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บทสรุป 
 รูปแบบกำรพัฒนำน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมรู้สู่ชุมชนของ
นักวิจัยชุมชนปฎิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มภำคกลำงและภำคตะวันออก เป็นข้อค้นพบจำกกำรอบรม
หลักสูตร “นักวิจัยชุมชนเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม”ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร   
(ธกส.) ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร เป็นกำรวิจัยเชิงปฎิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory action research) โดยมีเหตุผลเพ่ือพัฒนำองค์กรชุมชนบึงบำและบุคลำกรในชุมชน มี
วิธีกำรด้ำเนินกำร โดยใช้เครื่องมือในกำรวิจัยคือ กำรสังเกตกำรณ์ กำรสัมภำษณ์เชิงลึก กำรจัดเวทีเสวนำ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำและวิจัยในศตวรรษที่ 21 ของนักวิจัยชุมชน นักศึกษำ และ
กลุ่มเป้ำหมำยคือสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจน ้ำข้ำวกล้องชุมชนบึงบำ อ้ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหำรูปแบบกำรพัฒนำน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบึงบำ และ
เพ่ือศึกษำศักยภำพของนักวิจัยชุมชนกลุ่มน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพรชุมชนบึงบำ ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม  
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรพัฒนำรูปแบบน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร เป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
ชุมชนนั น สมำชิกกลุ่มนักวิจัยชุมชนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมส้ำคัญฯเกี่ยวกับมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยหลัก มีส่วนร่วมและยอมรับของสมำชิกกลุ่ม และจะต้องด้ำเนินกำรพัฒนรูปแบบให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนโดยมีกำรตรวจสอบกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ในทุกขั นตอน ส่วนด้ำนศึกษำ
ศักยภำพของนักวิจัยชุมชนกลุ่มน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพรชุมชนบึงบำ ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  
จำกกำรวิเครำะห์ศักยภำพของกลุ่ม พบว่ำมีควำมร่วมมือในกำรด้ำเนินงำน มีควำมเสียสละ มีควำมมุ่งมั่น 
ตั งใจในกำรพัฒนำรูปแบบน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร 
 
ค้าส้าคัญ : รูปแบบ, น ้ำข้ำวกล้อง, กำรจัดกำรควำมรู้, ชุมชน, กำรวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
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Summary 
 
          The Developmental models of brown rice water mixed herbs by integrating 
knowledge management to a community of participatory action researchers in a central 
region group and in an eastern region group is the findings obtained from the following 
course “Participatory action research for community researchers of the Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives cooperating with Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon”.  The research instruments include observation, in-depth 
interview, and discussion.   The target group of knowledge management activity on 
research and study in 21st century for community researchers and students is the 
members of brown rice water enterprise group in Bungba Community, Nong Suea 
Community, Pathumthani.  The purposes are to find out the developmental models of 
brown rice water mixed herbs in Bungba community enterprise group, and to study the 
potentiality of community researchers in developing the group’s products in Bungba 
community.  
           The results showed that developing a model of brown rice water mixed herbs 
had to be in accordance with community products’ standard.  In this way, group 
members of the community researchers needed to have knowledge, understanding, and 
importance about product standard considered as the main factor.  They had to 
participate in and had to be accepted among the group members.  They had to carry 
out the developmental models according to the standardized criterion with a 
verification of product development in every step.   In terms of studying the potentiality 
of community researchers on brown rice water mixed herbs in Bungba community, the 
analysis found that there were participation in operating, dedication, determination, and 
intention for developing a model of brown rice water mixed herbs.  
 
keywords. Model, Milled rice water , integrating knowledge management, 
Community, Participatory action research,  
 
บทน้า  

รูปแบบกำรพัฒนำน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมรู้ สู่ชุมชน ของ
นักวิจัยปฎิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มภำคกลำงและภำคตะวันออก วิสำหกิจชุมชนบึงบำ อ้ำเภอหนอง
เสือ จังหวัดปทุมธำนี เป็นกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำองค์กรชุมชนบึงบำ กำรพัฒนำสมำชิกในชุมชนและ
เพ่ือพัฒนำคุณภำพและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวกล้องผสมสมุนไพรบำงชนิด โดยกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้วิทยำกรผู้บรรยำยมำเป็นคณะวิทยำกรร่วมกันออกแบบกิจกรรม ในกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ (Pedagogy) และให้นักวิจัยชุมชน นักศึกษำ ใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้และสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้วยตนเอง โดยวิทยำกรและอำจำรย์เป็นผู้อ้ำนวยควำมสะดวก ข้อเสนอแนะเครื่องมือ และกำรเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ผ่ำนวิธีกำรต่ำงๆ  
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ปัญหำ “เกษตรกร” ส่วนใหญ่ของประเทศคือ “ข้ำว” และคนไทยส่วนใหญ่ก็บริโภค “ข้ำว” เป็น
อำหำรหลัก ปัญหำของกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เรื่องข้ำวยังไม่แพร่หลำย ทั งๆที่ส่วนมำกบริโภคแต่ข้ำว
ขำว เป็นข้ำวที่มีสำรอำหำรหรือประโยชน์น้อยกว่ำ “ข้ำวกล้อง” ประเด็นปัญหำที่ผ่ำนมำก่อนที่จะมีกำร
จัดกำรควำมรู้ในชุมชนคือ คนส่วนใหญ่บริโภคข้ำวขำวเพ่ือรับประทำนอย่ำงเดียว ไม่มีกำรบูรณำกำร
ควำมรู้อื่นๆ ทั งๆ ทีข่้ำวขำวนั น คือข้ำวที่ขัดเอำร้ำออกจำกเมล็ดข้ำวจนเหลือแต่เมล็ดข้ำวที่ขำว หรือเหลือ
แต่เมล็ดแป้งธรรมดำนี เอง ซึ่งส่วนใหญ่ที่ถูกขัดออกคือส่วนที่อุดมไปด้วยวิตำมิน แร่ธำตุ และเส้นใยอำหำร
ที่ส้ำคัญ  

