
 

8 

 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาเร่ือง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดร้วบรวมหลกัการ และผลงานวิจยัอ่ืนๆ ไวเ้พื่อเป็นแนวทางใน
การวจิยัโดยแบ่งเป็น  4 หวัขอ้ดงัน้ี 

1. ความรู้ และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 
2. แนวทางการด าเนินงานของศูนยข์า้วชุมชน 
3. ความหมายของการมีส่วนร่วม 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ความรู้ และหลกัการทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติเมลด็พนัธ์ุ 

เมล็ดพนัธ์ุเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการเพาะปลูก การใช้เมล็ดพนัธ์ุขา้วคุณภาพดี มีความบริสุทธ์ิ
ตรงตามพนัธ์ุ เป็นการลงทุนนอ้ยแต่สามารถเพิ่มผลผลิตและยกระดบัคุณภาพผลผลิตใหสู้งข้ึนได ้ตอ้ง
ใชเ้ทคโนโลยีการปรับปรุงพนัธ์ุและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุควบคู่และต่อเน่ืองกนัไป ขา้วพนัธ์ุ
ดี โดยทัว่ไปหมายถึงขา้วท่ีปลูกแลว้ให้ผลผลิตเป็นท่ีน่าพอใจของผูบ้ริโภค ส าหรับดา้นวิชาการแลว้
ขา้วพนัธ์ุดีหมายถึงขา้วท่ีมีเมล็ดพนัธ์ุบริสุทธ์ิ ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี โดยมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
ไดจ้ากลกัษณะท่ีดีหลายอยา่ง เช่น เป็นพนัธ์ุท่ีตา้นทานต่อโรคแมลงศตัรูขา้ว มีพนัธุกรรมท่ีมีศกัยภาพ 
ให้ผลผลิตสูง ตอบสนองต่อปุ๋ยดี ให้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดา้นรูปร่าง ขนาด คุณค่าทางอาหาร เป็นตน้ 
การไดม้าซ่ึงพนัธุกรรมขา้วพนัธ์ุดี ตอ้งใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงพนัธ์ุหลายวิธีในการปรับปรุงจาก
พนัธุดั้งเดิม พนัธ์ุทอ้งถ่ิน และพนัธ์ุพื้นเมือง ให้มีคุณลกัษณะดีข้ึน หรือพฒันาพนัธ์ุขา้วข้ึนมาเป็นพนัธ์ุ
ใหม่ท่ีให้ลกัษณะบางอยา่งดีกวา่พนัธ์ุเดิม เม่ือผา่นการพิจารณารับรองพนัธ์ุจากกรมการขา้ว แลว้จึงจะ
น าไปปลูกขยายพนัธ์ุเป็นเมล็ดพนัธ์ุดีต่อไป “เมล็ดพนัธ์ุดี”หรือเมล็ดพนัธ์ุขา้วคุณภาพดี 
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นั้น ตอ้งมีองค์ประกอบหลายประการ คือ มีความดีเด่นทางพนัธุกรรม ตรงตามพนัธ์ุไม่มีพืชอ่ืนหรือ
พนัธ์ุอ่ืนปน ไม่มีเมล็ดวชัพืช โรค แมลง ส่ิงเจือปนติดมา มีความช้ืนเหมาะสม มีความงอกและความ
แขง็แรงสูง (กรมการขา้ว, 2553) 

กระบวนการผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 

1. การวางแผนผลติเมลด็พนัธ์ุ  

1.1 ขั้นตอนการวางแผนงานการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 

1.1.1 หน่วยงานหรือองค์กรสามารถก าหนดการวางแผนงานเป็นขั้นตอน โดยให้
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกส่วนของกระบวนงานเพื่อก าหนดเป้าหมายการผลิตเมล็ดพนัธ์ุตามศกัยภาพ
ของหน่วยงานหรือองคก์รโดยใชข้อ้มูลยอ้นหลงัสถานการณ์ปัจจุบนั และสภาพแวดลอ้ม 

1.1.2 หน่วยงานหรือองคก์ร มอบหมายหนา้ท่ีภารกิจการปฏิบติังานตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด ซ่ึงควรประกอบไปด้วยแผนงาน การเงิน และบุคลากร การจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุการ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธ์ุ การเก็บรักษาและการส่งเสริมการตลาด เป็นตน้ 

1.1.3 หลังจากหน่วยงานหรือองค์กร ได้ปฏิบัติงานตามแผนงาน ควรมีการ
ทบทวนแผนงานอยู่เสมอๆ อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานหลกัท่ี
วางไว ้และปรับแผนการปฏิบัติงานในช่วงต่อไป ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 

1.1.4 หน่วยงานหรือองคก์ร ควรก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ผลการปฏิบติังาน
ไวใ้นแผนงานใหช้ดัเจน มีการประเมินผลทั้งดา้นคุณภาพ และปริมาณของงานท่ีปฏิบติั 

 2. การจัดท าแปลงผลติเมลด็พนัธ์ุ 

 2.1 การวางแผนการจัดท าแปลง  

 2.1.1 การคดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกรเป็นการก าหนดเป้าหมายการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ในแต่ละชนิดจดัท าข้ึนโดยอาศยัขอ้มูลพื้นฐานหลายด้าน ได้แก่ การตลาด สภาพพื้นท่ีในการจดัท า
แปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ชนิดของพนัธ์ุพืชท่ีด าเนินการผลิต การก าหนดช่วงเวลาการปลูกและเก็บเก่ียวให้
เหมาะกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตไดมี้คุณภาพดี จึง
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จ าเป็นตอ้งพิจารณาวางแผนการผลิตให้สามารถก าหนดแผนการปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสม ทั้งน้ี
ควรมีขอ้มูลประกอบในการวางแผนในแต่ละกิจกรรม 

