือนกรกฎาคม ระยะน้ีผลส้มโอเริ่มมีการเปลี่ยนสีผิว (สีตองอ่อน) ส้มเร่ิมแก่ เรียกว่า 
ส้มปี การดูแลรักษาชาวสวนจะรดนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ หรือรดนํ้าแบบเปียกสลับแห้ง เพ่ือให้ผลส้มมี
คุณภาพและมีนํ้าหนักดี ไม่ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ โดยเฉพาะปุ๋ยคอกอย่างเด็ดขาด 

6. เดือนสิงหาคม-เดือนตุลาคม ส้มโอโตเต็มท่ี เป็นระยะผลแก่พร้อมเก็บเกี่ยวเพ่ือการ
ส่งออก เป็นช่วงที่ส้มมีรสชาดดีที่สุด การดูแลอย่าให้น้ํามากหรือดินเปียกมากเกินไป เพ่ือทําให้ผลส้มมี
รสชาติดี เน้ือผลไม่แฉะหรือฉ่ํานํ้ามากเกินไป งดการพ่นสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมีฤทธ์ิตกค้าง
นาน หรือสารเคมีที่อันตราย 

7. เดือนพฤศจิกายน เป็นระยะเริ่มพักต้น ควรรดน้ําให้น้อยลงหรือไม่ให้นํ้าแก่ต้นส้ม 
เพ่ือให้ต้นส้มพักต้น ตัดแต่งทรงพุ่มท่ีหนาทึบเกินไป กิ่งท่ีต้องตัดแต่งออก คือ กิ่งท่ีแห้งกิ่งท่ีเป็นโรค
และมีการทําลายของแมลง 
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ภาพที่ 17 วงจรการทําสวนส้มโอของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี (รายเดือน) 
ที่มา: สังเคราะห์จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

 

กักนํ้า
ขึ้นนํ้า 

ใบส้มเร่ิมแตก  
ออกดอก 

เริ่มติดลูก

เร่ิมติดลูก

ผลส้มเริ่มโต
มีส้มทะวาย 

ส้มเริ่มเข้าสี 
(สีตองอ่อน) 
ส้มเริ่มแก่ 
(ส้มปี) 

ส้มโตเต็มท่ี

ส้มโตเต็มท่ี

พักต้น

-ดูแลรักษา  
-พ่นยากําจัด 
เช้ือรา 

ส้มโตเต็มท่ี

วงจรการ
ทําสวนส้มโอ 

ดู แ ล รั ก ษ า  
(รดน้ํา ใส่ปุ๋ย 
ฉีดยา) 

ดูแลรักษา บํารุงต้น 
(รดนํ้า ใส่ปุ๋ย ฉีดยา
ฆ่าแมลง)

-5 ธันวาคม 56 
-กักนํ้าหรือสูบน้ํา
ออกจากร่องสวน 

-แต่งกิ่ง  
-ตัดกิ่งแห้ง 

-ดูแลรักษา  
-ปลิดผลออก 
-โกยดิน 

-ดูแลรักษา 
-ห่อผลส้ม  
-โกยดินผลส้มเร่ิมโตผลส้ม 

เริ่มโต

-ดูแลรักษา 
-พ่นยากําจัดเช้ือรา 

-เร่ิมเก็บส้ม 
-ช่วงท่ีส้มมี
รสชาดดีท่ีสุด 

-ดูแลรักษา 
-พ่นยากําจัดเช้ือรา 

-เก็บส้ม 
-ช่วงท่ีส้มมี
รสชาดดี
ท่ีสุด 

-เริ่มเก็บส้ม 
-ช่วงท่ีส้มมี
รสชาดดี
ท่ีสุด 
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บทที่ 6  

กระบวนการเรยีนรู้และปรบัตวัเพ่ืออนุรักษ ์ฟื้นฟูสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนท่ีตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐมเป็นพ้ืนที่ศึกษา โดยใช้วิธีการดําเนินการวิจัยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research) กับชุมชน โดยเริ่มต้ังแต่การเตรียมการป้องกันอุทกภัย จนกระทั่ง
ถึงกระบวนการฟ้ืนฟูภายหลังน้ําลดเข้าสู่สภาพปกติ ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ศึกษาและเข้าไปมีส่วนร่วมและ
เป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนในกระบวนการฟ้ืนฟูสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจากภัยพิบัติอุทกภัยจากการ
เข้ามาฟ้ืนฟูของเครือข่ายภาครัฐส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาควิชาการท่ีเข้ามาช่วยเหลือในพ้ืนที่ด้าน
วิชาการ และการจัดกระบวนการท่ีพัฒนาและออกแบบโดยผู้วิจัยเอง ผู้วิจัยได้เข้าไปในพ้ืนที่โดยมี 
แกนนําชุมชนเป็นผู้พาไปแนะนําและนัดหมายชุมชนให้กับผู้วิจัย ผู้วิจัยได้เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้าน
และช้ีแจงถึงวัตถุประสงค์ในการทําวิจัยครั้งน้ีให้กับชุมชนในเบ้ืองต้นในเวทีประชาคมหมู่บ้านเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคยกับคนในพื้นที่และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและจัดกระบวนการให้กับชุมชน ผู้วิจัย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนท่ี 1 กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเสริมศักยภาพกระบวนการในพ้ืนที่ 
 ส่วนท่ี 2 การปฏิบัติการพ้ืนที่กรณีศึกษา 

 ส่วนท่ี 3 การประเมินผล 
 ขั้นตอนแต่ละส่วนจะเช่ือมโยงกันและสะท้อนให้เห็นมิติของการเสริมศักยภาพการเรียนรู้
ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบในการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 18 แสดงการเช่ือมโยงกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพในการวิจัยปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วม 

บริบทพื้นท่ี นําเสนอในบทท่ี 4
ภูมิปัญญาส้มโอ นําเสนอในบทที่ 5

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริม
ศักยภาพกระบวนการพ้ืนท่ี 

ผู้วิจัยได้พัฒนาเอกสารองค์ความรู้
จํานวน 10 เร่ืองโดยประเด็น
ต่างๆ เกิดจากความต้องการพ้ืนท่ี

การปฏิบัติการพ้ืนท่ี
กรณีศึกษา

การปฏิบัติการพื้นท่ี
กรณีศึกษา 

ผู้วิจัยได้จัดกระบวนการเรียนรู้
และร่วมกิจกรรมเรียนรู้จาก
หน่วยงานภายนอก 6 ครั้ง

ประเมินผลหลังการศึกษา
ใ น พื้ น ท่ี จ า ก ผู้ มี ส่ ว น
เก่ียวข้อง 
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ส่วนท่ี 1 กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพกระบวนการในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน ระหว่าง

กระบวนการเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม ทั้งกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) การ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน และ
ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังระดับพ้ืนที่ และหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จากการ
สัมภาษณ์และพูดคุยชุมชนได้สะท้อนประเด็นปัญหาท้ังวิกฤติและโอกาสเหล่าน้ี สิ่งท่ีเป็นความ
ภาคภูมิใจของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม คือ การที่ชาวสวนตําบลบางเตยและตําบล 
ทรงคนองยังคงอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชาวสวนส้มโอให้เป็นพืชท่ีสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเป็น
ผลไม้ที่มีช่ือเสียงดังเช่นในปัจจุบัน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าชาวสวนส้มโอในพ้ืนที่นี้ยังคงดํารงภูมิปัญญาท่ี 
สืบทอดกันมา ประกอบกับความรู้สมัยใหม่ๆ ที่ทําให้ชาวสวนต่างดํารงอยู่ได้ท่ามกลางภาวะวิกฤติ 
ของสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ืองดังเช่นปัจจุบัน จากการสนทนากลุ่มเกษตรกรชาวสวน  
ส้มโอ ดังนี้ 

 
“....คนรุ่นใหม่ๆ เขาจะเข้าเรียนหนังสือกันหมดแล้ว จะให้มาทําสวนเหมือนปัจจุบันไม่มี

แล้วหล่ะ เด็กสมัยน้ีเขาก็เดินผ่านสวนไปโรงเรียน กลับจากโรงเรียนก็เข้าบ้าน ไม่เหนื่อยเหมือนพ่อกับ
แม่แล้วหละ พ่อแม่เองก็อยากให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคน ไม่อยากให้ลําบากก็เป็นแบบน้ีกันหมด หาคน
มาอยู่สวนน้อยมาก จะให้มารู้ทําสวนเป็นมายังไง ที่ไหนทําบ้าง หมดรุ่นนี้แล้วก็ไม่มีแล้วหล่ะ จะให้เขา
มาสนใจเรื่องแบบน้ี ไม่มีทาง ชาวสวนเองก็ไม่มีเวลาจะทําแบบนี้ ทํามาหากินอย่างเดียว คุยไปแล้ว 
ทําเป็นวิจัยไว้ก็ดีเหมือนกัน เราเองก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไร และส่ิงท่ีเราไม่รู้อีกหลายอย่าง อย่างประวัติ
มายังไง ไม่รู้หรอก และรู้สึกว่าแถวๆ บ้านเราก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้กันเท่าไหร่....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันที่ 
13 มีนาคม 2556) 

 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมประเด็นและสาระสําคัญท้ังจากเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่ม โดยมีเป้าหมายสําคัญเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็น
ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) มาเรียบเรียงเป็นความรู้ที่สามารถเผยแพร่ได้ (Explicit 
Knowledge) ซ่ึงองค์ความรู้ทั้งหมดผู้วิจัยจะสะท้อนกลับระหว่างกระบวนการศึกษาวิจัยปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วมท้ังหมด เป็นกระบวนการของการเสริมพลังการเรียนรู้ และให้ความรู้ไประหว่าง
กระบวนการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดองค์ประกอบการพัฒนาองค์ความรู้ มีขั้นตอนสําคัญ ดังน้ี 

 



 

                  
 

279

1. คุณภาพและเนื้อหาขององค์ความรู้ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี  
องค์ประกอบแรกที่ได้ดําเนินการและให้ความสําคัญมากก็คือ การสรุปประเด็นและหัวข้อ

ที่สําคัญของเน้ือหาท่ีตรงกับความต้องการของชาวสวนส้มโอนครชัยศรีที่สอดแทรกอยู่ในเน้ือหาตาม
เอกสารและภูมิปัญญาของชาวสวนทั้งนี้เพ่ือสังเคราะห์และสรุปออกมานําเสนอให้เหมาะกับความ
สนใจ และความต้องการอย่างเรียบง่าย และได้รับความรู้อย่างรวดเร็ว โดยคํานึงถึงการสื่อสารที่
สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นและสาระสําคัญอันเป็นฐานองค์ความรู้วิถีภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอในบริบท
ของชาวสวนส้มโอตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง ซ่ึงในส่วนนี้ผู้วิจัยและปราชญ์ชาวบ้านที่ผู้วิจัย 
ได้ร่วมสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มต่างสะท้อนความมุ่งหวังวัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบกับต้องมี
การเช่ือมโยงถึงความต้องการและความจําเป็นของชาวสวนส้มโอตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
ต่อประเด็นความรู้และการจัดการความรู้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่สามารถรับรู้และเช่ือมต่อกับ 
วิถีชีวิตประจําวันของชาวบ้านได้ ซ่ึงองค์ความรู้ต่างๆ เป็นส่วนของหนึ่งของการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ระหว่างกระบวนการวิจัยของผู้วิจัยด้วย กระบวนการต่างๆ เพ่ือสืบค้น สังเคราะห์ข้อมูล และประมวล
เป็นเอกสารความรู้ให้แก่ชาวสวนส้มโอ เบื้องต้นได้รับการสะท้อนจากผู้ร่วมให้ข้อมูลทั้งระดับปัจเจก
และระดับกลุ่มว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการสื่อสารความรู้ กระตุ้นและสร้างความตระหนักถึง
ความสําคัญของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ซ่ึงปัจจุบันนับว่ามีความสนใจและให้
ความสําคัญกับความรู้อันเป็นวิถีชีวิตของชาวสวนเอง 

ผู้ วิจัยสรุปและนําเสนอกระบวนการต่างๆ ซ่ึงเป็นอีกกระบวนการหนึ่งตามวิธีวิจัย
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ดังนี้ 

1. การกําหนดหัวข้อเอกสารความรู้เพื่อเผยแพร่ 
หัวข้อที่เช่ือมโยงวิถีภูมิปัญญาส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีน้ี ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

จากพ้ืนที่ต่างเห็นความสําคัญต่อองค์ความรู้ที่ได้มีการรวบรวมไว้แล้ว และความรู้ที่ฝังลึกจากการ 
รับรู้ ถ่ายทอด และวิถีปฎิบัติของชาวสวนเอง มีประเด็นสําคัญ จํานวน 10 ประเด็น ประกอบด้วย 
ประเด็นที่ 1 ประวัติศาสตร์ส้มโอ ประเด็นท่ี 2 วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี  ประเด็นท่ี 3 
ภาษาน่ารู้ คําศัพท์ในสวนส้มโอ ประเด็นที่ 4 วงจรการทําสวนส้มโอนครชัยศรี ประเด็นท่ี 5 การผลิต
ปุ๋ยนํ้าชีวภาพ ประเด็นที่ 6 เทคนิคชีวภาพสําหรับการปลูกส้มโอ ประเด็นท่ี 7 เทคนิคการช่วยส้มโอ 
นํ้าขัง (นํ้าท่วม) ประเด็นที่ 8 การตอนก่ิงส้มโอ ประเด็นที่ 9 การป้องกันกําจัดศัตรูส้มโอ และ 
ประเด็นที่ 10 โรคท่ีสําคัญของส้มโอ ประเด็นต่างๆ ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลสําคัญได้ร่วมสะท้อนว่าเป็น
ประเด็นที่มีความจําเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นความรู้ที่จะสอดคล้องกับความต้องการที่เป็นจริง
ในบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันของชาวสวน การพัฒนาประเด็นต่างๆ เผยแพร่และคืนให้กับชุมชน
จะเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) อีกทางหนึ่งด้วย 
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ประเด็นต่างๆ ผู้วิจัยได้พัฒนาเป็นเอกสารความรู้เพ่ือเผยแพร่ ดังมีรายละเอียด ขอบเขต
ของเน้ือหาโดยสังเขป ดังน้ี 

เอกสารความรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติศาสตร์ส้มโอ   
เนื้อหาองค์ความรู้ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์และต้นกําเนิดของส้มโอ รวมถึงข้อ

สันนิษฐานท่ีมาของสายพันธ์ุส้มโอสู่ราชอาณาจักรไทย ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซ่ึงมีการบันทึกท้ังจาก
เอกสารทางราชการ และคําบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้านและผู้สูงอายุในพ้ืนที่ โดยผู้ศึกษาได้สรุปย่อ
ถึงประวัติและท่ีมาของส้มโอนครชัยศรีที่มีพัฒนาการต้ังแต่พัฒนาการสายพันธ์ุ พัฒนาการการปลูก 
และการแพร่ขยายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และช่ือเสียงให้ชาวสวนส้มโอในปัจจุบัน 

เอกสารความรู้ที่ 2 เรื่อง วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี   
ผู้วิจัยได้สรุปและประมวลองค์ความรู้จากการศึกษาพื้นที่ และถ่ายทอดวิถีชีวิตของ

ชาวสวนส้มโอตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองที่ได้ช่ือว่าเป็นพ้ืนที่ที่ส้มโอมีรสชาติอร่อยท่ีสุด 
แห่งหน่ึงของประเทศ ปัจจุบันพ้ืนที่เพาะปลูกส้มโอกว่า 5,000 ไร่ ถูกล้อมรอบไปด้วยความเจริญท่ี 
รุกคืบและโอบล้อมพ้ืนที่แห่งนี้ อย่างไรก็ตามชาวสวนส้มโอพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง
ดํารงวิถีชาวสวนได้อย่างเหนียวแน่น อีกท้ังยังได้ช่ือว่าเป็นพ้ืนที่ที่ภูมิปัญญาการทําสวนส้มโอที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ ส่งผลให้ส้มโอนครชัยศรีได้รับการสืบทอด และเป็นพืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญ
ของจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้แล้วผู้วิจัยยังได้ถ่ายทอดบริบทของพ้ืนที่ในปัจจุบันเพ่ือให้เห็นความ
ต่อเน่ืองของวิถีชีวิตของชาวสวนจากรุ่นสู่รุ่น อีกท้ังทัศนคติ และข้อสะท้อนต่ออนาคตชาวสวนส้มโอ
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีมีอย่างต่อเน่ือง 

เอกสารความรู้ที่ 3 เรื่อง ภาษาน่ารู้ คําศัพท์ในสวนส้มโอ  
เนื้อหาองค์ความรู้ประกอบด้วย คําศัพท์ต่างๆ ที่เป็นภาษาเฉพาะที่เข้าใจกันของชาวสวน

ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี ประกอบด้วย คําศัพท์เกี่ยวกับระบบนํ้า ลักษณะของส้มโอ ลักษณะพ้ืนที่ 
ระบบนิเวศน์ของสวนส้มโอ และการเก็บเกี่ยวและการดูแลรักษาสม้โอ ซ่ึงเป็นการรวบรวมคําศัพท์และ
เผยแพร่คําศัพท์เฉพาะท้ังหมดน้ีให้แก่บุคคลท่ัวไปได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีมากย่ิงขึ้น 

เอกสารความรู้ที่ 4 เรื่อง วงจรการทําสวนส้มโอนครชัยศรี   
เนื้อหาองค์ความรู้ประกอบด้วย ชาวสวนส้มโอจะมีภูมิปัญญา มีความรู้ความเช่ียวชาญ 

ในการดูแล บํารุงรักษาส้มโอ ต้ังแต่เร่ิมปลูกส้มโอ ออกดอก ออกผล จนสามารถเก็บเกี่ยว การทํางาน
ของเกษตรกรชาวสวนส้มโอจะมีลักษณะเป็นปฏิทินเวลา เป็นลักษณะของวงจรในการดูแลรักษา  
การบํารุงส้มโอ  
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เอกสารความรู้ที่ 5 เรื่อง การผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพ 
เกษตรกรชาวสวนส้มโอส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการบํารุงส้มโอ ทําให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

และทําให้ดินเสื่อมเร็ว จึงมีการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาผลิตปุ๋ยนํ้าชีวภาพเพ่ือความปลอดภัยต่อ
เกษตรกรชาวสวนเอง และผู้บริโภคเพราะปราศจากเคมี สําหรับเนื้อหาองค์ความรู้ประกอบด้วย 
ขั้นตอนกระบวนการในการผลิตปุ๋ยนํ้าชีวภาพที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ไม่ยากในพ้ืนที่ เกษตรกร
สามารถทําเองได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก  

เอกสารความรู้ที่ 6 เรื่อง เทคนิคชีวภาพสําหรับการปลูกส้มโอ  
เนื้อหาองค์ความรู้ประกอบด้วย สูตรการทํายาป้องกันเช้ือรา การใช้ฮอร์โมนไข่เร่งการ

ออกดอกส้มโอ การทําปุ๋ยยูเรียนํ้า ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้ ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึม และยาคุมหญ้า  
จากวัสดุที่หาได้ง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่าย 

เอกสารความรู้ที่ 7 เรื่อง เทคนิคการช่วยส้มโอน้ําขัง (น้ําท่วม)   
จากปัญหาวิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ปีพ.ศ. 2554 ส่งผลให้ต้นส้มโอยืนต้นตายเป็น

จํานวนมาก แต่ยังมีต้นส้มโอบางส่วนท่ีรอดจากภัยนํ้าท่วมในครั้งนั้น เนื้อหาองค์ความรู้ประกอบด้วย
การรักษาต้นส้มโอนํ้าท่วมขัง (นํ้าท่วมโคนหรือราก) ไม่ให้ตาย และกรณีรักษาต้นส้มโอหลังนํ้าลด 
เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนสามารถดูแลต้นส้มท่ีประสบภัยนํ้าท่วมอย่างถูกวิธี 

เอกสารความรู้ที่ 8 เรื่อง การตอนก่ิงส้มโอ   
การขยายพันธ์ุส้มโอมีความจําเป็นต่อเกษตรกรชาวสวนอย่างมากในการอนุรักษ์ 

พันธ์ุส้มโอให้ดํารงอยู่และขยายพันธ์ุส้มโอพันธ์ุดีต่อไป เน้ือหาองค์ความรู้ประกอบด้วย อุปกรณ์ 
ที่ใช้ในการตอนก่ิงส้มโอ ฤดูที่ทํา การตอนก่ิงส้มโอ การคัดเลือกก่ิงตอน วิธีตอนกิ่ง และการปฏิบัติ
บํารุงรักษากิ่งตอน 

เอกสารความรู้ที่ 9 เรื่อง การป้องกันกําจัดศัตรูส้มโอ   
ปัญหาและอุปสรรคสําคัญในการดูแลรักษาส้มโอ คือ แมลงต่างๆ ที่มาทําลายส้มโอ ดังนั้น

เกษตรกรจึงต้องมีความรู้ในการป้องกันและกําจัดศัตรูส้มโอเหล่านี้เพ่ือไม่ให้มาทําลายผลผลิตของ
ตนเอง เนื้อหาองค์ความรู้ประกอบด้วย การป้องกันกําจัดศัตรูส้มโอ ดังนี้ หนอนชอนไบ ผีเสื้อ 
มวนหวาน มวนเขียว หนอนแก้วส้ม ด้วงงวงกัดกินใบ หนอนม้วนใบส้ม หนอนเจาะกิ่งส้ม เพลี้ยอ่อน 
สีเขียว ไรแดงส้ม และเพลี้ยไฟส้ม 

เอกสารความรู้ที่ 10 เรื่อง โรคที่สําคัญของส้มโอ 
เน้ือหาองค์ความรู้ประกอบด้วยการป้องกันโรคต่างๆ ของส้มโอ ดังน้ี  โรคแคงเกอร์  

โรคยางไหล โรคโคนเน่าและรากเน่า โรคราสีชมพู โรคใบแก้ว โรคจุดสนิม และโรคราดํา ซ่ึงโรคต่างๆ 
ดังกล่าวมาน้ีเป็นโรคท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรชาวสวนส้มโออย่างมากในการดูแลรักษา 
ส้มโอ 
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กล่าวได้ว่าเอกสารองค์ความรู้ประกอบด้วย 4 กลุ่มสําคัญ กล่าวคือ องค์ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ ส่วนท่ี 2 องค์ความรู้วิถีชีวิตในปัจจุบัน ส่วนที่ 3 องค์ความรู้ด้านเทคนิคการทําสวนท่ี
เป็นปัญาหาเฉพาะหน้า และส่วนท่ี 4 เรื่องของภาษาเฉพาะในส่วนส้มโอ องค์ความรู้เหล่านี้ได้ถูก
พัฒนาขึ้นอย่างมีส่วนร่วมระหว่างกระบวนการวิจัย โดยการพิจารณาเลือกประเด็นองค์ความรู้สําคัญ 
ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง อันมีฐานภูมิปัญญาส้มโอ  
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีเป็นจุดหมายสําคัญของการนําเสนอ การพัฒนาเน้นเป็นสื่อท่ีเรียบง่าย ต้นทุน  
ไม่มากนัก องค์ความรู้สามารถสะท้อนถึงวิถีภูมิปัญญาในภาพรวมของชุมชนตําบลบางเตยและตําบล
ทรงคนองได้เป็นอย่างดีภายใต้บริบทปัจจุบัน  

หลังจากที่ผู้วิจัยได้องค์ความรู้และพัฒนาเป็นเอกสารความรู้แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
วิธีวิทยาของการวิจัยครั้งน้ีแล้ว กระบวนการต่างๆ ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญกับการคืนข้อมูลให้กับ
ชุมชนระหว่างการวิจัย กล่าวคือให้ความสําคัญกับกระบวนการเพ่ือสะท้อนกลับข้อมูล องค์ความรู้ที่
เกิดข้ึนและพัฒนาเป็นเอกสารความรู้นับว่าเป็นกระบวนการที่สะท้อนความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
ชาวสวนส้มโอได้เป็นอย่างดี เป็นความรู้ที่เป็นบริบทของชุมชนตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
กระบวนการต่างๆ ส่งผลต่อระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยองค์ประกอบย่อยๆ ต่อไป เช่น ประเด็นการวิจัย
จําเพาะกรณีศึกษา การกําหนดโจทย์วิจัยย่อย การเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนและผลการใช้
ประโยชน์จากการวิจัยระหว่างการดําเนินการ ซ่ึงจะปรากฏในข้ันตอนการวิจัยตามลําดับต่อไป เพ่ือให้
ส่ือเอกสารความรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ผู้วิจัยได้จัดการสนทนากลุ่มปราชญ์
ชาวสวนส้มโอทั้งหมด 3 คร้ัง เพ่ือนําสื่อทดลองใช้กับปราชญ์ชาวสวนส้มโอ และนําข้อแก้ไขปรับปรุง
จากปราชญ์ชาวสวนส้มโอมาพัฒนาสื่อเอกสารความรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังกระบวนการ
ต่อไปน้ี 

 
การนําส่ือทดลองใช้กับปราชญ์ชาวสวนส้มโอ คร้ังท่ี 1 
ผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่มปราชญ์ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี คร้ังท่ี 1 เพ่ือสํารวจ

ความต้องการของปราญ์ชาวสวนส้มโอ โดยพัฒนาเป็น Intervention ได้แก่ สื่อเอกสารความรู้และ
นําไปทดลองใช้กับปราชญ์ชาวสวนส้มโอ คร้ังท่ี 1 โดยจากการสนทนากลุ่มปราชญ์ชาวสวนส้มโอที่มี
ความรู้ความเช่ียวชาญด้านการทําสวนส้มโอมาเป็นเวลานาน เกษตรกรชาวสวนส้มโอมีความคิดเห็นว่า
เอกสารความรู้ทั้ง 10 เรื่องนั้น เป็นเอกสารความรู้ที่มีประโยชน์ต่อชาวสวนส้มโอท้ังในรุ่นปัจจุบันและ
เยาวชนลูกหลานที่จะมาประกอบอาชีพทําสวนส้มโอต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้ในมิติ
ที่รอบด้านทั้งในด้านประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ด้านการ
ฟ้ืนฟูสวนส้มโอหลังจากประสบภัยพิบัติอุทกภัย ด้านการผลิตปุ๋ยชีวภาพสําหรับนําไปใช้เอง และด้าน
การดูแลส้มโอจากแมลงและโรคต่างๆ ดังคําบอกเล่าจากการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
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“....ทําสื่อไว้ก็ดีเหมือนกัน ต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้เอามาศึกษาได้ อย่างเร่ือง
ประวัติศาสตร์ส้มโอ เราก็รู้ผิวเผิน พอมาอ่านในสื่อน้ีทําให้รู้ถึงที่มาที่ไปของส้มโอมากขึ้น ทําให้พวกเรา
รู้สึกภูมิใจในอาชีพของเรามากขึ้น....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2555) 

 
“....รูปแบบสวยดี ถ้าทําให้พกพาง่ายๆ กว่านี้ก็จะดีนะ จะได้เอาไว้ดูตอนที่เข้าไปในสวนได้ 

อยากให้ทําออกมาเยอะๆ จะได้เอาไปแจกให้เด็กๆ ที่บ้านดู จะได้รู้เรื่องส้มโอมากขึ้น....” (สนทนา
กลุ่มเม่ือวันที่ 5 กันยายน 2555) 
 
ตารางท่ี 29 ข้อเสนอแนะสื่อเอกสารความรู้ของปราญ์ชาวสวนส้มโอในการทดลองครั้งที่ 1 
 

เอกสารความรู้ ข้อเสนอแนะ 
เรื่องท่ี 1 ประวัติศาสตร์ส้มโอ   แก้ไขคําผิดคําถูก ปรับขนาด สีตัวอักษร 
เรื่องท่ี 2 วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี  ปรับรูปแบบสื่อ ปรับรูปแบบตัวอักษรให้ตัวใหญ่ขึ้น 

ปรับแก้ไขเน้ือหาบางส่วน เพ่ิมรูปภาพประกอบให้ดู
น่าสนใจมากข้ึน

เรื่องท่ี 3 ภาษาน่ารู้ คําศัพท์ในสวนส้มโอ แก้ไขคําผิดคําถูก ปรับแก้คําศัพท์เฉพาะในสวนส้มโอ
และคําอธิบายให้ชัดเจนขึ้น 

เรื่องท่ี 4 วงจรการทําสวนส้มโอนครชัยศรี   ปรับแก้ระยะเวลาในวงจรสวนส้มโอให้ตรงกับปฏิทิน
การทํางานของชาวสวน

เรื่องท่ี 5 การผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพ   แก้ไขคําผิดคําถูก ปรับแก้เ น้ือหาบางส่วนท่ีเป็น
ส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพ   

เรื่องท่ี 6 เทคนิคชีวภาพสําหรับการปลูกส้มโอ ปรับรูปแบบสื่อ ปรับขนาดตัวอักษร ปรับเน้ือหา  

เรื่องท่ี 7 เทคนิคการช่วยส้มโอน้ําขัง  
(น้ําท่วม)   

แก้ไขคําผิดคําถูก ปรับรูปแบบสื่อ ปรับขนาด
ตัวอักษร

เรื่องท่ี 8 การตอนกิ่งส้มโอ   ปรับรูปแบบสื่อ เพ่ิมรูปภาพแสดงขั้นตอนวิธีการตอน
กิ่งส้มโอ 

เรื่องท่ี 9 การป้องกันกําจัดศัตรูส้มโอ   ปรับรูปแบบสื่อ ปรับแก้เนื้อหาบางส่วน ปรับขนาด 
สีตัวอักษร

เรื่องท่ี 10 โรคท่ีสําคัญของส้มโอ แก้ไขคําผิดคําถูก การตัดคํา ปรับแก้เนื้อหาบางส่วน
 
จากการนําเอกสารความรู้ไปทดลองกับปราชญ์ชาวสวนส้มโอในครั้งท่ี 1 นั้น ปราชญ์

ชาวสวนส้มโอได้ให้คําแนะนํา และมีข้อแก้ไขในเอกสารความรู้ ดังนี้ 
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1. การปรับรูปแบบสื่อ 
2. การปรับขนาดและสีตัวอักษร  
3. แก้ไขคําผิดคําถูก  
4. ปรับแก้ระยะเวลาในวงจรสวนส้มโอให้ตรงกับปฏิทินการทํางานของชาวสวน 
5. ปรับแก้คําศัพท์เฉพาะในสวนส้มโอและคําอธิบายให้ชัดเจนขึ้น  
ผู้วิจัยได้นําข้อเสนอแนะต่างๆ จากปราชญ์ชาวสวนส้มโอมาแก้ไขสื่อเอกสารความรู้ให้  

มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
การนําส่ือทดลองใช้กับปราชญ์ชาวสวนส้มโอ คร้ังที่ 2 
หลังจากน้ันผู้วิจัยได้นําสื่อเอกสารความรู้ไปปรับแก้ไขเนื้อหาและรูปแบบตามที่ปราชญ์

ชาวสวนส้มโอได้แนะนําจากการสนทนากลุ่มในครั้งท่ี 1 หลังจากผู้วิจัยได้ปรับแก้ไขเอกสารความรู้
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่มปราชญ์ชาวสวนส้มโอ คร้ังท่ี 2 เพ่ือให้ปราชญ์ชาวสวนส้มโอได้
ทดลองนําไปใช้ และให้คําแนะนํา ปรับแก้ไขให้เอกสารความรู้เป็นสื่อที่สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น โดยปราชญ์
ชาวสวนส้มโอได้พิจารณาดูสื่อและให้ความเห็นว่า สื่อมีความชัดเจนมากข้ึน รูปแบบและขนาดเหมาะ
สําหรับการพกพาได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามปราชญ์ชาวสวนส้มโอได้ให้คําแนะนํา และมีข้อแก้ไขใน
เอกสารความรู้ในบางจุด ได้แก่ การปรับแก้เน้ือหาบางส่วน และปรับสีพ้ืนหลังให้ตัวหนังสือมีความ
ชัดเจนมากข้ึน ผู้วิจัยได้นําข้อเสนอแนะต่างๆ จากปราชญ์ชาวสวนส้มโอมาแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์
มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

 
ตารางท่ี 30 ข้อเสนอแนะสื่อเอกสารความรู้ของปราญ์ชาวสวนส้มโอในการทดลองครั้งท่ี 2 
 

เอกสารความรู้ ข้อเสนอแนะ 
เรื่องท่ี 1 ประวัติศาสตร์ส้มโอ   แก้ไขคําผิดคําถูก
เรื่องท่ี 2 วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี ไม่มีข้อแก้ไข
เรื่องท่ี 3 ภาษาน่ารู้ คําศัพท์ในสวนส้มโอ แก้ไขคําผิดคําถูก
เรื่องท่ี 4 วงจรการทําสวนส้มโอนครชัยศรี ปรับสีพื้นหลังให้ตัวหนังสือมีความชัดเจนมากขึ้น
เรื่องท่ี 5 การผลิตปุ๋ยน้ําชีวภาพ ปรับแก้เน้ือหา 
เรื่องท่ี 6 เทคนิคชีวภาพสําหรับการปลูกส้มโอ ไม่มีข้อแก้ไข
เรื่องท่ี 7 เทคนิคการช่วยส้มโอน้ําขัง  
(น้ําท่วม)   