ดังนั นกระบวนกำรบูรณำกำรควำมรู้ใหม่ โดยใช้ชุมชนพัฒนำรูปแบบข้ำวกล้อง มำเป็นเครื่องดื่ม 
“น ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร” ท้ำให้คนส่วนใหญ่ในชุมชนหันมำบริโภคข้ำวกล้องให้มำกขึ น เพรำะข้ำว
กล้องมีวิตำมินมำกกว่ำข้ำวขำว และข้ำวกล้องธรรมดำ 

ควำมส้ำคัญของข้ำวกล้อง เป็นข้ำวที่สีเอำแต่เปลือกออกเท่ำนั น เยื่อหุ้มเมล็ดข้ำวที่มีสีน ้ำตำล
แกมแดง และจมูกข้ำว ยังคงอยู่ครบ จึงเป็นข้ำวที่อุดมไปด้วย คุณค่ำทำงอำหำร เกลือแร่ต่ำง ๆ ที่มีอยู่ใน
ข้ำวกล้อง ประกอบไปด้วย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ทองแดง แมงกำนีส และอ่ืน ๆ ข้ำวกล้องมีคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำยสูงมำกกว่ำในข้ำวขำวหรือข้ำวสำร เพรำะว่ำในข้ำวกล้องยังคงมี
เนื อเยื่อที่หุ้มเมล็ดข้ำวอยู่ และมีคัพภะ (rice germ) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ที่ส้ำคัญในเมล็ดข้ำว 
ในคัพภะข้ำวและเนื อเยื่อท่ีหุ้มเมล็ดประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน วิตำมิน และกลือแร่ ในปริมำณสูง  

ข้ำวเมื่ออยู่ในสภำวะที่มีกำรเจริญเติบโตจะมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงชีวเคมี กำรเปลี่ยนแปลงจะเริ่ม
ขึ น เมื่อน ้ำได้แทรกเข้ำไปในเมล็ดข้ำว โดยจะกระตุ้นให้เอนไซม์ภำยในเมล็ดข้ำวเกิดกำรท้ำงำน เมื่อเมล็ด
ข้ำวเริ่มงอก (malting) สำรอำหำรที่ถูกเก็บไว้ในเมล็ดข้ำวก็จะถูกย่อยสลำยไปตำมกระบวนกำรทำง
ชีวเคมีจนเกิดเป็นสำรประเภทคำร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลง (oligosaccharide) และ น ้ำตำลรีดิวซ์ 
(reducing sugar) 

นักวิจัยชุมชน ต้ำบลบึงบำ อ้ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี ได้ศึกษำและสืบค้นบูรณำกำรกำร
จัดกำรควำมรู้และพัฒนำต่อยอดคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกำรพัฒนำรูปแบบน ้ำข้ำวกล้อง โดยมีเครื่องมือ
กำรจัดกำรควำมรู้ (KM tools) สมัยใหม่ คือกำรคิดกลยุทธิ์กำรโฆษณำและจัดจ้ำหน่ำยกับกลุ่มที่มีบริบท
เดียวกันโดยจะกลำยเป็นผู้ชื อและผู้บริโภคในเวลำเดียวกัน และค้นหำพันธุ์ข้ำวที่เหมำะสมและสภำพกำร
ผลิตข้ำวกล้องที่มีประสิทธิภำพ พบว่ำ ข้ำวหอมปทุมธำนี 1 ที่สมำชิกส่วนใหญ่ด้ำเนินกำรปลูก ต่อมำได้
ศึกษำวิธีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของนักวิจัยชุมชน เพ่ือจัดท้ำน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร โดยมี
แนวคิดและแรงบันดำลใจจำกกำรเข้ำร่วมอบรมหนักสูตร“นักวิจัยชุมชนเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม”
ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส) ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
โดยน้ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรวิจัยเข้ำมำบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมรู้ กำรสร้ำงประเด็นค้ำถำมและกำรคำด
ด้ำค้ำตอบ (Learn to Question) เพ่ือพัฒนำน ้ำข้ำวกล้องให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถเก็บรักษำไว้ได้
นำน โดยกระบวนกำรสังเกตกำรณ์ และเสวนำกลุ่มว่ำควรจะน้ำน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร เช่น ผสม
ใบเตย น ้ำอัญชัน เป็นต้น เพ่ือท้ำให้คุณภำพของน ้ำข้ำวกล้องมีประโยชน์มำกยิ่งขั น และสำมำรถน้ำมำแช่
ตู่เย็นเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมำะสมได้หลำยวัน  
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วิธีการด้าเนินงาน 