 2.1.2 การคัดเลือกพื้ น ท่ี เพื่อจัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุควรพิจารณาความ
เหมาะสมของพื้นท่ีแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุมีหลักการพิจารณา ดังน้ี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีอย่าง
สม ่าเสมอทัว่แปลงมีแหล่งน ้ าท่ีอุดมสมบูรณ์ เพียงพอต่อการเพาะปลูก มีระบบการชลประทานท่ีดีมี
เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก เพื่อการขนส่งวสัดุอุปกรณ์การผลิตและผลผลิตได้พื้นท่ีติดต่อกันเป็น
บริเวณแปลงใหญ่ เพื่อความสะดวกในการควบคุมดูแล และในบริเวณแปลงใกลเ้คียง ควรปลูกขา้ว
พนัธ์ุเดียวกนัแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุไม่ควรตั้งในบริเวณท่ีเส่ียงต่อการสูญเสียคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุไม่ควร
เป็นแปลงท่ีปลูกขา้วพนัธ์ุอ่ืนมาก่อนไม่ควรเป็นแหล่งท่ีมีการระบาดของขา้ววชัพืช เช่น ขา้วแดง ขา้วดีด 
ขา้วเดง้ เป็นตน้ 

 2.1.3 การคดัเลือกเกษตรกรผูจ้ดัท าแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุ เกษตรกรต้องมีความ
เขา้ใจ มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเพื่อปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตมีความ
พร้อมในการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ และเงินทุน เพื่อด าเนินการผลิต มีประสบการณ์ในการปลูกพืช ท่ี
ตอ้งการผลิต 

 2.2 การเตรียมเมลด็พนัธ์ุและการตกกล้า 

  2.2.1 แหล่งและลกัษณะเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีน ามาจดัท าแปลงเมล็ดพนัธ์ุ แหล่งเมล็ด
พนัธ์ุขา้วพนัธ์ุดี เกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุตอ้งพิจารณาเลือกใชเ้มล็ดพนัธ์ุจากแหล่งท่ีน่าเช่ือถือไดรั้บ
การรับรองคุณภาพจากทางราชการ หรือหน่วยงานท่ีให้การรับรอง เช่น ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว ศูนยว์ิจยั
ขา้ว สถาบนัวชิาการ เป็นตน้ 

  2.2.2 อตัราการใชเ้มล็ดพนัธ์ุ อตัราการใชเ้มล็ดพนัธ์ุต่อไร่ในการจดัท าแปลงผลิต
เมล็ดพนัธ์ุข้ึนอยู่กบัสภาพพื้นท่ีปลูก วิธีการปลูก วิธีการปฏิบติัของเกษตรกรในแต่ละพื้นท่ี อาจใช้
เมล็ดพนัธ์ุมากหรือนอ้ยแตกต่างกนัไป  

  2.2.3 การตกกลา้ การตกกลา้เป็นการเตรียมตน้กลา้ขา้วในแปลงนาหรือในวสัดุ
เพาะและมีการดูแลรักษาตน้กล้าให้มีความแข็งแรงก่อนท่ีจะน าไปปลูกในแปลงนา ซ่ึงจะมีวิธีการ
คลา้ยคลึงกนัโดยแตกต่างกนัท่ีอายุกลา้ท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปปลูกในแต่ละวิธี เกษตรกรมีการใช้
เมล็ดพนัธ์ุดี มีคุณภาพมาตรฐานก าหนด หากเกษตรกรมีการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุก่อนตกกลา้ไม่ถูกวิธีก็
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อาจท าให้ความสูญเสียเมล็ดพนัธ์ุ เสียเวลา และค่าใชจ่้าย ดงันั้นเกษตรกรควรมีการแช่หุม้ขา้วอยา่งถูก
วธีิก่อนน าไปหวา่นในแปลงกลา้หรือในแปลงนา 

 2.3 การเตรียมพืน้ที ่

   2.3.1 การปลูกแบบนาหวา่นน ้ าตม จะตอ้งท าการปรับพื้นท่ีนาให้สม ่าเสมอท่ีคนั
นาลอ้มรอบและสามารถควบคุมระดบัน ้ าได ้ถา้สามารถเตรียมดินเน่ินๆ ไดค้วรเร่ิมจากการไถดะก่อน
แลว้ปล่อยน ้ าเขา้พอให้ดินชุ่มประมาณ 5-10 วนั เพื่อให้เมล็ดวชัพืชงอกข้ึนมาเป็นตน้อ่อนเสียก่อนจึง
ปล่อยน ้าเขา้นาไถแปรและคราด หรือใชทุ้บตีจะช่วยท าลายวชัพืชได ้ควรท า 1-2 คร้ัง โดยทิ้งระยะห่าง
กนัประมาณ 4-5 วนัเอาน ้ าขงัแช่ไวป้ระมาณ 3 สัปดาห์หลงัไถดะ ไถแปรและคราดแลว้จึงไถคราดให้
ละเอียดคร้ังหน่ึง วชัพืชในน ้ าท่ีเพิ่งงอกข้ึนมาจะหลุดลอยไปเม่ือคราดแลว้จึงระบายน ้ าออกและปรับ
เทือกให้เสมอการปรับพื้นท่ีท าเทือก ควรท าล่วงหนา้ก่อนหวา่นขา้ว 1วนัเพื่อใหต้ะกอนตกก่อนระบาย
น ้าออก    

  2.3.2 การปลูกแบบนาด า ไถดินใหร่้วนลึกจากผิวหนา้ดิน ประมาณ 15 เซนติเมตร 
ปล่อยน ้ าเขา้แปลงนาทิ้งไว ้10-15 วนั เพื่อหมกัดินไวใ้ห้นานพอท่ีและปรับระดบัแปลงให้ราบเรียบให้
สม ่าเสมอทัว่แปลง 

 2.3.3 การปลูกโดยใชเ้คร่ืองปักด า ปรับพื้นท่ีนาให้เรียบสม ่าเสมอเช่นเดียวกบัการ
หว่านน ้ าตมชกัร่องระบายน ้ าเพื่อสะดวกในการเก็บเก่ียวให้ห่างกนัประมาณ 10-15  เมตร   ท าเทือกปักด าก่อน    
การปักด า 3-5 วนั ข้ึนอยูก่บัชนิดของดินก าจดัหอยเชอร่ีดว้ยสารเคมีระบายน ้ าออกก่อนปักด าใหร้ะบาย
น ้าคงเหลือ 2-3 เซนติเมตร 