ปรับแก้เน้ือหา 

เรื่องท่ี 8 การตอนกิ่งส้มโอ   ปรับขนาดและสีตัวอักษร
เรื่องท่ี 9 การป้องกันกําจัดศัตรูส้มโอ ปรับแก้เน้ือหา
เรื่องท่ี 10 โรคท่ีสําคัญของส้มโอ แก้ไขคําผิดคําถูก
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การนําส่ือทดลองใช้กับปราชญ์ชาวสวนส้มโอ คร้ังที่ 3 
ผู้วิจัยได้นําเอกสารความรู้ไปปรับแก้ไขเน้ือหาและรูปแบบตามที่ปราชญ์ชาวสวนส้มโอได้

แนะนําแล้ว ผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่มปราชญ์ชาวสวนส้มโอ ครั้งท่ี 3 เพ่ือให้ปราชญ์ชาวสวนส้มโอได้
ทดลองใช้สื่อเอกสารความรู้และให้คําแนะนํา ปรับแก้ไขให้เอกสารความรู้เป็นส่ือท่ีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ปราชญ์ชาวสวนส้มโอเห็นว่าเอกสารความรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสมบูรณ์เหมาะสมสําหรับการ
นําไปใช้ อาจมีปรับแก้ไขบ้างเล็กน้อย ดังต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 31 ข้อเสนอแนะสื่อเอกสารความรู้ของปราญ์ชาวสวนส้มโอในการทดลองครั้งท่ี 3 
 

เอกสารความรู้ ข้อเสนอแนะ 
เรื่องที่ 1 ประวัติศาสตร์ส้มโอ ไม่มีข้อแก้ไข
เรื่องที่ 2 วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี ไม่มีข้อแก้ไข
เรื่องที่ 3 ภาษาน่ารู้ คําศัพท์ในสวนส้มโอ ปรับขนาดและสีตัวอักษร 
เรื่องที่ 4 วงจรการทําสวนส้มโอนครชัยศรี ไม่มีข้อแก้ไข
เรื่องที่ 5 การผลิตปุ๋ยนํ้าชีวภาพ ไม่มีข้อแก้ไข
เรื่องที่ 6 เทคนิคชีวภาพสําหรับการปลูกส้มโอ ไม่มีข้อแก้ไข
เรื่องที่ 7 เทคนิคการช่วยส้มโอน้ําขัง 
(น้ําท่วม)   

ปรับแก้เน้ือหา

เรื่องที่ 8 การตอนกิ่งส้มโอ   ไม่มีข้อแก้ไข
เรื่องที่ 9 การป้องกันกําจัดศัตรูส้มโอ ปรับขนาดและสีตัวอักษร 
เรื่องที่ 10 โรคท่ีสําคัญของส้มโอ ไม่มีข้อแก้ไข

 
ผู้วิจัยได้นําสื่อเอกสารความรู้ที่สมบูรณ์แล้วนําไปใช้ในการจัดกระบวนการเสริมพลังชุมชน

เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอให้แก่เกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี และจะได้
นําไปเผยแพร่ยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป   
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ประวัติศาสตร์ส้มโอ   

วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี   

การผลิตปุ๋ยนํ้า
ชีวภาพ   

เทคนิคชีวภาพสําหรับ
การปลูกส้มโอ 

เทคนิคการช่วยส้มโอ
น้ําขัง  

Fogus Group 
พัฒนาประเด็น 

(Needs Assesment)

ทดลองใช้ ครั้งท่ี 1

วงจรการทําสวน  
ส้มโอนครชัยศรี   

การป้องกันกําจัด
ศัตรูส้มโอ   

การตอนกิ่งส้มโอ   ภาษาน่ารู้ คําศัพท์
ในสวนส้มโอ 

ทดลองใช้ ครั้งท่ี 2

โรคท่ีสําคัญของ 
ส้มโอ 

กระบวนการ 
Fogus Group  

ทดลองใช้ ครั้งท่ี 3

ผู้เช่ียวชาญปราชญ์ชาวสวน
ส้มโอตรวจ 

แก้ไข

ภาพที่ 19 ขั้นตอนการพัฒนาเอกสารความรู้เกี่ยวกับส้มโอ 
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2. สมมติฐานสู่กระบวนการวิจัย และการให้ความสําคัญกับกระบวนการเวทีเสริม
ความรู้ 

การออกแบบให้ความรู้เพ่ือคืนข้อมูลและเป็นกระบวนการเสริมพลังแก่ชาวสวนส้มโอ
ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองนั้น โดยผู้วิจัยมุ่งหวังว่าจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้จากท้องถิ่น 
และประสบการณ์จริง แล้วค่อยๆ พัฒนาองค์ความรู้ และกระบวนการศึกษาเรียนรู้เพ่ือเสริมพลังให้
ชาวสวนส้มโอ กระบวนการวิจัยดังกล่าวจึงประกอบด้วยความมุ่งหมายสําคัญ คือ 

ประการแรก เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างสํานึกร่วมของชุมชนชาวสวนส้มโอ และ
ความเหนียวแน่นของความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของชาวสวน 

ประการที่สอง เป็นความรู้ต่างๆ ที่เกิดข้ึนทั้งจากเอกสารความรู้ที่ผู้วิจัยได้เผยแพร่จํานวน 
10 เรื่องและองค์ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการวิจัย สิ่งเหล่าน้ีจะเป็น
ประสบการณ์ให้ชุมชนได้เกิดประเด็นในการปรึกษาหารือ และเป็นแนวปฏิบัติที่สามารถนํากลับไป
ใช้ได้ตามสถานการณ์ที่ตนมีประสบการณ์เกี่ยวข้อง 

การเตรียมตัวของผู้วิจัย และบทบาทอย่างมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการวิจัยเสริมพลัง ผู้วิจัยได้กําหนดบทบาทตนเองในฐานะ

ผู้วิจัยโดยวางบทบาทเป็นผู้อํานวยการกระบวนการ (Facilitator) คอยติดตามและสนับสนุนทาง
ความรู้ที่ได้ศึกษาและอํานวยความสะดวกต่อกระบวนการต่างๆ ระหว่างการดําเนินการวิจัยให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เช่น การออกแบบการสนทนากลุ่มท่ีให้เป็นลักษณะของการคืนข้อมูล 
และเรียนรู้ทั้ง 2 ฝ่าย การเตรียมเอกสาร และข้อมูลท่ีสําคัญเพ่ือให้ข้อมูลเบ้ืองต้นสําหรับการสนทนา
กลุ่ม ทั้งเรื่องเอกสารท่ีมาจากทางการ และเอกสารที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากเวทีต่อเวที ทั้งนี้เพ่ือให้การ
สนทนาไม่เริ่มต้นจากศูนย์ ด้านการเป็นนักวิจัยสิ่งสําคัญท่ีผู้วิจัยได้เตรียมคือกระบวนการเก็บและ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้แก่ การเตรียมประเด็นการปรึกษาหารือ การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม
ประชุม การคอยจับประเด็นและสรุปข้อมูลย้อนกลับระหว่างการประชุม การบันทึกข้อมูลท้ังเสียง  
ลายลักษณ์อักษร และภาพนิ่งต่างๆ ซ่ึงข้อมูลแต่ละครั้งของการสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก 
จะเป็นข้อมูลต้ังต้นสําหรับเวทีและการสนทนาคร้ังต่อๆ ไป และประการสุดท้ายที่ผู้ วิจัยได้ให้
ความสําคัญต่อบทบาทระหว่างการสนทนากลุ่มคือการวางบทบาทเป็นนักการศึกษา ออกแบบ
กระบวนการท้ังหมดให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ และเป็นเงื่อนไขในการแบ่งปันประสบการณ์ 
ระหว่างกันทุกฝ่ายทั้งชาวสวน หน่วยงานเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยเอง และเครือข่ายต่างๆ ที่เข้าไปเรียนรู้กับ
ชุมชนชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
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ด้านการเตรียมตัวของผู้ วิ จัยระหว่างการทําเวทีเรียนรู้ ทั้งการสัมภาษณ์ การทํา
กระบวนการกลุ่มเพ่ือเก็บข้อมูล และเสริมกระบวนการเรียนรู้น้ัน ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญหลาย
ประการ ดังน้ี 

ประการแรก การทบทวนองค์ความรู้เบ้ืองต้นที่มีอยู่แล้ว เช่น ประวัติศาสตร์ และ
พัฒนาการที่มีการวิจัยและรายงานไว้แล้วเพ่ือเป็นการทําความเข้าใจเบื้องต้น  

ประการที่สอง การศึกษาและทําความรู้จักสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มที่จะร่วมสนทนากลุ่ม 
หรือท่ีจะจัดทํากระบวนการเสริมพลัง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น อีกทั้งจะเป็นการ
เตรียมข้อมูลให้เพียงพอ เหมาะสมกบักลุ่มท่ีเข้าไปศึกษาด้วย  

ประการที่สาม การเตรียมเอกสารและข้อมูล รวมทั้งสื่อต่างๆ ทั้งท่ีเป็นเอกสารท่ีพร้อม 
ที่จะเผยแพร่ และสื่อ PowerPiont ที่สามารถจะนําเสนอได้อย่างรวดเร็ว  

ประการที่สี่ การจัดทํากําหนดการต่างๆ เพ่ือให้ได้ประเด็นในการพูดคุย การคืนข้อมูลได้
อย่างถูกต้องและบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสถานการณ์กลุ่ม และความสะดวก 

ประการท่ีห้า การดําเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการจัดกระบวนการ
เพ่ือเสริมพลังให้กับกลุ่มตามโอกาสต่างๆ การวางบทบาทผู้วิจัยจะเป็นผู้สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
หรือบางโอกาสจะเป็นผู้ดําเนินการประชุมเอง (Moderator) เพ่ือนําการสนทนาและการให้ข้อมูล
ต่างๆ ตามโอกาส 

ประการท่ีหก การสรุปประเด็นและสะท้อนข้อมูลกลับเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ข้อมูลจากที่
ได้พูดคุย จากน้ันผู้วิจัยจะนําข้อมูลมาประมวลสังเคราะห์เป็นข้อมูลการวิจัยในลําดับต่อไป  

กระบวนการต่างๆ เป็นการอํานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงกันและกันระหว่าง
การดําเนินการวิจัย อีกทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากเวทีจะมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างต่อเน่ือง 
ซ่ึงผู้วิจัยได้วางบทบาทของตัวเองระหว่างการเก็บข้อมูลดังกล่าวข้างต้นในทุกกระบวนการวิจัย 

 
การนําเสนอ เพื่อคืนข้อมูลแก่ชุมชน 
ผู้วิจัยให้ความสําคัญกับการคืนข้อมูลกับพ้ืนที่ทั้งจากการเตรียมข้อมูลไว้ล่วงหน้าและ

ระหว่างกระบวนการศึกษา หรือกระบวนการเสริมพลัง รูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับผู้วิจัยจะคืน
ข้อมูลท้ังอย่างเป็นทางการโดยจะแนะนําตัว แจ้งท่ีมาของการศึกษา วัตถุประสงค์ และสิ่งที่ได้ศึกษา
เบ้ืองต้นเพ่ือให้เป็นข้อมูลในการพูดคุย อีกทั้งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น 
ประวัติศาสตร์บอกเล่า ช่ือบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการต่างๆ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
ต่อผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม และตอนท้ายของกระบวนการ ผู้วิจัยจะเป็นผู้สรุปประเด็น
และสอบทานความถูกต้องอีกครั้ง ในกรณีการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุย
สนทนาอย่างไม่มีเค้าโครงเพ่ือตรวจสอบความรู้ของผู้วิจัยเอง นอกจากนี้ยังมีเอกสารความรู้ต่างๆ  
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ที่ผู้วิจัยมอบให้กับผู้เข้าสนทนากลุ่ม และเข้ากระบวนการเรียนรู้ตามโอกาส เป็นอีกมิติหน่ึงท่ีผู้วิจัยได้
กําหนดให้เป็นการคืนข้อมูลแก่พ้ืนที่ระหว่างกระบวนการวิจัย 

 
กระบวนการจัดการความรู้ และการบริการชุมชนเรียนรู้เพื่อเสริมพลัง 
ด้วยกระบวนการวิจัยได้ถูกออกแบบให้การจัดการความรู้ (Knowlegde Management) 

เป็นเครื่องมือสําคัญท่ีจะใช้ในทุกกระบวนการวิจัยต้ังแต่การถอดบทเรียนบริบท กระบวนการ 
ถอดบทเรียนจากชุมชนแนวปฏิบัติ หรือชุมชนเรียนรู้ (Community of Practice or Community 
Learning) เพ่ือสกัดความรู้จากประสบการณ์และพัฒนาเป็นองค์ความรู้เสริมพลังคืนกลับแก่ชุมชน 
โดยมุ่งหวังการออกแบบกระบวนการต่างๆ จะเป็นอีกมิติหน่ึงของการส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดพ้ืนฐาน
ของสังคมและชุมชนท่ีจัดการกับความเปลี่ยนแปลงโดยมีฐานความรู้ โดยเฉพาะประเด็นความรู้ 
ที่เกิดจากพ้ืนที่จริง ตามนัยยะทางการจัดความรู้แล้วถือว่าเป็นการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการ 
ปฏิบัติ  

ผู้วิจัยได้ออกแบบ และประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้สอดแทรกระหว่างเสริมพลัง
การเรียนรู้ โดยการเรียนรู้อย่างมีส่วนรว่มระหว่างผู้วิจัย ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามโอกาส
ต่างๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก ผู้วิจัยจะให้ความสําคัญกับการฟัง ใช้กระบวนการฟังอย่างลึกซ้ึง (Deep 
Listening) เริ่มต้นจากการฟังชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้าน สร้างความไว้วางใจ สร้างความคุ้นเคย 
และความเช่ือม่ันให้กับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าไปร่วมศึกษา ให้ชุมชนได้รับรู้ถึงเจตนาและวัตถุประสงค์ 
ตลอดถึงประโยชน์ที่ชุมชนจะได้ กระบวนการฟังท่ีดีจึงเป็นจุดเร่ิมของกระบวนการจัดการความรู้ที่ 
ถูกนํามาใช้ทุกกระบวนการวิจัย 

ขั้นตอนที่สอง มีความสอดคล้องกับการวางบทบาทของผู้วิจัยดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
ผู้วิจัยวางบทบาทตนเองเป็นนักจัดการความรู้ โดยเปล่ียนสภาพการเป็นนักวิจัย (Researcher) ที่มุ่ง
ศึกษาและเก็บข้อมูลตามกระบวนการวิจัยอย่างเดียวเปลี่ยนเป็นการวางบทบาทเป็นผู้อํานวย
กระบวนการ (Facilitator) กําหนดประเด็นการพูดคุย ให้ข้อคิดและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยให้ความสําคัญกับความรู้ที่เป็นประสบการณ์ของแต่ละคน 
สะท้อนมุมมองและความรู้ที่ได้รับจากภายนอกและความรู้ประสบการณ์ของชุมชน การจับประเด็น
และให้ข้อมูลย้อนกลับ อีกนัยหน่ึงกระบวนการต่างๆ นี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กระบวนการพูดคุยแบบ
สุนทรียสนทนา (Dialogue) ที่ให้ความสําคัญกับประเด็นที่ชุมชนให้ความสําคัญและอภิปราย สร้าง
ความไว้วางใจ จากน้ันสรุปประเด็นร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นวิถีภูมิปัญญา และการเรียนรู้ที่จะ
เกิดข้ึนทุกมิติของกระบวนการ การจัดการความรู้ดังกล่าวถือว่าเป็นมิติหน่ึงของการตอบสนองต่อ
สถานการณ์เฉพาะ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันจะมีการต้ังคําถามเพ่ือให้มีการสืบสวนย้อนกลับของข้อมูล 
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ซ่ึงความรู้ที่เกิดขึ้นจากเวทีจะถูกการตรวจสอบอย่างเป็นระบบระหว่างกระบวนการจัดการความรู้
ดังกล่าว 

ขั้นตอนที่สาม ผู้ วิจัยจะต้ังประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะประเด็น 
ภูมิปัญญา และกระบวนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ผู้เข้าร่วมสนทนา และผู้เข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดได้พูดคุย หารือร่วมกัน จากน้ันจึงสรุปประเด็นที่สอดคล้องกันเพ่ือให้ได้
หมวดหมู่ของข้อมูลท่ีง่ายต่อการจัดการความรู้ในตอนท้ายที่สุด 

ขั้นตอนที่สี่ ผู้วิจัยจะให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลแบบสื่อสาร 2 ทาง (Two Way 
Communication) โดยประยุกต์ใช้สื่ออย่างง่ายสําหรับการเก็บข้อมูล เช่น การนํากระดาษฟริตชาร์จ
สําหรับการบันทึกข้อมูลระหว่างการประชุม การใช้บัตรคําเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้บันทึกและพูดคุย 
จากน้ันค่อยรวบรวมเอกสารและเครื่องมือท้ังหมดมาบันทึกอย่างเป็นระบบอีกครั้งหน่ึง 

ขั้นตอนที่ห้า การจัดกระบวนการจัดการความรู้ในรูปแบบของชุมชนเรียนรู้หรือชุมชน 
แนวปฏิบัติ (Community of Practice) โดยใช้ประเด็นวิถีภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเป็น
ประเด็นร่วม (Domain) ของการพูดคุย การคัดเลือกเอาผู้มีประสบการณ์ตรงและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองเป็นกลุ่มชุมชนเรียนรู้ (Community) และถือเอาองค์ความรู้และ
บทเรียนจากกระบวนการเป็นแนวปฏิบัติ (Practice) และเป็นข้อมูลจากพ้ืนที่ที่จะนําไปสู่การ
สังเคราะห์ในลําดับต่อไป 

ขั้นตอนที่หก ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กระบวนการสรุปบทเรียนแบบหลังปฎิบัติการ หรือ 
AAR (After Action Review) สําหรับการสรุปบทเรียนท้ังจากการประชุมแต่ละครั้ง เพ่ือให้ได้
บทสรุปและข้อเสนอแนะในแต่ละครั้ง   

 
การประเมินและสะท้อนบทเรยีน 
ผู้วิจัยได้บูรณาการการประเมินและสะท้อนกลับอยู่ในทุกมิติของกระบวนการ ดังได้กล่าว

มาแล้วคือการต้ังประเด็นเพ่ือสะท้อนบทเรียนผ่านเครื่องมือประเมินหลังปฎิบัติการ (After Action 
Review) การประเมินดังกล่าวผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นคําถามสรุปบทเรียน 3 ประเด็นหลักคือ  
(1) ระหว่างกระบวนการพูดคุยท่านได้เรียนรู้อะไรบ้าง (2) สิ่งที่ได้เรียนรู้สามารถท่ีจะนํากลับไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้อย่างไรบ้าง (3) จะพัฒนาการเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาได้อย่างเป็นรูปธรรมในฐานะท่ีเป็น
คนในชุมชนจะนําไปพัฒนาสวนส้มโอได้อย่างไรบ้าง ผลการสะท้อนบทเรียนมีหลายมิติที่เป็นประเด็น
ศึกษา ดังนี้ 

ด้านการเรียนรู้ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
1. เกิดการเรียนรู้และรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประวัติศาสตร์ส้มโอและที่มาของ

ส้มโอในพ้ืนที่ ทําให้เรียนรู้ถึงรากเหง้าและเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
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“….ถ้าเอาด้านคุณภาพ คิดว่าสามพรานดีกว่าท่ีอ่ืน เพราะเขตพื้นท่ีแถวสามพรานเป็นเขต
พ้ืนที่ราบลุ่ม แต่จริงๆแล้วเม่ือก่อนไม่ใช่ของสามพรานหรอก แต่เป็นของอ้อมใหญ่เค้า อ้อมใหญ่เค้า
อันดับหนึ่งมาก่อนและความเสื่อมโทรมของการใช้ปุ๋ยเคมี เลยทําให้มาบูมทางนี้แทน แล้วพ้ืนท่ีของเรา
เป็นพ้ืนที่แบบราบลุ่มแม่นํ้า ธาตุอาหารเลยดีกว่า....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555) 

 
2. เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาส้มโอหลังจากประสบวิกฤตการณ์นํ้าท่วมได้อย่างถูกวิธี 
 
“….ก็มีเกษตรตําบลเราก็เชิญอาจารย์มาให้ความรู้ในการดูแลส้มโอหลังนํ้าท่วม ก็คิดว่า

เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555) 
 
3. เรียนรู้รูปแบบการจัดการการรวมกลุ่ม เช่น การรวมกลุ่มส้มโอ 
 
“….เกษตรก็มีนโยบายให้เกษตรกรรวมกลุ่มส้มโอกัน เน่ียเพ่ิงเลือกประธานกลุ่มส้มโอไป 

เค้าว่าจะได้มีอํานาจต่อรองราคาได้....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555) 
 
4. ได้รู้จักเครือข่าย ทั้งเครือข่ายในพ้ืนที่และเครือข่ายภายนอกมากข้ึน 
 
“….ช่วงนํ้าท่วมก็มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยหลายหน่วยงานเหมือนกันนะ ก็ทําให้มี

เครื่อข่ายมากข้ึน....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555) 
 
ด้านการนําไปใช้จริงในพื้นที่มีอะไรบ้าง 
1. ได้วิธีปฏิบัติในการดูแลบํารุงรักษาส้มโอ และการทําปุ๋ยชีวภาพซ่ึงชาวสวนสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
 
“….ปุ๋ยชีวภาพทําเองไม่ยาก ต้นทุนก็ประหยัดหาได้ในท้องถิ่น แล็วก็ใช้ได้ผลนะ....” 

(สนทนากลุ่มเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555) 
 
ด้านประโยชน์ต่อพื้นที่ชาวสวนโดยรวมมีอะไรบ้าง 
1. เป็นแหล่งความรู้และเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิถีชาวสวนส้มโอให้กับบุคคล

ทั่วไป 
 



 

 

292

“….สวนส้มโอของเราเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่มีช่ือเสียงนะ ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร
ให้กับผู้ที่สนใจได้ ตอนนี้ก็มีรถรางท่องเที่ยวเชิงเกษตรพานักท่องเท่ียวน่ังรถรางมาชมสวนส้มโอกันไป
ถึงทรงคนองโน่นแหน่ะ....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555) 

 
2. หากชาวสวนส้มโอหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพมากขึ้นจะทําให้สามารถลดการใช้สารเคมีซ่ึง

เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ 
 
“….ปุ๋ยอินทรีย์จะให้รสชาติดีกว่า ถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีที่นําเข้าจากบริษัทนอร์เวย์ และกลุ่มที่

ใส่ปุ๋ยยูเรียจะทําให้มีรสชาติเปรี้ยว แต่ถ้าใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และเม่ือสมัยก่อนที่ใส่ปาล์มหมักส้มโอจะมี
รสชาติหวาน มันต่างกันที่เม่ือใส่ปุ๋ยเคมีจะทําให้ต้นไม้งามเร็วแต่สภาพดินมันจะเสีย เพราะปุ๋ยเคมี
ได้มาจากกากนํ้ามัน จะมีหินปูนถ้าเราใส่นานๆ ดินจะแข็ง ต้นไม้ก็จะเสื่อมโทรมเร็ว ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์
มันจะเป็นสารจากธรรมชาติใส่ไปแล้วสภาพดินจะไม่เสื่อมโทรม ลักษณะต้นไม้งามก็อาจจะช้ากว่าการ
ใส่ปุ๋ยเคมี แต่ก็งามทนกว่า และเขียวทนกว่าเยอะ....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555) 

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ชาวสวนส้มโอ 
1. ควรมีการต่อยอดในการจัดทําแผ่นพับความรู้ในเร่ืองอ่ืนๆ เกี่ยวกับส้มโอต่อไป 

 
“….บ้านเรายังไม่ค่อยมีใครทําสื่ออะไรแจกเท่าไหร่ มีแต่ที่เกษตรตําบลทํามาแจกบ้าง  

แต่รูปแบบของเค้าจะเป็นเอกสารธรรมดา ถ้าน้องเอาไปทําสื่อสวยๆ มีเน้ือหาดีๆ มาแจกชาวสวนเราก็
คงจะดีนะ....”  (สนทนากลุ่มเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2555) 

 
2. ควรมีศูนย์การเรียนรู้ส้มโอเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนส้มโอ 

ตลอดจนลูกหลานชาวสวนส้มโอ และผู้ที่สนใจ 
 
“….ก็เห็นมีแนวคิดในการจัดต้ังสมาคมส้มโอนครชัยศรีกันนะ ส่วนศูนย์การเรียนรู้ส้มโอ

เนี่ยคงต้องให้สมาคมเสร็จก่อนค่อยว่ากัน....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555) 
 
สรุป กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ และข้อสังเกตต่อกระบวนการ 
การพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เสริมพลังระหว่างการดําเนินการวิจัย 

(Knowledge Translation Interventions/Educatonal Intervention) ผู้วิจัยได้เริ่มและพัฒนา
จากการเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม กระบวนการต่างๆ เป็นการพัฒนาและสะท้อนการเรียนรู้ที่สําคัญ
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ระหว่างกระบวนการวิจัย อย่างไรก็ตามกระบวนการต่างๆ ผู้วิจัยได้ออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน
ที่ดําเนินไปอย่างปกติ เช่น การประชาคมหมู่บ้าน หน่วยงานองค์กรต่างๆ เข้ามาประชุมและจัดเวที
วิชาการ เป็นต้น ดังรายละเอียดในหัวข้อศึกษาต่อไป 

 
ส่วนท่ี 2 การปฏิบัติการพ้ืนที่กรณีศึกษา 

ผลการศึกษาและสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Observation and 
Filednote) ในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองถึงรูปแบบและกระบวนการเสริมศักยภาพของ
ชุมชนชาวสวนหลังวิกฤตปีพ.ศ.2554 ต้ังแต่หลังนํ้าลดและชุมชนได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูพบว่า
ในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง จังหวัดนครปฐม เป็นพ้ืนที่ที่หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน 
และหน่วยงานอื่นๆ ต่างก็ให้ความสนใจเข้ามาให้ความช่วยเหลือท้ังรูปแบบเฉพาะหน้าเพ่ือแก้ปัญหา
และบรรเทาความความเดือดร้อนของชาวสวน ทั้งการวางแผนระยะสั้น เช่น การจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตําบลท้ัง 2 แห่งเพ่ือสํารวจและรับฟังปัญหาของพ้ืนท่ีและจัดทํา
แผนเสนองบประมาณขอรับค่าชดเชยและความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
นอกจากน้ียังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ความสนใจและลงพ้ืนที่ร่วมวางแผนและจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการแก้ปัญหาระยะยาว เช่น กรมวิชาการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัด หรือแม้กระทั่งแกนนํา
ชุมชนที่ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือสรุปเป็นข้อเสนอในการหาแนวทางการแก้ปัญหาและฟ้ืนฟู
ภูมิปัญญาส้มโอ  

กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติทั้งจาก
กลไกภาครัฐท่ีมีแผนนโยบายส่วนกลาง (Top Down) โดยเฉพาะหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการเกษตร 
นอกจากนี้ในส่วนของชุมชนซ่ึงได้มีการเคลื่อนไหวเพ่ือแก้ปัญหาและฟื้นฟูส้มโอในลักษณะชุมชน
ปฏิบัติ (Community of Practice) เพ่ือฟ้ืนฟูส้มโอเป็นรายกลุ่ม เช่น การหาต้นตอชดเชยพันธ์ุที่ 
ถูกน้ําท่วม การเตรียมปรับสภาพดิน การปลูกพืชเพ่ือปรับสภาพดินระหว่างการรอลงสวน เป็นต้น 

กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นรูปแบบของกิจกรรมชุมชน (Local 
Pattern of Activity) ที่ดําเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ ซ่ึงเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีผู้วิจัยได้ร่วมสังเกตและ
ร่วมกระบวนการ และบางกิจกรรมผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการเสริมความรู้เพ่ือสรุปบทเรียนและ
จัดการความรู้ (Lessons Learned & Knowledge Management) เป็นกิจกรรมเสริมท่ีออกแบบ
เพ่ือให้กลมกลืนไปกับชุมชนที่ดําเนินการอยู่แล้ว อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการต่างๆ เหล่าน้ีเป็น
กระบวนการเสริมพลัง (Intervensional Empowerment) ที่เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการฟ้ืนฟูส้มโอ
ของชาวสวนนครชัยศรี ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง มีรายละเอียดดังนี้ 
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กระบวนการเสริมพลังชุมชนเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ 
 

1. การถอดบทเรียน: การสืบสานภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีอย่างมีส่วนร่วม (ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ) 

ความสําคัญและท่ีมา 
โครงการน้ีเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยดําเนินการในพ้ืนที่โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การถอดบทเรียนและค้นหาแนวทางการสืบสานภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรี และเป็นเวทีคืนข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีให้กับพ้ืนที่ 
ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง ในวันที่ 28 เมษายน 2556 ผู้วิจัยทําหน้าท่ีเป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการ เป็นวิทยากรกระบวนการโดยสอดแทรกภูมิปัญญาส้มโอนครชัยศรี และการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูส้มโอนครชัยศรีหลังวิกฤตการณ์อุทกภัยปีพ.ศ. 2554 ผ่านสื่อแผ่นพับความรู้ 10 ชุด  
ที่ผู้วิจัยได้จัดทําขึ้น ดังนี้ เอกสารการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติศาสตร์ส้มโอ เอกสารการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี เอกสารการเรียนรู้ที่ 3 ภาษาน่ารู้ คําศัพท์ในสวนส้มโอ 
เอกสารการเรียนรู้ที่ 4 วงจรการทําสวนส้มโอนครชัยศรี เอกสารการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตปุ๋ยนํ้าชีวภาพ 
เอกสารการเรียนรู้ที่ 6 เทคนิคชีวภาพสําหรับการปลูกส้มโอ เอกสารการเรียนรู้ที่ 7 เทคนิคการช่วย 
ส้มโอน้ําขัง (นํ้าท่วม) เอกสารการเรียนรู้ที่ 8 การตอนก่ิงส้มโอ เอกสารการเรียนรู้ที่ 9 การป้องกัน
กําจัดศัตรูส้มโอ และเอกสารการเรียนรู้ที่ 10 โรคท่ีสําคัญของส้มโอ 

กระบวนการและกิจกรรม 
ผู้วิจัยแนะนําตัวและสร้างความคุ้นเคยกับปราชญ์ชาวสวนส้มโอทุกท่าน และช้ีแจง

รายละเอียดการทํางานวิจัยในครั้งน้ี กระบวนการท่ีผู้วิจัยได้ดําเนินการในคร้ังนี้ มีรูปแบบดังต่อไปน้ี 
ผสมผสานระหว่างการจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) และการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice) โดยนักวิจัยเป็นวิทยากร
กระบวนการ 

เครื่องมือสําคัญคือการสนทนา (Dialogue) และการบันทึกข้อมูลระหว่างกระบวนการ
ด้วยแผนที่ทางความคิด (Mind Mapping) โดยนักวิจัยทําหน้าท่ีเป็นผู้อํานวย และนําสนทนา โดยมี
กําหนดการ ดังน้ี 

สถานที่: ล้งส้มโอของนายธนพล พลับวังกล่ํา ตําบลทรงคนอง จังหวัดนครปฐม 
10.00 – 10.30 น. นักวิจัยแนะนําตัว บอกวัตถุประสงค์และบอกเล่าประวัติศาสตร์ 

ส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจากการศึกษาเอกสารที่นักวิจัยได้
ศึกษาค้นคว้ามาแล้ว 

10.30 – 11.30 น. ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภูมิปัญญกาการ 
ทําสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
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เทคนิค :  Dialogue & Mind Mapping   
11.30 – 12.00 น. สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลแก่พ้ืนที่ 
การเตรียมผู้ให้ข้อมูลสําคัญและการเตรียมพื้นที่ศึกษา 
ผู้เข้าร่วมกระบวนการในครั้งน้ี เป็นปราชญ์ชาวสวนส้มโอตําบลบางเตยและตําบล 

ทรงคนองซ่ึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทําสวนส้มโอ 10 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมในกระบวนการดังกล่าว ดังน้ี 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับชุมชนจากการดําเนินโครงการในคร้ังน้ี มีดังต่อไปน้ี 
1. ได้เรียนรู้ทุนทางสังคม (Social Capitals) และเกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายกับปราชญ์

ชาวสวนส้มโอในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
2. ได้บทเรียนและแนวทางสืบสานภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี ตําบลบางเตย