วิธีกำรด้ำเนินกำร  กำรด้ำเนินกำรศึกษำในครั งนี จะประกอบไปด้วย กิจกรรมทั งหมด 5 กิจกรรม 
ดังต่อไปนี  กิจกรรมที่ 1 รวบรวมข้อมูลและออกแบบเครื่องเพำะข้ำวกล้อง ข้อมูลชุมชนเชิงคุณภำพ 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษำขั นตอนกำรท้ำน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร ข้ำวกล้องพันธุ์ ข้ำวหอมปทุมธำนี 1 เมื่อ
น้ำมำเพำะเป็นข้ำวกล้อง กิจกรรมที่ 3 วิเครำะห์เชิงสังคมกำรเสวนำกำรจัดกำรควำมรู้ กิจกรรมที่ 4 สรุป
และรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

 กิจกรรมที่ 1.ศึกษาข้อมูลทั่วไปของชุมชนบึงบา อ้าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 
 กำรส้ำรวจควำมต้องกำรของถิ่นฐำนในระดับท้องถิ่น เป็นกำรด้ำเนินกำรให้มีคลังแหล่งเรียนรู้ 
คลังอำชีพในถิ่นฐำน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์บริบทสภำพแวดล้อมของท้องถิ่น ต้าบลบึงบา เป็น
ต้ำบลหนึ่งในเขตอ้ำเภอหนองเสือ เดิมทีนั น พื นที่ในเขตต้ำบลบึงบำ มีลักษณะเป็นที่รำบลุ่ม มีบึงน ้ำและ
หนองน ้ำขนำดใหญ่ เป็นจ้ำนวนมำก ซึ่งในบึงน ้ำและหนองน ้ำนั นได้มีต้นบำ (ลักษณะคล้ำยใบบัว แต่ใบมี
ขนำดใหญ่กว่ำและหนำกว่ำ มีดอกเล็กๆ สีขำว) ขึ นอยู่เป็นจ้ำนวนมำก จึงได้มีซื่อว่ำ “บึงบา” 

ในตอนแรกพื นที่เป็นที่รำบลุ่ม มีบึงน ้ำและหนองน ้ำ แต่ในสมัยรัชกำลที่ 5 ได้มีกำรขุดคลอง
ระบำยน ้ำ เชื่อมต่อระหว่ำงคลองรังสิตประยูรศักดิ์กับคลองระพีพัฒน์ และในกำรขุดคลองในสมัยนั น ได้
น้ำดินจำกกำรขุดคลอง ขึ นมำไว้ที่ฝั่งตะวันออก ท้ำให้สภำพพื นที่ฝั่งตะวันออก จะมี คันดินเป็นทำงยำว ไว้
ส้ำหรับเดินและเป็นคันกั นน ้ำจนในปัจจุบันกลำยสภำพไปเป็นถนนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (ถนนเลียบคลอง) 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงข้อมูลทั่วไปและข้าวหอมปทุมธานี 1 

จำกกำรบอกเล่ำของผู้เฒ่ำผู้แก่ในชุมชน ว่ำคนที่เข้ำมำตั งถิ่นฐำนในตอนแรก เริ่มเข้ำมำในสมัย
ของขุนบุรีบ้ารุงรักษ์ คำดว่ำจะเป็นคนจีนแจวเรือจ้ำง และได้มีกำรบอกต่อๆ กันไปว่ำมีพื นที่  ท้ำกิน
เหมำะแก่กำรท้ำนำ จึงมีคนอพยพเข้ำมำในพื นที่เพ่ิมขึ น ซึ่งส่วนมำกมักจะมำจำก เกำะต่ำงๆ ของจังหวัด
นนทบุรี บ้ำนแพร้ว จังหวัดรำชบุรี บ้ำนทองหลำง ต้ำบลบ้ำนนำ คลอง 15 คลอง 16 อ้ำเภอองค์รักษ์ 
จังหวัดนครนำยก เป็นต้น ต้ำบลบึงบำ มีประวัติหมู่บ้ำนดังนี  

หมู่ที่ 1หมู่บ้านไทรน้อย มีที่มำจำกต้นไทร เป็นต้นไม้ที่ปลูกมำประมำณ 42 ปีมำแล้ว และได้เป็น
ที่มำของชื่อหมู่บ้ำนประมำณ 20 ปี ซึ่งเกิดจำก นำยบุญลือ รำษฎร์นิยม ได้เล่ำว่ำได้น้ำต้นไทรจำกวัดโปรย
ฝนมำปลูก เมื่อประมำณ พ.ศ. 2501 และได้เติบโตขึ นมำเป็นต้นไทรใหญ่ และมีผู้คนนับถือน้ำดอกไม้ธูป
เทียนมำสักกำรบูชำ ท้ำให้ต้นไทรต้นนี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ้ำหมู่บ้ำนจนถึงปัจจุบันนี  จึงน้ำมำตั งเป็นชื่อ   
“บ้านไทรน้อย ” 

หมู่ที่ 2 หมู่บ้านวังตะเคียนมีที่มำจำกกำรที่ ในหมู่บ้ำนนั น มีต้นตะเคียนอยู่เยอะเลยเรียกว่ำ “วัง
ตะเคียน ” และพื นที่ส่วนใหญ่เป็นป่ำ หนองน ้ำ ต่อมำภำยหลังชำวบ้ำนได้ถำกถำงพื นที่เพ่ือท้ำกำรเกษตร
มำจนถึงปัจจุบัน 