   2.3.4 การปลูกโดยวิธีการโยนกลา้ ก่อนท านาให้พกัแปลงนาให้แห้งอย่างน้อย 1 
เดือน เพื่อให้ขา้ววชัพืชพน้ระยะพกัตวั หรือให้เมล็ดขา้ววชัพืชท่ีร่วงในนาก่อนหนา้น้ีพร้อมท่ีจะงอก
ให้มากท่ีสุด โดยขงัน ้ าในแปลง 1 คืน แลว้ปล่อยให้น ้ าแห้งเองเพื่อล่อขา้ววชัพืชงอกข้ึนมาเต็มท่ี แลว้
ไถกลบไถเตรียมดินเช่นเดียวกบันาด า หรือนาหวา่นน ้ าตมทัว่ไป แต่ปรับเทือกให้สม ่าเสมอมากท่ีสุด 
กรณีเป็นดินเหนียวให้โยนตน้กลา้ในวนัถดัไปได ้แต่ถา้เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายหลงัปรับ
เทือกใหโ้ยนตน้กลา้ไดท้นัที 

 2.4 วิธีการปลูก ข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของเกษตรกรผูป้ลูก เช่น ตอ้งการลดตน้ทุนค่า
เมล็ดพนัธ์ุ การขาดแรงงานปลูก การเลือกใช้วิธีปลูกให้เหมาะสมกับปัจจยัแวดล้อต่างๆ เป็นส่ิงท่ี
เกษตรกรตอ้งน ามาประกอบการพิจารณา มีวธีิการปลูกหลายวธีิ ดงัน้ี 
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  2.4.1 การปลูกแบบนาหวา่นน ้ าตม เป็นการปลูกขา้วโดยการหวา่นเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ท่ีงอกแลว้ลงไปในแปลงนาท่ีเตรียมไว ้เทือกท่ีดีตอ้งไม่แข็งหรือและเกินไป  ถา้ปรากฏวา่เทือกแข็งก็
ควรจะท าการไถ คราด หรือย  ่าใหม่ เพราะถา้เทือกแข็งเกินไป เม่ือหวา่นขา้วเมล็ดขา้วจะลอยอยูบ่นดิน 
รากแทงลงไปในดินไดย้ากและมกัจะแห้งตาย ถา้เทือกเละเกินไปเมล็ดขา้วจะจมลึกท าให้เน่าเสียหาย 
ดงันั้นถา้เทือกและมากควรทิ้งตากเทือกไวส้ักระยะหน่ึงเพื่อใหดิ้นเร่ิมจบัตวัเสียก่อนแลว้จึงหวา่นขา้ว 
ใหข้า้วท่ีจมลงไปในเทือกประมาณหน่ึงหรือค่อนเมล็ดจะไดผ้ลดีท่ีสุด 

  2.4.2 การปลูกแบบนาด า เป็นท่ีนิยมมานาน เกษตรกรคุน้เคยดี การปักด าควรท า
เป็นแถวเป็นแนว ซ่ึงจะท าให้ง่ายต่อการดูแลรักษาแปลงนาเช่นเดียวกบัการก าจดัวชัพืช การใส่ปุ๋ย กา
พ่นสารก าจดัโรคและแมลง นอกจากน้ีขา้วแต่ละกอจะได้รับสารอาหารและแสงแดดสม ่าเสมอกนั 
ส าหรับปักด าข้ึนอยูก่บัชนิดและพนัธ์ุขา้ว 

  2.4.3 การปลูกโดยใช้เคร่ืองปักด า เป็นเทคโนโลยีท่ีได้รับความนิยมแพร่หลาย
มาก โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีนาชลประทาน เน่ืองจากการใช้เคร่ืองปักด าช่วยลดปัญหาขาดแคลน
แรงงานประสิทธิภาพการปักด าวนัละ 10-15 ไร่ ลดอตัราการใชเ้มล็ดพนัธ์ุเหลือไร่ละ10-11 กิโลกรัม 
ลดการระบาดของขา้ววชัพืช ลดการปะปนพนัธ์ุในแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 

  2.4.4 การปลูกโดยวธีิการโยนกลา้ เป็นนวตักรรมการท านาแบบใหม่มีจุดประสงค์
หลกัเพื่อควบคุมขา้ววชัพืชและวชัพืชทัว่ไป ลดตน้ทุนการท านาและเพิ่มผลผลิต 

 2.5 การปฏิบัติดูแลรักษาแปลงผลติเมลด็พนัธ์ุข้าว 

   2.5.1 การคุมระดบัน ้ า ตอ้งไม่มากเกินไป โดยเฉพาะตั้งแต่เร่ิมหวา่นจนขา้วแตก
กอ ถา้ระดบัน ้ าสูงจะท าให้ตน้ขา้วหนีน ้ า ล าตน้สูง เน่ืองจากตน้ขา้วจะบงัแสงกนั แต่ละตน้จึงพยายาม
ยดืตวัหาแสง ระดบัน ้ าในระยะน้ีไม่ควรเกิน 5 เซนติเมตร เม่ือตน้ขา้วแตกกอเตม็ท่ีระดบัน ้าอาจเพิ่มให้
สูงข้ึนก็ได ้เพื่อจะให้ไม่ตอ้งสูบน ้ าบ่อย แต่ไม่ควรเกิน 15 เซนติเมตร เพราะระดบัน ้ าสูงจะท าให้ตน้
ขา้วท่ีแตกกอเต็มท่ีแลว้เพิ่มความสูงขอตน้และความยาวของใบโดยไม่ไดป้ระโยชน์อะไร ทั้งเป็นเหตุ
ใหต้น้ขา้วลม้ เกิดการท าลายของโรคและแมลงไดง่้าย 

   2.5.2 การควบคุมการก าจดัวชัพืช เกษตรกรสามารถป้องกนัก าจดัวชัพืช ในนาขา้ว
ไดห้ลายวธีิ วธีิท่ีเกษตรกรนิยมปฏิบติัมากท่ีสุด คือ 
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  1)  การก าจดัโดยล่อให้งอกแลว้ไถกลบ วิธีน้ีเกษตรกรจ าท าการไถดะแลว้ 
ปล่อยให้น าเขา้แปลงนาพอช้ืน เพื่อล่อให้วชัพืช หรือขา้วเร้ืองอกแลว้จึงไถกลบท าลายวชัพืชในแปลง
นา จากนั้นจึงไถ หรือราดท าเทือกตามปกติ เพื่อก าจดัวชัพืชและขา้วเร้ือ 