และตําบลทรงคนอง 
3. ได้องค์ความรู้ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจากการปฏิบัติ 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
1. เกิดกระบวนการเรียนรู้การสืบทอดวิถีภูมิปัญญาโดยการระเบิดจากข้างในชุมชน 
2. เกิดความตระหนักถึงวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญา 
3. เกิดความตระหนักในการสืบทอดวิถีภูมิปัญญา และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวิถีชาวสวนส้มโอ 
4. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างปราชญ์ชาวสวนส้มโอทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

ในการนําไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ 
5. เกิดการจัดการชุมชนและการจัดการตนเองภายใต้ภาวะวิกฤต 
 
2. การถอดบทเรียน: การสืบสานภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสวนส้มโอ 

ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีอย่างมีส่วนร่วม (กลุ่มแกนนําในพ้ืนที่) 
ความสําคัญและท่ีมา 
โครงการน้ีเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยดําเนินการในพ้ืนที่โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การถอดบทเรียนและค้นหาแนวทางการสืบสานภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรี และเป็นเวทีคืนข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีให้กับพ้ืนที่ 
ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง ในวันที่ 17 มิถุนายน 2555 ผู้วิจัยทําหน้าท่ีเป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการ เป็นวิทยากรกระบวนการโดยสอดแทรกภูมิปัญญาสวนส้มโอนครชัยศรี และการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูส้มโอนครชัยศรีหลังวิกฤตการณ์อุทกภัยปีพ.ศ. 2554 ผ่านสื่อแผ่นพับความรู้ 10 ชุด  
ที่ผู้วิจัยได้จัดทําขึ้น ดังนี้ เอกสารการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติศาสตร์ส้มโอ เอกสารการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี เอกสารการเรียนรู้ที่ 3 ภาษาน่ารู้ คําศัพท์ในสวนส้มโอ 
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เอกสารการเรียนรู้ที่ 4 วงจรการทําสวนส้มโอนครชัยศรี เอกสารการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตปุ๋ยนํ้าชีวภาพ 
เอกสารการเรียนรู้ที่ 6 เทคนิคชีวิภาพสําหรับการปลูกส้มโอ เอกสารการเรียนรู้ที่ 7 เทคนิคการช่วย 
ส้มโอน้ําขัง (น้ําท่วม) เอกสารการเรียนรู้ที่ 8 การตอนก่ิงส้มโอ เอกสารการเรียนรู้ที่ 9 การป้องกัน
กําจดัศัตรูส้มโอ และเอกสารการเรียนรู้ที่ 10 โรคท่ีสําคัญของส้มโอ 

กระบวนการและกิจกรรม 
ผู้วิจัยแนะนําตัวและสร้างความคุ้นเคยกับแกนนําในพ้ืนที่ทุกท่าน และช้ีแจงรายละเอียด

การทํางานวิจัยในครั้งน้ี กระบวนการท่ีผู้วิจัยได้ดําเนินการในคร้ังนี้ มีรูปแบบดังต่อไปน้ี 
ผสมผสานระหว่างการจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice) โดยนักวิจัยเป็นวิทยากร
กระบวนการ 

เครื่องมือสําคัญคือการสนทนา (Dialogue) และการบันทึกข้อมูลระหว่างกระบวนการ
ด้วยแผนที่ทางความคิด (Mind Mapping) โดยนักวิจัยทําหน้าท่ีเป็นผู้อํานวย และนําสนทนา โดยมี
กําหนดการ ดังน้ี 

สถานที่: บ้านของนายทิม ไทยทวี ตําบลทรงคนอง จังหวัดนครปฐม 
10.00 – 10.30 น. นักวิจัยแนะนําตัว บอกวัตถุประสงค์ และบอกเล่าประวัติศาสตร์

ส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจากการศึกษาเอกสารท่ีนักวิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้ามาแล้ว 

10.30 – 11.30 น. ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภูมิปัญญกาการ 
ทําสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

เทคนิค :  Dialogue & Mind Mapping   
11.30 – 12.00 น. สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลแก่พ้ืนที่ 
การเตรียมผู้ให้ข้อมูลสําคัญและการเตรียมพื้นที่ศึกษา 
ผู้เข้าร่วมกระบวนการในครั้งน้ี เป็นแกนนําในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง  

โดยมีนายทิม ไทยทวี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเกษตร รัฐสภา และกลุ่มแกนนําในพ้ืนที่ที่ 
ดํารงตําแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานชมรมผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เข้าร่วมในกระบวนการดังกล่าว ดังนี้ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับชุมชนจากการดําเนินโครงการในคร้ังน้ี มีดังต่อไปน้ี 
1. ได้เรียนรู้ทุนทางสังคม (Social Capitals) และเกิดการเช่ือมโยงเครือข่ายแกนนําใน

พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
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2. ได้บทเรียนและแนวทางสืบสานภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี ตําบลบางเตย
และตําบลทรงคนอง 

3. ได้องค์ความรู้ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจากการปฏิบัติ 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
1. เกิดกระบวนการเรียนรู้การสืบทอดวิถีภูมิปัญญาโดยการระเบิดจากข้างในชุมชน 
2. เกิดความตระหนักถึงวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญา 
3. เกิดความตระหนักในการสืบทอดวิถีภูมิปัญญา และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวิถีชาวสวนส้มโอ 
4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแกนนําทําให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการนําไป

ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ 
5. ทําให้เกิดการวางแผนและเกิดนโยบายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวนส้มโอ 
6. เกิดการจัดการชุมชนและการจัดการตนเองภายใต้ภาวะวิกฤต 
 
3. การถอดบทเรียน: การสืบสานภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสวนส้มโอ 

ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีอย่างมีส่วนร่วม (เยาวชนผู้สืบทอดการทําสวนส้มโอ) 
ความสําคัญและท่ีมา 
โครงการน้ีเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยดําเนินการในพ้ืนที่โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การถอดบทเรียนและค้นหาแนวทางการสืบสานภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรี และเป็นเวทีคืนข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีให้กับพ้ืนที่ 
ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 ผู้วิจัยทําหน้าที่เป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการ เป็นวิทยากรกระบวนการโดยสอดแทรกภูมิปัญญาสวนส้มโอนครชัยศรี และการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูสวนส้มโอนครชัยศรีหลังวิกฤตการณ์อุทกภัยปีพ.ศ. 2554 ผ่านสื่อแผ่นพับความรู้ 10 ชุด ที่ผู้วิจัย
ได้จัดทําขึ้น ดังนี้ เอกสารการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติศาสตร์ส้มโอ เอกสารการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  
วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี เอกสารการเรียนรู้ที่ 3 ภาษาน่ารู้ คําศัพท์ในสวนส้มโอ 
เอกสารการเรียนรู้ที่ 4 วงจรการทําสวนส้มโอนครชัยศรี เอกสารการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตปุ๋ยนํ้าชีวภาพ 
เอกสารการเรียนรู้ที่ 6 เทคนิคชีวิภาพสําหรับการปลูกส้มโอ เอกสารการเรียนรู้ที่ 7 เทคนิคการช่วย 
ส้มโอน้ําขัง (นํ้าท่วม) เอกสารการเรียนรู้ที่ 8 การตอนก่ิงส้มโอ เอกสารการเรียนรู้ที่ 9 การป้องกัน
กําจัดศัตรูส้มโอ และเอกสารการเรียนรู้ที่ 10 โรคท่ีสําคัญของส้มโอ 

กระบวนการและกิจกรรม 
ผู้วิจัยแนะนําตัวและสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเยาวชนผู้สืบทอดการทําสวนส้มโอในพ้ืนที่ 

และช้ีแจงรายละเอียดการทํางานวิจัยในครั้ง น้ี กระบวนการท่ีผู้ วิ จัยได้ดําเนินการในคร้ังนี้  
มีรูปแบบดังต่อไปนี้ 
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ผสมผสานระหว่างการจัดการความรู้ (KM: Knowledge Management) และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice) โดยนักวิจัยเป็นวิทยากร
กระบวนการ 

เครื่องมือสําคัญคือการสนทนา (Dialogue) และการบันทึกข้อมูลระหว่างกระบวนการ
ด้วยแผนที่ทางความคิด (Mind Mapping) โดยนักวิจัยทําหน้าท่ีเป็นผู้อํานวย และนําสนทนา โดยมี
กําหนดการ ดังน้ี 

สถานที่: บ้านของนายนที สุขประเสริฐ ตําบลทรงคนอง จังหวัดนครปฐม 
10.00 – 10.30 น. นักวิจัยแนะนําตัว บอกวัตถุประสงค์ และบอกเล่าประวัติศาสตร์

ส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจากการศึกษาเอกสารท่ีนักวิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้ามาแล้ว 

10.30 – 11.30 น. ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภูมิปัญญกาการทํา
สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 

เทคนิค :  Dialogue & Mind Mapping   
11.30 – 12.00 น. สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลแก่พ้ืนที่ 
การเตรียมผู้ให้ข้อมูลสําคัญและการเตรียมพื้นที่ศึกษา 
ผู้เข้าร่วมกระบวนการในครั้งน้ี เป็นกลุ่มเยาวชนผู้สืบทอดการทําสวนส้มโอในพ้ืนที่ตําบล 

บางเตยและตําบลทรงคนอง เป็นลูกหลานชาวสวนส้มโอที่สืบทอดการทําสวนส้มโอมาจากพ่อแม่  
มีประสบการณ์การทําสวนส้มโอต้ังแต่ยังเด็กโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมาจากพ่อแม่ ดังน้ี 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับชุมชนจากการดําเนินโครงการในคร้ังน้ี มีดังต่อไปน้ี 
1. ได้เรียนรู้ทุนทางสังคม (Social Capitals) ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
2. ได้บทเรียนและแนวทางสืบสานภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ตําบลบางเตย

และตําบลทรงคนอง 
3. ได้องค์ความรู้ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจากการปฏิบัติ 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
1. เกิดกระบวนการเรียนรู้การสืบทอดวิถีภูมิปัญญาโดยการระเบิดจากข้างในชุมชน 
2. เกิดความตระหนักถึงวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญา 
3. เกิดความตระหนักในการสืบทอดวิถีภูมิปัญญา และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวิถีชาวสวนส้มโอ 
4. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเยาวชนทําให้เกิดทําให้เกิดการเรียนรู้ระหว่าง

กันและเกิดองค์ความรู้ใหม่ในการนําไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ี 
5. เกิดการจัดการชุมชนและการจัดการตนเองภายใต้ภาวะวิกฤต 
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กระบวนการและจัดการความรู้ระดับเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 
1. ประชาคมหมู่บ้าน 
ความสําคัญและท่ีมา 
ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองมีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านในช่วงหลังภัยพิบัติ

อุทกภัยปีพ.ศ.2554 เพ่ือสํารวจและรับฟังปัญหาของพ้ืนที่และจัดทําแผนเสนองบประมาณขอรับ
ค่าชดเชยและความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ในการประชาคมหมู่บ้าน
ประกอบด้วยแกนนําชุมชน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
นักวิชาการ และชาวบ้านในพ้ืนที่ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือสรุปเป็นข้อเสนอในการหาแนวทาง 
การแก้ปัญหาและฟ้ืนฟูภูมิปัญญาส้มโอ และความต้องการต่างๆ ในการให้องค์การบริหารส่วนตําบล
เข้ามาช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูพ้ืนที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย 

กระบวนการและกิจกรรม 
แกนนําชุมชน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  

เกษตรตําบล นักพัฒนากร และนักวิชาการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการประชาคมหมู่บ้านกับชาวบ้าน 
ในพ้ืนที่ และแนะนําแผนพัฒนาชุมชนกับชาวบ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ยกประเด็น
ปัญหาภัยพิบัติน้ําท่วมครั้งใหญ่ปีพ.ศ.2554 ซ่ึงนํ้าได้เข้าท่วมพ้ืนที่ทั้งหมดโดยเฉพาะนํ้าท่วมพ้ืนที่ 
สวนส้มโอทําให้ต้นส้มโอตายเป็นจํานวนมากซ่ึงภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวน
ทั้งหมดในพ้ืนที่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและทีมบริหารได้ให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ซ่ึงส่วนใหญ่ 
ทําสวนส้มโอเล่าถึงปัญหาท่ีได้รับจากวิกฤตการณ์ภัยพิบัติในคร้ังนี้และชาวบ้านมีความต้องการที่จะให้
ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในด้านใดบ้าง และให้ชาวบ้านได้เสนอแผนในการพัฒนาชุมชน หลังจากน้ันจึง
รับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีลําดับกําหนดการดังน้ี 

เวลา 9.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้บริหาร กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  
เกษตรตําบล นักพัฒนากร และนักวิชาการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการ
ประชาคมหมู่บ้าน 

เวลา 9.30 น. ช้ีแจงแผนการพัฒนาชุมชนท่ีผ่านมาให้กับประชาคม 
เวลา 10.00 น. ชาวบ้านร่วมกันอภิปรายเสนอความคิดเห็น ปัญหาและความต้องการ

ในการพัฒนาชุมชนหลังจากเกิดเหตุการณ์นํ้าท่วม 
เวลา 11.00 น. สรุปประเด็นจากการประชาคมหมู่บ้าน 
เวลา 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
ผู้วิจัยได้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในการประชาคมครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ออกไปแนะนําตัวและ 

ขอความร่วมมือกับชุมชนในการเข้ามาทําวิจัยในครั้งน้ี และผู้วิจัยได้ต้ังคําถามนายกองค์การบริหาร
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ส่วนตําบล และทีมผู้บริหารถึงนโยบายในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการป้องกันสวนส้มโอหลังจาก
วิกฤตการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยปีพ.ศ.2554  

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
1. เกิดการปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่และ

องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้นําชุมชน และชาวบ้านในพ้ืนที่ ทําให้เกิดความเข้าใจปัญหาในพ้ืนที่และ
แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น 

2. องค์การบริหารส่วนตําบลมีนักวิชาการเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นที่ปรึกษาในการประชาคม
หมู่บ้าน 

3. ภาครัฐได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงในชุมชน 
4. แนวทางในการพัฒนาและการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
นักวิจัย 
1. ชาวบ้านในพ้ืนที่มีความต้องการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การยกถนนให้สูงขึ้นการ

สร้างประตูนํ้า  
2. เกิดการสร้างความตระหนักถึงวิกฤตท่ีมีผลกระทบต่อภูมิปัญญาส้มโอ 
3. ชาวบ้านในพ้ืนที่ให้ความสนใจในการมาร่วมประชาคมจํานวนไม่มากนัก 
 
2. การแจกพันธุ์ส้มโอและพืชชนิดอ่ืนๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 
ความสําคัญและท่ีมา 
หลังจากพ้ืนที่ ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก

วิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพ.ศ.2554 ทําให้ต้นส้มโอซ่ึงเป็นผลไม้ที่มีช่ือเสียงของพ้ืนที่ตําบล 
บางเตยและตําบลทรงคนองตายเป็นจํานวนมาก หลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมในครั้งน้ีทําให้เกษตรกร
ต้องปลูกส้มโอใหม่เพ่ือทดแทนต้นส้มโอท่ีตายไป ในช่วงน้ันพันธ์ุส้มโอหายาก เกษตรกรบางราย 
ไม่สามารถหาพันธ์ุส้มโอมาปลูกใหม่ได้ หน่วยงานในพ้ืนที่ได้เห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้
แจกพันธ์ุส้มโอและพืชชนิดอ่ืนๆ ให้กับเกษตรกรเพื่อนําไปปลูกทดแทน 

กระบวนการและกิจกรรม 
องค์การบริหารส่วนตําบลได้จัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

สําหรับซ้ือพันธ์ุส้มโอและพืชชนิดอ่ืนๆ เพ่ือนํามาแจกให้เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ที่ เดือดร้อนจาก
วิกฤตการณ์อุทกภัยปีพ.ศ.2554 โดยผ่านผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้านนําไปแจกให้กับเกษตรกรคนละ
ประมาณ 200 ต้น โดยแจกส้มโอพันธ์ุทองดีและพันธ์ุขาวนํ้าผึ้งซ่ึงเป็นพันธ์ุที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมากที่สุด  
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
1. หน่วยงานท้องถิ่นซ่ึงมีความรู้ความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงมีบทบาทในการช่วยเหลือ

ท้องถิ่น 
2. ชุมชนเกิดกระบวนการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
3. เกษตรกรได้นําพันธ์ุส้มโอไปปลูกทดแทนต้นส้มโอที่ถูกนํ้าท่วมตาย 
4. แนวทางในการพัฒนาและการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
นักวิจัย 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. เกิดการสร้างความตระหนักถึงวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญา 
3. เกิดกระบวนการเรียนรู้การสืบทอดวิถีภูมิปัญญาโดยการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 
ชุมชน 
1. ต้นส้มโอที่นํามาแจกให้กับเกษตรกรมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ 
2. กิ่งพันธ์ุส้มโอที่นํามาแจกให้กับเกษตรกรได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่งทําให้

เหลือให้เกษตรกรนําไปใช้สําหรับปลูกไม่มาก 
3. พันธ์ุส้มโอที่นํามาแจกให้กับเกษตรกรบางพันธ์ุเป็นพันธ์ุส้มโอท่ีไม่มีคุณภาพ 

 
3. การช่วยเหลือกันในกลุ่มเครือญาติ 
ความสําคัญและท่ีมา 
หลังจากพ้ืนที่ ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก

วิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพ.ศ.2554 ทําให้ต้นส้มโอซ่ึงเป็นผลไม้ที่มีช่ือเสียงของพ้ืนที่ตําบล 
บางเตยและตําบลทรงคนองตายเป็นจํานวนมาก หลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมในครั้งน้ีทําให้เกษตรกร
ต้องปลูกส้มโอใหม่เพ่ือทดแทนต้นที่ตายไป ในช่วงนั้นพันธ์ุส้มโอหายาก เกษตรกรบางรายไม่สามารถ
หาพันธ์ุส้มโอมาปลูกใหม่ได้ เกษตรกรจึงมีการช่วยเหลือกันในกลุ่มเครือญาติในการช่วยป้องกันสวน 
ส้มโอและแบ่งปันพันธ์ุส้มโอสําหรับปลูกใหม่ทดแทนต้นส้มโอที่ตายไป 

กระบวนการและกิจกรรม 
เกษตรกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่มีเครือญาติพ่ีน้องที่ประกอบอาชีพเกษตรกรชาวสวนส้มโอ

ด้วยกัน ในช่วงภัยพิบัติอุทกภัยชาวสวนจะขาดแคลนแรงงานที่เข้ามาช่วยป้องกันและกู้สวนส้มโอ 
ชาวสวนจึงต้องอาศัยแรงงานจากญาติพ่ีน้อง ในการป้องกันสวนส้มโอและมีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ดังน้ี  
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ระยะก่อนน้ําท่วมสวนส้มโอ 
1. กลุ่มเครือญาติมีการแจ้งข่าวสารระหว่างกันถึงสถานการณ์อุทกภัยเป็นระยะๆ  
2. สํารวจรอบสวนเพื่อตรวจดูว่าตรงจุดไหนที่นํ้าจะเข้าท่วมถึง  
3. กลุ่มเครือญาติช่วยกันขนดินถมคันสวนส้มโอให้สูงขึ้นเพ่ือป้องกันน้ําเข้าท่วมสวน  
4. กลุ่มเครือญาติช่วยกันลงแรงขนกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ําเข้าสวน ทั้งสวนของ

ตนเองและสวนของญาติพ่ีน้อง  
5. กลุ่มเครือญาติช่วยกันสํารวจรอบสวนเพ่ือตรวจดูว่าตรงจุดไหนที่นํ้าจะเข้าท่วมถึง  
ระยะหลังจากน้ําท่วมสวนส้มโอเสียหาย 
1. เกษตรกรมีการตอนก่ิงต้นส้มโอที่รอดจากนํ้าท่วมและนํากิ่งพันธ์ุส้มโอมาแบ่งปันกันใน

หมู่เครือญาติพ่ีน้อง 
2. มีการแบ่งปันกิ่งพันธ์ุส้มโอที่ได้รับแจกมาจากหน่วยงานต่างๆ ให้กับเครือญาติพ่ีน้อง 
3. มีการช่วยเหลือกันตัดโค่นและเผาต้นส้มโอที่ยืนต้นตายจากภัยพิบัติอุทกภัย 
4. ช่วยกันฟ้ืนฟูส้มโอที่รอดจากนํ้าท่วมและช่วยกันปลูกต้นส้มโอใหม่ทดแทนต้นส้มโอที่

ยืนต้นตาย 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
1. กลุ่มเครือญาติเกิดกระบวนการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
2. เกษตรกรได้นํากิ่งพันธ์ุส้มโอจากเครือญาติไปปลูกทดแทนต้นส้มโอท่ีถูกนํ้าท่วมตาย 
3. แนวทางในการพัฒนาและการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
นักวิจัย 
1. กลุ่มเครือญาติมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
2. เกิดการสร้างความตระหนักถึงวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญา 
3. เกิดกระบวนการเรียนรู้การสืบทอดวิถีภูมิปัญญาจากกลุ่มเครือญาติด้วยกัน 
 
2. การช่วยเหลือกันในกลุ่มที่มีสวนติดกัน 
ความสําคัญและท่ีมา 
หลังจากพ้ืนที่ ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก

วิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพ.ศ.2554 ทําให้ต้นส้มโอซ่ึงเป็นผลไม้ที่มีช่ือเสียงของพ้ืนที่ตําบล 
บางเตยและตําบลทรงคนองตายเป็นจํานวนมาก เกษตรกรในพื้นที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง
ส่วนใหญ่จะมีสวนติดกัน หากสวนใดสวนหน่ึงได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย สวนท่ีอยู่ติดกันจะ
ได้รับความเสียหายไปด้วย เน่ืองจากธรรมชาติของสวนส้มโอในพ้ืนที่จะเป็นร่องสวนติดกัน ไม่มีกําแพง
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ก้ันอาณาเขตระหว่างกัน ทําให้สวนที่ถูกนํ้าเข้าท่วมก่อนหากป้องกันไม่ทันนํ้าจะเข้าไปท่วมสวนที่อยู่
ติดกันด้วย ส่งผลให้เกิดความเสียหายลุกลามไปยังสวนอ่ืนๆ ที่อยู่ถัดไปอีกด้วย 

กระบวนการและกิจกรรม 
เกษตรกรชาวสวนส้มโอที่มีสวนตั้งอยู่ติดกันจะปรึกษาหารือกันเพ่ือหาแนวทาง และ 

ร่วมมือกันในการป้องกันนํ้าท่วมเข้าสวนส้มโอ ดังน้ี  
1. กลุ่มท่ีมีสวนติดกันมีการแจ้งข่าวสารระหว่างกันถึงสถานการณ์อุทกภัยเป็นระยะๆ  
2. กลุ่มท่ีมีสวนติดกันมีการสํารวจรอบสวนเพ่ือตรวจดูว่าตรงจุดไหนที่นํ้าจะเข้าท่วมถึง  
3. กลุ่มท่ีมีสวนติดกันจะช่วยกันลงขันซ้ือดินมาถมคันสวนส้มโอให้สูงขึ้นเพ่ือป้องกันนํ้าเข้า

ท่วมสวน  
4. กลุ่มท่ีมีสวนติดกันช่วยกันลงแรงขนดินและขนกระสอบทรายเพ่ือป้องกันนํ้าเข้าสวน  
5. กลุ่มท่ีมีสวนติดกันผลัดเปล่ียนกันสํารวจตรวจตรารอบสวนเพ่ือตรวจดูว่าตรงจุดไหนที่

นํ้าจะเข้าท่วมถึง  
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
1. กลุ่มท่ีมีสวนติดกันเกิดกระบวนการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
2. เกษตรกรชาวสวนเกิดความตระหนักในการหาแนวทางป้องกันเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
3.  แนวทางในการพัฒนาและการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
นักวิจัย 
1. กลุ่มท่ีมีสวนติดกันมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
2. เกิดการสร้างความตระหนักถึงวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญา 
3. เกิดกระบวนการเรียนรู้การสืบทอดวิถีภูมิปัญญาจากกลุ่มท่ีมีสวนติดกัน 
 

3. กลุ่มส้มโอ 
ความสําคัญและท่ีมา 
หน่วยงานราชการได้ให้ความสําคัญกับสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีในพ้ืนที่ และ 

มีนโยบายให้เกษตรกรชาวสวนส้มโอได้จัดต้ังกลุ่มส้มโอ เพ่ือให้ชาวสวนส้มโอได้มีอํานาจในการต่อรอง
ราคากับพ่อค้าคนกลางในการจําหน่ายส้มโอ การร่วมมือกันในการช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อสวนส้มโอหรือในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ภายในกลุ่มส้มโอ การอบรมให้ความรู้กับสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรชาวสวนส้มโอ เพ่ือให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันของ
สมาชิกกลุ่ม 
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กระบวนการและกิจกรรม 
1. กลุ่มส้มโอนําโดยประธานกลุ่มและสมาชิกกลุ่มร้องเรียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้

จ่ายเงินค่าชดเชยให้สูงขึ้นให้กับชาวสวนส้มโอที่ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วม 
2. นําเกษตรชาวสวนส้มโอไปศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ 
3. เชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ด้านการทําสวนและการดูแล

รักษาส้มโอให้กับเกษตรชาวสวน 
4. รณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนส้มโอในพ้ืนที่หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี

เนื่องจากเป็นอัรตรายต่อตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
1. กลุ่มส้มโอมีความรู้ความเข้าใจปัญหาที่แท้จริงมีบทบาทในการช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม 
2. เกษตรกรเพ่ิมพูนความรู้ในการนํามาพัฒนาสวนส้มโอของตนเอง 
4. แนวทางในการพัฒนาและการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
นักวิจัย 
1. กลุ่มส้มโอมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ 
2. เกิดการสร้างความตระหนักถึงวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญา 
 
กระบวนการและจัดการความรู้ระดับระดับเครือข่ายภายนอก 
1. การแจกพันธุ์ส้มโอและพืชชนิดอ่ืนๆ ให้กับเกษตรกร 
ความสําคัญและท่ีมา 
หลังจากพ้ืนที่ ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก

วิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพ.ศ.2554 ทําให้ต้นส้มโอซ่ึงเป็นผลไม้ที่มีช่ือเสียงของพ้ืนที่ตําบล 
บางเตยและตําบลทรงคนองตายเป็นจํานวนมาก หลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้ทําให้เกษตรกร
ต้องปลูกส้มโอใหม่เพ่ือทดแทนต้นส้มโอที่ตายไป หน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงานท่ีทราบข่าวนํ้าท่วม
สวนส้มโอจนส้มโอตายไปเป็นจํานวนมากจากการออกข่าวทางโทรทัศน์ได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร
ในพ้ืนที่ในการแจกพันธ์ส้มโอและพืชชนิดอ่ืนๆ ได้แก่ เกษตรจังหวัด สถานีโทรทัศน์ช่อง 3  

กระบวนการและกิจกรรม 
เกษตรจังหวัด สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ได้แจกพันธ์ุส้มโอและพืชชนิดอ่ืนๆ ให้เกษตรกร

ชาวสวนในพ้ืนที่ที่เดือดร้อนจากวิกฤตการณ์อุทกภัยปีพ.ศ.2554 คนละประมาณ 100-200 ต้น  
โดยแจกส้มโอพันธ์ุทองดีและพันธ์ุขาวน้ําผึ้งซ่ึงเป็นพันธ์ุที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมากที่สุด  
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ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
1. หน่วยงานภายนอกเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายนอกและพ้ืนที่ 
3. สร้างความตระหนักและการับรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูโดยเฉพาะส้มโอนครชัยศรี 

ซ่ึงมีความสําคัญเป็นพืชเฉพาะพ้ืนที่ 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
นักวิจัย 
1. เครือข่ายภายนอกมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ 
2. เกิดการสร้างความตระหนักถึงวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญา 
3. เกิดกระบวนการเรียนรู้การสืบทอดวิถีภูมิปัญญาโดยมีหน่วยงานภายนอกเข้ามามี 

ส่วนร่วม 
ชุมชน 
1. ต้นส้มโอท่ีนํามาแจกให้กับเกษตรกรมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ 
2. กิ่งพันธ์ุส้มโอที่นํามาแจกให้กับเกษตรกรได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง 

ทําให้เหลือให้เกษตรกรนําไปใช้สําหรับปลูกไม่มาก 
3. พันธ์ุส้มโอที่นํามาแจกให้กับเกษตรกรบางพันธ์ุเป็นพันธ์ุส้มโอท่ีไม่มีคุณภาพ 
4. พันธ์ุส้มโอที่นํามาแจกให้กับเกษตรกรเป็นพันธ์ุส้มโอที่ปลูกในพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่ใช่พันธ์ุ 

ส้มโอในพ้ืนที่ทําให้ส้มโอกลายพันธ์ุ ไม่ได้คุณภาพเท่าเดิม 
 
2. การขยายพันธุ์ส้มโอและแจกก่ิงพันธุ์ส้มโอ 
ความสําคัญและท่ีมาของโครงการ 
พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตการณ์

อุทกภัยในปีพ.ศ.2554 ส่งผลให้ต้นส้มโอซ่ึงเป็นผลไม้ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดนครปฐมยืนต้นตายเป็น
จํานวนมาก ส้มโอพันธ์ุดีในพ้ืนที่ที่มีอายุเก่าแก่ถูกนํ้าท่วมตายไปเกือบทั้งหมด เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
พันธ์ุส้มโอของพ้ืนที่ และสามารถขยายพันธ์ุส้มโอให้คงอยู่ในพ้ืนที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มี
การดําเนินโครงการกู้วิกฤตสวนไม้ผลพันธ์ุดีเฉพาะท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัยปีพ.ศ.2554 เพ่ืออนุรักษ์
ส้มโอพันธ์ุดีและขยายกิ่งพันธ์ุนําไปแจกให้กับเกษตรกรท่ีเดือนร้อนต่อไป 

กระบวนการและกิจกรรม 
เจ้าหน้าท่ีจากเกษตรจังหวัดผ่านเกษตรตําบลได้เข้าไปในพ้ืนที่สวนส้มโอในช่วงที่เกิด

เหตุการณ์น้ําท่วมสวนส้มโอ โดยเข้าไปสํารวจว่ามีสวนส้มโอในพ้ืนที่สวนไหนท่ีมีต้นส้มโอที่รอดจาก 
นํ้าท่วม จากน้ันได้ติดต่อเกษตรกรเจ้าของสวนส้มโอเพ่ือขอทาบก่ิงส้มโอที่รอดจากนํ้าท่วมสําหรับ 
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นํากิ่งส้มโอไปขยายพันธ์ุที่ศูนย์ขยายพันธ์ุส้มโอแล้วเม่ือต้นส้มโอโตขึ้นแข็งแรงพอที่จะนํามาปลูกได้ก็
นําไปแจกจ่ายชาวสวนที่เดือดร้อน ส่วนก่ิงส้มโอที่ถูกทาบกิ่งนําไปเพาะพันธ์ุจะนํากลับไปคืนให้กับ
เกษตรกรเจ้าของสวนส้มโอ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
1. หน่วยงานภายนอกเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภายนอกและพื้นที่ 
3. เป็นการอนุรักษ์พันธ์ุส้มโอพันธ์ุดีของพ้ืนที่ให้คงอยู่ 
4. สร้างความตระหนักและการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูโดยเฉพาะส้มโอนครชัยศรี 

ซ่ึงมีความสําคัญเป็นพืชเฉพาะพ้ืนที่ 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
นักวิจัย 
1. เครือข่ายภายนอกมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ 
2. เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างเกษตรกรชาวสวนส้มโอผ่านหน่วยงาน

ภายนอก 
3. เป็นการอนุรักษ์พันธ์ุส้มโอพันธ์ุดีของพ้ืนท่ีให้คงอยู่และส่งต่อไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ ด้วย 
ชุมชน 
1. การนําต้นส้มโอที่ทาบกิ่งแล้วและนําไปขยายพันธ์ุต่อเพ่ือให้ต้นส้มโอโตพอที่จะสามารถ

นํามาแจกใหเ้กษตรกรเอาไปปลูกได้ใช้เวลาคอ่นข้างนานในการที่เกษตรกรจะปลกูต้นส้มโอใหม่ 
2. ส้มโอที่นํามาแจกให้กับเกษตรกรได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง 
 
3. โครงการทอดผ้าป่าพันธุ์ไม้สามัคคี คืนชีวีสู่ผืนดิน  
ความสําคัญและท่ีมาของโครงการ 
โครงการนี้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มีจุดมุ่งหมายท่ีจะทํางาน

ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมโดยได้แบ่งให้คณะ สถาบันต่างๆ เข้าร่วมเรียนรู้กับชุมชน 
สําหรับตําบลบางเตยเป็นความรับผิดชอบของคณะครศุาสตร์ ในเบ้ืองต้นมีทีมผู้บริหาร อาจารย์ และ
ผู้ประสานงานได้ลงมาสํารวจพ้ืนที่และประชุมร่วมกับชุมชนและเห็นว่าชาวสวนส้มโอตําบลบางเตย 
มีความต้องการพันธ์ุไม้ ขณะลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลผู้วิจัยได้เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
และได้พบกับคณะทํางานในบางเวที จากการสัมภาษณ์พบว่านโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมมีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด
นครปฐม โดยมอบหมายให้คณะ/สถาบันต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยร่วมเรียนรู้กับชุมชน  
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หน่วยงาน กิจกรรม เครือข่ายเก่ียวข้อง 
เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ร่วมกันจัดโครงการทอดผ้าป่าพันธ์ุไม้ขึ้นเพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวตําบล 
บางเตยที่ได้รับความเดือดร้อนจากมหาอุทกภัย ปีพ.ศ. 2554 ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ุ 2555 ณ 
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย เพ่ือเป็นการฟื้นฟูสวนของเกษตรกรตําบลบางเตยให้
กลับคืนมามีชีวิตอีกครั้งหน่ึงและเป็นการรักษาไว้ซ่ึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทําสวนเกษตรให้ 
คงอยู่ตลอดไปซ่ึงเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนที่มีมาต้ังแต่สมัยปู่ย่าตายาย ด้วยการจัดกิจกรรมการ
จัดหาพันธ์ุไม้ประเภทต่างๆ มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ตําบล 
บางเตย พันธ์ุไม้ที่แจกจ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวน ได้แก่ มะนาว ส้มโอทองดี ส้มโอขาวนํ้าผึ้ง ขนุน
ทองประเสริฐ มะม่วงน้ําดอกไม้สีทอง มะม่วงมหาชนก มะม่วงนํ้าดอกไม้ no.4 มะม่วงเขียวเสวย 
มะม่วงมันขุนศรี ชมพู่ทับทิมจันทร์ พืชผักสวนครัว เมล็ดพันธ์ุพืชสวนครัวเจียไต๋ มะม่วงฟ้าลั่น  
เชอร์รี่หวาน โหระพา ตะไคร้ แก้วมังกร นํ้าดอกไม้ มะม่วง มะนาว มะลิ กัลปพฤกษ์ พิกุล กรรเกรา 
ชมพู่มะเหม่ียว จําปีแขก มะละกอ กะเพรา มะเขือ กล้วย พญาสัตตบรรณ 

กระบวนการและกิจกรรม 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

ได้เตรียมสถานที่โดยอาศัยลานสาธารณะหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยเป็นที่จัดงาน มีการ
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนมาร่วมออกร้านสินค้าท่ีเป็นภมิูปัญญาท้องถิ่นของตําบลบางเตย 
เช่น เสื่อเตย หมอนเตย ฯลฯ เพ่ือสร้างบรรยากาศของกิจกรรม โดยภาพรวมของบรรยากาศจากการ
สังเกตการณ์ประกอบด้วย 

การสร้างบรรยากาศและการมีส่วนร่วม องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย และคณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ใช้พิธีกรรมทางศาสนากล่าวคือเชิญชวนประชาชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมทอดผ้าป่าพันธ์ุไม้และรับแจกกิ่งพันธ์ุ 

กระบวนการแจกพันธุ์ไม้แก่ชาวสวน เริ่มต้ังแต่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม และองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย จากนั้นคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางเตยได้กล่าวต้อนรับและได้พูดถึงแนวทางการส่งเสริมและฟ้ืนฟูชาวสวนหลังน้ําท่วมของ
พ้ืนที่บางเตย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือของภาควิชาการ ท้องถิ่น และชุมชน
ที่มองเห็นความสําคัญของอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะส้มโอนครชัยศรี พันธ์ุพืชท้ังหมดได้รับความ
ร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย จากน้ันผู้แทนถวาย
องค์ผ้าป่าพันธ์ุไม้สามัคคีและถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์มอบต้นไม้แก่ผู้นํา
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ชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ หลังจากน้ันจึงรับประทานอาหารร่วมกันและร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณ
ที่สาธารณะในพ้ืนที่ตําบลบางเตย โดยมีลําดับกําหนดการดังน้ี 

เวลา 8.00 น. ตกแต่งและต้ังองค์ผ้าป่าพันธ์ุไม้สามัคคี ณ ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางเตย 

เวลา 10.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์ผ้าป่าพันธ์ุไม้สามัคคี 
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
เวลา 11.45 น. พิธีถวายองค์ผ้าป่าพันธ์ุไม้สามัคคี และถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม

แด่พระสงฆ์ 
เวลา 12.00 น. พระสงฆ์มอบต้นไม้แก่ผู้นําชุมชน 
เวลา 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.30 น. ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสถานท่ีสาธารณะในพ้ืนที่ตําบลบางเตย 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนตําบลบางเตยจากการดําเนินโครงการในคร้ังนี้ มีดังต่อไปนี้ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมซ่ึงเป็นสถาบันวิชาการเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือ

ชุมชน ทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับนักวิชาการ 
2. องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตยมีสถาบันวิชาการเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นท่ีปรึกษาทางด้าน

วิชาการในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวนส้มโอ 
3. ชุมชนเกิดกระบวนการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันผ่านกิจกรรมทางศาสนา 
4. สร้างความตระหนักและการับรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูโดยเฉพาะส้มโอนครชัยศรี 

ซ่ึงมีความสําคัญเป็นพืชเฉพาะพ้ืนที่ 
5. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ภายในชุมชนกับกลุ่มต่างๆ  
6. แนวทางในการพัฒนาและการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
นักวิจัย 
1. เป็นการประยุกต์วิถีชีวิต พิธีกรรมนําพิธีการ การนําเอาประเพณีและวัฒนธรรมบน

ฐานศาสนาเป็นจุดเช่ือมและกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีส้มโอ 
2. กลไกการจัดการเม่ือเกิดวิกฤติที่มีผลกระทบต่อวิถีภูมิปัญญา องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการเช่ือมประสานระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
3. สถาบันวิชาการควรมีบทบาทสําคัญในการเป็นพ่ีเลี้ยงและให้การสนับสนุนด้านวิชาการ

แก่ชุมชน และหน่วยงานระดับท้องที่ 
4. เกิดการสร้างความตระหนักถึงวิกฤตท่ีมีผลกระทบต่อภูมิปัญญา 
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5. เกิดกระบวนการเรียนรู้การสืบทอดวิถีภูมิปัญญาโดยมีหน่วยงานภายนอกเข้ามามี 
ส่วนร่วม 

ชุมชน 
1. การจัดการ (พืชพันธ์ุมีน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการ) 
2. การประชาสัมพันธ์น้อยทําให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมน้อย ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่

เป็นผู้สูงอายุ 
3. ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

 
4. โครงการกู้วิกฤติสวนไม้ผลพันธุ์ดีเฉพาะถิ่นที่ประสบอุทกภัย ปีงบประมาณ 2554 
ที่มาและจุดมุ่งหมายของโครงการ 
บทบาทนักวิจัย : เข้าร่วมกระบวนการ (สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และร่วมอภิปราย) 
โครงการนี้เป็นนโยบายของเกษตรจังหวัดนครปฐม ที่จะให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร  

แนวทางการฟ้ืนฟู ดูแล รักษาส้มโอท่ีประสบปัญหาอุทกภัยในปีพ.ศ.2554 โดยจัดกระบวนการใน
พ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยในตําบลต่างๆ ทั้งหมด 4 พ้ืนท่ี ในวันท่ี 15, 19, 22 และ 26 มิถุนายน 2555 
โดยมีหนังสือราชการจากอําเภอสามพรานเชิญผู้นําชุมชนให้เข้าร่วมงาน และให้ผู้นําชุมชนเชิญ
เกษตรกรในพื้นที่ให้เข้าร่วมงานดังกล่าว ขณะลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้เข้ารว่มสังเกตการณ์กิจกรรม
ต่างๆ การจัดกระบวนการสัมมนา และได้พบผู้นําชุมชน เกษตรตําบล เจ้าหน้าที่จากกรมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้เข้าไปแนะนําตัวพร้อมกับสัมภาษณ์เกษตรจังหวัดนครปฐมซ่ึงมา
เป็นประธานเปิดงาน 

หน่วยงาน กิจกรรม เครือข่ายเก่ียวข้อง 
เป็นโครงการที่อบรมแนะนําเกษตรกรในการจัดการสวนส้มโอ ตามโครงการกู้วิกฤติสวน

ไม้ผลพันธ์ุดีเฉพาะถิ่นที่ประสบอุทกภัย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจังหวัดนครปฐมได้แจ้ง
มายังอําเภอสามพราน ดําเนินโครงการกู้วิกฤติสวนไม้ผลพันธ์ุดีเฉพาะถ่ินที่ประสบอุทกภัย โดย
กําหนดจัดอบรมนําเกษตรกรในการจัดการสวนส้มโอ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 8.00 น.  
ที่วัดทรงคนอง ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ เกษตรกร
ชาวสวนในพ้ืนที่ 2 ตําบล คือ ตําบลบางเตย และตําบลทรงคนอง ผู้นําท้องถิ่น โดยเชิญนักวิชาการ 
ผู้เช่ียวชาญด้านส้มโอ และปราชญาวบ้านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ 

กระบวนการและกิจกรรม 
เจ้าหน้าท่ี นักวิชาการเกษตรจังหวัดนครปฐม เกษตรอําเภอสามพราน เกษตรตําบล  

ผู้นําท้องถิ่นตําบลบางเตย ตําบลทรงคนอง ได้ตรียมสถานท่ีจัดงานโดยใช้สถานท่ีบริเวณช้ันล่าง 
เปิดโล่งของศาลาการเปรียญของวัดทรงคนอง ลักษณะการจัดเวทีจะเป็นลักษณะวงกลม โดยต้ังเวที
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สูงตรงกลางและจัดเก้าอ้ีให้วิทยากรท้ังหมด 8 ท่านแบ่งเป็นข้างซ้าย 4 ท่าน ข้างขวา 4 ท่าน หันหน้า
เข้าหากัน และจัดเก้าอ้ีผู้เข้าอบรมให้เป็นวงกลมล้อมรอบเวที 

กระบวนการในการจัดการอบรม เวลา 8.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนท่ีโต๊ะ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนมาใช้ในการลงทะเบียน มีการแจก
เอกสารแผ่นพับความรู้ที่เกี่ยวกับการดูแลส้มโอ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน พิธีกรเชิญเกษตร
จังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากน้ันเชิญวิทยากรทั้ง 8 ท่านขึ้นมาน่ังบนเวที พิธีกร
กล่าวแนะนําวิทยากรทุกท่าน โดยวิทยากรที่ได้รับเชิญมาให้ความรู้ในคร้ังน้ี ประกอบด้วย นักวิชาการ 
ผู้เช่ียวชาญด้านส้มโอ และปราชญ์ชาวบ้าน อาทิ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์ 
อาจารย์ประจําภาควิชาเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
นายประวิทย์ บุญมี ประธานเครือข่ายชุมชนส้มโอนครชัยศรี นายทิม ไทยทวี รองประธานหอการค้า
จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเกษตร รัฐสภา ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร  
เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณสุพัตรา อินทวิมลศรี นักวิชาการโรคพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช สํานักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร นายประสิทธ์ิ เลิศสําราญ ฯลฯ จากน้ันพิธีกรเชิญให้
วิทยากรแต่ละท่านบรรยายให้ความรู้ตามความเช่ียวชาญของแต่ละท่าน หลังจากวิทยากรทุกท่าน
บรรยายครบแล้วมีการเปิดให้ผู้เข้าอบรมซักถาม พิธีกรเชิญเกษตรจังหวัดนครปฐมกล่าวปิดงาน 
หลังจากนั้นจึงรับประทานอาหารร่วมกัน 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
1. เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ ปราชญ์

ชาวบ้าน ผู้นําท้องถิ่น และชุมชน 
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice - CoP)  

ที่เชิญกลุ่มคนที่มีความรู้ความสนใจในเร่ืองส้มโอ มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกัน 
3. สร้างความตระหนักและการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้กับเกษตรกรชาวสวน 

ส้มโอนครชัยศรี 
4. แนวทางในการพัฒนาและการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
นักวิจัย 
1. เป็นการนําองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญจากนักวิชาการในแต่ละด้านมาประยุกต์ใช้ใน

การดูแล ฟ้ืนฟูส้มโอท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย 
2. เกษตรกรชาวสวนเข้ามาร่วมอบรมในคร้ังนี้เป็นจํานวนมากเนื่องจากบางส่วนอยาก

ทราบและซักถามเร่ืองเงินค่าชดเชยส้มโอท่ีถูกนํ้าท่วม 
3. เกิดการสร้างความตระหนักถึงวิกฤตที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญา 
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4. เกิดกระบวนการเรียนรู้การสืบทอดวิถีภูมิปัญญาโดยมีหน่วยงานภายนอกเข้ามามี 
ส่วนร่วม 

5. เกษตรจังหวัดนครปฐมเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเช่ือมประสานระหว่างชุมชนและ
นักวิชาการจากภายนอก 

ชุมชน 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนส้มโออย่างต่อเน่ือง 
2. เกษตรกรในชุมชนรวมท้ังผู้นําท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก 
  
5. โครงการการทํางานสนามทางมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 มองสังคม

วัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ  
บทบาทนักวิจัย :  
1. รวบรวมข้อมูลพ้ืนท่ีจากงานวิจัยและการลงพ้ืนท่ี 
2. ประสานงานและระบุกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้นักศึกษาเข้าเรียนรู้รายกรณีและรายกลุ่ม  
3. ฝึกทักษะผู้ให้ข้อมูลหลักในพ้ืนที่ (ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน ผู้ค้า เยาวชน) เช่น การ

รวบรวมประเด็น การพูดคุยเพ่ือให้ข้อมูลกับนักศึกษา ฯลฯ) เป็นการเตรียมให้เป็นผู้อํานวยในพ้ืนที่ 
(facilitator) 

4. ร่วมประชุมระดมสมองกับนักศึกษาและอาจารย์ก่อนลงพ้ืนท่ี 
5. นํานักศึกษาสํารวจพ้ืนที่และเป็นพ่ีเลี้ยงนักศกึษาในการสัมภาษณ์  
6. ร่วมสรุปบทเรียนในพ้ืนท่ี  
7. สะท้อนบทเรียนของนักศึกษาจากรายงานสรุปของนักศึกษาเพ่ือคืนข้อมูลให้กับชุมชน 

และนํามาพัฒนาเป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้วิจัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
ที่มาและจุดมุ่งหมายของโครงการ 
วิถีภูมิปัญญาส้มโอนครชัยศรีโดยเฉพาะบริบทของพ้ืนที่ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีและรสชาติ

ของส้มโอที่มีความอร่อยเป็นเอกลักษณ์และมีช่ือเสียงเป็นระยะเวลายาวนาน พ้ืนท่ีตําบลบางเตยและ  
ทรงคนองซ่ึงเป็นพ้ืนที่หน่ึงท่ีหลายๆ หน่วยงานให้ความสนใจให้เป็นกรณีศึกษาเรียนรู้ ด้วย
ความสําคัญดังกล่าว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความสําคัญกับพ้ืนที่ในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้วิถี 
ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี จึงได้ออกแบบให้พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง  
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสนามซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวิชา วภวศ. 511 มานุษยวิทยา
สังคมวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 11 คน โดยมีอาจารย์ ดร.พชร  
สุวรรณภาชน์ เป็นอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาซ่ึงเป็นผู้นําและเป็นพ่ีเลี้ยงในการลงพ้ืนที่ศึกษาเรียนรู้
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ดังกล่าว อาจารย์ ดร.พชร สุวรรณภาชน์ ได้ประสานงานกับผู้ วิจัยเพ่ือขอคําแนะนํา เน้ือหา 
องค์ความรู้วิถีภูมิปัญญาเบ้ืองต้น การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การลงพ้ืนที่ การประสานงานเพ่ือ
หาแกนนําชุมชนที่จะเป็นผู้ประสานงานในระดับชุมชน การระบุพ้ืนที่ ระบุบุคคลท่ีจะเป็นผู้ให้ข้อมูล
หลัก (Key Informant) ซ่ึงกระบวนการท้ังหมดผู้วิจัย นักศึกษา และอาจารย์ได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
ทั้งกระบวนการ (Participatory Learning) หลังจากเตรียมเน้ือหาและออกแบบกระบวนการแล้ว  
ได้กําหนดให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยมีขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ 

กระบวนการเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
การเรียนการสอนวิธีวิทยาการวิจัยปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมผ่านวิถีภูมิปัญญา 

ส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาช้ีแจงและสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาทราบถึง
บริบทพ้ืนที่ในเบ้ืองต้น พร้อมมอบหมายให้นักศึกษาเรียนรู้ตามประเด็นท่ีอาจารย์เป็นผู้ออกแบบให้ซ่ึง
ผู้วิจัยและและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้กําหนดประเด็นคําถามเพ่ือร่วมศึกษากับชุมชน ดังน้ี  

1. ท่านคิดว่าพ้ืนที่ตําบลบางเตย และทรงคนองมีจุดเด่นอะไรจึงทําให้ส้มโอมีรสชาติ
อร่อย มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

2. สถานการณ์ปัจจุบันของส้มโอ และแนวโน้มของการทําสวนส้มโอในพ้ืนท่ีเป็นอย่างไร
บ้าง (จํานวนชาวบ้านท่ีทํารายได้ สายพันธ์ุไหนที่เป็นที่นิยม สายพันธ์ุไหนที่ไม่นิยมปลูกในปัจจุบัน 
สาเหตุเพราะอะไร) 

3. ท่านคิดว่าท่ีผ่านมาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสําคัญๆ ของพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อวิถี
การทําสวนส้มโอมีอะไรบ้าง 

4. ท่านคิดว่าส้มโอมีคุณค่า ความสําคัญ และมีผลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชาวสวน 
ส้มโอนครชัยศรีอย่างไร 

5. ท่านเรียนรู้วิธีการปลูก และการดูแลรักษาส้มโอมาจากใคร เรียนรู้อย่างไร และทําไม
จึงสนใจประกอบอาชีพทําสวนส้มโอ 

6. ปัจจุบันในครอบครัว เครือญาติของท่านมีใครทําสวนส้มโอบ้าง กี่คน และในอนาคต
จะเป็นอย่างไรบ้าง และมีอะไรเป็นแรงจูงใจให้ครอบครัวและเครือญาติยังคงทําสวนส้มโออยู่ 

7. ท่านมีแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวนส้มโอในภาวะวิกฤต และในภาวะปกติ และ 
มีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรบ้าง (เช่น กรณีนํ้าท่วม การขนบิ๊กแบ๊ก การรับความช่วยเหลือเคร่ือง 
สูบนํ้า ทหารเข้ามาช่วยตัดต้นไม้) 

8. ท่านมีภูมิปัญญาในการดูแล รักษา การจัดจําหน่าย และการผลิตส้มโออย่างไรบ้าง 
9. ท่านมีแนวทางในการอนุรักษ์ สง่เสริม สนับสนุนให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดอย่างไร 
10. ท่านมองอนาคตสวนส้มโอว่ามีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร (ทั้งเรื่องสินค้า เศรษฐกิจ 

รายได้ การสืบทอด และคุณค่า) 
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11. รายได้จากการทําสวนส้มโอ แนวโน้มปัจจุบัน คุ้มทุน และสร้างแรงจูงใจหรือไม่
อย่างไร กับการอนุรักษ์ และการสืบทอดต่อไปในอนาคต 

12. หน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตําบล เกษตรอําเภอ ฯลฯ) ให้การสนับสนุน 
และให้ความสําคัญอย่างไรบ้าง 

13. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
คําถามและประเด็นต่างๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้ วิจัยได้บูรณาการให้

สอดคล้องกับการศึกษาวิถีภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี เพ่ือให้เป็นกระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการให้พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองเป็นพ้ืนที่ศึกษาของนักศึกษาและการวิจัยไป
พร้อมๆ กัน 

การเตรียมผู้ให้ข้อมูลสําคัญและการเตรียมพื้นที่ศึกษา 
ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้เป็นผู้มีบทบาทหลักในการระบุตัวบุคคล ผู้วิจัยได้อาศัยความคุ้นเคยท่ีมี

อยู่แล้วกับชุมชน และได้เข้าไปขอคําแนะนําเพ่ือระบุผู้ให้ข้อมูลท่ีสามารถที่จะให้ข้อมูลและเป็น
ผู้อํานวยการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา โดยกําหนดคุณสมบัติไว้เบื้องต้น ประกอบด้วย 1) ต้องเป็นคนใน
พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 2) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําสวนส้มโอ 3) เป็นผู้ที่
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ได้ 4) สามารถเป็นวิทยากรและร่วมเรียนรู้กับนักศึกษาได้ตลอด
กระบวนการ  

นอกจากนี้ ผู้ วิ จัยได้เข้าไปช้ีแจงและทบทวนเนื้อหาบริบทพ้ืนที่ ภูมิปัญญา และ
กระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือเป็นการทบทวนกระบวนการทั้งหมดที่นักศึกษาจะเข้ามาร่วม
เรียนรู้กับชุมชน การทบทวนเน้ือหาต้ังแต่ประวัติศาสตร์ การดึงเอาประสบการณ์เพ่ือที่จะต่อยอด
ให้กับนักศึกษาในระยะเวลาสั้นๆ (ตามเอกสารประกอบโครงการวิจัย) ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ในกระบวนการ
เป็นส่วนหน่ึงท่ีผู้วิจัยได้จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและสกัดเป็นองค์ความรู้เพ่ือมาเผยแพร่
ให้กับนักศึกษาประกอบด้วยแผ่นพับจํานวน 10 ชุด โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ เอกสารการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง ประวัติศาสตร์ส้มโอ เอกสารการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
เอกสารการเรียนรู้ที่ 3 ภาษาน่ารู้ คําศัพท์ในสวนส้มโอ เอกสารการเรียนรู้ที่ 4 วงจรการทําสวนส้มโอ
นครชัยศรี เอกสารการเรียนรู้ที่ 5 การผลิตปุ๋ยนํ้าชีวภาพ เอกสารการเรียนรู้ที่ 6 เทคนิคชีวภาพ
สําหรับการปลูกส้มโอ เอกสารการเรียนรู้ที่ 7 เทคนิคการช่วยส้มโอนํ้าขัง (น้ําท่วม) เอกสารการ
เรียนรู้ที่ 8 การตอนก่ิงส้มโอ เอกสารการเรียนรู้ที่ 9 การป้องกันกําจัดศัตรูส้มโอ และเอกสารการ
เรียนรู้ที่ 10 โรคท่ีสําคัญของส้มโอ 

ผู้วิจัยได้แบ่งนักศึกษาออกเป็น  5 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 1-2 คน เพ่ือลงพ้ืนท่ีตามที่
ผู้วิจัยได้ออกแบบให้ครอบคลุมในการเรียนรู้ภูมิปัญญาสวนส้มโอในทุกระดับ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน 



 

 

314

ผู้นําชุมชน ผู้สืบทอดการทําสวนส้มโอ ผู้ค้าส้มโอท้ังตลาดภายในปะเทศและตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้
ผู้ให้ข้อมูลทุกคนล้วนเป็นปราชญ์ชาวบ้านท่ีมีประสบการณ์ในการทําสวนส้มโอในพ้ืนที่เป็นเวลานาน 

กลุ่มท่ี 1 เรียนรู้บ้านนายสมหมาย จันทร์ฉาย และนางนิตยา จันทร์ฉาย ปราชญ์ชาวบ้าน 
กลุ่มท่ี 2 เรียนรู้บ้านนายพูลผล แซ่ซี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
กลุ่มท่ี 3 เรียนรู้บ้านนายนิคม เจริญลักษณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
กลุ่มท่ี 4 เรียนรู้บ้านนายเฉลิม ผักพลับ ปราชญ์ชาวบ้าน 
กลุ่มที่ 5 เรียนรู้บ้านนางพุฒรักษา สุขสมัย นายกัมพล สุขสมัย และนายอุทัย  

แย้มประชา ซ่ึงเป็นเพ่ือนบ้านกัน ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย และ
ผู้ค้าส้มโอ (ตลาดต่างประเทศ) 

กลุ่มท่ี 6 เรียนรู้บ้านนายอรรถพล พลชัย ผู้สืบทอดการทําสวนส้มโอ และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางเตย 

แบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่มสัมภาษณ์นายสุประสิทธ์ิ นุรักษ์เข และนายคงศักด์ิ จิวพาณิชย์ 
ผู้ค้าส้มโอท่ีตลาดดอนหวาย 

หลังจากน้ันอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้วิจัย นักศึกษา และปราชญ์ชาวบ้านร่วมกัน
สรุปบทเรียนแบบ After Action Review และใช้กระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนเรียนรู้ 
(Community of Practice)  

สะท้อนการเรียนรู้จากนักศึกษา 
1. นักศึกษาได้ฝึกและเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากพ้ืนท่ี  
2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการทํางานสนาม ได้ฝึกคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา 

ทํางานร่วมกันเป็นทีมได้  
3. นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทํางาน บทบาทหน้าท่ี และจรรยาบรรณ

ของนักมานุษยวิทยา สังคมวัฒนธรรมในการทํางานสนาม 
4. นักศึกษาได้ฝึกการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแบ่งงานกันทําโดยแบ่งเป็นผู้ 

จดบันทึก และผู้สัมภาษณ์ปราญ์ชาวบ้าน และมีการวิเคราะห์และสรุปประเด็นร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ผลลัพธจ์ากการเรียนรู้ในพืน้ที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
กลุ่มที่ 1  
1. การเรียนรู้และการสืบทอดภูมิปัญญาของชาวสวนส้มโอ ชาวสวนมีการสืบทอด 

องค์ความรู้ ภูมิปัญญาการทําสวนส้มโอท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  
2. กระบวนการสืบทอดการทําสวนส้มโอจากรุ่นสู่รุ่น ชาวสวนมีการสืบทอดการทําสวน

ส้มโอจากรุ่นสู่รุ่น มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แต่ในอนาคตการสืบทอดอาจน้อยลงเน่ืองจาก
คนรุ่นใหม่จบการศึกษาสูงมองข้ามอาชีพด้ังเดิมของบรรพบุรุษ 
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3. ผลกระทบของทุนนิยมท่ีส่งผลต่ออาชีพเกษตรกรชาวสวน การขยายตัวของสังคม 
ทุนนิยม ให้ความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรม 

4. ความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรชาวสวนส้มโอ ชาวสวนเป็นอาชีพที่สอนให้รู้จักเข้มแข็ง 
ต่อสู้กับปัญหา รู้จักปรับตัวเข้ากับเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และสอนให้ชาวสวนมี
ความซ่ือสัตย์ในการก็บเกี่ยวผลผลิตท่ีมีคุณภาพไปจําหน่ายสู่ผู้บริโภค การเป็นชาวสวนเป็นอาชีพที่
ช่วยสืบสานถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป 

กลุ่มที่ 2 
1. การไม่ใช้สารฆ่าแมลง การใช้สมุนไพรในการกําจัดแมลง ศัตรูพืช ทําให้ลดต้นทุน 

ในการใช้สารฆ่าแมลง พืชผลสามารถเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องพ่ึงสารฆ่าแมลงอีกต่อไป และส่งผลดี
ต่อสุขภาพร่างกายของเกษตรกรด้วย 

2. มีการเรียนรู้รูปแบบการจําหน่ายส้มโอสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ  
3. การดูแลจากภาครัฐจากวิกฤติอุทกภัยปี 2554 ยังไม่สามารถช่วยเหลือชาวสวนได้

อย่างเต็มท่ี เช่น การแจกกิ่งพันธ์ุไม่มีคุณภาพ เงินชดเชยไม่เพียงพอต่อการลงทุนใหม่  
กลุ่มที่ 3 
1. เรียนรู้รูปแบบการทําสวนส้มโอแบบสวนผสม 
2. การสืบทอดการเรียนรู้การดูแลสวนส้มโอมาจากบรรพบุรุษ 
3. ชาวสวนส่วนใหญ่จําหน่ายส้มโอผ่านพ่อค้าคนกลางซ่ึงทําให้ถูกกดราคาส้มโอ 
4. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบทุนนิยมส่งผลต่อวิถีชีวิตชาวสวน 
5. การพัฒนาของภาครัฐที่มีการตัดถนน ช่วยอํานวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตไป

จําหน่ายในท้องตลาดได้รวดเร็วขึ้นจากเดิมขนส่งทางน้ําโดยใช้เรือลําเลียง 
6. เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนบางเตย 
7. ชาวสวนส้มโอขาดการแลกเปลี่ยนสูตรหรือเคล็ดลับในการปลูกพืชผลให้ได้ผลดี 
8. ขาดพ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่สาธารณะในกรอบคําว่า “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน สําหรับ

ใช้ในการประสานงานร่วมกันของคนในชุมชน 
กลุ่มที่ 4 
1. การทําเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรชาวสวนมองว่าการทําเกษตรอินทรีย์อาจเห็นผลช้า

แต่ได้ผลตอบแทนดี เพราะต้นทุนตํ่า ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม  
2. การปรับตัวเพ่ือต่อสู้กับความเจริญของระบบทุนนิยม เกษตรกรเจ้าของสวนมองและ

ปฏิบัติในลักษณะการปรับตัวเพ่ือให้สามารถดํารงอาชีพเกษตรกรชาวสวนได้ภายใต้การขยายตัวของ
สังคมทุนนิยมในปัจจุบัน 
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กลุ่มที่ 5 
1. ความสําคัญของพ้ืนที่ที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตและส่งออกส้มโอท่ีมี ช่ือเสียง

ระดับประเทศ เน่ืองด้วยพ้ืนที่ดังกล่าวมีดินตะกอนปากแม่นํ้าที่ช่วยให้ส้มโอมีรสชาติดี ผลิตและ
ส่งออกส้มโอที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ  

2. วิกฤตอุทกภัยปี 2554 ส่งผลกระทบต่อชาวสวนส้มโอเป็นจํานวนมาก ส่วนใหญ่ต้อง 
กู้เงินมาลงทุนจ่ายค่าเสียหายจากอุทกภัย ต้นส้มโอตายเป็นจํานวนมาก นอกจากน้ีชาวสวนได้ร่วมกัน
เรียกร้องค่าตอบแทนหลังจากวิกฤตอุทกภัยด้วย 

3. ความภูมิใจในภูมิปัญญาสวนส้มโอของพ้ืนท่ี ชาวสวนจะมีความภาคภูมิใจในคุณภาพ
ของส้มโอซ่ึงอร่อยและมีช่ือเสียงระดับประเทศ เป็นท่ีมาของเพลงสุรพลที่กล่าวถึงส้มโอตําบลบางเตย 
กลายเป็นที่นิยมของท้องตลาดและผู้บริโภค 

กลุ่มที่ 6 
1. เรียนรู้การปลูกและการดูแลรักษาส้มโอท่ีต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี 

2. การใช้สมุนไพรบํารุงรักษาและฆ่าศัตรูพืชในสวนส้มโอ 

3. การจําหน่ายส้มโอจะมีแม่ค้ามารับซ้ือส้มโอที่สวนโดยแม่ค้าเป็นผู้เสนอราคาให้แก่
เจ้าของสวน  

4. ชาวสวนขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการดูแล บํารุงรักษาส้มโอ เนื่องจากหวง 
เคล็ดลับการใช้ปุ๋ยท่ีจะช่วยให้สวนสามารถผลิตส้มโอได้รสชาติดี ออกผลดีมีคุณภาพ 

สรุปกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้จากเครือข่าย 
1. เรียนรู้ปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้จากเครือข่ายภายนอก เครือข่ายภายใน การก่อเกิด 
2. เตรียมทักษะจาก Tacit knowledge สู่ Explicit knowledge 
 
6. การป้องกันน้ําท่วมจากหน่วยงานภายนอก : การช่วยเหลือทางวิชาการและอื่นๆ  
ที่มาและจุดมุ่งหมาย 
พ้ืนที่สวนส้มโอบริเวณพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองท่ีได้รับการรับรองว่าเป็น

ผลไม้ที่เป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยปีพ.ศ.2554 อย่างมาก  
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ส้มโอพันธ์ุดีให้คงอยู่ หน่วยงานต่างๆ จึงเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนใน
พ้ืนที่ในการป้องกันน้ําท่วม ได้แก่ เครือข่ายชาวบ้านรักษ์ลุ่มนํ้าท่าจีน มูลนิธิเอสซีจีและธุรกิจในเครือ 
ได้นํากระสอบทราย บ๊ิกแบ็ก และผ้าใบกันนํ้าให้แก่เกษตรกรชาวสวนส้มโอ เพ่ือสร้างพนังกั้นนํ้า
ปกป้องสวนส้มโอ กรมชลประทาน ทหาร สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ 
พระวรชายาฯ ทรงช่วยเหลือกอบกู้สวนส้มโอแก่เกษตรกรสวนส้มโอในพ้ืนท่ีและเม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 



 

                  
 

317

2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ณ 
วัดทรงคนอง ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการส่วนพระองค์ (หนังสือ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0201(บ)/23 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555) 