หมู่ที่ 3 หมู่บ้านแสงมณีมีที่มำจำกกำรที่ชุมชนตั งอยู่ใกล้วัดแสงมณี ซึ่งเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวม
ของชำวบ้ำน จึงน้ำมำเป็นซื่อของ หมู่บ้ำน “บ้านแสงมณี” 

https://sites.google.com/site/khawklongngok/Home/03_22.jpg?attredirects=0
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หมู่ที่ 4 หมู่บ้านแสนสุขเนื่องจำกในอดีต พื นที่เป็นที่ว่ำงเปล่ำ จึงมีชำวบ้ำนอพยพ เข้ำมำใน
ชุมชน เพ่ือจับจองพื นที่ท้ำกำรเกษตร ต่อมำจึงได้มีกำรตั งชื่อหมู่บ้ำนว่ำ “บ้านแสนสุข” เพ่ือให้เป็นศิริ
มงคล แก่ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ 5 หมู่บ้านบึงพัฒนา 5 มีที่มำจำก กำรที่ในสมัยก่อนสภำพพื นที่เป็นห้วย หนอง และบึง ใน
ห้วย หนอง และบึงที่ว่ำนี มีต้นบำขึ นอยู่ เป็นจ้ำนวนมำกท้ำให้เกิดเป็นชื่อหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ 6 หมู่บ้านบึงพัฒนา 6 มีที่มำจำก กำรที่ในสมัยก่อนสภำพพื นที่เป็นห้วย หนอง และบึง ใน
ห้วย หนอง และ บึงที่ว่ำนี มีต้นบำขึ นอยู่ เป็นจ้ำนวนมำก (หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ต้ำบลบึงบำ เป็นพื นที่เขต
ปกครองเดียวกัน คือเขตเทศบำลต้ำบลหนองเสือ จึงตั งชื่อหมู่บ้ำนว่ำ บึงพัฒนำ 5 และ บึงพัฒนำ 6 ) 

หมู่ที่ 7 หมู่บ้านศาลาลอยมีที่มำจำกสมัยก่อนในชุมชน เป็นพื นที่รำบลุ่ม มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้ำ
อุดมสมบูรณ์ และเมื่อครั งที่เกิดภัยน ้ำท่วมครั งใหญ่ท้ำให้พื นที่ในชุมชนกลำยสภำพเป็นหนองน ้ำ ขัง มิด
บ้ำนเรือน เหลือให้เห็นเพียงหลังคำบ้ำน และหลังคำวัด และเมื่อผู้คนแลเห็นศำลำวัดเหมือนลอยอยู่กลำง
น ้ำ ซึ่งท้ำให้มองเห็นเป็นเด่นสง่ำ จึงเป็นที่มำว่ำ “ บ้านศาลาลอย ” จำกกำรเรียกขำนกันของชำวบ้ำน 

หมู่ที่ 8 หมู่บ้านทุ่งรวงทองมีที่มำเนื่องจำกคนในหมู่บ้ำนได้มีอำชีพเกษตร คือ มีกำรท้ำนำกัน
เป็นส่วนใหญ่ ด้วยสภำพของพื นดินมีควำมอุดมสมบูรณ์เป็นอย่ำงมำก ท้องนำเขียวขจี เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว 
จะเห็นได้ว่ำ รวงข้ำวเป็นสีทองเหลืองอร่ำมไปทั่วท้องนำ เป็นที่เลื่องลือ ด้วยเหตุนี ท้ำให้ชำวบ้ำนตั งชื่อ
หมู่บ้ำนว่ำ “บ้านทุ่งรวงทอง” 

 

 
แผนท่ี 1 แสดงที่ตั้งต าบลบึงบา อ าเภอหนองเสือ จังหวดัปทุมธานี 

ที่ตั งและอาณาเขต 
อ้ำเภอหนองเสือตั งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดปทุมธำนี มีอำณำเขตติดต่อดังนี  
ทิศเหนือ ติดต่อกับอ้ำเภอวังน้อย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ) อ้ำเภอหนองแค และอ้ำเภอวิหำร

แดง (จังหวัดสระบุรี) มีคลองระพีพัฒน์ (คลองหกวำ) คลองสิบสำม คลองสำมสิบสำม คลองแม่น ้ำใน และ
คลองสำมสิบสองเป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ้ำเภอบ้ำนนำและอ้ำเภอองครักษ์ (จังหวัดนครนำยก) มีคลองสิบสี่เป็น
เส้นแบ่งเขต 

ทิศใต้ ติดต่อกับอ้ำเภอธัญบุรี มีแนวล้ำรำงสำธำรณะเป็นเส้นแบ่งเขต 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ้ำเภอคลองหลวง มีคลองเก้ำเป็นเส้นแบ่งเขต 
 

กิจกรรมที่ 2. ศึกษาขั นตอนการท้าน ้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร ข้าวหอมปทุมธานี 1 เพื่อน้ามา
เพาะเป็นข้าวกล้อง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Amphoe_1304.svg
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เป็นกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูจำก Passive Learning มำเป็น Active กระบวนกำรของ Five 
Steps ประกอบด้วย 

2.1) การสร้างประเด็นค้าถามและการคาดด้าค้าตอบ (Learn to Question) 
ในกำรผลิตเครื่องดื่มน ้ำข้ำวกล้อง ซึ่งเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภำพ ประเด็นค้ำถำมคือ ใช้ข้ำวชนิดใด