  2)  การใช้สารเคมีควบคุมก าจดัวชัพืช จะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจถึง
คุณสมบติัและวิธีการใช้สารเคมีท่ีถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภยัและการใช้สารเคมีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  2.5.3 การใส่ปุ๋ย ปัจจุบันนิยมใช้ร่วมกันระหว่างปุ๋ยเคมี กับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ย
ชีวภาพ ทั้งน้ีนอกจากจะเป็นการปรับปรุงบ ารุงดินแลว้ยงัช่วยให้ตน้ขา้วได้รับธาตุอาหารครบถ้วน    
ตามความต้องการ ทั้ งน้ีอาจใช้การตัดสินใจโดยอาศยัค่าวิเคราะห์ดิน หรือใช้แผ่นเทียบสีใบข้าว               
ก่อนการใหปุ๋้ย 

 2.5.4 การป้องกนัก าจดัโรคและแมลง โรคและแมลงศตัรูขา้วสามารถเกิดข้ึนได้
ทุกระยะกรเจริญเติบโต วิธีการป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูขา้ว ข้ึนอยู่กบัสาเหตุของการเกิดโรค
และแมลงท่ีเขา้ท าลาย การวนิิจฉยัสาเหตุของอาการผิดปกติของตน้ขา้วใหถู้กตอ้งเป็นส่ิงส าคญัเพื่อให้
สามารถป้องกนัก าจดัโรคและแมลงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการป้องกนัก าจดัโรคและแมลงมี
ดงัน้ี 1) ปลูกขา้วพนัธ์ุต้านทานต่อโรคและแมลงท่ีมีการระบาดอยู่ในพื้นท่ีแปลงนา 2) หมัน่ตรวจ
แปลงนาเป็นประจ า หากพบอาการของโรคแมลงตั้งแต่ระยะเร่ิมตน้จะสามารถควบคุมก าจดัโรคแมลง
ไดท้นั 3) หากเป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา และสามารถแพร่กระจายไปกบัลม เช่น โรคไหมโ้รคเมล็ดด่าง 
ตอ้งใชส้ารเคมีช่วยในการป้องกนัก าจดัตามค าแนะน า 4) ใชส้ารเคมีเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้น เพื่อให้
ตวัห ้ าและตวัเบียน ซ่ึงเป็นศตัรูธรรมชาติสามารถควบคุมแมลงศตัรูขา้วไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 5) การ
จดัการแปลงอ่ืนๆ เช่น การลดการใส่ปุ๋ยไนโตเจน การท าลายพืชอาศยัของโรคและแมลง การไม่
ระบายน าจากแปลงโรคสู่แปลงขางเคียง การท าลายตอซงัขา้วทนัทีหลงัเก็บเก่ียว  

2.6 การก าจัดพันธ์ุปน การจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ เพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุดีนั้น คือ เป็นปัจจยั
ส าคญั ท าใหไ้ดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีดีและถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ซ่ึงถา้ไม่เขม้งวด
ในขั้นตอนน้ี ก็อาจจะท าใหไ้ดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีไม่มีคุณภาพหรือไม่ผา่นมาตรฐานเมล็ดพนัธ์ุได ้ 

2.7 การเก็บเกีย่ว ระยะการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมของเมล็ดพนัธ์ุขา้วโดยทัว่ไปคือ วนัท่ีขา้ว
ออกดอก 80 % แลว้ เป็นเวลา 28-30 วนั หลงัขา้วออกดอก หรือสังเกตจากเมล็ดขา้วท่ีเหลือประมาณ 
85% ของรวง หรือระยะพลบัพลึง ควรมีการระบาน ้ าออกจากแปลงนาก่อนการเก็บเก่ียว 7-10 วนั        
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ซ่ึงจะเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุขา้วได ้3 วธีิดงัน้ี คือการเก็บเก่ียวดว้ยแรงงานคนการเก็บเก่ียวดว้ยเคร่ืองเก่ียว
วางรายการเก็บเก่ียวดว้ยเคร่ืองเก่ียวนวด 

2.8  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ภายหลังจากเก็บเก่ียวขา้วแล้ว ก็จะมีการตากข้าวท่ี
จดัการบนคนันาหรือตอซัง ประมาณ 3-5 แดด หลงัจากนั้นจะมีการมดัฟ่อนขา้วและขนยา้ยฟ่อนขา้ว
มากองรวมกนัไวเ้พื่อรอการนวด 

  2.8.1 การนวดขา้ว เป็นการแยกเอาเมล็ดพนัธ์ุออกจากรวง ซ่ึงท าไดห้ลายวิธี เช่น 
การใช้คนนวด แรงงานสัตว ์หรือใช้เคร่ืองนวด ภายหลงัจากการเก็บเก่ียวขา้ว ก็จะมีตากขา้วท่ีตดัไว้
บนคนันาหรือตอซังประมาณ 3-5 แดด หลงัจากนั้นมีการมดัฟ่อนขนยา้ยฟ่อนขา้วมากองรวมกนัไว้
เพื่อรอการนวด การนวดโดยใชแ้รงงานคนใชว้ธีิฟาดกบัลานขา้วหรือกรุ  

  2.8.2 การลดความช้ืน หลงัจากมีการเก็บเก่ียวหรือนวดจนไดเ้มล็ดพนัธ์ุแลว้ เมล็ด
พนัธ์ุท่ีไดย้งัมีความช้ืนสูงจ าเป็นตอ้งมีการลดความช้ืนในเบ้ืองตน้ให้เร็วท่ีสุด โดยเฉพาะเมล็ดพนัธ์ุท่ี
ใชเ้คร่ืองเก่ียวนวดท่ียงัคงมีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุสูงท าได ้2 วิธี คือ วิธีธรรมชาติ และการใชเ้คร่ือง
ลดความช้ืนเมล็ดพนัธ์ุ 

  2.8.3 การเก็บรักษาขั้นตน้ เม่ือลดความช้ืนเมล็ดพนัธ์ุจนไดร้ะดบัท่ีตอ้งการแล้ว
ตอ้งมีการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุขา้ว โดยเก็บในกระสอบป่านหรือกระสอบพลาสติกท่ีท าความสะอาด
เรียบร้อยแล้ว บรรจุเมล็ดพันธ์ุลงในกระสอบ เย็บกระสอบพร้อมติดป้ายช่ือพันธ์ุให้ ถูกต้อง               
วางกระสอบเมล็ดพนัธ์ุขา้วบนแคร่ไม่สูงจากพื้นประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อป้องกนัความช้ืนจากพื้น   
เขา้สู่เมล็ดพนัธ์ุ 