กระบวนการและกิจกรรม 
สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ได้ลงพ้ืนที่ทําข่าวนํ้าท่วมสวนส้มโอในพ้ืนที่โดยใช้วัดทรงคนอง

เป็นสถานที่ในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหาและป้องกันนํ้าท่วมสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี หลังจากท่ีมีการนําเสนอข่าวออกไป ได้มีหลายหน่วยงานได้เข้ามาช่วยป้องกัน 
นํ้าท่วมในพ้ืนที่ ได้แก่ เครือข่ายชาวบ้านรักษ์ลุ่มนํ้าท่าจีน มูลนิธิเอสซีจีและธุรกิจในเครือ ได้นํา 
ถุงกระสอบทราย จํานวน 25,000 กระสอบ บ๊ิกแบ็ก 1,000 ถุง และผ้าใบกันนํ้าขนาดใหญ่เพ่ือ 
ใช้เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างพนังกั้นน้ําระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร ตามแผนกู้สวนส้มโอสามพราน 
เกาะทรงคนองที่จะจัดทําพนังกั้นน้ําล้อมรอบเกาะทรงคนองและสูบนํ้าออกจากพ้ืนท่ี ในขณะเดียวกัน
ก็ได้ประสานนักวิชาการด้านพรรณพืชเข้าพ้ืนที่เพ่ือช่วยหาวิธีการที่จะรักษาพันธ์ุส้มโอดังกล่าวให้
ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด ส่วนทหารได้เข้ามาช่วยตัดต้นมะพร้าวปิดก้ันคลองเพ่ือก้ันไม่ให้เข้ามาท่วม
และช่วยขนบ๊ิกแบ๊กเข้ามาป้องกันโดยรอบพื้นที่ กรมชลประทานได้นําเครื่องสูบนํ้าขนาดใหญ่เข้ามา
สูบนํ้าท่ีท่วมบริเวณพื้นที่สวนส้มโอออกไปยังแม่นํ้านครชัยศรี  

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
1. หน่วยงานภายนอกเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. การเผยแพร่ข่าวสารของสื่อสารมวลชนมีอิทธิพลต่อกระแสจากภายนอกในการเข้ามา

ช่วยเหลือสวนส้มโอ 
3. สร้างความตระหนักและการรับรู้ เรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูโดยเฉพาะส้มโอ  

นครชัยศรีซ่ึงมีความสําคัญเป็นพืชเฉพาะพ้ืนที่ 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
นักวิจัย 
1. เครือข่ายภายนอกมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ 
2. เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างเกษตรกรชาวสวนส้มโอผ่านหน่วยงาน

ภายนอก 
3. ส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีเป็นผลไม้ที่มีช่ือเสียงและรสชาติอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ที่ควร

แก่การอนุรักษ์ส้มโอไว้ไม่ให้สูญเสียไปจากภัยนํ้าท่วม 
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7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : การบริหารวิชาการแก่พื้นที ่
ที่มาและจุดมุ่งหมาย 
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยทําให้มีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน 

ส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง ในส่วนของภาควิชาการได้มี
นักวิชาการ อาจาย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทีมีความเช่ียวชาญในด้านวิชาการเกษตรได้ 
ลงพ้ืนที่มาให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวนส้มโอในการดูแลรักษาส้มโอ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์
มนตรี ค้ําชู ที่ปรึกษาคณบดีและอาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หัวหน้าทีมนักวิชาการกอบกู้สวนส้มโอ ภายใต้การสนับสนุนของ
มูลนิธิเอสซีจี (SCG) ได้เข้ามาให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวนส้มโอต้ังแต่การเร่งสูบน้ําออกจากสวน  
ให้ความรู้ในการดูแลต้นส้มโอที่ยังไม่ยืนต้นตาย และรองศาสตราจารย์ ดร.รวี เสริฐภักดี อาจารย์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้เข้ามาแนะนํา 
ให้ความรู้วิธีการดูแลรักษาต้นส้มโอต้ังแต่การรู้ล่วงหน้าว่าน้ําจะมา ขณะที่น้ําท่วม และการดูแลหลัง 
นํ้าลด ได้แก่ หากรู้ล่วงหน้าว่าจะเจออุทกภัยให้รีบตัดใบอ่อนและผลอ่อนทิ้งไปประมาณ 30% ของ 
ทั้งต้นเพ่ือลดปริมาณธาตุอาหารท่ีจะนําไปเลี้ยงในส่วนต่างๆ จากน้ันก็ฉีดพ่นธาตุอาหารและนํ้าตาล 
ทางใบแทน ขณะต้นส้มโอถูกนํ้าท่วมก็ให้ใช้วิธีการเดียวกันกับข้อแรกคือฉีดพ่นธาตุอาหารทางใบ  
ส่วนหลังนํ้าลดห้ามเดินเหยียบบริเวณโคนต้นอย่างเด็ดขาด เพราะจะทําให้รากเน่า จากน้ันใช้เวลา
ประมาณ 3-5 เดือน รากเริ่มแข็งแรง ดูดธาตุอาหาร ลําต้นเริ่มแตกใบอ่อนก็ให้ดูแลใบอ่อนชุดแรกนี้ 
ให้ดีที่สุด เพราะหมายถึงการอยู่รอดของต้นส้มโอ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
1. หน่วยงานภายนอกเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
2. สร้างความตระหนักและการรับรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูโดยเฉพาะส้มโอ  

นครชัยศรีซ่ึงมีความสําคัญเป็นพืชเฉพาะพ้ืนที่ 
ข้อเสนอและข้อสังเกต 
นักวิจัย 
1. เครือข่ายภายนอกมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ 
2. เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่างเกษตรกรชาวสวนส้มโอผ่านหน่วยงาน

ภายนอก 
3. ส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีเป็นผลไม้ที่มีช่ือเสียงและรสชาติอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ที่ควร

แก่การอนุรักษ์ส้มโอไว้ไม่ให้สูญเสียไปจากภัยนํ้าท่วม 
กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการเสริม

ความรู้เพ่ือสรุปบทเรียนและจัดการความรู้ กระบวนการของชุมชนท่ีดําเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ 
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และกระบวนการที่เกิดจากการเข้ามาช่วยเหลือของหน่วยงานเครือข่ายภายนอกพื้นที่ซ่ึงเป็นรูปแบบ
หน่ึงที่ผู้วิจัยได้ร่วมสังเกตและร่วมกระบวนการ กระบวนการต่างๆ เหล่านี้เป็นกระบวนการเสริมพลัง
ที่เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการฟ้ืนฟูส้มโอของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ตําบลบางเตยและ
ตําบลทรงคนอง ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เม่ือปีพ.ศ.2554 

 
ส่วนท่ี 3 การประเมินผล 

เพ่ือให้กระบวนการดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
ครบถ้วน และสามารถเชื่อมโยงถึงผลการปฏิบัติงานได้อย่างครอบถ้วน ผู้วิจัยได้กําหนดให้มีการ
ประเมินผลและสะท้อนบทเรียนในตอนท้าย เคร่ืองมือในการประเมินผลและสะท้อนบทเรียน ผู้วิจัย
ได้ใช้แนวทางการประเมินผลเชิงคุณภาพโดยการตั้งคําถามการประเมินที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย กลุ่มท่ีผู้วิจัยเก็บข้อมูลเป็นการสุ่มจากปราชญ์ชาวบ้าน หรือแกนนําชุมชนซ่ึงได้เข้าร่วม
กระบวนการวิจัยกับผู้วิจัยรวมถึงการเป็นผู้ให้ข้อมูล ร่วมประชุม และเข้าสังเกตการณ์กระบวนการ
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มตัวแทนหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้เข้าไปเก่ียวข้อง
ด้วย ประกอบด้วยองค์กรบริหารส่วนตําบลท้ังตําบลทรงคนองและตําบลบางเตย องค์กรทาง
การเกษตรตําบลที่ดูแลชาวสวนตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง เกษตรอําเภอสามพราน 
นอกจากน้ียังมีเครือข่ายวิชาการและประชาชนท่ัวไปที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมิน  มีดังน้ี 
 3.1 ด้านการรับรู้บริบทของพ้ืนที่และการเรียนรู้ในชุมชน 
 จากการสนทนากลุ่มเพ่ือประเมินหลังการเข้าศึกษาในพื้นที่ ผู้ให้ข้อมูลได้สะท้อนให้เห็น
ถึงการรับรู้บริบทของพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าแม้ว่าจะอยู่ในชุมชน
และรับรู้การเปลี่ยนปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ได้ตระหนักผลกระทบการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
เพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลงท่ีต้องเป็นไปตามความเจริญของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน 
และมีการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลเรียนรู้และต้ังแต่สังเกตกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบ
ที่จะเกิดข้ึนกับชุมชน ดังนี้ 
 การได้เรียนรู้สถานการณ์และการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื้นที่ 
 จากการสัมภาษณ์และประเมินถึงการได้เข้ามามีส่วนร่วมกับผู้วิจัยและกระบวนการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เกิดข้ึนจากเดิมท่ีไม่ให้ความสนใจกับประเด็นต่างๆ ที่เกิดข้ึน แต่เม่ือได้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ แล้วได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและรับรู้ถึงความเคล่ือนไหวด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ การได้เข้าร่วม
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ทําให้ตระหนักถึงคุณค่าของวิถีภูมิปัญญามากขึ้น ดังการสนทนา 
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 “....ได้เข้าร่วมกิจกรรม รู้ข้อมูลต่างๆ อย่างห้างสรรพสินค้ามาเราก็รู้นะ แต่เราก็ว่าดีแล้ว 
เราจะได้เที่ยว ความเจริญมา ไม่ต้องเดินทางไกล แต่ความจริงคือพวกเรากําลังจะสูญเสียอะไรไป
เยอะเหมือนกัน ประเพณีวัฒนธรรมเริ่มหายไปจริงๆ คนก็เข้าเยอะ ตอนน้ีแทบจะไม่รู้จักกันเลยก็คน
ที่อ่ืนมาในพ้ืนที่เยอะ พม่ามาใช้แรงงานก็เยอะ....” (สนทนากลุ่ม, 28 สิงหาคม 2558) 
 
 รูปแบบการทําสวนท่ีต้องมีการบูรณาการหลายๆ แบบ 
 ระหว่างกระบวนการวิจัยได้ออกแบบให้มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการปลูกส้มโอ ระบบ
การตลาด ความรู้วิชาการต่างๆ ทั้งจากชาวสวนส้มโอนครชัยศรี และภาควิชาการต่างๆ ที่ได้เข้ามาให้
ความรู้ส่งผลให้ได้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนที่เพ่ิงทําสวนส้มโอ ประสบการณ์การยัง 
ไม่มากนัก การเข้าร่วมกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ เป็นการเติมเต็มความรู้ อย่างไรก็ตาม 
ในบางครั้งองค์ความรู้ต่างๆ ที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นชาวสวนส้มโอเห็นว่าเป็นความรู้ทางวิชาการ
เกินไปไม่สามารถจะปฎิบัติได้จริง เกิดการเปรียบเทียบและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับประสบการณ์ตรง
จากการทําสวนในพ้ืนที่ ดังการสนททนากลุ่มเยาวชน 
 

 “....ได้เรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะแต่ก่อนก็ทําของ 
พวกเราเองอยู่แล้ว จริงๆ ก็เป็นประโยชน์ อย่างนํ้าท่วมต้องรู้ว่าเขาจะให้อะไรเราได้บ้าง พืชเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ เขาได้รับการชดเชยหมด แต่พวกเรายังไม่ได้เลย แบบนี้ต้องรู้กับเขา วิชาการท่ีมาก็ดีนะ เราได้รู้
ที่อ่ืนๆ เขาทําแบบไหนบ้าง เราก็มาดูของเราทําอะไรได้บ้าง ตอนน้ีจะบอกว่าเราทําของเราแบบนี้อยู่
ได้แล้ว คิดแบบน้ีไม่ถูกต้องดูที่อ่ืน อย่างเชียงรายตอนนี้เขาปลูกแทบจะได้ใกล้เคียงกับเราแล้วนะ....”
(สนทนากลุ่มเด็กและเยาวชน, 28 สิงหาคม 2558) 
 
 การปฏิสัมพนัธ์กับคนในพ้ืนที่มากข้ึน 
 แม้ว่าชาวสวนส้มโอในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองจะมีพ้ืนที่ไม่มากนัก และ 
มีความเป็นสังคมเครือญาติกันสูง แต่เม่ือมีความเจริญเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น การปฎิสัมพันธ์กับคนใน
ชุมชนจะน้อยลงไปต่างคนต่างดูแล การมีกิจกรรมจากโครงการวิจัยท่ีผู้วิจัยได้เข้ามาศึกษาเป็นเหมือน
การเชื่อมข้อมูลต่างๆ ในชุมชนเข้าด้วยกัน และทําให้มีการพูดคุยกันจากเดิมท่ีจะไม่ค่อยรู้จักกัน  
แม้จะเป็นเครือญาติ แต่คนรุ่นใหม่ๆ จะไม่รู้จักกันมากนัก ดังการสนทนากลุ่ม 
 

 “....ปกติก็ไม่ค่อยจะไปยุ่งกับใครมาก เราก็อยู่ของเรา แต่มาร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็ดีไปอีก
แบบ ก่อนน้ันเราก็ไม่รู้จักหรอกใครเป็นใครได้ยินแต่พ่อแม่บอกว่าญาติคนน้ันคนน้ี แต่ไม่เคยไปพูดคุย
อะไรกัน มาซักถามวิจัยแบบนี้เริ่มคิดแล้วใครเป็นใคร ตอนน้ียังอยู่ไหม เป็นญาติเราฝ่ายไหน รู้แบบนี้
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พอเจอหน้ากันก็เริ่มทักทายกัน แต่ก่อนไม่สนใจแล้วหล่ะใครเป็นใคร....” (สนทนากลุ่มเด็กและ 
เยาวชน, 28 สิงหาคม 2558) 
 

 “....คนรุ่นหลังๆ ส่วนมากจะไปเรียนหนังสือกัน ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเริ่มห่างแล้วหล่ะ 
กลับมาอีกครั้งก็ไม่รู้จักใครแล้ว ตอนน้ีก็เข้าร่วมกิจกรรมบ้างพอได้รู้จักคนบ้าง แต่ก็ยังไม่สนิท....” 
(สนทนากลุ่มเด็กและเยาวชน, 28 สิงหาคม 2558) 
 

“....ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง และค่อนข้างที่จะมีรายได้ จะทํากิจกรรมอะไรก็จะทําเป็น
ส่วนตัวกันเองมากกว่า การท่ีจะรวมกลุ่มหรือทําอะไรจะมีส่วนร่วมน้อย ทํากิจกรรมวิจัยแบบน้ีก็ดีคน
ได้พูดคุยกัน....” (สนทนากลุ่มกลุ่มผู้นํา, 28 สิงหาคม 2558) 

 
 การพัฒนากลุ่มและสร้างการเรียนรู้ในชุมชน 
 พ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้กับความเจริญข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าภาครัฐจะสนับสนุนให้เกิดการต้ังชมรมหรือกลุ่มต่างๆ และ 
มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม แต่ก็ยังน้อยมาก การมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ จากภายนอกเข้ามาใน
พ้ืนที่ เช่น นักศึกษาที่ลงมาทํากิจกรรมกับพ้ืนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมเข้ามาศึกษาพ้ืนที่และ 
มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนนับว่าเป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้กันมากขึ้น ดังการ 
สนทนากลุ่ม ดังน้ี 
 

 “....ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็มีที่ราชภัฎเข้ามาจัดผ้าป่ามีอาจารย์และนักศึกษาเข้ามา 
มหาวิทยาลัยมหิดลก็เข้ามา นํานักศึกษามาดูงานในพื้นที่ ก็ดีนะ ปกติก็ไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรกับใคร
เท่าไหร่ มีกิจกรรมแบบนี้ก็ทําให้ชาวบ้านได้รู้ไปพร้อมๆ กัน เวลาเด็กเข้ามาถามส้มโอมาจากไหน  
ก่อนน้ันไม่ค่อยสนใจหรอกว่าจะมายังไง มีไม่กี่คนท่ีรู้ข้อมูลแบบน้ี เราก็ต้องเริ่มที่จะศึกษาเราเอง
เหมือนกันว่าเรามาจากไหน ส้มโอเราเหมือนส้มโอท่ีอ่ืนไหม....” (สนทนากลุ่ม, 28 สิงหาคม 2558) 

 
 จากการสนทนากลุ่มเพ่ือประเมินด้านการรับรู้บริบทของพ้ืนที่และการเรียนรู้ในชุมชน
ดังกล่าวข้างต้น แม้ว่ารูปธรรมของผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจะไม่ชัดเจนแต่จากการสนทนากลุ่มได้สะท้อนให้
เห็นถึงผลลัพธ์เชิงบวกที่เกิดข้ึนโดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนเช่นวิธีการ 
ทําสวน การตลาด การเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี และท่ีสะท้อนให้เห็น
ชัดเจนท่ีสุดคือการปฎิสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีมากขึ้นในระหว่างท่ีผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาในพ้ืนที่ 
เป็นการเปิดพ้ืนที่ให้มีการเรียนรู้ซ่ึงกันและกันทั้งคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าในชุมชน 
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 3.2 ด้านประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของส้มโอนครชัยศรี 
 ประวัติศาสตร์ชุมชนนับว่าเป็นที่มาของเอกลักษณ์ของชาวสาวส้มโอนครชัยศรีเน่ืองจาก 
มีความสัมพันธ์กับชุมชนหลายๆ ด้าน เช่น การอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของชาวจีนและมาประกอบ
อาชีพสวนส้มโอ พัฒนาการต่างๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชนจนพ้ืนที่แห่งน้ีเป็นที่รับรู้ด้านการเป็นพ้ืนที่ที่มี 
ส้มโอรสชาติดีเป็นที่ต้องการของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
ครั้งน้ีผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และจัดทําเอกสารความรู้ระหว่างการวิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้เป็น
ข้อมูลย้อนกลับให้กับชุมชนให้ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษากับชุมชนและนําไปวิเคราะห์เป็น
เอกสารความรู้อีกครั้ง ประเด็นด้านประวัติศาสตร์และพัฒนาการส้มโอนครชัยศรีได้มีผลต่อการรับรู้
ของชาวสวนส้มโอทั้งคนรุ่นเก่าท่ียังไม่เคยได้รู้รายละเอียดมากนักเน่ืองจากต้องทํามาหากินอยู่
ตลอดเวลาไม่มีเวลาศึกษาทําความเข้าใจ ส่วนคนรุ่นใหม่ซ่ึงเป็นเด็กและเยาวชนที่เพ่ิงเข้ามาประกอบ
อาชีพชาวสวนซ่ึงยังไม่รู้ถึงพัฒนาการ ความเป็นมาของส้มโอมากนัก การได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
และเรียนรู้จากเอกสารองค์ความรู้ต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้นําไปเผยแพร่คืนให้กับชุมชนจึงเป็นการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชุมชนไปพร้อมๆ กัน 
 
 ประวัติศาสตร์และเส้นทางส้มโอในประเทศไทย 
 

 “....รู้ว่าเต่ียมาจากประเทศจีน มาทํามาหากินที่น่ีแต่ไม่ค่อยรู้ว่าส้มโอได้เป็นอาชีพที่ตาม
ชาวจีนมาด้วย เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ภูมิใจนะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีประวัติความเป็นมา 
กว่าท่ีจะเป็นส้มโอท่ีคนรู้จัก และอร่อยมีช่ือเสียงมีที่มาอย่างไร....” (สนทนากลุ่ม, 28 สิงหาคม 2558) 
  
 ที่มาของการทําสวนและการเป็นอาชีพสร้างรายได้ 
 

 “....ที่รู้มาก็คือก่อนน้ันทําสวนกันแบบธรรมดา ทํานา ทําสวนผสมอย่างอ่ืนแต่พอมีคน
นําไปขายและรายได้ดีก็กลับมาปลูกเป็นอาชีพเลยสร้างรายได้ดีเป็นที่มาของการทําสวนส้มโอแบบที่
เห็นในปัจจุบัน ตอนน้ีมีไม่กี่คนหรอกท่ีรู้แบบน้ี ต้นตอจริงๆ มีไม่ก่ีครอบครัว....” (สนทนากลุ่ม, 28 
สิงหาคม 2558) 
 
 ด้านความเช่ือเก่ียวกับส้มโอ 
 ส้มโอเป็นผลไม้นอกจากจะให้คุณค่าทางอาหารแล้ว การเป็นผลไม้ที่ชาวจีนนิยมนําไป
ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษ หรือประกอบพิธีมงคลต่างๆ เอกสารและองค์ความรู้ต่างๆ 
เหล่านี้ได้สร้างความตระหนักให้กับคุณค่าส้มโอแก่ชาวสวนส้มโอในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบล 
ทรงคนองเป็นอย่างมาก ดังการสนทนากลุ่ม 
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  “....ไม่ค่อยได้สังเกตว่าเขาทําอะไร แต่รู้แต่ว่าตลาดที่เราส่งคือให้ฮ่องกง แต่ก่อนไม่รู้ว่า 
ส้มโอเป็นพืชสําหรับความเป็นมงคลได้ด้วย รู้สึกดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่า....” (สนทนากลุ่ม, 28 
สิงหาคม 2558) 
 

3.3 การมีส่วนร่วมและการจัดการความรู้ 
การจัดทําเอกสารและความรู้ต่างๆ ในพ้ืนที่เป็นส่วนหนึ่งให้ชุมชนได้เรียนรู้บทเรียนและ

องค์ความรู้ที่เกิดจากชุมชน จากการสนทนากลุ่มพบว่าชุมชนจะมีเวลาอยู่กับการศึกษาเอกสารความรู้
ต่างๆ น้อยมาก การที่ผู้วิจัยได้จัดทําเอกสารเผยแพร่ได้เป็นประโยชน์กับชุมชน ดังการสนทนา 

 
“....ที่จริงเราก็คุยกันตลอดนะ  ผมก็เป็นประธานให้เขาอยู่ ก็คุยตลอด ไม่รู้หล่ะอะไรคือ

จัดการความรู้หรือกระบวนการเรียนรู้ก็ทํากันไป แบบน้ีก็ดีเหมือนกันได้เอกสาร คือไม่ต้องเยอะ  
ที่จริงเราก็รู้อยู่แล้วหล่ะ พอเห็นคนอ่ืนพูดแบบน้ี เออ เราก็มีเหมือนกัน เรื่องแบบนี้มันก็ของเราจริงๆ 
ใครทําให้ไม่ได้หรอก....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2556)” 

 
แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการจะเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  

แต่ส่วนมากเป็นการวิจัยท่ีชุมชนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมเป็นเพียงแต่ผู้ให้ข้อมูล การที่ชุมชนเป็นผู้ให้
ข้อมูลและได้รับรู้ข้อมูลท่ีเป็นของชุมชนจริงๆ จึงเป็นความภาคภูมิใจอีกทางหนึ่ง 

 
“....แบบน้ีก็ดีเหมือนกันนะ ปกติก็จะมีนักวิชาการเข้ามาเยอะแยะ แต่ก็เป็นเฉพาะ

โครงการ เสร็จแล้วก็ไป เหมือนมาจัดงบประมาณลงพ้ืนที่ เสร็จแล้วก็กลับ ชาวบ้านก็ดูแลกันเอง   
ไม่ค่อยได้ทําแบบน้ีหรอก ปกติก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วย ประวัติก็ดี ปกติไม่ค่อยได้คุยเรื่องน้ีก็ทราบแต่ว่า
ส้มโออยู่แถวนี้....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2556)” 

 
“....ราชภัฏก็มา เกษตรก็มานะ  อย่างจังหวัดเขาก็มา แต่ก็คิดว่าเขาก็เอางานวิจัยมาให้

เหมือนกัน แต่ก็เป็นแบบประเมินอะไรแบบนั้น มีเยอะ....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 
2556)” 

 
ด้านการมีส่วนร่วม  
การมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เข้ามาในชุมชนจํานวนมากแม้จะเป็นประโยชน์กับ

ชุมชน แต่ในความเป็นจริงแล้วชุมชนจะมีเวลาท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมน้อยมาก การสร้างการมีส่วนร่วม
จากบทเรียนโครงการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมครั้งน้ีคือการออกแบบกิจกรรมและกระบวนการ
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ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับวิถีการดําเนินชีวิตชุมชนให้มากท่ีสุด เกิดผลกระทบต่อการประกอบ
อาชีพให้น้อยท่ีสุด จากการสนทนาเพ่ือประเมินได้สะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมท่ีไม่แยกส่วนเกินไป 
มากนักจะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

 
“....ชาวบ้านจริงๆ เบื่อท่ีจะเข้าร่วมแล้วหล่ะ ต่างคนต่างทํางานมากกว่า มีชมรมเยอะแต่

ก็ไม่ค่อยได้ทํา ต้ังกันไว้แล้วก็หายกันไป....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2556)” 
 
“....ประชาคมหมู่บ้านหรือตําบลก็น่าจะแทรกแบบน้ีก็ดีนะ เอาเรื่องง่ายๆ รู้อยู่แล้วหล่ะ 

แต่เวลามีคนมาหาเอกสาร หาหนังสือไปประกอบไม่ค่อยจะมี มีแบบนี้ก็ดี ง่ายๆ เข้าใจง่าย ให้เยอะๆ 
ก็ไม่ดี ชาวบ้านเขาไม่อ่านกันหรอก หยิบๆ มาดูแล้วก็ทิ้ง เอาเข้าจริงความรู้พวกน้ีมันต้องดูเอง  
เวลาเกิดปัญหากับส้มแต่ละต้น....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2556)” 

 
ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ 
เอกสารและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างกระบวนการวิจัยสามารถเป็นองค์ความรู้ที่

ต่อยอดให้กับพ้ืนที่ได้ ดังการสนทนา 
 
“....เด็กน่าจะทําแบบน้ีนะ  ในโรงเรียน  เขาก็มีเหมือนกันนะ หลักสูตรท้องถิ่นหรือท่าจีน

ที่ดอนหวายก็เคยทํา แต่แบบส้มโอจริงๆ ยังไม่ค่อยมี ประชาสัมพันธ์ส้มโอเราได้....” (สนทนากลุ่มเม่ือ
วันที่ 16 สิงหาคม 2556)” 

 
“....จริงๆ ก็คือคนของเราไม่ค่อยให้ความสําคัญหรือสนใจเท่าไหร่ อย่างลูกหลานเขา

เรียนจบแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับมาแล้วหล่ะ....” (สนทนากลุ่มเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2556)” 
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อธิบายรูปแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
จากแผนภาพผู้วิจัยได้สรุปกระบวนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 

นครชัยศรีตามลําดับ ดังน้ี 
 
ปัจจัยนําเข้า 
 กระบวนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีเป็นกระบวนการที่
อาศัยทุนศักยภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนที่เป็นพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบด้วยทุนวัฒนธรรม
ประกอบด้วยประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรมต่างๆ เป็นเคร่ืองหล่อหลอมให้ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรีมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบชาวสวนและสืบทอดส่งต่อมาเป็นระยะเวลายาวนาน ด้าน 
ทุนมนุษย์ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวสวนส้มโอ เครือญาติ เครือข่ายและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่มี 
ส่วนสําคัญในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู นอกจากน้ียังรวมถึงปราชญ์ชาวบ้านและชาวสวมส้มโอในพ้ืนที่
อ่ืนๆ ที่เป็นเครือข่ายการทําสวนส้มโอซ่ึงได้แพร่ขยายออกไปในหลายๆ พ้ืนที่ในประเทศไทย ทุนทาง
ทรัพยากร ซ่ึงนอกจากสภาพบริบทของพ้ืนที่ซ่ึงเป็นทุนทางนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ีแล้ว โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ ที่เกิดข้ึนก็เป็นสิ่งเกื้อหนุนให้วิถีภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีสามารถดํารงอยู่ได้
จนถึงปัจจุบัน ทุนทางสังคม หมายถึงทุนศักยภาพท้ังด้านกลุ่มองค์กร วิถีความเช่ือ ประเพณีพิธีกรรม
ต่างๆ บนบริบทของพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองที่มีอยู่  
 
กระบวนการ 
 กระบวนการฟื้นฟูและจัดการตนเองของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประสบการณ์ตรงท่ีเป็นบทเรียนการปฎิบัติของชาวสวนส้มโอ ซ่ึงหมายถึง
ประสบการณ์การทําสวนส้มโอที่สืบทอดมาต้ังแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังรวมถึงบทเรียน
และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ การปรับตัว เพ่ือให้การทําสวนส้มโอเข้ากับสถานการณ์ 
ในปัจจุบันด้วย กิจกรรมสร้างการเรียนรู้และเสริมพลัง เป็นการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนเองตามธรรชาติของ
ชุมชน เช่น การเรียนจากประสบการณ์ทําสวนแบบลองผิดลองถูก การเรียนรู้จากชาวสวนด้วยกันเอง 
เป็นต้น สํานึกในคุณค่าการทําสวนส้มโอ เห็นถึงความสําคัญของส้มโอในฐานะท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี
สามารถเลี้ยงครอบครัวและสร้างรายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้วยังเป็นอาชีพที่อิสระไม่ต้องเป็น
ลูกจ้างใครสามารถส่งต่อให้เป็นมรดกของลูกหลานได้ คลังความรู้ ปราชญ์ ข้อมูล เป็นความรู้ที่เป็น
ธรรมชาติที่มีอยู่ในวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบภายในที่ส่งผลให้กระบวนการฟ้ืนฟู
และการจัดการตนเองของชาวสวนส้มโอสามารถดํารงอยู่ได้ 
 องค์ประกอบภายนอกที่เป็นการสนับสนุนให้กระบวนการฟ้ืนฟูและการจัดการตนเองของ
ชาวสวนส้มโอสามารถดํารงอยู่ได้ก็คือ ศัยภาพของปัจเจกชนในพ้ืนที่ ด้วยประสบการณ์และรายได้ที่
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ทําให้ชาวสวนส้มโอสามารถจัดการตนเองได้ทั้งด้านทุนงบประมาณ การดูแล ตลอดถึงการเรียนรู้ที่
เป็นไปอย่างธรรมชาติ ปัจจัยนี้เองส่งผลให้วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอสามารถดํารงอยู่ได้ หน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในที่น้ีหมายถึงหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับพ้ืนที่ หน่วยงานเหล่าน้ีจะเป็น
แหล่งข้อมูลท่ีสําคัญและคอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ชาวสวนได้รับข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นและเป็นพ่ีเลี้ยงทาง
วิชาการเป็นเหมือนผู้เช่ือมประสานระหว่างชาวสวนและภาครัฐ เครือข่ายภายนอกท่ีนับว่ามีบทบาท
อย่างย่ิงคือสํานักงานเกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ รวมถึง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีกิจกรรมและสื่อวิชการต่างๆ มาสนับสนุนพ้ืนที่ 
 กระบวนการท้ังหมดได้นําสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
ให้สามารถดํารงอยู่ได้ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ซ่ึงนําช่ือเสียงและความภาคภูมิใจมาให้กับ
ชุมชน 
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บทที่ 7 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า
นครชัยศรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาภูมิปัญญา
ของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 2) เพ่ือศึกษาสภาพของการอนุรักษ์ และการดํารงอยู่ของ
ภูมิปัญญาเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการตนเองโดยใช้ 
ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 4) เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือการ
ดํารงอยู่ของภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี  

การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม เป็นพ้ืนที่ศึกษาเป็นการเจาะจงเลือก (Purposive Sampling) เนื่องจากประชาชน 
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนส้มโอ มีพ้ืนท่ีในการปลูกส้มโอมากที่สุดในจังหวัดนครปฐม และเป็นพ้ืนที่ 
ที่สวนส้มโอได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2554 โดยศึกษาข้อมูล 
จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย ระดับปัจเจกบุคคล ได้แก่ เกษตรกรสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ผู้อาวุโส ผู้เช่ียวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน คนท้องถิ่น ลูกหลานของเกษตรกรสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยในเขตตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง ระดับกลุ่มองค์กร 
ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญ กลุ่มเครือญาติของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรี กลุ่มเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีที่มีสวนส้มโออยู่ ในเขตติดกัน และระดับเครือข่าย 
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เกษตรจังหวัด ผู้ค้าและผู้ซ้ือส้มโอ เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน เครื่องมือท่ีใช้ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
แบบประเมิน (Evaluation form) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การถอดบทเรียน 
(Lessons Learned) การสังเคราะห์ความรู้ผ่านการจัดการความรู้ภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรีจากชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP-Community of Practice) การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT 
Analysis) และการนําเสนอต่อเวทีนโยบายสาธารณะ นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) ตามปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน (Phenomena theory) โดยการประมวลข้อมูลจากการดําเนินการ
ศึกษาวิจัยท่ีเป็นข้อมูลในพ้ืนที่จริง (Grounded Theory) พร้อมท้ังใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์เช่ือมโยงประเด็นต่างๆ และ
สังเคราะห์เรียบเรียงเพ่ือตอบคําถามการวิจัย โดยนําเสนอผลการวิจัยออกเป็นบทต่างๆ 
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สรุปผลการวิจัย 
 โดยบริบทของพ้ืนที่ตําบลบางเตย และตําบลทรงคนอง เป็นชุมชนลุ่มแม่น้ําท่าจีนซ่ึงเป็น
แม่นํ้าสายสําคัญในที่ราบลุ่มภาคกลางมีจุดเริ่มต้นจากแม่นํ้าเจ้าพระยาเขตอําเภอวัดสิงห์ จังหวัด
ชัยนาท มีเส้นทางความยาวรวม 315 กิโลเมตร ผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
นครปฐม และไหลสู่ทะเลท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ในส่วนจังหวัดนครปฐมมีระยะทางยาว 97 กิโลเมตร 
โดยไหลผ่าน 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี และอําเภอสามพราน ด้วยสภาพพ้ืนที่
เป็นที่ราบลุ่มมีการทับถมของตะกอนมีอินทรีย์วัตถุทับถมต่อเน่ืองมาโดยตลอดทําให้พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีจะมีความภาคภูมิใจกับพ้ืนท่ีกว่า 
5,000 ไร่แห่งนี้ว่าเป็นพ้ืนที่ “ดินดํา นํ้าชุ่ม” ซ่ึงมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ ชาวสวน
สามารถเพาะปลูกพืชพันธ์ุได้หลากหลายชนิด และเป็นอาชีพหลักให้กับคนในพ้ืนที่แห่งน้ีช่ัวลูก 
ช่ัวหลาน และปัจจุบันยังเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ประกอบกับ
บริเวณพ้ืนที่นอกจากจะเหมาะสมสําหรับทําการเกษตรแล้วยังเหมาะสําหรับเป็นที่ต้ังถิ่นฐานที่อยู่
อาศัย เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะท่ีล้อมรอบไปด้วยแม่นํ้า สามารถนั่งเรือข้ามฟากขึ้นฝั่งตลาด 
ดอนหวาย หรือขับรถข้ามฝั่งเข้าสวนโดยมีสะพาน 2 แห่ง (สะพานวัดไร่ขิง) และสะพานทรงคนอง  
ทําให้ชาวสวนสามารถจําหน่ายพืชสวนได้อย่างรวดเร็วเน่ืองจากพ่อค้าสามารถเข้าไปรับในสวนได้
โดยตรง ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 

ผลการศึกษาแบ่งเป็นลําดับ ดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี  
จากการศึกษาพบว่าภูมิปัญญาของเกษตกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีได้มี

พัฒนาการมาพร้อมๆ กับชุมชนลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี แต่ด้วยบริบทของพ้ืนที่ที่เหมาะสมประกอบด้วย
วิถีการดําเนินชีวิตที่มีการถ่ายทอดแบบรุ่นสู่รุ่นได้สะท้อนให้วิถีชาวสวนส้มโอนครชัยศรีเป็นที่รู้จัก  
จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีภูมิปัญญาและการดํารงอยู่ของชาวสวน 
ส้มโอลุ่มนํ้านครชัยศรีที่สําคัญประกอบด้านทุนสังคมและวัฒนธรรม ด้านคุณค่า และด้านการดํารงอยู่ 

ด้านทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีต้ังอยู่ในฐานทุนทาง

สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีกระบวนการส่ังสมและสืบทอดมาเป็นระยะเวลานาน ทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชาวสวนส้มโอนครชัยศรีและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ดังนี้ 

ประวัติศาสตร์ชุมชน ความเป็นชุมชนลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ประกอบอาชีพเกษตรกรและ 
ทําสวนส้มโอที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษซ่ึงเป็นชาวจีนที่เข้ามาประกอบอาชีพในบริเวณลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรี ได้สืบทอดการทําสวนส้มโอซ่ึงเป็นผลไม้ที่ชาวจีนนิยมรับประทาน อีกท้ังยังเป็นผลไม้ที่
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ลูกหลานใช้สําหรับการไว้บรรพบุรุษในเทศกาลสําคัญๆ การพัฒนาปรับปรุง คัดเลือก การดูแล  
ที่มีอย่างต่อเนื่องได้กลายเป็นภูมิปัญญาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี 

ระบบนิเวศวิทยาลุ่มน้ํา  ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นลุ่มนํ้า เป็นจุดบรรจบนํ้าท่ีไหลมา
จากทางภาคเหนือนําตะกอนและแร่ธาตุต่างๆ ประกอบกับเป็นรอยต่อระหว่างน้ําทะเลหนุนซ่ึงทําให้
เกิดนํ้ากร่อยท่ีพอเหมาะส่งผลให้การปลูกส้มโอได้รสชาติที่ดี และเป็นที่ต้องการของคนโดยทั่วไป 
นอกจากนี้แล้ว ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก การเดินทางที่เป็นไปอย่าง
สะดวกส่งผลให้การกระจายผลผลิตส้มโอและสินค้าอ่ืนๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ชาวสวนมีรายได้
ต่อเน่ือง  

ระบบเครือญาติ การมีสายสัมพันธ์ทางครอบครัว ความเป็นญาติพ่ีน้องภายในชุมชนซ่ึง 
สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมให้ภูมิปัญญามีความต่อเน่ือง  

โครงสร้างชุมชน ภายใต้โครงสร้างของชุมชนที่มีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาและเชื่อมโยงท้ังชาวสวนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เกษตรตําบล สถาบันวิชาการ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณท่ีมีต่อเนื่อง ส่งผลให้กระบวนการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีภูมิปัญญายังคงดํารงอยู่อย่างต่อเน่ือง 

การเรียนรู้ของชุมชน ด้วยสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มีลักษณะเป็นพลวัต 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่จําเป็น ระบบการตลาด ที่ต้องติดตามอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ของชาวสวนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหน่ึงที่ทําให้ 
วิถีชาวสวนส้มโอสามารถดํารงอยู่ได้ 
 ด้านคุณค่า 
 ความภาคภูมิใจต่ออาชีพชาวสวนส้มโอซ่ึงนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้ว 
ยังถือว่าเป็นอาชีพที่สืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้สามารถดํารงอยู่ได้ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้
วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีสามารถดํารงอยู่ได้ มีองค์ประกอบสําคัญ ดังนี้ 

ความตระหนักในคุณค่า ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรียังคงเช่ือม่ันและมีความ
ภาคภูมิใจว่าส้มโอนครชัยศรีมีรสชาติที่แตกต่างจากที่อ่ืน และเป็นที่ต้องการของประชาชนทั้งในและ
ต่างประเทศ การดูแลและใส่ใจในการดูแลเพ่ือให้เกิดคุณภาพท่ีดี รักษามาตรฐานท้ังด้านรสชาติและ
รูปลักษณ์ของส้มโอให้เป็นที่ต้องการของตลาดให้มากที่สดุ 
 ความมุ่งมั่นต่อวีถีชาวสวนส้มโอ แม้ว่าปัจจุบันลูกหลานที่จะรับช่วงต่อในการทําสวน 
ส้มโอจะมีน้อยเน่ืองจากเห็นว่าเป็นอาชีพที่เหน่ือย แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีหลายๆ ครอบครัวได้มุ่งม่ัน
สนับสนุนให้ลูกหลานสืบทอดการทําสวนส้มโอ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นอาชีพที่อิสระและสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวได้ ประกอบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สนับสนุนการทําสวนส้มโอได้สะดวกขึ้น 
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 ความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่  ด้วยภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับเป็นพืชบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ที่สําคัญของจังหวัด ส่งผลให้มีนโยบายและการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอกอย่าง
ต่อเน่ือง เป็นปัจจัยสําคัญให้วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีสามารถดํารงอยู่ได้อย่างต่อเน่ือง 
 ด้านการดํารงอยู ่
  ปัจจัยสําคัญของการดํารงอยู่ของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีมีองค์ประกอบ 
ที่สําคัญ คือ 

การจัดการตนเอง แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่สะดวกมากย่ิงขึ้น แต่ด้วยสภาพบริบทของพ้ืนที่
และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ความต้องการทางการตลาด ความเส่ียงจากโรคแมลงศัตรูพืช 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เกษตรกรต้องมีการเรียนรู้และจัดการตนเองได้ในเบ้ืองต้น ทั้งการเรียนรู้
และเงินทุนในการบริหารจัดการ 
 รายได้ ความต้องการทางการตลาดท่ีมีอยู่ต่อเนื่องเป็นปัจจัยสําคัญให้เกษตรชาวสวน 
ส้มโอยังคงรักษาการทําสวนส้มโอให้ดํารงอยู่ได้ นอกจากน้ีแล้วการทําสวนส้มโอยังสามารถปลูกพืช
หมุนเวียนเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมเติมอีกด้วย 
 กระบวนการถ่ายทอด ปัจจัยสําคัญของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคือกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้การทํางานให้ลูกหลาน แม้ว่าปัจจุบันความรู้ทางวิชาการจะสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้  
แต่การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและทักษะต่างๆ จากประสบการณ์ตรง ยังคงเป็นสิ่งสําคัญใน
กระบวนการถ่ายทอดให้กับผู้รับช่วงต่อ 
 นโยบายภาครัฐ ด้วยส้มโอเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้างรายได้ให้กับประเทศ การสนับสนุน
จากภาครัฐทั้งด้านกลไกการตลาด ภาควิชาการ การสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน หนทาง 
ระบบคลองส่งนํ้าท่ียังต้องมีการปรับปรุงต่อเน่ือง สิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งจําเป็นที่ชาวสวนยังต้องการ 

2. เพื่อศึกษาสภาพของการอนุรักษ์ และการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาเกษตรกรสวน 
ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

จากการศึกษาพบว่าจากวิถีการดําเนินชีวิตของเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี
ได้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา และแนวทางการจัดการตนเองด้านต่างๆ เริ่มต้ังแต่  

ภูมิปัญญาด้านคุณค่าของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานคชัยศรี ภูมิปัญญาด้าน
คุณค่าของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี มีคุณค่าและประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน
ต้ังแต่อดีตจนปัจจุบัน มีทุนศักยภาพชุมชนท่ีมีคุณค่าท่ีควรธํารงรักษาไว้ให้เป็นฐานรากที่สําคัญของ
การพัฒนาประเทศ ภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีเป็นทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม ที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวสวนส้มโอ  
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีในปัจจุบันที่สืบเช้ือสายมาจากประเทศจีนที่อพยพเข้ามาประเทศไทยต้ังแต่สมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ซ่ึงมีวิธีการปลูกและการดูแลรักษาส้มโอตามวิถีของชาวจีน ทุนทางด้านมนุษย์  
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ที่มีปราชญ์ชาวสวนส้มโอที่มีความรู้ มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์สูงท่ีถ่ายทอดส่งต่อกันมาต้ังแต่
รุ่นสู่รุ่น ทุนด้านทรัพยากร ที่เรียกได้ว่าเป็นพ้ืนที่ “ดินดํานํ้าชุ่ม” เป็นบริเวณท่ีมีดิน นํ้า อุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การปลูกส้มโอ ทุนสติปัญญา มีการประยุกต์วิธีการใหม่ๆ ในการปลูกและดูแลรักษาส้มโอ 
และทุนเงินตราที่เป็นแหล่งซ้ือขายส้มโอทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ทําให้
เกษตรกรชาวสวนส้มโอมีรายได้และนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการจัดการตนเองจากการทําสวนส้มโอช่วงการเตรียมการ 
เช่น การขยายพันธ์ุ มีการประยุกต์หรือปรับความรู้เก่าและความรู้ใหม่เพ่ือนําสู่การจัดการตนเองโดย
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการขยายพันธ์ุ ตัวอย่างเช่น การตอนก่ิง (การใช้
อุปกรณ์ง่ายๆ ที่มีอยู่แล้ว และวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติและท้องถิ่น เช่น ขุยมะพร้าว ถุงพลาสติก 
เชือกฟาง) การคัดเลือกก่ิง (กิ่งท่ีอยู่กลางพุ่ม อายุประมาณ 1 ปี ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป มีใบยอดคลี่เต็มท่ี 
และเจริญเติบโตจนเป็นใบแก่แล้ว) เป็นต้น การเลือกพ้ืนที่ปลูกส้มโอ พื้นที่ตําบลบางเตยและตําบล
ทรงคนองเป็นพ้ืนที่คางหมูรองรับตะกอนที่เป็นแร่ธาตุจากแม่นํ้านครชัยศรี มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ การรับรู้ถึงสภาพของพ้ืนที่จะทําให้การจัดการสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหา
ต้นทุนได้เป็นอย่างมาก การเลือกลักษณะของดิน เลือกพ้ืนที่ดินโปร่ง ดินร่วนซุย มีอินทรีย์วัตถุอยู่มาก 
ระบาดนํ้าได้ (ยกร่อง) ลักษณะของนํ้า การเลือกช่วงฤดูหนาวในการกักนํ้าเข้าสวนเพ่ือเป็นการเร่ง  
ส้มโอให้ออกดอก ทิศทางลม การปลูกไม้กันลมเพ่ือปะทะลมไว้รอบแปลง เช่น กล้วย ขนุน กระจาย
ห่างรอบส้มโอเพ่ือลดแรงปะทะของลม การคมนาคม ใช้เรือในการรดน้ําส้มโอและเป็นเส้นทางลําเลียง
ส้มออกสู่ตลาด การเตรียมพ้ืนที่ปลูกส้มโอ มีรูปแบบอนุรักษ์รูปแบบการปลูกส้มโอ ควบคุมระบบการ
เข้าออกของน้ํา และเป็นแนวป้องกันน้ําในช่วงนํ้าเยอะ ตัวอย่างเช่น การเตรียมพ้ืนที่ในที่ลุ่ม ยกร่อง
เป็นแปลงให้ระดับดินสูงกว่าพ้ืนราบทั่วไป รากส้มโอจะสามารถหยั่งลึกกว่าปกติ และระหว่างร่องนํ้า
จะสามารถเก็บกักน้ําเพ่ือใช้เวลาต้องการนํ้า การเติมพ้ืนที่ในที่ลุ่ม เป็นการขุดดินช้ันล่างที่ขุดขึ้นมา
กลับขึ้นไว้ด้านบนส่วนหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์จะถูกกลับ เป็นการรูปแบบของการพลิกดินท่ีมีสภาพเป็น
กรดข้ึนมารับออกซิเจนและแสงแดดเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ภูมิปัญญา และการจัดการตนเองระยะการปลูก ระยะการปลูก มีการประยุกต์หรือการ
ปรับใช้รูปแบบการปลูกแบบเดิมและใหม่มาใช้ในพ้ืนที่และประยุกต์ใช้ความรู้ในการปลูกท่ีหลากหลาย
เพ่ือให้ผลผลิตดี ตัวอย่างภูมิปัญญาและการจัดการตนเอง เช่น การเตรียมหลุมปลูก เลือกช่วงฤดูแล้ง
เพ่ือความสะดวก พ้ืนไม่ชุ่มนํ้า ปรับสภาพดินได้สะดวก การเตรียมพันธ์ุ เลือกจากต้นพันธ์ุที่ได้จากการ
ตอนก่ิง จะให้ผลเร็ว สะดวกในการดูแลรักษา และมีการเตรียมก่ิงพันธ์ุไว้สํารองเพ่ือชดเชยพันธ์ุที่ 
อาจตายได้ ช่วงเวลาการปลูก เลือกฤดูฝนเพ่ือลดเวลาในการดูแล วิธีการปลูก เอียงประมาณ 45 
องศา เพ่ือให้ได้กิ่งใต้โคนหลายๆ ก่ิง และต้นโตเร็วในระยะแรกๆ การให้น้ําส้มโอ มีแนวทางการ
ประยุกต์หรือการปรับใช้วิธีการให้นํ้าส้มโอจะมีความสําคัญกับการเจริญเติบโต วิธีการให้นํ้าส้มโอถือว่า
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เป็นตัวกลางสําคัญในการนําอาหารจากดินเข้าสู่รากพืช น้ําจะเป็นตัวละลายท่ีดีในดินและในพืชเอง 
ตัวอย่างภูมิปัญญาและการจัดการตนเอง เช่น การให้น้ําเกษตรกรจะต้องทราบถึงความสามารถในการ
อุ้มนํ้าของดิน และจุดเหี่ยวเฉาที่ระดับความลึกต่างๆ อย่างน้อย 2-3 จุด โดยเฉพาะบริเวณที่มีราก
หนาแน่นที่สุด การให้นํ้าต้นส้มโอที่ยังไม่ให้ผลผลิต ต้องให้สมํ่าเสมอวันละครั้ง ถ้าส้มโอต้ังต้นได้แล้วให้ 
2-3 วันต่อครั้ง เ ม่ือโตแล้วให้ลดปริมาณสัปดาห์ละคร้ัง ด้านการให้ปุ๋ยและการให้ปุ๋ยส้มโอ  
เป็นแนวทางการประยุกต์หรือการปรับใช้ วิธีการให้ปุ๋ยจะมีส่วนสําคัญในการให้ความเติบโตแก่ส้มโอ
และการให้ผลผลิต สภาพดินมีการเสื่อมไปตามกาลเวลาและการใช้งาน การให้ปุ๋ยถือเป็นการปรับ
สภาพดิน และบํารุงดินเพ่ือให้ได้สารอาหารท่ีเพียงพอกับส้มโอ ระยะก่อนปลูก ให้ปรับปรุงดินให้ 
ร่วนซุย โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอกเก่าๆ ปุ๋ยหมัก คลุกเคล้าเข้ากับดิน การใส่ปุ๋ยส้มโอที่ยัง
ไม่ให้ผลผลิต ต้องให้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักควบคู่กันไป และต้องคํานึงถึงสัดส่วนของธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม ช่วยระยะเวลาเก็บเกี่ยวต้องใส่ปุยคอก ปุ๋ยหมัก ประมาณ  
2-3 บุ้งกี๋ต่อต้น และปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนสูง ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียมปานกลาง 

ภูมิปัญญา และการจัดการตนเองระยะการหล่อเล้ียงและดูแล การปลูกพืชแซมเป็นการ
ประยุกต์หรือการปรับใช้ หรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันให้เหมาะสม  
การปลูกพืชแซมเป็นแนวทางการจัดการตนเองในการดูแลดิน กําจัดวัชพืช และสร้างรายได้เสริม 
ตัวอย่างภูมิปัญญาและแนวทางการจัดการตนเอง เช่น การปลูกพืชแซมก่อน 1-2 ปีก่อนลงปลูกส้มโอ 
เป็นการปรับสภาพดิน ถึงเวลาใกล้ปลูกส้มโอแล้วค่อยตัดออก การป้องกันและกําจัดวัชพืช เป็นการ
ประยุกต์หรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันให้เหมาะสม วัชพืชนับเป็นศัตรูที่สําคัญ
เนื่องจากสร้างความเสียหายต่อการทําสวนส้มโอหลายประการ เช่น เป็นตัวแย่งน้ําและธาตุอาหารหรือ
ปุ๋ยของพืช ขึ้นปกคลุมหรือเบียดต้นส้มโอทําให้แดดส่องไม่ถึงโคนต้นมีความช้ืนบริเวณโคนต้นมากทาํให้
เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย ตัวอย่างภูมิปัญญา และการจัดการตนเอง เช่น การดายหญ้าด้วยจอบบริเวณ 
โคนต้น การใช้มือถอน การตัด การถาง การขุด การกลบ การฟันวัชพืช การไถพรวนระหว่างแถวปลูก
ในขณะท่ีต้นส้มโอยังเล็ก การปลูกพืชคลุมดิน พืชคลุมดินที่นิยมปลูกกันคือพืชตระกูลถ่ัว เช่น ถั่วคา
โบโลโกเนียม ถั่วเซนโตรซีมา ถั่วเพอราเรีย ถั่วพุ่ม ถั่วผี เป็นต้น การตัดก่ิงส้มโอ การประยุกต์หรือการ
ผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกันให้เหมาะสม ส้มโอมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องทําการ
ตัดแต่งกิ่ง  ทั้งนี้เพ่ือตัดแต่งทรงพุ่มให้เหมาะสม ง่ายต่อการดูแลรักษาและออกดอก ตัวอย่างภูมิปัญญา
และการจัดการตนเอง เช่น การตัดแต่งก่ิงท่ีมีโรคและแมลงทําลาย กิ่งอ่อนแอ กิ่งแห้งตาย กิ่งท่ีเติบโต
แข่งกับลําต้น กิ่งกระโดง กิ่งท่ีมีลักษณะไม่ดีและไม่ติดผล กิ่งท่ีเป็นหน่อข้าง กิ่งที่มีใบน้อยไม่สมบูรณ์  
ก่ิงท่ีอยู่ตํ่าชิดดินเพ่ือสะดวกในการใส่ปุ๋ย พรวนดิน การออกดอกติดผล เป็นการอนุรักษ์ รักษาความรู้ที่
มีอยู่เดิมท่ีมีการปฏิบัติอยู่ ในช่วงต้นอายุ 1-3 ปีแรกยังไม่ควรให้ส้มโอติดผลเพราะต้นยังเล็กอยู่ถ้าปล่อย
ให้ติดผลในช่วงนี้จะทําให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ดังน้ันควรตัดดอกที่ออกมาในช่วงนี้ทิ้งแล้วเริ่มไว้ผล
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เม่ืออายุประมาณ 4 ปี ตัวอย่างภูมิปัญญาและแนวทางการจัดการตนเอง เช่น มีการบังคับให้ส้มโอ 
ออกดอกโดยการกักนํ้า เพ่ือให้ส้มโอออกดอกเร็วขึ้นและสมํ่าเสมอกัน โดยให้เก็บผลได้ในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ ซ่ึงเป็นระยะท่ีส้มโอมีราคาดีและคุณภาพของผลก็ดีคือมีเมล็ดน้อย รสชาติดี
เน่ืองจากผลแก่ในช่วงอากาศแล้ง การตัดแต่งผล เป็นการอนุรักษ์ รักษาความรู้ที่มีอยู่เดิมท่ีมีการ 
ปฏิบัติอยู่ การตัดแต่งผลเป็นการควบคุมการติดผลของส้มโอให้เหมาะสมท้ังตําแหน่งที่ติด อายุ และ
ความสมบูรณ์ของต้นส้มโอ ต้นที่มีอายุน้อยหรือต้นที่ไม่สมบูรณ์พอจะไม่ไว้ผลติดกับลําต้นมาก  
แต่ถ้าต้นส้มโอมีความสมบูรณ์ดีจะไว้ผลมากขึ้น การปล่อยให้ต้นส้มโอติดผลมากเกินไปจะทําให้ต้น 
ทรุดโทรม การติดดอกออกผลในปีต่อไปน้อยลง ต้นส้มโอมีอายุสั้นลง ตัวอย่างภูมิปัญญาและ 
แนวทางการจัดการจัดการตนเอง เช่น การตัดแต่งผลส้มโอควรทําสองระยะคือ ระยะแรกเม่ือผลมีขนาด
โตประมาณผลหมากหรือขนาดเท่าไข่ไก่ และระยะที่สองตัดแต่งเม่ือผลโตขนาดเท่ากําป้ันหรือขนาดผล
น้อยหน่า ทั้งน้ีเพ่ือให้แน่ใจว่าผลที่เหลืออยู่จะไม่ร่วงอีก การเก็บเกี่ยว การอนุรักษ์ เป็นการอนุรักษ์ 
รักษาความรู้ที่มีอยู่เดิมท่ีมีการปฏิบัติอยู่ ส้มโอเป็นไม้ผลท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีเปลือกค่อนข้างหนา 
การเก็บเกี่ยวส้มโอจะต้องทําการเก็บเกี่ยวในช่วงท่ีมีรสชาติที่ดีที่สุด การเก็บเกี่ยวส้มโอเพ่ือให้ได้รสชาติ
ที่ดีจะต้องเก็บผลส้มโอเม่ืออายุ 6.5-7.5เดือน เพราะเป็นระยะท่ีผลส้มโอมีปริมาณนํ้าตาลเพิ่มขึ้นถึง
จุดสูงสุด   

ภูมิปัญญา และการจัดการตนเองระยะหลังการเก็บเก่ียว การดูแลหลังเก็บเกี่ยวการ
อนุรักษ์ เป็นการอนุรักษ์ รักษาความรู้ที่มีอยู่เดิมท่ีมีการปฏิบัติอยู่ หลังจากเก็บเก่ียวควรเอาใจใส่กับ 
ผลส้มโอก่อนถึงมือผู้บริโภคอย่างจริงจังด้วย เนื่องจากผลส้มโอท่ีเก็บได้จะมีความแตกต่างกัน 
ในด้านต่างๆ เช่น ขนาดของผล ขนาดของวัย ลักษณะคุณภาพ ระยะเวลาในการเก็บรักษา เป็นต้น  
โดยพยายามให้ส้มโอชํ้าน้อยที่สุดเท่าท่ีจะทําได้จะช่วยรักษาคุณภาพของส้มโอได้มาก ตัวอย่าง 
ภูมิปัญญาและแนวทางการอนุรักษ์ เช่น การขนย้ายผลผลิต หลังจากเก็บเกี่ยวส้มโอลงมาจากต้นแล้ว  
ให้จัดวางใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้โดยไม่ให้ขั้วผลท่ียาวออกมาทิ่มแทงผลอ่ืนๆ จนอาจเป็นรอยขีดหรือเป็น
แผลเสียหาย เม่ือบรรจุใส่ภาชนะเต็มแล้วให้รีบทําการขนย้ายผลผลิตโดยเร็ว การคัดคุณภาพของส้มโอ
เพ่ือการส่งออกเน้นในเรื่องคุณภาพของผิวคือ ผิวเปลือกจะต้องมีสีเขียวอ่อน สะอาดเรียบปราศจาก
ตําหนิและผลมีขนาดตามที่ตลาดต้องการ 

และพบว่ารูปแบบท่ีสําคัญท่ีสามารถจะสนับสนุนให้วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํา 
นครชัยศรีสามารถดํารงอยู่ได้ประกอบด้วย   

2.1 กระบวนการการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวิถีภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีที่ต้อง
อาศัยฐานการปฏิบัติจริงของชุมชนเป็นหลัก การเช่ือมโยงกับภาควิชาการทางการเกษตร กลไกภาครัฐ
เพ่ือหนุนเสริมองค์ความรู้และการช่วยเหลือเม่ือเกิดวิกฤติ  
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2.2 รูปแบบการจัดการตนเองของเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ซ่ึงทั้งสอง
รูปแบบต้องคํานึงถึงปัจจัยสําคัญคือสถานการณ์รอบข้างที่มีพลวัตอยู่ตลอดเวลา ภูมิปัญญาท่ีลองผิด
ลองถูก การรวมกลุ่มการเช่ือมโยงถึงกลไกการตลาด และการให้ความสําคัญกับการย้อนกลับมา
ทบทวนประเมินผลเพ่ือให้สวนส้มโอสามารถดํารงอยู่ได้  

 3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

จากการศึกษาพบว่าแนวทางการจัดการตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาของเกษตรกรชาวสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีมีประเด็นร่วมที่สําคัญ ประกอบด้วย (1) การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เกษตรกรชาวสวน
ส้มโอส่วนใหญ่เป็นผู้ มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากการดูแลส้มโอมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศและสภาพดิน หากเกษตรกรไม่ปรับตัวในการเรียนรู้อยู่เสมอจะทําให้ 
ไม่สามารถดูแลส้มโอได้ผลผลิตดีเท่าท่ีควร หน่วยงานราชการด้านการเกษตรจึงจัดอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรในด้านเทคนิคใหม่ๆ ในการปลูกและการดูแลส้มโอเป็นประจํา (2) การมีประสบการณ์ ความมี
ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานทําให้เกิดความเช่ียวชาญ เกษตรกรชาวสวนท่ีมีประสบการณ์มานาน  
มีการลองผิดลองถูกในการปลูกและการบํารุงรักษาส้มโอจะทําให้ผลผลิตออกมาดี ส่งไปขายได้ราคาสูง 
เป็นที่ต้องการของตลาด (3) กระบวนการทํางานที่ต่อเน่ือง เกษตรกรชาวสวนส่วนใหญ่ทําสวนส้มโอ
เป็นอาชีพหลักมาอย่างต่อเน่ืองจนสั่งสมเป็นประสบการณ์ ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
สวนส้มโอมาหลายครั้งต้ังแต่อดีต เช่น เหตุการณ์น้ําในแม่นํ้านครชัยศรีเน่าเสีย เหตุการณ์น้ําท่วม
หลายครั้งจนกระทั่งคร้ังท่ีรุนแรงที่สุดในปีพ.ศ.2554 เกษตรกรชาวสวนส่วนใหญ่ก็ยังประกอบอาชีพ 
ทาํสวนต่อไป (4) การสืบทอด เกษตรกรชาวสวนส้มโอมีการสืบทอดเรียนรู้เก่ียวกับการทําสวนส้มโอต้ังแต่
ยังเด็กโดยเรียนรู้จากพ่อแม่เข้าไปทําสวนจากการลงมือปฏิบัติจริง (Learning by doing) จนเป็นชาวสวน
ที่มีความชํานาญและส่งต่ออาชีพการทําสวนไปยังลูกหลานสืบทอดต่อไป (5) ความเป็นปราชญ์ชาวสวน 
ส้มโอ เกษตรกรชาวสวนส้มโอทําสวนส้มโอมานานและปรับปรุงวิธีการทําสวน ลองผิดลองถูกจนสั่งสมเป็น 
ภูมิปัญญา ส่วนใหญ่ทําสวนจนมีความเช่ียวชาญมีประสบการณ์การทําสวนมากกว่า 30 ปี (6) มีความขยัน 
อดทน มีวินัย เกษตรกรชาวสวนส้มโอเป็นผู้ที่มีความขยัน อดทน มีวินัย ซ่ึงเป็นคุณสมบัติที่สําคัญ
เน่ืองจากการประกอบอาชีพทําสวนส้มโอเป็นอาชีพที่ลําบาก ทํางานหนัก หากชาวสวนไม่มีวินัยในตนเอง
จะทําให้ผลผลิตออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร (7) การเกษตรแบบบูรณาการ การปลูกส้มโอเพียงอย่างเดียวท่ี
ผลผลิตออกผลปีละ 2 ครั้ง ทําให้รายได้ไม่เพียงพอ เกษตรกรจึงต้องปลูกพืชผัก ผลไม้ชนิดอ่ืนหลากหลาย
ชนิดเพ่ือเป็นการหารายได้เสริมและนํามารับประทานเองในครอบครัว (8) ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ 
เกษตรกรชาวสวนในพ้ืนที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองส่วนใหญ่มีความเก่ียวดองเป็นเครือญาติกัน
และสืบเช้ือสายมาจากประเทศจีน จึงมีความรู้จักคุ้นเคยกัน มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน เช่น การแบ่งปัน 
ก่ิงพันธ์ุส้มโอ การช่วยกันขนดินถมคันท้องร่องเพ่ือป้องกันนํ้าท่วม (9)  ความเป็นผู้นํา การมีผู้นําที่เข้มแข็ง
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ในชุมชนจะทําให้ชุมชนเข้มแข็ง ซ่ึงชาวสวนท่ีมีความสามารถได้รับการยอมรับจากชาวบ้านจะได้รับการ
ยอมรับในการให้เป็นผู้นําในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน (10) ความสามารถในการ
จัดการตนเอง เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสามารถในการจัดการตนเอง มีความสามารถในการจัดการดูแลคน 
ดูแลสวน จัดการเรื่องเงินทุนเพ่ือให้ผลผลิตออกผลตรงเวลาในช่วงท่ีตลาดต้องการ  

ประเด็นสนับสนุนประกอบด้วย (1) การประยุกต์ใช้ความรู้ เกษตรกรชาวสวนส้มโอมีการ 
นําความรู้ของตนเองไปประยุกต์ใช้ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของแมลงที่เป็นศัตรูของส้มโอ โรคใหม่ๆ  
ที่เกิดกับส้มโอ และประยุกต์เทคนิคใหม่ๆ ในการดูแลส้มโอ (2) ทุกศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี การมีพ้ืนที่ที่มีทําเล
ที่เหมาะสม ต้ังอยู่บนดินที่ดีมีคุณภาพอยู่ในที่ดอนนน้ําท่วมไม่ถึงถือว่าเป็นความได้เปรียบในการ 
ทําการเกษตร ซ่ึงบริเวณตําบลบางเตยและตําบลทรงคนองมีลักษณะเป็นเกาะที่แม่นํ้าได้พัดพาเอาดิน
ตะกอนที่เป็นดินที่มีแร่ธาตุเหมาะสําหรับทําการเกษตร ทําให้เป็นทุนที่เกษตกรชาวตําบลบางเตยและ
ตําบลทรงคนองปลูกส้มโอที่มีช่ือเสียงรสชาติอร่อย (3) เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การนําส้มโอมาเพ่ิมมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ หรือนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายอย่างจะทําให้เกษตรกรชาวสวนมีรายได้ที่มากข้ึน  
ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรควรให้ความสําคัญ 