ในกำรท้ำน ้ำข้ำวกล้อง โดยกำรคำดกำรเลือกผลิตจำกข้ำวกล้อง 2 ชนิด คือ ข้ำวกล้องสดของข้ำวหอม
พันธุ์ปทุมธำนี 1 และข้ำวกล้องสดของข้ำวเหนียวด้ำ (ข้ำวก่้ำ) โดยใช้ข้ำวกล้องที่ถูกคัดเลือกเมล็ดที่
สมบูรณ์เท่ำนั น มำท้ำกำรบ่มเพำะ นอกจำกนี มีกำรผสมธัญพืชอ่ืน ๆ เช่น ถั่วเหลืองและงำเพ่ือเป็นกำร
ช่วยในเรื่องกลิ่นและรส และยังช่วยเพิ่มคุณค่ำทำงโภชนำกำรอีกด้วย  
 2.2 การสืบค้นและรวบรวมความรู้ (Learn to Search) 

กำรเตรียมข้ำวกล้อง ข้ำวหอมปทุมธำนี 1  โดยน้ำข้ำวทั งสองพันธุ์มำล้ำงน ้ำให้สะอำด แช่น ้ำ 4 
ชั่วโมง และบ่มเพำะอีก 20 ชั่วโมง 

 
ภาพประกอบ 2 การสืบค้นและรวบรวมความรู้ ข้าวหอมปทุม 1 

2.3 การสร้างกระบวนการและขั นตอนลงมือปฎิบัติ (Learn to Construct) 
กำรเตรียมน ้ำข้ำวกล้องผสมธัญพืช ดังนี  น้ำข้ำวกล้องสดขำวดอกมะลิ 105 ปริมำณ 70 กรัม ข้ำว

กล้องสด 30 กรัม,  ถั่วเหลืองแช่น ้ำค้ำงคืน 20 กรัม, งำขำวคั่ว  20 กรัม, และน ้ำ 1,400 มิลลิกรัม 

 
ภาพประกอบ 3 การสร้างกระบวนการและขัน้ตอนลงมือปฎิบัติ 

น้ำส่วนผสมทั งหมดท้ำกำรต้ม 20 นำที และในระหว่ำงต้มท้ำกำรปั่นเป็นระยะ ๆ จำกนั นท้ำกำร
กรอง และปรุงรสด้วยน ้ำตำล 

ท้ำกำรฆ่ำเชื อด้วยระบบพำสเจอร์ไรซ์ ต้มที่อุณหภูมิ 70 องศำเซลเซียส นำน 20 นำที บรรจุใส่ขวด
ที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื อแล้ว ปิดฝำทันที  
 
 2.4 การสรุปผล การเรียนรู้และการน้าเสนอ (Learn to Communicate) 
 กำรจัดกิจกรรมครั งนี เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ยึดหลักกำรเรียนรู้จำกสิ่งใกล้ตัวของกลุ่มเป้ำหมำย
ในชุมชนเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยได้แก่ข้ำวหอมปทุมธำนี 1 จึงสรุปผลกำรเรียนรู้ครั งนี คือ 

- ฝึกฝนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถในเชิงบูรณำกำร กำรพัฒนำทำงวิชำชีพในศตวรรษที่  21 
(21st Century Professional Development) 

- แบ่งปันควำมรู้ระหว่ำงชุมชนทำงกำรเรียนรู้ โดยใช้ช่องทำงหลำกหลำยในกำรสื่อสำรให้
เกิดขึ น 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://market.taradkaset.com/_files/prakard/2013_12_21_105607_0_abJhHnJF.jpg&imgrefurl=http://market.taradkaset.com/10034/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AF-(-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-).html&h=360&w=480&tbnid=KsiquykrxbRt7M:&docid=TVNmD13f2gWthM&ei=ynRFVp3kJcGFuwTQqrDIBQ&tbm=isch&ved=0CEwQMyhJMEk4ZGoVChMInfHiitWMyQIVwcKOCh1QFQxZ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.nanagarden.com/Picture/Product/400/210043.jpg&imgrefurl=http://www.nanagarden.com/tag/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9&h=450&w=600&tbnid=fATVqqUAqs-nYM:&docid=hWAw2cSrIbdRpM&ei=L3VFVrfmCsOcugSzi5OACg&tbm=isch&ved=0CEUQMyhCMEI4yAFqFQoTCPe53LrVjMkCFUOOjgods8UEoA
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.surinnanasinpan.com/images/main_1273243479/DSC01046_resize.JPG&imgrefurl=http://www.surinnanasinpan.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539111953&h=375&w=500&tbnid=SGZtiYKlZ3DBOM:&docid=mDBDNW00fIbLtM&ei=-29FVrbpCsGfuQSltpvoAQ&tbm=isch&ved=0CH4QMyhZMFlqFQoTCPbSyb_QjMkCFcFPjgodJdsGHQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://welovethaiking.com/wp-content/uploads/2013/06/111783.jpg&imgrefurl=http://welovethaiking.com/blog/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9/&h=490&w=670&tbnid=tCWvO1ecgEbNxM:&docid=CD0h7X0ThSTQ5M&ei=-29FVrbpCsGfuQSltpvoAQ&tbm=isch&ved=0CHIQMyhNME1qFQoTCPbSyb_QjMkCFcFPjgodJdsGHQ


Narong.p 01 วิจัยชุมชน ศตวรรษที่ 21 “น ้ำข้ำวกล้องงอก” 8 
 

 