  3. การปรับปรุงสภาพเมลด็พนัธ์ุ 

3.1 ความส าคัญของการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ุข้าว เป็นการจดัการเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้วท่ีเก็บเก่ียวให้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมต่อการเก็บรักษาและมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีทางราชการ
ก าหนด 

3.2 การวางแผนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธ์ุ เป็นขั้นตอนหน่ึงในกระบวนการ
ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ เพื่อให้เมล็ดพนัธ์ุขา้วมีคุณภาพดีตามมาตรฐานจ าหน่ายสู่เกษตรกรน าไป
เพาะปลูก โดยมีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุในระหว่างการปรับปรุงสภาพ โดยผูผ้ลิต
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เมล็ดพนัธ์ุตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธ์ุ จึงตอ้งมีการประสานแผนก่อนการ
ปฏิบติังานและประสานแผนระหวา่งการปฏิบติังาน 

3.3 การเตรียมการก่อนการปรับปรุงสภาพเมลด็พนัธ์ุ ก่อนการปฏิบติังานในแต่ละ
ฤดู จะตอ้งเตรียมความพร้อมของบุคลากร สถานท่ีและเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ซ่ึงการเตรียมความพร้อม
ของสถานท่ี และเคร่ืองจกัรอุปกรณ์คดัท าความสะอาดเมล็ดพนัธ์ุ การด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ คือ 
การป้องกนัการปะปนพนัธ์ุ การตรวจสอบความพร้อมเคร่ืองจกัรอุปกรณ์คดัท าความสะอาดเมล็ดพนัธ์ุ 
การเตรียมวสัดุการผลิต 

3.4 การลดความช้ืนเมล็ดพันธ์ุ หลงัจากเก็บเก่ียวและนวดจนไดเ้มล็ดขา้ว เมล็ดท่ี
น าไปเป็นพนัธ์ุปลูกหรือผลิตเป็นเมล็ดพนัธ์ุต่อไปนั้น ตวัเมล็ดเองมีความช้ืนม่ีสูงอยู่ โดยทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัวิธีการเก็บเก่ียว ซ่ึงหากเก็บเก่ียวดว้ยรถเก่ียวนวดแลว้ ความช้ืนเล็ดอาจสูงมากกวา่ร้อยละ 20  และ
เมล็ดท่ีมีความช้ืนสูงมากๆ หากบรรจุในกระสอบ ถุง กองรวมกนั จะส่งผลต่อคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ
เส่ือมสภาพลงอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องท าการลดความช้ืนเมล็ดพนัธ์ุข้าวเหล่านั้นให้เร็วท่ีสุด                
เพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ  

 3.5 การคัดท าความสะอาดเมล็ดพันธ์ุ เป็นการคดัแยกส่ิงปะปนท่ีไม่พึงประสงค ์
ให้ออกจากส่วนของเมล็ดพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ การท าความสะอาดจะเนน้ในส่วนของส่ิงเจือปนต่างๆ เช่น 
ฝุ่ น กรวด หิน ดิน ทราย เศษใบไม ้เศษพืช หรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืนๆ ท่ีติดมากบัเมล็ดพนัธ์ุ แต่การคดั
แยกจะเนน้ในเร่ืองการคดัขนาดต่างๆ เพื่อยกระดบัคุณภาพ ซ่ึงมีเง่ือนไขความละเอียดและความเฉพาะ
ในทางปฏิบติั โดยอาจมีเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการปฏิบติังานมากกวา่ 1 ชนิด 

  4. การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ 

4.1 ระบบควบคุมคุณภาพ เร่ิมตั้ งแต่ขั้ นตอนการท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุ           
การปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธ์ุ ไปจนถึงการเก็บรักษาและจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุวางแผนการปฏิบติังาน
ร่วมกนั เพื่อให้การปฏิบติังานของแต่ละงานมีความต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกนั และทุกคนในองค์กร         
มีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ มีการ
ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุ การตรวจประเมินความสะอาดเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธ์ุ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่เมล็ดพนัธ์ุท่ีจะปลูก เมล็ดพนัธ์ุท่ีไดห้ลงั
การเก็บเก่ียวหรือจากสมาชิกเกษตรกร  
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   4.2 การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธ์ุตาม พ.ร.บ.พันธ์ุพืช เป็นการด าเนินการผลิต
และจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ซ่ึงมีความส าคญัต่อการเพาะปลูก จึงจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมคุณภาพท่ี
เหมาะสมให้แก่ชาวนาผู ้ใช้เมล็ดพันธ์ุ การด าเนินการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธ์ุมี 3 ระดับ คือ               
การควบคุมคุณภาพภายในเป็นการควบคุมโดยผูผ้ลิตเอง การรับรองพนัธ์ุเป็นการตรวจรับรองตลอด
กระบวนการผลิตโดยหน่วยงานรับรองภายนอก และ การควบคุมคุณภาพโดยใชก้ฎหมาย   

   4.3 การตรวจสอบคุณภาพ เมล็ดพัน ธ์ุ  เป็น กิจกรรมท่ี มีความส าคัญ ใน
กระบวนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ซ่ึงจะช่วยบ่งช้ีถึงคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุท่ีผลิตได ้คุณภาพของเม็ดพนัธ์ุ
ประกอบดว้ย ความตรงตามพนัธ์ุ ความมีชีวิตของเมล็ด ความงอก ความแขง็แรงของเมล็ด ลกัษณะทาง
กายภาพของเมล็ดความสมบูรณ์ของเมล็ด ความเสียหายของเมล็ดท่ีเกิดจากโรคและแมลง เป็นตน้ 

5. การเกบ็รักษาเมลด็พนัธ์ุ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ 
5.1  ปัจจัยภายใน ชนิดของเมล็ด (Species) เมล็ดแต่ละชนิดมีอายุการเก็บรักษา

แตกต่างกนัไปตามพนัธุกรรม เช่น ขา้วเก็บไดน้านกวา่ถัว่เหลือง ส่วนโครงสร้างและองคป์ระกอบทาง
เคมีของเมล็ดพนัธ์ุ เช่น เมล็ดมีองคป์ระกอบของแป้งจะเก็บไวไ้ดน้านกวา่เมล็ดท่ีมีองคป์ระกอบของไขมนั 