ประเด็นอ่ืนๆ ที่สําคัญ ประกอบด้วย (1) การเป็นสวนที่ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ 
เกษตรกรที่มีการส่ังสมประสบการณ์จนมีความชํานาญจะได้รับการยอมรับการชาวสวนด้วยกันเองและจาก
บุคคลภายนอก ซ่ึงมีรางวัลเป็นการรับประกันคุณภาพ (2) เป็นแหล่งการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิง
การเกษตร ภูมิปัญญาการทําสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี นับเป็นภูมิปัญญาที่สําคัญของประเทศสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรได้เป็นอย่างดี (3) การแพร่กระจาย การเผยแพร่
ส้มโอไปยังจังหวัดต่างๆ และการส่งส้มโอออกไปขายยังตลาดต่างประเทศทําให้ส้มโอนครชัยศรีเป็นที่รู้จัก
และรับรู้ถึงความอร่อยเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของส้มโอนครชัยศรีสู่ตลาดโลก (4) การเสริมทางเลือก 
เกษตรกรชาวสวนส้มโอเก็บเกี่ยวส้มโอได้ปีละ 2 ครั้งทําให้มีรายได้ไม่เพียงพอ หากเกษตรกรชาวสวนส้มโอ
ที่มีแรงงานและมีศักยภาพเพียงพอสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองด้วยการหาอาชีพเสริมหรือปลูกอย่าง
อ่ืนเพ่ือหารายได้เพ่ิมให้กับตนเอง 

4. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาของเกษตรกร 
สวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี  
  บนฐานของข้อมูลจากการศึกษา ผู้วิจัยมุ่งหาแนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ือการดํารงอยู่ของ
เกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีทั้งน้ีเพ่ือให้ชาวสวนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและวิถีวัฒนธรรมของ
ชาวสวนส้มโอสามารดํารงอยู่ได้ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง 
มีประเด็นที่สําคัญจากการศึกษาดังน้ี (1) ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นฐานสําคัญของการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูเพ่ือการดํารงอยู่ของเกษตรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมยังมี
ความสําคัญในฐานะเป็นต้นทุนที่มีอยู่ในชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าไปสนับสนุนแก่ชุมชนหาก
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ตระหนักถึงความสําคัญของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นฐานของการพัฒนาจะสามารถส่งผลให้
เกิดความยั่งยืนได้ และมีมิติต่างๆ ได้แก่ องค์ความรู้ท้องถิ่น ในที่นี้หมายถึงความรู้ที่เป็นประสบการณ์
และทักษะของชุมชนท่ีมีอยู่แล้ว ทั้งระดับปัจเจกบุคคลที่เป็นประสบการณ์เฉพาะ การลองผิดลองถูกจาก
การทํางาน ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ของชุมชน นอกจากน้ีแล้วประสบการณ์ที่เป็น 
องค์ความรู้ของเครือข่ายและกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาสายพันธ์ุและการดูแลสวนส้มโอ 
ให้เจริญเติบโตและลดต้นทุนของการผลิต ระบบการตลาด การปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือสร้างระบบนิเวศ
ให้กับส้มโอและสามารถเก็บเกี่ยวพืชอ่ืนๆ เพ่ือนําไปขายระหว่างรอผลิต เป็นต้น ทั้งหมดล้วนแล้วเป็น
ทักษะพ้ืนฐานของการดํารงอยู่ของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
แม้ว่าความรู้และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะนําไปสู่รูปธรรมของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูที่ชัดเจนไม่ได้ แต่หาก
ชุมชนได้ตระหนักถึงความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และความเป็นมาจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่
อาชีพชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี นอกจากนี้แล้วยังเป็นการสร้างความตระหนักและสํานึกร่วมใน
การท่ีจะดูแลและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส้มโอให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ไปด้วย อย่างไรก็ตาม การให้ความรู้
ด้านประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ยังมีน้อย หากมีการจัดการความรู้และพัฒนาอย่างเป็นระบบภายใต้การ
สนับสนุนจากหน่วยงานทางวิชาการก็จะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะส่งผลให้การอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีให้สามารถดํารงอยู่ได้อีกทางหนึ่ง ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ พ้ืนฐานของ
ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีคือการดํารงอยู่และเก้ือกูลกันบนความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
ประสบการณ์ องค์ความรู้ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรท่ีต้องอาศัยซ่ึงกันและกันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่
ทําให้การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสวนส้มโอให้สามารถดํารงอยู่ได้ โครงสร้างชุมชน หมายถึงโครงสร้างของ
หน่วยงานท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนตําบลซ่ึงเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่
มากที่สุด เป็นหน่วยงานที่คอยเช่ือมประสานองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารจากภายนอกและการสนับสนุน
โครงสร้างพ้ืนที่ที่จําเป็นกับพ้ืนที่ การมีโครงสร้างชุมชนท่ีเป็นหน่วยงานระดับพ้ืนท่ีคอยสนับสนุนอย่าง
ต่อเน่ืองและเข้าใจชุมชนจะทําให้วิถีภูมิปัญญาสามารถดํารงอยู่ได้ (2) เสริมสร้างการเรียนรู้และ
สัมพันธภาพของคนในชุมชน ความจําเป็นขององค์ความรู้ที่ควรมีในชุมชนประกอบด้วย การเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติแบบเรียนรู้ไปปรับใช้ไปให้เหมาะสม เน่ืองจากรูปแบบการทําสวนต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากมีปัจจัยต่างๆ เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก การรับข้อมูลข่าวสารที่จําเป็น 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาวิถีการทําสวนส้มโอที่ต่อเน่ือง (3) การมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงการ
ดํารงอยู่ของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ สํานึกร่วมและการมองเห็นคุณค่าว่าวิถีภูมิปัญญาการทําสวนส้มโอ
สามารถเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ อีกท้ังยังเป็นอาชีพที่อนุรักษ์ เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศ ทั้งหมดจะนําไปสู่การจัดการตนเองได้อย่างย่ังยืน และยังสามารถท่ีจะถ่ายทอดให้กับลูกหลาน
เพ่ือการอนุรักษ์ได้อีกทางหน่ึงด้วย (4) การรับรู้และเห็นความเป็นไปของปัจจัยภายนอก วิกฤติการ 
ภัยพิบัติอุทกภัย ปี 2554 ได้สะท้อนให้เห็นว่าชาวสวนส้มโอไม่สามารถท่ีจะอยู่ได้อย่างลําพังหากไม่ใส่ใจ
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ต่อปรากฎการณ์ภายนอกที่เป็นไปอย่างต่อเน่ืองทั้งด้านที่เป็นโอกาสและด้านท่ีเป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 
ปัจจัยภายนอกที่มีความสําคัญต่อกระบวนการฟ้ืนฟู เช่น เครือข่ายวิชาการวิชาการ การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ หรือแม้แต่กลไกลการตลาด เป็นต้น ซ่ึงท้ังหมดล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการ 
ดํารงอยู่ของวิถีภูมิปัญญาสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้  มีประเด็นท่ีเป็นบทเรียนจากการศึกษา ตามลําดับดังน้ี 

1.  ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี   
ภูมิปัญญาด้านคุณค่าท้องถิ่นของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี มีคุณค่า  

และประวัติศาสตร์ความเป็นมาท่ียาวนานต้ังแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน มีทุนศักยภาพชุมชนท่ีมีคุณค่าท่ี
ควรธํารงรักษาไว้ให้เป็นฐานรากท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศ คุณค่าของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่นํ้านคชัยศรีมีหลายด้าน โดยประยุกต์แนวคิดคุณค่าท้องถิ่น ประกอบด้วย ทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีถูกนําเข้ามาโดยชาวจีนต้ังแต่สมัย 
กรุงรัตนโกสินทร์ ชาวจีนนิยมนําส้มโอไปบูชาบรรพบุรุษเน่ืองจากชาวจีนเช่ือว่าส้มโอเป็นผลไม้มงคล 
ในสมัยน้ันส้มโอยังเป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศโดยส้มโอเคยถูกใช้เป็นเคร่ืองเจริญสัมพันธไมตรี
ทางการทูตระหว่างไทยกับอเมริกาเม่ือปีพ.ศ.2450 ส้มโอจึงมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ทุนทางด้านมนุษย์ สวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านคชัยศรีมีปราชญ์ชาวสวนส้มโอท่ีมีความรู้  
มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์สูงท่ีถ่ายทอดส่งต่อกันมาต้ังแต่รุ่นสู่รุ่น สามารถส่งต่อความรู้ 
ประสบการณ์ไปยังคนรุ่นต่อไปได้ สามารถเป็นวิทยากรชุมชนที่ถ่ายทอดความรู้ในการปลูก การดูแล
รักษาส้มโอ ซ่ึงเป็นทุนทางมนุษย์ที่สําคัญ ทุนด้านทรัพยากร แม่นํ้านครชัยศรีเกิดจากการทับถมกัน
ของตะกอนปากแม่นํ้าหลายสาย ความจืดเค็มกับนํ้าจืดและนํ้าเค็มมาบรรจบกันพอดี ประกอบกับดิน
ซ่ึงเป็นดินเปรี้ยว เป็นดินเลนท้องนามาก่อนจึงมีธาตุอาหารมาก ทําให้ส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
มีรสชาติหวานอร่อย จนได้รับการยอมรับให้เป็น “ผลไม้บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์” ทุนสติปัญญา เกษตรกร
ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีมีการลองผิดลองถูก มีการทดลองปลูกส้มโอจนสั่งสมเป็น
ประสบการณ์ มีการประยุกต์พืชสมุนไพรมาใช้เป็นยากําจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีอย่างเดียวเพ่ือ
เป็นการลดต้นทุน และเพ่ือสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนส้มโอ ทุนเงินตรา ส้มโอเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมี
ช่ือเสียงของจังหวัดนครปฐม มีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซ้ือในสวนส้มโอ และมีการนําไปขายตามสถานท่ี
ต่างๆ ส้มโอเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะส้มโอพันธ์ุทองดีที่มีเป็นที่นิยมส่งออกไปยัง
ตลาดต่างประเทศมากที่สุด ทําให้เกษตรกรชาวสวนส้มโอมีรายได้สําคัญจากการปลูกส้มโอวิถี 
ภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีจึงนับว่าเป็นภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่าของท้องถิ่น เป็นฐาน
การพัฒนาภูมิปัญญาของประเทศเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาวิถีชาวสวนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
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ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีต่อไป ด้านบริบทของพ้ืนที่และพัฒนาการของส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรีดังกล่าวข้างต้นรัฏฐพล กรธีระธาดา (2551) ศึกษาเรื่อง การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของ
เมืองนครชัยศรี พ.ศ.2439-2469 โดยผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
เมืองนครชัยศรีน้ันมีปัจจัยสําคัญมาจากพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของเมืองนครชัยศรี สืบเน่ืองมาจากผล
ของสนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ.2398 และสนธิสัญญารับประกันผลประโยชน์ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าท่าจีนใน 
ภาคกลางของประเทศไทยระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในพ.ศ .2439 ส่งผลให้เมืองนครชัยศรี 
ดํารงสถานภาพเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สําคัญของประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมาก จากผล
สืบเนื่องของการเติบโตของตลาดการค้าข้าวภายในประเทศระหว่าง พ.ศ.2439-2453 ภาครัฐได้
พยายามใช้นโยบายทางเศรษฐกิจกับนครชัยศรีหลายด้าน ได้แก่ ด้านความม่ันคง ด้านภาษีอากร และ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยใช้นโยบายเหล่าน้ีในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับ
เมืองนครชัยศรีอย่างต่อเน่ืองในสมัยรัชกาลที่ 5 ขณะเดียวกันเมืองนครชัยศรีเริ่มเข้าสู่กระบวนการ
ปฏิรูประบบราชการในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลในปี พ.ศ.2438 ภาครัฐจึงใช้นโยบายภาษีในการ
ควบคุมภาคธุรกิจท่ีสําคัญเพ่ือมิให้รายได้เข้าสู่รัฐตกตํ่าลง โดยใช้นโยบายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการทํานุบํารุงคลองเพ่ือขยายพื้นที่นา และการสร้างทางรถไฟสายเพชรบุรี 
ระหว่าง พ.ศ. 2439-2453 ส่งผลให้เมืองนครชัยศรีมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งด้าน
ผลผลิตและการค้า จนกระท่ังในเวลาต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2453-2469 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่นาโดย
การบํารุงคลองเร่ิมสิ้นสุดลง มีการโยกย้ายศูนย์ราชการจากเมืองนครชัยศรีไปสู่อําเภอพระปฐม ในช่วง
ระหว่างพ.ศ.2453-2460 ยังเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจบ่อยครั้ง ดังนั้นวิธีแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจก็คือ 
การเพ่ิมภาษี ควบคู่กับการเลิกภาษีการพนัน และตัดลดด้านการทํานุบํารุงแหล่งนํ้า  

2. เพื่อศึกษาสภาพของการอนุรักษ์ และการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาเกษตรกรสวน 
ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี พบว่าการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการทํางานของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
และแนวทางการการจัดการตนเองของชุมชนเกิดจากการเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่เองที่ต้องมีการ
ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สามารถดํารงอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ี
เปลี่ยนไปได้ การทําสวนส้มโอต้องอาศัยภูมิปัญญาท่ีทั้งเก่าและใหม่เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ มีการนํา
ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสมเพ่ือให้ชาวสวนส้มโอสามารถดํารงอยู่ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ Mme 
Yuwanuch Tinnaluck (2005) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างความรู้และการพัฒนาที่ย่ังยืน กระบวนการ
ทํางานร่วมกันระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคม ไม่เพียงแค่สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐาน
ของการพ่ึงตนเอง แต่ยังทําให้คนในชุมชนเกิดคุณค่าทางจิตใจ และสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น ในโลกยุค
โลกาภิวัตน์เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารที่มุ่งเน้นความรู้ ความคิด และวัฒนธรรมแบบตะวันตก อย่างไรก็
ตามถ้าไม่ทําอะไรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในท้องถิ่น เด็กรุ่นใหม่จะสูญเสียรากฐานทางวัฒนธรรมไป 
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การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์จึงควรมีความสมดุลระหว่างความรู้สากลและความรู้ในท้องถิ่น ดังน้ัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะต้องไปด้วยกันกับความรู้ท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกสังคม 
สอดคล้องกับ Janpanit (1996) ได้ศึกษาการจัดการด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
โดยการเก็บข้อมูลใน 2 หมู่บ้านของประเทศไทย พบว่า ประชาชนท้องถิ่นยังคงใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน  
ในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการดํารงชีวิต นอกจากนี้ยังพบว่าภูมิปัญญาบางอย่างเริ่ม 
สูญหายไป บางส่วนถูกนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรแบบย่ังยืนภูมิปัญญาพ้ืนบ้านบางส่วน
ไม่ได้มีการถ่ายทอดออกไปสู่ลูกหลาน ภูมิปัญญาบางส่วนถูกปฏิเสธจากบุคคลภายนอกชุมชน ที่สําคัญ 
พบว่า องค์กรส่วนท้องถิ่น ได้ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการพัฒนาชุมชน และขจัดความขัดแย้งจากการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน เช่นเดียวกับการศึกษาของ Guruug (1997) ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในชุมชน Tarami Magars ทางตะวันตก
ของประเทศ Nepal โดยพบว่า กระแสแห่งความเจริญหรือการพัฒนาประเทศ อาทิ ความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในคริสต์ศตวรรษท่ี 18–19 มีผลทําให้ทรัพยากรธรรมชาติของ Nepal  
ถูกทําลายไปมาก นอกจากน้ียังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในทางลบต่อระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังมีอีกหลายชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งของระบบจารีตประเพณี 
และมีการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนให้ย่ังยืนอยู่ได้  

ดังได้กล่าวแล้วนั้น สภาพของการอนุรักษ์ และการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาเกษตรกรสวน 
ส้มโอลุ่มแม่น้ํ านครชัยศรีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน การให้ความสําคัญกับ
กระบวนการพัฒนาท่ีมีวัฒนธรรม วิถีชีวิต เกษตรกรด้ังเดิม และทุนทางสังคมที่มีอยู่ ได้แก่ ปราชญ์
ชาวบ้าน พ้ืนที่ที่เอ้ืออํานวย ทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้ํานครชัยศรีเป็นฐานนับว่าเป็นแนวทางหนึ่งของ
กระบวนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูที่จะนําไปสู่ความย่ังยืนให้กับชุมชนได้ อีกท้ังกระบวนการต่างๆ ยังเป็น
การเรียนรู้ที่ต้ังอยู่บนวิถีของชุมชนเอง ไม่แยกส่วน และชาวสวนส้มโอเองก็สามารถเรียนรู้พร้อมๆ กับ
การดําเนินชีวิตประจําวันตามปกติ 

3. แนวทางการจั ดการตน เอง โดยใ ช้ภู มิ ปัญญาของ เกษตรกรสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี  

ผลการศึกษาจากการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เป็นการสะท้อนแนวทางการสร้าง
การเรียนรู้จากนักวิจัยและชุมชนโดยเร่ิมต้ังแต่การเข้าไปร่วมเรียนรู้กับชุมชน การพัฒนาโจทย์และ
กิจกรรมร่วมกับชุมชนพร้อมๆ กับพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมศักยภาพชุมชน การติดตาม
ประเมินและสะท้อนกลับให้แก่ชุมชน ซ่ึงเกษตรกรชาวสวนส้มโอมีการจัดการตนเองด้านความรู้ 
ทักษะการเกษตร การฟ้ืนฟูสวนส้มโอจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกันผ่านการถ่ายทอดจาก
ปราชญ์ชาวบ้านและเพ่ือนๆ เกษตรกรชาวสวน แนวคิดน้ีได้สอดคล้องกับ ทิพจุฑา สุภิมารส (2550) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถ่ินไทย 
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ตามแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้าน ซ่ึงได้ได้สะท้อนถึงผลการวิจัย ประกอบด้วย  
1. องค์ประกอบของกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทยชุมชน 
ปรีย์ทม 5 ด้าน จุดมุ่งหมายเพ่ือถ่ายทอดวิธีการดูแลเด็ก ด้วยความรัก และทะนุถนอม องค์ความรู้
เนื้อหาวัฒนธรรมท้ังด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านวัตถุ คุณลักษณะของผู้ถ่ายทอด เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความชํานาญในองค์ความรู้และเน้ือหาวัฒนธรรมน้ันๆ เป็นผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้นําทางธรรมชาติของชุมชน 
คุณลักษณะของผู้รับการถ่ายทอดให้ลูกหลานภายในครอบครัวและถ่ายทอดให้คนอ่ืนในชุมชนที่มี
ความสนใจเรียนรู้ วิธีการท่ีใช้ในการถ่ายทอดมีลักษณะเป็นมุขปาฐะ การแสดงวิธีการให้ผู้เรียนจดจํา 
การทดลองทําด้วยตนเอง การให้เลียนแบบจากผู้ถ่ายทอด และการให้เรียนรู้แบบครูลักพักจํา ส่วนสื่อ
ที่ใช้ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม และส่ือวัสดุ การประเมินผลกระบวนการถ่ายทอด เป็นการประเมิน
อย่างไม่เป็นทางการด้วยการสังเกตและให้คําแนะนํา คุณค่าของวัฒนธรรมท่ีมีต่อบุคคล เป็นคุณค่า
ทางจิตใจ รู้สึกได้รับการคุ้มครองป้องกัน ดูแลรักษา ปัดเป่าความทุกข์โรคภัยต่างๆ คุณค่าของ
วัฒนธรรมท่ีมีต่อชุมชนเป็นคุณค่าท่ีทําให้ชุมชนมีความผูกพันเหนียวแน่น คนรุ่นใหม่เคารพนับถือ  
เช่ือในคําสอนของผู้สูงอายุ และในด้านพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมฯ ตามแนวทฤษฎีการ
สร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้าน องค์ประกอบของการสร้างพลัง ได้แก่ แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์ 
ความรู้พ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยมีขั้นตอนการสร้างพลัง 
ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (2) การระบุความต้องการชุมชน (3) การสร้าง
ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ของชุมชน (4) การสร้างหน่วยการเรียนรู้ (5) การทดลองใช้หน่วยการ
เรียนรู้ (6) การสะท้อนความคิด และการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้  (7) การถอดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และประเมินผลการสร้างพลัง 

4. แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาของเกษตรกร 
สวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
  จากการศึกษาพบว่าแนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพ่ือการดํารงอยู่ของเกษตรสวนส้มโอแม่นํ้า
นครชัยศรีทั้งน้ีเพ่ือให้ชาวสวนส้มโอมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและวิถีวัฒนธรรมของชาวสวนส้มโอสามารดํารงอยู่
ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง น้ันต้องมีองค์ประกอบที่
สําคัญ ได้แก่ ด้าน (1) ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม (2) เสริมสร้างการเรียนรู้และสัมพันธภาพของคนใน
ชุมชน ความจําเป็นขององค์ความรู้ที่ควรมีในชุมชน (3) การมองเห็นคุณค่าและตระหนักถึงการดํารงอยู่
ของวิถีชาวสวนส้มโอ (4) การรับรู้และเห็นความเป็นไปของปัจจัยภายนอก ซ่ึงชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรี มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม คือ มีปราชญ์ชาวบ้านท่ีให้ความรู้ ทักษะการปลูกส้มโอ 
มีทรัพยากร สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีวัฒนธรรมเป็นเกษตรกรด้ังเดิม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน ทําให้เห็นคุณค่าและตระหนักในการฟ้ืนฟูการเกษตร คือ สวนส้มโอให้คงอยู่กับอําเภอสามพราน
ตลอดไป ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ อรสุดา เจริญรัถ (2543) ศึกษาเร่ือง การเกิดข้ึน 
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การดํารงอยู่ และการปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสังคมไทย  
เป็นงานวิจัยท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะอธิบายปรากฏการณ์เศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของชาวบ้านภายใต้
บริบทสังคมที่เปลี่ยนผ่าน สังคมประเพณีไปสู่สังคมทันสมัย ซ่ึงเป็นปัจจัยจากภายนอกซ่ึงเข้ามา
ครอบงําระบบคิดของชุมชน เป็นการศึกษาด้วยวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ เป็นการสร้างข้อสรุปจากทฤษฎี
จากฐานรากมาอธิบาย และทําความเข้าใจในปรากฏการณ์ ผลการศึกษาพบว่า เงื่อนไขสําคัญท่ีสุดของ
การเกิดข้ึน การดํารงอยู่ของการปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การท่ีชุมชนหมู่บ้านยังมีอํานาจใน
การจัดการทรัพยากรต่างๆ ของตนเอง อํานาจดังกล่าวเป็นรากฐานจะนําไปสู่การสร้างและการพัฒนา
ระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพสําหรับการดํารงชีวิตในด้านต่างๆ ในระบบบรรทัดฐานของหมู่บ้านท่ี
ปรากฏอยู่ในจารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ และพิธีกรรม ซ่ึงเป็นผลเช่ือมโยงโลกทัศน์ระบบ
คุณค่าของชุมชน  และงานศึกษาของ พิศมัย รัตนโรจน์สกุล (2545) ศึกษาเรื่อง ทุนชุมชน : เงื่อนไข
ของการดํารงอยู่ของชุมชนในระบบทุน ได้ศึกษาถึงการนําเข้าแนวคิดแห่งทุนนิยมมาสู่สังคมไทยตาม
แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทุนชุมชนต้านทานกระแส 
ทุนนิยม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาความหมายของทุนในชุมชน ต้ังแต่ยุคสังคมประเพณีจนถึง
สังคมทุนนิยม โดยศึกษาการสะสมทุนว่ามีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรบ้าง และนัยทุนชุมชนท่ีค้นพบ ประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีสําคัญ คือ 1) ความเป็นเจ้าของทุน
ปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่ในชุมชน 2) ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม 3) ระบบความรู้ในชุมชน และ  
4) ระบบคุณค่าและบรรทัดฐานที่เช่ือมโยงคนในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันสะท้อนถึง 
ทุนที่ช่วยนําไปสู่การสร้างระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบความรู้ภายในชุมชน และนํามาซ่ึง
ความหมายของชุมชน ซ่ึงมีความหมายในทํานองเดียวกับทุนทางสังคม  

อาจกล่าวได้กว่าโดยบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันที่วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรีต้ังอยู่ฐานของระบบทุนนิยม และการผลิตได้นําไปสู่การเปล่ียนจากจากวิถีพอเพียงสู่ 
ระบบทุนนิยมเพ่ือการค้าและการยังชีพมากข้ึน เป็นระบบปกติที่เกิดข้ึนตามวิถีการประกอบอาชีพ
ดังเช่นปัจจุบัน เกิดโครงสร้างใหม่ๆ ทั้งภายในและภายนอก ชาวสวนส้มโอเองก็ต้องมีกระบวนการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริทที่เกิดข้ึนเพ่ือให้สามารถดํารงอยู่ได้ ทั้งหมดจะนําไปสู่การเกิดการจัดการ 
ตนเองของชุมชน ชุมชนจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง วางแผน และส่งต่อให้เกิดความยั่งยืนสู่ 
ทอ้งถิ่นตนเอง 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเร่ืองการศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า

นครชัยศรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ โดยแบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนําเสนอแนวทางในการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
นําไปประกอบการพิจารณา ในการหาแนวทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ  
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรีต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ ดังต่อไปน้ี 

1. หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรส่งเสริมและสร้างศักยภาพชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็ง ให้ชุมชนตระหนักถึงการเป็นส่วนหน่ึงที่เป็นพลังขับเคล่ือนท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี 

2. หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการหาแนวทางการป้องกันนํ้าท่วมสวนส้มโอ  
ในระยะยาวและเป็นรูปธรรม 

3. หน่วยงานหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องควรหาแนวทางให้เกษตรชาวสวนส้มโอหันมาใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ ลดการใช้สารเคมีให้น้อยท่ีสุดเพ่ือสุขภาพของชาวสวนส้มโอและผู้บริโภค 

4. ควรให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับ
กลุ่มองค์กรในพ้ืนที่ และระดับเครือข่ายภายนอกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ
ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 

5. ควรมีการจัดต้ังสมาคมส้มโอเพ่ือสร้างอํานาจในการต่อรองในด้านต่างๆ เช่น ราคา
จําหน่ายส้มโอ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส้มโอในพ้ืนที่ การสร้างความหวงแหนในการดํารงอยู่ของวิถีชาวสวน 
ส้มโอ การให้ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ในการปลูกและการดูแลรักษาส้มโอให้กับเกษตรกรชาวสวนส้มโอ
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

6. ควรสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ ให้มีทักษะความรู้ ความเช่ียวชาญในการปลูกส้มโอ โดยมี
การส่งต่อความรู้จากเกษตรกรรุ่นเก่าสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ โดยไม่หวงความรู้ มีการถ่ายทอด สืบสาน 
เรียนรู้ซ่ึงกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 

7. ควรส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่า ความสําคัญของภูมิปัญญาชาวสวน  
ส้มโอ และส่งเสริมให้หันกลับมาให้ความสําคัญกับอาชีพชาวสวนส้มโออย่างรู้คุณค่า และสํานึกรัก  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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8. ควรส่งเสริมการประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากส้มโอให้หลากหลาย ส่งเสริมเศรษฐกิจ  
เชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนส้มโอสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นการเพ่ิมคุณค่าและ 
มูลค่าให้กับส้มโอ 

9. ควรส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนส้มโอมีการจัดทําบัญชีรายรับ รายจ่ายในการปลูก  
การดูแลรักษาส้มโอ เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนส้มโอทราบภาพรวมค่าใช้จ่าย รายได้จากการจําหน่าย  
ส้มโอ ซ่ึงจะเป็นการวางแผนทางด้านการเงินของตนเองได้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 สําหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
1. ควรมีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เกี่ยวกับ

วิถีภูมิปัญญาส้มโอในบริบทอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่เป็นการ
ต่อยอดความรู้เดิมของชุมชนท่ีมีอยู่แล้ว และเพ่ือเป็นการเรียนรู้และแก้ปัญหาเฉพาะที่เกิดข้ึนในแต่ละ
บริบท 

2. หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรพัฒนาความร่วมมือกันในลักษณะการวิจัยไปพร้อมๆ 
กับกระบวนการพัฒนามากกว่าการลงพ้ืนที่ในลักษณะโครงการปฏิบัติการ เช่น การประชุมสัมมนา  
การอบรมเพ่ือเสริมศักยภาพ การรับความคิดเห็น เพราะเป็นกิจกรรมที่ไม่มีความย่ังยืน อีกท้ังไม่เกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่ดีให้กับชุมชน 

3. ควรออกแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับเครือข่ายวิชาการในท้องถิ่น
เพ่ือให้เห็นความต้องการที่แท้จริงของชุมชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งของชุมชน เช่น 
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี ด้านการศึกษาระดับ
ฐานรากให้มีการบูรณาการการวิจัยพ้ืนถิ่นกับการเรียนรู้การสอนในช้ันเรียน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการปลูกฝัง
ความรู้เร่ืองส้มโอในฐานะพืชเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงอาชีพอ่ืนๆ ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

4. ควรมีการวิจัยต่อยอดเพ่ือเสริมศักยภาพและพัฒนากลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในชุมชนเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและสร้างความย่ังยืนให้แก่ชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม
แกนนํา-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นต้น กลุ่มต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นผู้นําท่ีสําคัญในการต่อยอด
ความรู้ และส่งต่อให้กับรุ่นหลังๆ ได้ รูปแบบการวิจัยอาจเร่ิมด้วยการสร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(community of Learning) หรือชุมชนแนวปฏิบัติเฉพาะเรื่อง (Community of Practice) หรือการ
เป็นกลุ่มเครือข่ายการวิจัย (Collaborative Research)  

5. ควรมีการวิจัยถอดบทเรียนและจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ  
ที่รับผิดชอบเพ่ือให้เล็งเห็นคุณค่าขององค์ความรู้เฉพาะของพ้ืนที่ (Tacit Knowledge) และนําออกมา
เผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเรียบง่ายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Explicit Knowledge) การวิจัยแนวน้ี
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อาจรวมถึงการออกแบบให้เป็นการวิจัยพัฒนาสื่อด้านการส่งเสริมวิถีภูมิปัญญาส้มโอเพ่ือเผยแพร่  
องค์ความรู้ด้านน้ีสู่สาธารณะ และสร้างความตระหนักร่วมให้คนประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูวิถีภูมิปัญญาส้มโอในฐานะพืชเศรษฐกิจของประเทศ 

6. ควรมีการวิจัยต่อยอดด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพ่ือเปน็การ
ต่อยอดและเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนผู้ทําสวนส้มโอสามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 

7. วิถีภูมิปัญญาส้มโอนับว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย หากมีการพัฒนาเป็นการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ และเพ่ือการเรียนรู้จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและ
ประเทศได้อีกทางหน่ึงด้วย 

8. ควรมีการวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือศึกษาและรวบรวมภาษาท่ีเกี่ยวข้อง
กับภูมิปัญญาของการทําสวนส้มโอ ซ่ึงจะมีเอกลักษณ์และบริบทของภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ และ
สะท้อนถึงวิถีภูมิปัญญาของชาวสวนส้มโออีกทางหน่ึงด้วย 
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แบบสัมภาษณ์ 
การศึกษาภูมปิัญญาและการอนุรักษ ์ฟืน้ฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

(สําหรับระดับปัจเจก: เจ้าของสวน ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร) 
 

คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์น้ีคลอบคลุมประเด็นคําถาม 5 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ (1) ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป         
(2) สภาพพ้ืนฐานและบริบทพ้ืนที่ (3) เอกลักษณ์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การจัดการตนเอง และการ 
สืบทอดภูมิปัญญา (4) นโยบายและแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ส้มโอ และ (5) ข้อเสนอแนะ 
 

ช่ือ-สกุล ………………………………………………………………………สถานภาพ…………………….………. 
ที่อยู่ …………………………………..……………………………………………………………………….……………. 
เบอร์โทรศัพท์ ………………………. โทรสาร………………………….อีเมล์…………………………………… 
อายุ …………….......อาชีพ................................ตําแหน่ง............................................................. 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง..........................ปี ต้ังแต่.............................................................. 
วันที่สัมภาษณ…์………………………………………………………….…………………………………………....... 