 
ภำพประกอบที ่4 “แบ่งปันควำมรู้”สมำชิกเครือข่ำยวิจยัชุมชนจังหวัดปทุมธำนี  สมำพันธ์เครือข่ำยนกัวจิัยชุมชนแห่งประเทศไทย 

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส) ร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชขมงคลพระนคร 
 
 

 
ภำพประกอบที ่5 “ฝึกฝนทักษะกำรพัฒนำวิชำชีพ” น ำ้ขำ้วกล้องงอกผสมสมุนไพร   

  2.5 การเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในสังคม (Learn to Service) 

กำรเผยแพร่และกำรใช้ประโยชน์ในสังคม โดยแบ่งเป็น 
ต้นน ้า คือโดยกำรจัดท้ำคลังแหล่งเรียนรู้ชุมชนผ่ำนสื่อเทคโนโลยี  
กลางน ้า จัดท้ำหน่วยเรียนรู้บูรณำกำรชุมชน และปลายน ้า ต่อยอดผลิตภัณฑ์น ้ำข้ำวกล้องผสม

สมุนไพรเชิงพำณิขย์สู่กำรตลำดต่อไป 
 
กิจกรรมที่ 3. วิเคราะห์เชิงสังคมการเสวนาการจัดการความรู้ 
กำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือระดมควำมคิดเห็นได้จัดขึ น 3 ครั ง คือในวันที่ 10-13 

กันยำยน 2558 ณ ห้องประชุมอำภำกร คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร และ
ครั งที่ 2 ในวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2558 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ณ L^opNวิสำหกิจชุมชนไทรน้อย หมู่ 
1 ต้ำบลบึงบำ อ้ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธำนี ครั งที่ 3 ในวันที่ 24 ธันวำคม 2558 เวลำ 09.00 น.- 
12.00 น. ณ ศูนย์วิสำหกิจชุมชนไทรน้อย หมู่1 

  
ภำพประกอบ 6 ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษำนันท์ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

วิทยำกร ออกแบบกิจกรรม เสนอแนะวธิีวิจยัชุมชน กลุ่มย่อย ครั งที่ 1 ระหว่ำง 10-13 กันยำยน 2558. 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-0/q82/s480x480/11204997_557602357711557_4397108864763978278_n.jpg?oh=80d4916ae86c85eb84811af91a798f09&oe=56C0264A&__gda__=1456137820_186b7c0c4569cbad8f5f5c00e82bd02d&imgrefurl=https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A75%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A1-%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A/556672401137886&h=480&w=360&tbnid=0oJEkg81rs026M:&docid=ltqs8LoxVffU7M&ei=cXVFVrGCIY6OuATqzJ7wCg&tbm=isch&ved=0CEoQMyhHMEc4rAJqFQoTCPH-rtrVjMkCFQ4HjgodaqYHrg
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaitambon.com/thailand/chiangrai/570104/131028154050/57010016511611_55as.jpg&imgrefurl=http://www.thaitambon.com/shop/131028154050-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81&h=389&w=300&tbnid=ysgB-ljQGtGIMM:&docid=Q44NsCKp19u6TM&ei=-29FVrbpCsGfuQSltpvoAQ&tbm=isch&ved=0CFEQMygsMCxqFQoTCPbSyb_QjMkCFcFPjgodJdsGHQ
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(1) ศึกษำรำยละเอียดและวัตถุประสงค์ของกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
กำรเลือกรับประทำนข้ำวกล้องจึงนับว่ำเป็นอีกทำงเลือก ส้ำหรับคนที่มีอำกำรนอนไม่หลับใน

เบื องต้น ที่สำมำรถใช้ควบคู่กับกำรรักษำแผนปัจจุบัน ทั งยังเป็นกำรลดปัญหำอำกำรข้ำงเคียงอ่ืน ๆ ที่มัก
พบในกำรใช้ยำนอนหลับ และยำคลำยควำมวิตกกังวล เช่น อำกำรมึนศีรษะ เมำค้ำง และติดยำ เป็นต้น  
          นอกจำกนี   กำรน้ำข้ำวกล้องมำแช่น ้ำกลำยเป็นข้ำวกล้องงอก  ยังเป็นกำรช่วยเพ่ิมมูลค่ำของข้ำว
ท้ำให้รำคำข้ำวสูงขึ นเป็นประโยชน์กับชำวนำ และสำมำรถน้ำข้ำวกล้องมำแปรรูปเป็นอำหำรอ่ืนๆ เช่น 
คุกกี  ขนมปัง ขนมอบกรอบ แต่สิ่งที่พึงระวังคือกำรเตรียมอำหำรที่ต้องใช้ควำมร้อนสูงเป็นเวลำนำนจะท้ำ
ให้คุณประโยชน์ของข้ำวกล้องลดลงด้วย 

(3) ก้ำหนดกำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

 
ภำพประกอบ 7 ประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2 ในวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2558. ณ ชมุชนบึงบำ จังหวัดปทุมธำนี 