  5.2 ปัจจัยภายนอก อุณหภูมิความช้ืนสัมพทัธ์ของสภาพการเก็บและความช้ืนของ
เมล็ด เมล็ดจะเก็บรักษาไวไ้ดอ้ยา่งปลอดภยัจะตอ้งมีความช้ืนต ่า เมล็ดท่ีมีความช้ืนสูงจะมีขบวนการเม
ตาโบลิซึมสูง  โรคและแมลงเขา้ท าลายไดง่้าย ท าใหเ้ส่ือมคุณภาพเร็ว เก็บไวไ้ม่ไดน้าน การปฏิบติัหลงั
การเก็บเก่ียวควรเก็บเก่ียวเม่ือถึงระยะแก่ตวัทางสรีรวิทยา อยา่ปล่อยไวใ้นไร่นา เพราะจะกระทบกบั
สภาพความช้ืนท่ีแปรปรวน การนวดและกะเทาะตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั 

  6. การตลาดเมล็ดพันธ์ุ การบริหารการตลาดเมล็ดพนัธ์ุ เป็นกระบวนการวางแผนและ
บริหารแนวความคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

6.1  ผลิตภณัฑ์ (Product) ไดแ้ก่ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์คุณภาพรูปแบบ
ช่ือตราสินคา้การบรรจุหีบห่อขนาดบริการการรับประกนัการรับคืน 

6.2  ราคา (Price) ไดแ้ก่ ราคาระบุส่วนลดส่วนยอมให้ช่วงระยะเวลาการช าระเงิน
เง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือ 

6.3  การจดัจ าหน่าย (Place)ช่องทางการจดัจ าหน่ายความครอบคลุมการเลือกใช้
ช่องทางท าเลท่ีตั้งสินคา้คงเหลือการขนส่งคลงัสินคา้การส่งเสริมการตลาด  การโฆษณาการส่งเสริม
การขายการขายโดยบุคคลหน่วยงานขายการประชาสัมพนัธ์การตลาดตรง (กรมการขา้ว, 2553) 
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2.2 แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน 

“ศูนย์ขา้วชุมชน” เป็นศูนยก์ลางชาวนาในด้านการผลิตและกระจายเมล็ดพนัธ์ุข้าวท่ีดีไปสู่
ชาวนาในชุมชนรวมทั้ งเป็นจุดสาธิต เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว มีขอบเขตและศูนย ์
ประมาณ 8,000 ไร่ ด าเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หน้าท่ีทุกระดบั
ต าบล อ าเภอ จงัหวดัตลอดจนจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วและศูนยว์ิจยัขา้ว มีเป้าหมายในการขยายผลท่ี
ชัดเจน ดงัน้ี ด้านเมล็ดพันธ์ุ ศูนยล์ะอย่างน้อย 50 ตนัเพื่อกระจายพนัธ์ุไปสู่พื้นท่ี 2,600 ไร่ต่อปีใน
ฤดูกาลเพาะปลูกต่อไป ด้านเทคโนโลยี ถ่ายทอดสู่ชาวนาท่ีได้รับการกระจายพนัธ์ุในพื้นท่ี 2,600             
ไร่ต่อปี  ครบ 3 ปี ชาวนาในพื้นท่ีของศูนย์ 8,000 ไร่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตข้าว         
ด้านการจัดการองค์กร ตอ้งมีการด าเนินงานท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยืนถาวร โดยชาวนาท่ีรวมตวักนัเป็น
องค์กรเป็นผูรั้บผิดชอบบริหารจดัการ และเป็นผูรั้บผลประโยชน์ ดังนั้น “ศูนยข์า้วชุมชน” จึงเป็น
รากฐานท่ีกรมการขา้วมุ่งหวงัใหเ้ป็นศูนยก์ลางในงานพฒันาการผลิตขา้วของประเทศ 

 การคัดเลอืกพืน้ที ่และเกษตรกร โดยพิจารณาต าบลท่ีเป็นแหล่งเพาะปลูกขา้วท่ีส าคญัมีพื้นท่ีนา
แปลงใหญ่ 3,000-4,000 ไร่ ติดต่อกัน  มีความเหมาะสมทางด้านพื้นท่ี คือ สภาพดินดีและน ้ าดี
พอสมควร ชุมชนหรือเกษตรกรตอ้งมีความเขม้แข็งพร้อมท่ีจะเขา้ใจในหลกัวิธีการและเป้าหมายของ
โครงการอยา่งแทจ้ริง ตวัแทนชุมชนหรือเกษตรกรตอ้งมีความเขม้แขง็พร้อมท่ีจะเขา้ร่วม โดยเขา้ใจใน
หลกัวิธีการและเป้าหมายของโครงการอยา่งแทจ้ริง มีตวัแทนชุมชนหรือเกษตรกรท่ีจะใชพ้ื้นท่ีเป็นจุด
ท่ีตั้งศูนยฯ์ ควรมีพื้นท่ีบริเวณกวา้งขวางพอท่ีจะเป็นสถานท่ีรวบรวมผลผลิต ปรับปรุงสภาพ และเก็บ
รักษาเมล็ดพนัธ์ุ ตลอดจนเป็นสถานท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยกีาผลิตขา้วแก่เกษตรกรเป้าหมาย  