 

1. ท่านคิดว่าพ้ืนที่ตําบลบางเตย และทรงคนองมีจุดเด่นอะไรจึงทําให้ส้มโอมีรสชาติอร่อย มีช่ือเสียง
เป็นที่รู้จักแพรห่ลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
2. สถานการณ์ปัจจุบันของส้มโอ และแนวโน้มของการทําสวนส้มโอในพ้ืนท่ีเป็นอย่างไรบ้าง (จํานวน
ชาวบ้านท่ีทํารายได้ สายพันธ์ุไหนที่เป็นที่นิยม สายพันธ์ุไหนที่ไม่นิยมปลูกในปัจจุบัน สาเหตุเพราะ
อะไร) 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
3. ท่านคิดว่าท่ีผ่านมาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสําคัญๆ ของพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อวิถีการทําสวนส้ม
โอมีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
4. ท่านคิดว่าส้มโอมีคุณค่า ความสําคัญ และมีผลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชาวสวนส้มโอนครชัยศรี
อย่างไร 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
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5. ท่านเรียนรู้วิธีการปลูก และการดูแลรักษาส้มโอมาจากใคร เรียนรู้อย่างไร และทําไมจึงสนใจ
ประกอบอาชีพทําสวนส้มโอ 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
 

6. ปัจจุบันในครอบครัว เครือญาติของท่านมีใครทําสวนส้มโอบ้าง ก่ีคน และในอนาคตจะเป็นอย่างไร
บ้าง และมีอะไรเป็นแรงจูงใจให้ครอบครัวและเครือญาติยังคงทําสวนส้มโออยู ่
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
7. ท่านมีแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวนส้มโอในภาวะวิกฤต และในภาวะปกติ และมีวิธีการจัดการ
ตัวเองอย่างไรบ้าง (เช่น กรณีนํ้าท่วม การขนบิ๊กแบ๊ก การรับความช่วยเหลือเคร่ืองสูบนํ้า ทหารเข้ามา
ช่วยตัดต้นไม้) 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
8. ท่านมีภูมิปัญญาในการดูแล รักษา การจัดจําหน่าย และการผลิตส้มโออย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
9. ท่านมีแนวทางในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดอย่างไร 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
10. ท่านมองอนาคตสวนส้มโอว่ามีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร (ทั้งเรื่องสินค้า เศรษฐกิจ รายได้ การสืบ
ทอด และคุณค่า) 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
11. รายได้จากการทําสวนส้มโอ แนวโน้มปัจจุบัน คุ้มทุน และสร้างแรงจูงใจหรือไม่อย่างไร กับการ
อนุรักษ์ และการสืบทอดต่อไปในอนาคต 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
12. หน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตําบล เกษตรอําเภอ ฯลฯ) ให้การสนับสนุน และให้
ความสําคัญอย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
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13. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
 
 

นางสาวนิภาวรรณ เจริญลักษณ์ 
ผู้สัมภาษณ ์
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แบบสัมภาษณ์ 
การศึกษาภูมปิัญญาและการอนุรักษ ์ฟืน้ฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 

(สําหรับระดับเครือข่ายองค์กรในพ้ืนที:่ ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่) 
 
คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์น้ีคลอบคลุมประเด็นคําถาม 5 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ (1) ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป         
(2) สภาพพ้ืนฐานและบริบทพ้ืนที่ (3) เอกลักษณ์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การจัดการตนเอง และการ 
สืบทอดภูมิปัญญา (4) นโยบายและแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ส้มโอ และ (5) ข้อเสนอแนะ 
 

ช่ือ-สกุล ………………………………………………………………………สถานภาพ…………………….………. 
ที่อยู่ …………………………………..……………………………………………………………………….……………. 
เบอร์โทรศัพท์ ………………………. โทรสาร………………………….อีเมล์…………………………………… 
อายุ …………….......อาชีพ................................ตําแหน่ง............................................................. 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง..........................ปี ต้ังแต่.............................................................. 
วันที่สัมภาษณ…์………………………………………………………….…………………………………………....... 

 
1. ท่านคิดว่าพ้ืนที่ตําบลบางเตย และทรงคนองมีจุดเด่นอะไรจึงทําให้ส้มโอมีรสชาติอร่อย มีช่ือเสียง
เปน็ที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
2. สถานการณ์ปัจจุบันของส้มโอ และแนวโน้มของการทําสวนส้มโอในพ้ืนท่ีเป็นอย่างไรบ้าง (จํานวน
ชาวบ้านท่ีทํารายได้ สายพันธ์ุไหนที่เป็นที่นิยม สายพันธ์ุไหนที่ไม่นิยมปลูกในปัจจุบัน สาเหตุเพราะ
อะไร) 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
3. ท่านคิดว่าท่ีผ่านมาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสําคัญๆ ของพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อวิถีการทําสวนส้ม
โอมีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
4. ท่านคิดว่าส้มโอมีคุณค่า ความสําคัญ และมีผลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของชาวสวนส้มโอนครชัยศรี
อย่างไร 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
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5. ท่านมีแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวนส้มโอในภาวะวิกฤต และในภาวะปกติ และมีวิธีการจัดการ
ตัวเองอย่างไรบ้าง (เช่น กรณีนํ้าท่วม การขนบิ๊กแบ๊ก การรับความช่วยเหลือเคร่ืองสูบนํ้า ทหารเข้ามา
ช่วยตัดต้นไม้) 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
6. ท่านมองอนาคตสวนส้มโอว่ามีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร (ทั้งเรื่องสินค้า เศรษฐกิจ รายได้ การสืบ
ทอด และคุณค่า) 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
7. หน่วยงานของท่านจะมีนโยบาย/แนวทางในการสนับสนุนส้มโอได้อย่างไร ทั้งด้านการอนุรักษ์พ้ืนฟู
ในปัจจุบัน การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานได้สืบทอด 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
8. ท่านมีนโยบายด้านการเกษตร การถ่ายทอดความรู้ การส่งเสริมรายได้ แนวทางการพัฒนา
เกษตรกร และแนวทางการพัฒนาการตลาดอย่างไร 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
9. ท่านมีแนวทางในการจัดการความรู้ การถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ของท้องถิ่นได้อย่างไร 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
 
 

นางสาวนิภาวรรณ เจริญลักษณ์  
ผู้สัมภาษณ์  
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แบบสัมภาษณ์ 
การศึกษาภูมปิัญญาและการอนุรักษ ์ฟืน้ฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
(สําหรับระดับเครือข่ายภายนอก: องค์กรภายนอกผูม้ีส่วนได้เสียและมีส่วนเกี่ยวข้อง) 

 

คําช้ีแจง  แบบสัมภาษณ์น้ีคลอบคลุมประเด็นคําถาม 5 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ (1) ข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป         
(2) สภาพพ้ืนฐานและบริบทพ้ืนที่ (3) เอกลักษณ์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การจัดการตนเอง และการ 
สืบทอดภูมิปัญญา (4) นโยบายและแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ส้มโอ และ (5) ข้อเสนอแนะ 
 

ช่ือ-สกุล ………………………………………………………………………สถานภาพ…………………….………. 
ที่อยู่ …………………………………..……………………………………………………………………….……………. 
เบอร์โทรศัพท์ ………………………. โทรสาร………………………….อีเมล์…………………………………… 
อายุ …………….......อาชีพ................................ตําแหน่ง............................................................. 
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง..........................ปี ต้ังแต่.............................................................. 
วันที่สัมภาษณ…์………………………………………………………….…………………………………………....... 

 

1. ท่านคิดว่าพ้ืนที่ตําบลบางเตย และทรงคนองมีจุดเด่นอะไรจึงทําให้ส้มโอมีรสชาติอร่อย มีช่ือเสียง
เป็นที่รู้จักแพรห่ลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
2. สถานการณ์ปัจจุบันของส้มโอ และแนวโน้มของการทําสวนส้มโอในพ้ืนท่ีเป็นอย่างไรบ้าง (จํานวน
ชาวบ้านท่ีทํารายได้ สายพันธ์ุไหนที่เป็นที่นิยม สายพันธ์ุไหนที่ไม่นิยมปลูกในปัจจุบัน สาเหตุเพราะ
อะไร) 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
3. ท่านคิดว่าท่ีผ่านมาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสําคัญๆ ของพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อวิถีการทําสวนส้ม
โอมีอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
4. หน่วยงานของท่านมีแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวนส้มโอในภาวะวิกฤต และในภาวะปกติ และมี
วิธีการจัดการตัวเองอย่างไรบ้าง (เช่น กรณีนํ้าท่วม การขนบ๊ิกแบ๊ก การรับความช่วยเหลือเคร่ืองสูบนํ้า 
ทหารเข้ามาช่วยตัดต้นไม้) 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
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5. ท่านมองอนาคตสวนส้มโอว่ามีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร (ทั้งเรื่องสินค้า เศรษฐกิจ รายได้ การสืบ
ทอด และคุณค่า) 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
6. ในความเห็นของท่านหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องจะมีแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาส้มโอ
อย่างไร 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
7. ท่านมีข้อเสนอแนะในการป้องกัน และวิธีการรับมือกับปัญหาอุทกภัยท่ีส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน
อย่างไรในอนาคต 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
8. หน่วยงานของท่านมีนโยบายในการส่งเสริม และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี เช่น 
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ การส่งเสริมด้านวิชาการการเกษตร และการพัฒนาเกษตรกร
อย่างไรบ้าง 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
9. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………….............. 
 
 

นางสาวนิภาวรรณ เจริญลักษณ์ 
ผู้สัมภาษณ ์
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แบบประเมิน 
เอกสารความรู้เพ่ือเผยแพรภู่มปิัญญาและการดูแลรักษาส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศร ี 

จํานวน 10 เรือ่ง 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่านลงในช่องว่างที่ตรงกับความ
คิดเห็นที่เป็นจริงของท่านมากท่ีสุดและโปรดตอบทุกข้อ 
 
เกณฑ์การประเมิน   5  =  ดีมาก    4 = ดี    3  = ปานกลาง     2  = พอใช้    1  = ต้องปรับปรุง 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1
ด้านเนื้อหา   
1. เน้ือหามีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการศกึษา   
2. ลําดับขั้นในการนําเสนอเน้ือหาเข้าใจง่าย   
3. เนื้อหามีความชัดเจน    
4. หัวข้อ และประเด็นการนําเสนอน่าสนใจ   
5. ภาษาสื่อความหมายสอดคล้องกับวิถีภูมิปัญญา   
6. ความเหมาะสมของเนื้อหากับชาวสวนส้มโอ   
7. เนื้อหาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แก่ชาวสวนส้มโอ   
8. เนื้อหาส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึงวิถีการสืบทอด   
9. เ น้ือหามีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ชาวสวนส้มโอ 

  

10 .  เ น้ื อหา เ ป็นความรู้ ที่ เ ป็ นจริ ง ในบ ริบทและ
สถานการณ์ปัจจุบันของชาวสวนส้มโอ 

  

11. เน้ือหามีประโยชน์และชาวสวนส้มโอสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

  

ด้านส่ือ   
1. การออกแบบสื่อมีความเหมาะสม ง่ายต่อการใช้ 
สัดส่วนเหมาะสม สวยงาม 

  

2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ   
3. รูปภาพเหมาะสมชัดเจน สอดคล้องกับเน้ือหา และ
มีความสวยงาม 
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1

4. ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบ   
5. รูปแบบของตัวอักษรท่ีใช้ในการนําเสนอ   
6. ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการนําเสนอ   
7. สีของตัวอักษรโดยภาพรวม   
8. สีของพ้ืนหลังสื่อโดยภาพรวม   
9. การใช้ข้อความในการสื่อความหมายได้ตรง ไม่เกิด
การสับสน 

  

10. ความน่าสนใจชวนให้ติดตาม  
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
 
      ลงช่ือ........................................................................ผู้ประเมิน 

              (.......................................................................) 
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ภาคผนวก ง  

แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์โดยผู้เช่ียวชาญ 

 
คําช้ีแจง     

การวิจัย เรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้า 
นครชัยศรี มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  

1) เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี 
2) เพ่ือศึกษาสภาพของการอนุรักษ์ และการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาเกษตรกรสวนส้มโอ 

ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี  
3) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอ 

ลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี  
4) เพ่ือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เพ่ือการดํารงอยู่ของภูมิปัญญาของเกษตรกรสวน

ส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
เอกสารฉบับน้ี เป็นแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์

โดยจําแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับปัจเจกบุคคล (ประกอบด้วย:  เจ้าของสวน ปราชญ์ชาวบ้าน 
เกษตรกร ลูกหลานของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี) ระดับเครือข่ายองค์กรในพ้ืนที่ 
(ประกอบด้วย: ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่) และระดับเครือข่ายภายนอก 
(ประกอบด้วย: องค์กรภายนอกผู้มีส่วนได้เสียและมีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูใน
พ้ืนที่)  ผู้วิจัยได้พัฒนาแนวคําถามคลอบคลุมประเด็นคําถาม 5 ประเด็นสําคัญ ได้แก่ (1) ข้อมูล
พ้ืนฐานท่ัวไป (2) สภาพพ้ืนฐานและบริบทพ้ืนท่ี (3) เอกลักษณ์ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู การจัดการตนเอง 
และการสืบทอดภูมิปัญญา (4) นโยบายและแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ส้มโอ และ  
(5) ข้อเสนอแนะ โดยให้ท่านพิจารณาว่าแบบสัมภาษณ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ 
ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน ดังน้ี  

+1 คะแนน เม่ือท่านแน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับงานวิจัย 
0 คะแนน เม่ือท่านไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับงานวิจัย 

–1 คะแนน เม่ือท่านแน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับงานวิจัย 
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ระดับปัจเจกบุคคล  
(เจ้าของสวน ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร ลกูหลานของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี) 
1. ท่านคิดว่าพ้ืนที่ตําบลบางเตย และทรงคนองมีจุดเด่น
อะไรจึงทําใหส้ม้โอมีรสชาติอร่อย มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก
แพร่หลายทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 

 

2. สถานการณ์ปัจจุบันของส้มโอ และแนวโน้มของการ
ทําสวนส้มโอในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง (จํานวนชาวบ้านท่ี
ทํารายได้ สายพันธ์ุไหนท่ีเป็นที่นิยม สายพันธ์ุไหนท่ีไม่
นิยมปลูกในปัจจุบัน สาเหตุเพราะอะไร) 

 

3. ท่านคิดว่าที่ผ่านมาการเปล่ียนแปลงและการพัฒนา
สําคัญๆ ของพ้ืนท่ีที่ส่งผลต่อวิถีการทําสวนส้มโอมีอะไรบ้าง 

 

4. ท่านคิดว่าส้มโอมีคุณค่า ความสําคัญ และมีผลต่อวิถี
การดําเนินชีวิตของชาวสวนส้มโอนครชัยศรีอย่างไร 

 

5. ท่านเรียนรู้วิธีการปลูก และการดูแลรักษาส้มโอมา
จากใคร เรียนรู้อย่างไร และทําไมจึงสนใจประกอบ
อาชีพทําสวนส้มโอ 

 

6. ปัจจุบันในครอบครัว เครือญาติของท่านมีใครทําสวน
ส้มโอบ้าง กี่คน และในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง และมี
อะไรเป็นแรงจูงใจให้ครอบครัวและเครือญาติยังคงทํา
สวนส้มโออยู่ 

 

7. ท่านมีแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวนส้มโอในภาวะ
วิกฤต และในภาวะปกติ และมีวิธีการจัดการตัวเอง
อย่างไรบ้าง (เช่น กรณีนํ้าท่วม การขนบ๊ิกแบ๊ก การรับ
ความช่วยเหลือเครื่องสูบน้ํา ทหารเข้ามาช่วยตัดต้นไม้) 

 

8. ท่านมีภูมิปัญญาในการดูแล รักษา การจัดจําหน่าย 
และการผลิตส้มโออย่างไรบ้าง 

 

9. ท่านมีแนวทางในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้
คนรุ่นหลังได้สืบทอดอย่างไร 
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10. ท่านมองอนาคตสวนส้มโอว่ามีแนวโน้มจะเป็น
อย่างไร (ทั้งเรื่องสินค้า เศรษฐกิจ รายได้ การสืบทอด 
และคุณค่า) 

 

11. รายได้จากการทําสวนส้มโอ แนวโน้มปัจจุบัน คุ้มทุน 
และสร้างแรงจูงใจหรือไม่อย่างไร กับการอนุรักษ์ และ
การสืบทอดต่อไปในอนาคต 

 

12. หน่วยงานภาครัฐ (องค์การบริหารส่วนตําบล เกษตร
อําเภอ ฯลฯ) ให้การสนับสนุน และให้ความสําคัญ
อย่างไรบ้าง 

 

13. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ   

ระดับเครือข่ายองค์กรในพื้นที่
(ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนท่ี) 
1. ท่านคิดว่าพ้ืนที่ตําบลบางเตย และทรงคนองมีจุดเด่น
อะไรจึงทําให้ส้มโอมีรสชาติอร่อย มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 

2. สถานการณ์ปัจจุบันของส้มโอ และแนวโน้มของการ
ทําสวนส้มโอในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง (จํานวนชาวบ้านท่ี
ทํารายได้ สายพันธ์ุไหนท่ีเป็นที่นิยม สายพันธ์ุไหนท่ีไม่
นิยมปลูกในปัจจุบัน สาเหตุเพราะอะไร) 

 

3. ท่านคิดว่าท่ีผ่านมาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
สําคัญๆ ของพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อวิถีการทําสวนส้มโอมี
อะไรบ้าง 

 

4. ท่านคิดว่าส้มโอมีคุณค่า ความสําคัญ และมีผลต่อวิถี
การดําเนินชีวิตของชาวสวนส้มโอนครชัยศรีอย่างไร 

 

5. ท่านมีแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวนส้มโอในภาวะ
วิกฤต และในภาวะปกติ และมีวิธีการจัดการตัวเอง
อย่างไรบ้าง (เช่น กรณีนํ้าท่วม การขนบ๊ิกแบ๊ก การรับ
ความช่วยเหลือเครื่องสูบน้ํา ทหารเข้ามาช่วยตัดต้นไม้ 
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6. ท่านมองอนาคตสวนส้มโอว่ามีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร 
(ทั้งเรื่องสินค้า เศรษฐกิจ รายได้ การสืบทอด และคุณค่า) 

 

7. หน่วยงานของท่านจะมีนโยบาย/แนวทางในการ
สนับสนุนส้มโอได้อย่างไร ทั้งด้านการอนุรักษ์พ้ืนฟูใน
ปัจจุบัน การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุตรหลานได้
สืบทอด 

 

8. ท่านมีนโยบายด้านการเกษตร การถ่ายทอดความรู้ 
การส่งเสริมรายได้ แนวทางการพัฒนาเกษตรกร และ
แนวทางการพัฒนาการตลาดอย่างไร 

 

9. ท่านมีแนวทางในการจัดการความรู้ การถ่ายทอดเป็น
องค์ความรู้ของท้องถิ่นได้อย่างไร 

 

10. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ระดับเครือข่ายภายนอก 
(องค์กรภายนอกผู้มีส่วนได้เสียและมีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูในพ้ืนที)่ 
1. ท่านคิดว่าพ้ืนที่ตําบลบางเตย และทรงคนองมีจุดเด่น
อะไรจึงทําให้ส้มโอมีรสชาติอร่อย มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 

2. สถานการณ์ปัจจุบันของส้มโอ และแนวโน้มของการ
ทําสวนส้มโอในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้าง (จํานวนชาวบ้านท่ี
ทํารายได้ สายพันธ์ุไหนท่ีเป็นที่นิยม สายพันธ์ุไหนท่ีไม่
นิยมปลูกในปัจจุบัน สาเหตุเพราะอะไร) 

 

3. ท่านคิดว่าท่ีผ่านมาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
สําคัญๆ ของพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อวิถีการทําสวนส้มโอมี
อะไรบ้าง 

 

4. หน่วยงานของท่านมีแนวทางการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวน
ส้มโอในภาวะวิกฤต และในภาวะปกติ และมีวิธีการ
จัดการตัวเองอย่างไรบ้าง (เช่น กรณีนํ้าท่วม การขน
บ๊ิกแบ๊ก การรับความช่วยเหลือเครื่องสูบนํ้า ทหารเข้ามา
ช่วยตัดต้นไม้) 
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5. ท่านมองอนาคตสวนส้มโอว่ามีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร 
(ทั้งเรื่องสินค้า เศรษฐกิจ รายได้ การสืบทอด และคุณค่า) 

 

6. ในความเห็นของท่านหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย
เก่ียวข้องจะมีแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาส้มโออย่างไร 

 

7. ท่านมีข้อเสนอแนะในการป้องกัน และวิธีการรับมือ
กับปัญหาอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างไรใน
อนาคต 

 

8. หน่วยงานของท่านมีนโยบายในการส่งเสริม และ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสวนส้มโอลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี เช่น แนว
ทางการสนับสนุนงบประมาณ การส่งเสริมด้านวิชาการ
การเกษตร และการพัฒนาเกษตรกรอย่างไรบ้าง 

 

12. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ   
 
      ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสน้ี 

    นางสาวนิภาวรรณ เจริญลักษณ์ 
                                                                                                  
 

ลงช่ือ     ............................................................   
                   (...........................................................)      
             ผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย                 
                      วันท่ี ............/............./.............. 
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การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

ข้อท่ี คะแนนผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน
IOC = 

 

 
ผลการพิจารณา คนท่ี 1 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3
 

ระดับปัจเจกบุคคล  
(เจ้าของสวน ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร ลกูหลานของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่นํ้านครชัยศรี) 

1 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
2 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
3 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
4 1 0 1 2 0.67 มีความสอดคล้อง
5 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
6  1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
7  1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
8 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
9 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
10 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
11 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
12 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
13 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง

ระดับเครือข่ายองค์กรในพื้นที่
(ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนท่ี) 

1 1 1 0 2 0.67 มีความสอดคล้อง
2 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
3 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
4 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
5 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
6 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
7 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
8 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง

R N

R
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9 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
10 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง

ระดับเครือข่ายภายนอก 
(องค์กรภายนอกผู้มีส่วนได้เสียและมีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูในพ้ืนที)่ 

1 1 0 1 2 0.67 มีความสอดคล้อง
2 1 0 1 2 0.67 มีความสอดคล้อง
3 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
4 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
5 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
6 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
7 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
8 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
9 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
10 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
11 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
12 1 1 1 3 1 มีความสอดคล้อง
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ภาคผนวก จ  

จดหมายเชิญเป็นวิทยากร 
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ภาคผนวก ฉ  
โครงการทอดผ้าป่าพันธุ์ไม้สามัคคี คืนชีวีสู่ผืนดิน 
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ภาคผนวก ช 
รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก 
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่

1 นายนิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
2 นายปรีชา มรกฎจินดา เกษตรอําเภอสามพราน
3 นายสน่ัน พลศรี เกษตรตําบลบางเตย
4 นางอมราภรณ์ ไทยทวี เกษตรตําบลทรงคนอง
5 นายณัฏฐพล สุขนันทฬส องค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
6 นายทิม ไทยทวี 41/2 หมู่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
7 นายธนพล พลับวังกลํ่า 2/4 หมู่ 4 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
8 นายกัมพล สุขสมัย 83 หมู่ 5 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
9 นางเรณู อ้ิวชาวนา บริษัท ไทยฮง ผลไม้ จํากัด 64 หมู่ 3 ต.ทรงคนอง 

อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210 
10 นายสุประสทิธ์ิ นุรักษ์เข 2/1 หมู่ 4 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
11 นายคงศักด์ิ จิวพาณิชย์ 22/1 หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
12 นายมนตรี การะเวก 34/5 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
13 นายยุทธ์ ปลื้มถนอม 20 หมู่ 7 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
14 นายวิบูลย์ ศิริจรรยาพงษ์ 32 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
15 นายเสียง เลียบทวี 11 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
16 นายสําเนียง สุขสงวน 30/2 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
17 นายสมนึก สุขสงวน 1 หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
18 นางวนิดา สุขสงวน 1 หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
19 นายสมหมาย จันทร์ฉาย 28 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
20 นางนิตยา จันทร์ฉาย 28 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
21 นายพูลผล แซ่ซี 39/1 หมู่ 3 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
22 นายสมศักด์ิ สร้อยทอง 5/1 หมู่ 4 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
23 นางประไพ สุดล้ําเลิศ 17 หมู่ 3 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
24 นายธวัช  ไทยทวี 32/1 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
25 นายอุบล การะเวก 31 หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
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ช่ือ-นามสกุล ที่อยู่

26 นายอุทัย แย้มประชา 30 หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
27 นายสมพงษ์ โถค้า 16 หมู่ 7 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
28 นายเฉลิม ผักพลับ 15/1 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
29 นางไข่มุก สุจริต 15/1 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
30 นายนิคม เจริญลักษณ์ 15 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
31 นายนคร กตัญชลี 15/2 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
32 นางขันทอง กตัญชลี 15/2 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
33 นายสมบัติ เกิดสวัสด์ิ 15/3 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
34 นายทอง ทองประเสริฐ 41 หมู่ 5 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
35 นายโกศล เทพสิทธ์ิ 8/10 หมู่ 5 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
36 นายสุรชาติ ทองประเสริฐ 29/1 หมู่ 5 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
37 นายดํารงศักด์ิ จันทร์ฉาย 67/1 หมู่ 5 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
38 นายทําเนียบ เทพสิทธ์ิ 40/2 หมู่ 5 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
39 นายสุพจน์ เกตุบุญลือ 36/1 หมู่ 4 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
40 นายสมศักด์ิ เลิศสําราญ 23/2 หมู่ 4 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
41 นายนที สุดประเสริฐ 57 หมู่ 4 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
42 นายชาตรี ศรีชะ 16 หมู่ 4 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
43 นายไพโรจน์ สุดประเสริฐ 69 หมู่ 5 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
44 นายสถาพร สุขสงวน 1 หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
45 นายวีระยุทธ เกติพันธ์ุ 17 หมู่ 3 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
46 นายสุวัช เกติพันธ์ุ 22/2 หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 7321
47 นางสาวเยาวลักษณ์ การะเวก 34/5 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
48 นายไพรัตน์ โถค้า 6 หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
49 นางพจนี โถค้า 6 หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
50 นายอรรถพล พลชัย 9/1 หมู่ 4 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
51 นางพุฒรักษา สุขสมัย 39 หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
52 นางมนัส สุขสมัย 39 หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
53 นายณัฐพงษ์ สุขสมัย 39 หมู่ 6 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
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54 นายอภิศักด์ิ เทพสิทธ์ิ 2 หมู่ 4 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
55 นางวัชรี สุขสงวน 69 หมู่ 5 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
56 นางสาวสถิตา ชังเก 36 หมู่ 4 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
57 นายพิษณุ อยู่เย็นเจริญ 8 หมู่ 5 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
58 นายก่อเกียรติ เกิดสวัสด์ิ 15/3 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
59 นางสมศรี ร่มโพธ์ิธารทอง 38 หมู่ 4 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
60 นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธ์ิธารทอง 38 หมู่ 4 ต.บางเตย อ.สามพราน จ. นครปฐม 73210
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ภาคผนวก ซ 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครือ่งมือการวิจยั 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเครือ่งมือการวิจยั 
 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอ่ียม ทองดี อดีตรองผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยภาษาและ 

วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คําศรีจันทร์  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
3. อาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย ประธานหลักสูตรวัฒนธรรมและการพัฒนา 
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
 

รายช่ือผู้ประเมินส่ือเอกสารความรู้ทีใ่ช้ประกอบการวิจัย 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจําปา ผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
    มหาวิทยาลัยมหิดล    

2. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา   รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากร 
มนุษย์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. นายทิม ไทยทวี    -ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการเกษตร รัฐสภา 
-ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ ์
-รองประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม 
-ครูภูมิปัญญาไทย ของสํานักเลขาธิการการศึกษา 

4. นายมนตรี การะเวก    -ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ 
-ประธานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
-รางวัลเกษตรกรดีเด่น สมาคมผู้ปกครอง ครู  
นักเรียน โรงเรียนดอนหวายบางกระทึก 

5. นายสมศักด์ิ สร้อยทอง   -ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ  
-สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย หมู่ 4 

6. นายพูลผล แซ่ซี    -ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ 
-ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 

7. นายอุทัย แย้มประชา   -ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ 
-สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย หมู่ 6 
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ภาคผนวก ฌ 
รูปภาพการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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สภาพทางนิเวศวิทยาของพ้ืนที่ของชุมชนลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สภาพทางนิเวศวิทยาของพ้ืนที่ของชุมชนลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
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วิถีชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิถีชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ํานครชัยศรี 
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การทําสวนแบบยกร่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้แครงรดน้ําท่ีเป็นเทคโนโลยีทางการเกษตรของชาวจีน 
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ส้มโอลุ่มแมน่้าํนครชัยศรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บส้มโอไปจําหน่ายตามวิถีชาวสวนส้มโอลุ่มแมน่้าํนครชัยศรี 
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วิกฤตการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยปีพ.ศ.2554 น้ําท่วมสวมส้มโอลุ่มแมน่้ํานครชัยศร ี

 
 
 
 
 

ฃฃฃฃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวบิ๊กแบ๊กป้องกันน้ําท่วมสวนส้มโอพื้นที่ตําบลบางเตยและตําบลทรงคนอง 
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ชาวสวนขนดินป้องกันน้ําท่วมสวนส้มโอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ ์นายนิมิต จนัทนวิ์มล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 
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สัมภาษณ ์เกษตรจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายสนั่น พลศรี เกษตรตําบลบางเตย 
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สัมภาษณ์ นางอมราภรณ์ ไทยทวี เกษตรตําบลทรงคนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ ์นายณัฏฐพล สุขนันทฬส ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางเตย 
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สัมภาษณ์ นายธวัช ไทยทวี ผู้ใหญ่บ้านหมู ่5 และนายวิบูลย์ ศิริจรรยาพงษ์ ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายอุบล การะเวก ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ตําบลบางเตย 
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สัมภาษณ ์นายสําเนียง สุขสงวน ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ ์นายยุทธ ์ปล้ืมถนอม ปราชญช์าวสวนส้มโอ 
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สัมภาษณ ์นายสมหมาย จันทร์ฉาย และนางนิตยา จันทร์ฉาย ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัมภาษณ ์นายโกศล เทพสิทธิ์ ปราชญช์าวสวนส้มโอ 
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สัมภาษณ ์นายวีระยุทธ เกติพันธุ์ ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ ์นายเสียง เลียบทวี ปราชญช์าวสวนส้มโอ 
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สัมภาษณ ์นางวนิดา สุขสงวน ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์ นายสมนึก สุขสงวน ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ 
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ลงพ้ืนที่ทําแผนท่ีเดินดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงพ้ืนที่ทําแผนท่ีเดินดิน 
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ลงพ้ืนที ่บริษทัไทยฮง ผลไม ้จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัมภาษณ ์นายกัมพล สุขสมัย พนักงานควบคุมคุณภาพ บริษัทไทยฮง ผลไม ้จํากัด 
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สัมภาษณ ์นายสุประสิทธิ์ นรุักษ์เข พ่อค้าส้มโอตลาดดอนหวาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ือเอกสารความรู้เก่ียวกับส้มโอที่ผู้วิจัยสรา้งข้ึน 
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สนทนากลุ่มปราชญ์ชาวสวนส้มโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนทนากลุ่มปราชญ์ชาวสวนส้มโอ 
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การถอดบทเรียน: การสืบสานภูมปิัญญาและการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูสวนสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีอย่างมีส่วนร่วม (กลุ่มแกนนําในพ้ืนที่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถอดบทเรียน: การสืบสานภูมปิัญญาและการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูสวนสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีอย่างมีส่วนร่วม (ปราชญ์ชาวสวนส้มโอ) 
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การถอดบทเรียน: การสืบสานภูมปิัญญาและการอนุรักษ์ ฟืน้ฟูสวนสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีอย่างมีส่วนร่วม (เยาวชนผู้สืบทอดการทําสวนส้มโอ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

โครงการทอดผ้าป่าพันธุ์ไม้สามัคคี คืนชีวีสู่ผืนดิน 
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โครงการทอดผ้าป่าพันธุ์ไม้สามัคคี คืนชีวีสู่ผืนดิน 
ผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการกู้วิกฤติสวนไม้ผลพันธุ์ดีเฉพาะถ่ินที่ประสบอุทกภัย ปีงบประมาณ 2555 
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โครงการการทํางานสนามทางมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 มองสังคมวัฒนธรรมผ่าน 
วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการทํางานสนามทางมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 มองสังคมวัฒนธรรมผ่าน 
วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ 
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กรณีศึกษานายมนตรี การะเวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษานายสมพงษ ์โถค้า 
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กรณีศึกษานายสมพงษ ์โถค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีศึกษานายสมศักด์ิ เลิศสําราญ 
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กรณีศึกษานายไพโรจน ์สุดประเสริฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําเสนอต่อเวทีนโยบายสาธารณะ 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล   
ที่อยู่ 
ที่ทํางาน  
 

ประวัติการศึกษา 
     ปรญิญาตรี 
      

ปริญญาโท                
 
ประวัติการทํางาน 
     พ.ศ. 2541 – 2542 
      
     พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน 
      
 
 

นางสาวนิภาวรรณ เจริญลักษณ์
15 หมู่ 5 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

 
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยศลิปากร  
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 
สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
(พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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