 
 กิจกรรมที่ 4 : สรุปและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
 เป็นกำรสรุปผลกำรด้ำเนินงำนที่ผ่ำนมำทั งหมด ที่สมำชิกทุกท่ำนในชุมชนร่วมมือกันสร้ำงกลุ่ม 
“น ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร” ขึ นมำ รวมตัวกันอย่ำงเป็นทำงกำร เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มี
ควำมสนใจเรื่องเดียวกัน ท้ำงำนร่วมกัน ร่วมอบรมเรียนรู้งำนวิจัยชุมชน ร่วมเสวนำด้วยกัน จนประสบ
ควำมส้ำเร็จ กลุ่ม “วิสำหกิจชุมชนน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร” บ้ำนไทรน้อย หมู่ 1 ได้รับกำรรับรองและ
ยอมรับ จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บึงบำ ให้เป็นชุมชนนักปฎิบัติ (Communities of 
Practice ) ประจ้ำองคืกำรบริหำรส่วนต้ำบลบึงบำ และจะพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ที่
เกิดจำกกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนร่วมกัน ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท้ำงำนเป็นทีม ในองค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลบึงบำ เพื่อให้ทุกคนได้พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
 กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ดังกล่ำว จะรวบรวมรำยงำนวิจัยฉบับ
สมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป 
 
ผลและอภิปรายผลการด้าเนินงาน 

ในกำรศึกษำ เรื่อง รูปแบบกำรพัฒนำน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธีกำรบูรณำกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้สู่ชุมชนของนักวิจัยชุมชนปฎิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม กลุ่มภำคกลำงและภำคตะวันออก ผู้วิจัยได้
สรุปผลกำรวิจัยอภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี  
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรพัฒนำรูปแบบน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร เป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
ชุมชนนั น สมำชิกกลุ่มนักวิจัยชุมชนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมส้ำคัญฯเกี่ยวกับมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยหลัก มีส่วนร่วมและยอมรับของสมำชิกกลุ่ม และจะตั องด้ำเนินกำรพัฒนำณุปแบบให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนโดยมีกำรตรวจสอบกำรพัฒนำผลิตภัรฑ์ในทุกขั นตอน ส่วนด้ำนศึกษำ
ศักยภำพของนักวิจัยชุมชนกลุ่มน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพรชุมชนบึงบำ ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  
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จำกกำรวิเครำะห์ศักยภำพของกลุ่มพบว่ำมีควำมร่วมมือในกำรด้ำเนินงำน มีควำมเสียสละ มีควำมมุ่งมั่น 
ตั งใจในกำรพัฒนำรูปแบบน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร 
 ปัจจัยแห่งความส้าเร็จ  

สิ่งที่ท้ำให้กำรศึกษำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ครั งนี  สำมำรถเดินทำงจนพบกับควำมส้ำเร็จ 
ประกอบด้วย  

ผู้เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของการเตรียมงานและเข้าร่วมกิจกรรม :  
ในกำรจัดกิจกรรมครั งนี  มีควำมคำดหวังต่อโครงกำรนี เพ่ือให้กำรด้ำเนินกิจกรรมออกมำเป็น

รูปธรรมและสมบูรณ์แบบที่สุด แต่ทั งนี ทั งนั นต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกกลุ่มสมำชิกน ้ำข้ำวกล้องผสม
สมุนไพรบ้ำนไทรน้อย ที่สนใจจะศึกษำเรียนรู้และรวมตัวกันขึ นอย่ำงเป็นทำงกำร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และควำมสำมัคคีในกลุ่มที่ท้ำงำนเป็นทีม ในกำรเตรียมกำร หำกขำดสมำชิก
บ้ำนไทรน้อยกลุ่มนี แล้วกิจกรรมต่ำงๆ ก็จะไม่ประสบควำมสำเร็จ อีกทั งกิจกรรมนี ถือเป็นอีกกิจกรรมหลัก
ของกำรจัดกำรควำมรู้งำนวิจัยสร้ำงสรรค์ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน ในปี พ.ศ.2558 (31 
ธันวำคม 2558) ร่วมกัน และกิจกรรมดังกล่ำวยังพัฒนำทักษะของตนเองในศตวรรษที่ 21 อีกด้วย เช่น
ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท้ำงำนเป็นทีม และภำวกำรณ์เป็นผู้น้ำ (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ช่วยให้สมำชิกในกลุ่มกล้ำแสดงออกถึงควำมสำมำรถ ควำมคิดเห็นไปถึงทักษะกำร
แก้ปัญหำในระหว่ำงจัดกิจกรรม กำรเตรียมงำน และยังให้สมำชิกในกลุ่มบ้ำนไทรน้อยสำมำรถจัดท้ำ      
“น ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร” กิจกรรมโครงกำรดังกล่ำวนี ได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่คำดหวังไว้ ดังนั นจึง
น้ำไปสู่ค้ำว่ำ “เศรษฐกิจชุมชนก้าวไกล ถ้าคนไทยตระหนักถึงงานวิจัยและงานสร้างสรรค์”  

ผู้เข้าร่วมโครงการ :  
โครงกำรนี จะไม่สำมำรถด้ำเนินกำรไปได้ถ้ำหำกปรำศจำกผู้บริหำรองถิ่น สมำชิกกลุ่มวิสำหกิจ

ชุมชนไทรน้อย เจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิจัย ธกส คณำจำรย์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร และ
ประชำชนทั่วไป ที่ได้ให้ควำมไว้วำงใจเข้ำร่วมกิจกรรมและเชื่อมั่นในศักยภำพของสมำชิกกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนไทรน้อย หมู่ 1 ต้ำบลบึงบำ ในกำรจัดกิจกรรมครั งนี  รวมไปถึงควำมตั งใจของผู้บริหำรท้องถิ่น ที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมดังกล่ำวด้วย  