 การจัดองค์กรเกษตรกร เกษตรกรท่ีตอ้งการร่วมโครงการมี 2  ส่วน คือ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
จดัท าแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 200 ไร่ และเกษตรกรสมาชิก ท่ีอยูเ่ป้าหมายพื้นท่ี 3,000-4,000 ไร่ จะตอ้งมี
การรวมกลุ่มกนัอย่างเหนียวแน่น ประมาณ 10-20 คน โดยจดัตั้งเป็นองค์กรมีต าแหน่งประธานรอง
ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหน้าท่ีวางแผนและด าเนินการจดัท าแปลง
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 200 ไร่ และผลิตเมล็ดพนัธ์ุกระจายพนัธ์ุตลอดจนด าเนินธุรกิจด้านเมล็ดพนัธ์ุข้าว 
ภายใตค้  าแนะน าของต าบล อ าเภอ และจงัหวดั รวมทั้งศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว อีกทั้งมีการก าหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบั รวมทั้งขอ้ปฏิบติัอ่ืนๆ เช่น การคดัเลือกต าแหน่งต่างๆ วาระการด ารงต าแหน่ง วาระการ
ประชุม การอนุมติั อนุญาต การจดัซ้ือจดัจา้ง การจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ การบริหารงานทัว่ไป ตลอดจน
การบริหารเงินกองทุนท่ีไดจ้ากการด าเนินธุรกิจเมล็ดพนัธ์ุ และการจดัสรรประโยชน์ ทั้งน้ี ควรเปิด
โอกาสให้เกษตรกรสมาชิกเขา้ร่วมด้วย กรณีการระดมหุ้นเพื่อท าธุรกิจ ซ่ึงในองค์กรขา้งตน้น้ีควร
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เพิ่มเติมผูแ้ทนหมู่บา้น หรือผูแ้ทนกลุ่ม ผูรั้บการกระจายพนัธ์ุ (กลุ่มประมาณ 1,000 ไร่) เพื่อมีส่วนใน
การพิจารณาดา้นต่างๆ 

การจัดท าแปลงผลติเมล็ดพันธ์ุข้าว 200 ไร่ ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเพื่อใชใ้นชุมชนก าหนดใหมี้การ
น าผลผลิตท่ีไดร้้อยละ 20 กระจายในพื้นท่ีเป้าหมาย ส่วนผลผลิตท่ีเหลือร้อยละ 80 จากแปลงเดียวกนั 
ควรผลิตเป็นเมล็ดพนัธ์ุเพื่อกระจายไปสู่ชุมชนหรือนอกชุมชนไดม้ากและเร็วข้ึน ก็จะเกิดประโยชน์
แก่องคก์รเกษตรกรเพิ่มมากข้ึน ในส่วนการสาธิตเทคโนโลยกีารผลิตขา้วท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมใหแ้ก่
เกษตรกร สมาชิกในพื้นท่ีเป้าหมาย 4,000 ไร่ อตัราส่วน 1:20 (หรือ 20 เท่า) การสาธิตดงักล่าว เพื่อให้
เกษตรกรสมาชิกรับปฏิบติัตาม มีจุดมุ่งหมาย คือ เพิ่มผลผลิตขา้วต่อไร่ให้สูงข้ึน เพิ่มคุณภาพขา้ว โดย
การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ตน้ขา้ว ลดตน้ทุนการผลิตขา้ว ซ่ึงแต่ละพื้นท่ี หรือแต่ละศูนยจ์ะตอ้งมีการก าหนด
เป้าหมายในการพฒันาท่ีชดัเจน 

 การรวบรวมผลผลิตและการท าเมล็ดพันธ์ุข้าว เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วจากแปลงน ามา
ตากให้แห้ง ณ จุดท่ีตั้งศูนย ์โดยใชต้าข่ายไนล่อนปูพื้นรองตาก หรือใชอุ้ปกรณ์อ่ืนๆ และควรจะตอ้งมี
การท าความสะอาดเพื่อเป็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีดีไดม้าตรฐาน โดยเมล็ดท่ีผา่นการตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีจะ
ถูกบรรจุลงในภาชนะท่ีองคก์รเกษตรกรจดัหาเพิ่มเติม เช่น กระสอบ หรือยุง้ฉางท่ีไดม้าตรฐาน เพื่อรอ
การกระจายเมล็ดพนัธ์ุ หากองค์กรเกษตรมีเงินทุนมาก อาจบรรจุเล็ดลงในกระสอบท่ีมีตรายี่ห้อท่ี
องคก์รเกษตรก าหนด 

 การกระจายพันธ์ุข้าว สามารถท าไดห้ลายวิธีอาจใชก้ารจ าหน่าย ปรือแลกเปล่ียน การให้ยืมไป
ปลูกแลว้คืนภายหลงัพร้อมดอกเบ้ีย ทั้งน้ีแลว้แต่องคก์รเกษตรกรจะบริหารจดัการตามความเห็นชอบ
ของชุมชน หรืออาจกระจายไปสู่สมาชิกมนัที กรณีน้ี ภาระในการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุจะเป็นของ
เกษตรกรผูซ้ื้อเมล็ดพนัธ์ุ และจะตอ้งเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุไวจ้นกระทัง่ฤดูกาลเพาะปลูกขา้วต่อไป  

 การขยายผลเทคโนโลยี ระหว่างการท าแปลง ผลิตเมล็ดพนัธ์ุ 200 ไร่ ซ่ึงถูกจดัให้เป็นแปลง
สาธิต ในขณะเดียวกนัจะตอ้งมีการน าเกษตรกรสมาชิกมาศึกษาเยี่ยมชม และอาศยักิจกรรมเสริมและ
การสนบัสนุนอ่ืนๆ ช่วยในการเผยแพร่เทคโนโลย ีทั้งน้ีจะตอ้งมีการปรับประเมินผลการใชเ้ทคโนโลย ี
(กรมการขา้ว,2556) 

2.3 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

นิรันดร์ (2527: 185) ไดอ้ธิบายความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานร่วมกบักลุ่ม 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ดว้ยความตั้งใจ (ความร่วมมือร่วมใจ) โดยกระท าการดงักล่าวในห้วงเวลา
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และล าดบัเหตุการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ คือถูกจงัหวะและเหมาะสม (การประสานงาน) ทั้งการท างาน
ดงักล่าวดว้ยความรู้สึกผกูพนัใหป้ระจกัษว์า่ เช่ือถือไวใ้จได ้(ความรับผดิชอบ) ในการส่วนร่วมทัว่ไป  

ยุวฒัน์ (2526) อา้งโดยสุรินทร์ (2536) ได้อธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การ
ร่วมปฏิบติั และการร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ อนัมีผลกระทบมาถึงตวัประชาชนเอง และการท่ีจะ
สามารถท าให้ประชาชนเขา้มาร่วมในกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหาและน ามาซ่ึงสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
แลว้ จ าเป็นท่ีจะตอ้งรับปรัชญาท่ี มนุษยทุ์กคนต่างก็ปรารถนาท่ีจะอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งเป็นสุข ไดรั้บ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของผู ้อ่ืน และพร้อมท่ีอุทิศตนเพื่อกิจกรรมกลุ่ม 
ขณะเดียวกนัจะตอ้งยอมรับดว้ยความบริสุทธ์ิใจวา่ มนุษยน์ั้นสามารถพฒันาได ้ถา้มีโอกาสและการ
ช้ีแนะท่ีถูกตอ้ง  