อีกหนึ่งปัจจัยที่เกื อหนุนให้เกิดควำมส้ำเร็จนั นก็คือกำรหมุนวงจร PDCA หลำยรอบและเร็ว      
จนเจอปัญหำและหำวิธีแก้ปัญหำในช่วงนั นๆ หำกตรวจสอบพบว่ำเกิดปัญหำขึ น จะมีกำรปรับปรุงกำร
ด้ำเนินกำรให้เหมำะสม ท้ำให้ยิ่งหมุนวงจร PDCA หลำยรอบ จะพบเจอแนวทำงในกำรปฏิบัติต่ำงๆ ที่ดี
ขึ น เนื่องจำกสำมำรถแก้ไขปัญหำได้ตรงเป้ำหมำยและทันเวลำในกำรด้ำเนินกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว 
 

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข  
1. ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจำกกิจกรรมดังกล่ำวนี เป็นกิจกรรมระยะ 2 ของ โครงกำร

พัฒนำนักวิจัยชุมชน กลุ่มภำคกลำงและภำคตะวันออก ซึ่ งมีงบประมำณสนับสนุนน้อย  ดังนั นสมำชิก
เครือข่ำยนักวิจัยชุมชน จึงใช้วิธีกำรระดมทุนจำกสมำชิก หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ อบต. เกตรอ้ำเภอ
และบุคคลทั่วไป  

2. ปัญหาด้านผู้ร่วมโครงการ สมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนไทรน้อย หมู่ 1 และประชำชน
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์น้อย จึงเป็นปัญหำและ
อุปสรรคต่อกำรเข้ำร่วมจัดกิจกรรมของกลุ่มเป้ำหมำย  

แนวทำงกำรแก้ไข 
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 1.ในกำรจัดกิจกรรมงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ปัญหำด้ำนงบประมำณ สมำชิกกลุ่มวิสำหกิจ
ชุมชนไทรน้อย ได้จัดท้ำโครงกำรเสนอต่อองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลบึงบำ (อบต.บึงบำ) เพ่ือขอทุน
สนับสนุนงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์ “น ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร” เป็นวิสำหกิจชุมชนบึงบำต่อไป 
 2.สมำชิกกลุ่มฯ ร่วมมือกับศูนย์วิจัย ธกส และศูนย์วิจัยข้ำวปทุมธำนี จัดอบรมและบริกำร
วิชำกำรแก่สมำชิกกลุ่มเกี่ยวกับงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ทั งในและนอกสถำนที่ อำทิเข้ำรับกำรอบรม
งำนวิจัยชุมชน ณ ชุมชนแพรกหนำมแดง (ศูนย์วิจัยท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครำม) อ้ำเภออัมพวำ จังหวัด
สมุทรสงครำม และเข้ำร่วมอบรมโครงกำรวิจัยชุมชน ณ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยัรำชมง
คลพระนคร สำมำรถน้ำควำมรู้ที่ได้รับกำรอบรมมำบูรณำกำรจัดกำรควำมรู้งำนวิจัยสร้ำงสรรค์ต่อไป 
 3. กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมรู้ควรใช้เครื่องมือชนิดอ่ืน รวมทั งขอบเขตของกำรด้ำเนินงำน
อย่ำงชัดเจนเพื่อเป็นแนวปฎิบัติที่ดี 
 
สรุป 

กำรพัฒนำรูปแบบน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร เป็นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนนั น สมำชิก
กลุ่มนักวิจัยชุมชนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมส้ำคัญฯเกี่ยวกับมำตรฐำนผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยหลัก 
มีส่วนร่วมและยอมรับของสมำชิกกลุ่ม และจะตั องด้ำเนินกำรพัฒนำณุปแบบให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มำตรฐำนโดยมีกำรตรวจสอบกำรพัฒนำผลิตภัรฑ์ในทุกขั นตอน 
 ส่วนด้ำนศึกษำศักยภำพของนักวิจัยชุมชนกลุ่มน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพรชุมชนบึงบำ ในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม จำกกำรวิเครำะห์ศักยภำพของกลุ่มพบว่ำมีควำมร่วมมือในกำรด้ำเนินงำน มี
ควำมเสียสละ มีควำมมุ่งม่ัน ตั งใจในกำรพัฒนำรูปแบบน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพร 

กำรจัดกิจกรรมนี จะท้ำในชื่องำนว่ำ “รูปแบบการพัฒนาน ้าข้าวกล้องผสมสมุนไพร โดยวิธี
การบูรณาการการจัดการความรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชน ของนักวิจัยปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่ม
ภาคกลางและภาคตคะวันออกฯ ” ซึ่งสมำชิกกลุ่มผู้ปฎิบัติงำน ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้จัดท้ำงำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ กำรพัฒนำทักษะของตนเองด้ำนควำมร่วมมือ กำรท้ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น้ำ 
(Collaboration, Teamwork and Leadership) ไดเ้รียนรู้กำรรวมกลุ่มกันเพ่ือแลกเปลี่ยนและสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ๆ ในเรื่องน ้ำข้ำวกล้องผสมสมุนไพรได้จัดกลุ่มสนทนำเวทีเสวนำ (Dialogue) ตลอดจนได้รู้จัก
กำรเสียสละและควำมสำมัคคี เพื่อน้าไปสู่ประโยชน์สุขต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยรวม ของชุมชน 
สังคม และประเทศชาติต่อไป  
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