สุรัสวดี (2530: 47) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ “การวิจยัแบบมีส่วนร่วม” วา่เป็นค าท่ีประกอบข้ึน
ด้วยค าท่ี มีความหมาย 2 ค า คือ “การวิจัย” หรือ “research” และค าว่า “การมีส่วนร่วม” หรือ 
“participation” แต่ในท่ีน้ีขอละไวไ้ม่กล่าวถึง ค าว่า “การวิจยั” เพราะถือว่าเป็นการเข้าใจกันอย่าง
กวา้งขวาง ส่วนค าวา่ “มีส่วนร่วม” ค  าน้ีค่อนขา้งคลุมเครือ และก่อให้เกิดความสงสัยและก่อใหเ้กิดขอ้
สงสัยกนัมาก แต่ขอกล่าวค าวา่ “การมีส่วนร่วม” หรือ “participation” หมายถึง การแบ่งส่วนร่วม และ
การเขา้ร่วม ซ่ึงค าน้ีไดใ้ชอ้ยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั มีความหมายเก่ียวพนักบัค าวา่ “ประชาชน” หรือ 
“people” ด้วย  ดัง ท่ี มี การใช้ค  า น้ี อย่างกว้างว่า  “people participation” แม้บ างค ร้ังจะใช้ค  าว่ า 
“participation” เพียงค าเดียว แต่ยงัคงมีความนัยแฝงไวว้่าเป็นเร่ืองประชาชนคนธรรมดาทัว่ๆไป ท่ี
ไม่ใช่ขา้ราชการ และบา้งก็หมายถึง กลุ่มคนท่ีดอ้ยโอกาสท่ีสุดของสังคมดว้ย 

สากล (2532) กล่าวว่า การท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันานั้น เกิดจากแนวคิด 3 
ประการ คือ ประการแรก เกิดจากความสนใจและความห่วงกงัวลร่วมกนั โดยเกิดจากปัจเจกบุคคล
แล้วพอ้งต้องกนักลายเป็นส่วนรวม ประการท่ีสอง เกิดจากความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจ
ร่วมกนัท่ีมีผลต่อสถานการณ์ท่ีเป็นอยูน่ั้นผลกัดนัให้มุ่งไปสู่การรวมกลุ่มวางแผน แลว้ลงมือกระท า
ร่วมกนั และประการสุดทา้ย เกิดจากการตกลงใจร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปทิศทางท่ี
ปรารถนา การตดัสินใจร่วมกนัน้ีจะตอ้งรุนแรงมากพอท่ีจะเกิดความริเร่ิมกระท าการ ท่ีสนองตอบ
ความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมนั้น 

ไพโรจน์ (2531:24) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการ
ด าเนินงานรวมพลงัประชาชนกบัองคก์รของรัฐ หรือองค์กรเอกชน เพื่อประโยชน์ในการพฒันาหรือ
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แกไ้ขปัญหาของชุมชน โดยยึดหลกัการวา่สมาชิกชุมชนนั้นๆ จะตอ้งร่วมมือวางแผนและปฏิบติังาน
เพื่อสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยงัมีความหมายครอบคลุมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่เร่ิมตน้ของการวางแผน 
ไปจนถึงลงมือปฏิบติัตามแผนและประเมินผลนั้นหมายความว่าการวางโครงการใดก็ตาม จะตอ้ง
เร่ิมตน้ดว้ยการปรึกษาหารือร่วมกนั เพื่อวิเคราะห์ หรือช้ีวดัตวัปัญหาได ้และประชนตอ้งมาร่วมกนั
จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและวิธีแกปั้ญหาท่ีเขาเห็นวา่เป็นไปไดไ้ปจนถึงลงมือปฏิบติั และการ
ประเมินผลแล้วส าเร็จ ก็เร่ิมช้ีชัดปัญหา และวางโครงการใหม่ เป็นวงจรเช่นน้ีไปเร่ือยๆ การท่ี
ประชาชนจะท าส่ิงน้ีได ้เขาจะตอ้งไดรั้บรู้ หรือเขา้ถึงโครงการ และขั้นตอนของการด าเนินงานของรัฐ
ในรูปของการส่ือสารหรือสัมพนัธภาพสองทางกนัอยา่งเปิดเผย การมีส่วนร่วมมิใช่เป็นการให้ขอ้มูล
ข่าวสารเพื่อประกอบการวางแผนหรือตดัสินใจจากเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น 

จิรายุ (2537) ได้ให้ค  าจ  ากัดความของการมีส่วนร่วมไวว้่า “การมีส่วนร่วมหมายถึง ความ
ร่วมมือการมีส่วนร่วมในบางส่ิงบางอย่างซ่ึงรวมถึงความรับผิดชอบ” และไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้่า 
การมีส่วนร่วมประกอบดว้ย 4 มิติ คือ 

มิติท่ี 1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจวา่อะไรควรท าและท าอยา่งไร 
มิติท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการเสียสละในการพฒันา การลงมือปฏิบติัตามท่ีตดัสินใจ 
มิติท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ 
มิติท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

Hay (1985) อา้งโดย จิรายุ (2537) ไดใ้ห้ค  านิยามการเขา้ไปมีส่วนร่วมในทางสังคม “เป็นการ
เขา้ไปมีส่วนร่วมดว้ยความสมคัรใจในลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลต่อกลุ่มคน ระหวา่งกลุ่ม
ต่อกลุ่ม ซ่ึงอาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได”้นอกจากน้ีการมีส่วนร่วมนั้น ยงัเก่ียวขอ้งทางดา้น
จิตใจและอารมณ์ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม ซ่ึงผลของการเก่ียวขอ้ง ดงักล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกบัทั้งท าใหเ้กิดความรู้สึกร่วมรับผดิชอบของกลุ่มดว้ย  

ไพบูลย ์(2528) อา้งโดยจิราย ุ(2537) ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมวา่ การใหป้ระชาชนมี
ส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจด าเนินการ การปฏิบติัการและผลประโยชน์ของการพฒันานั้นๆ การมี
ส่วนร่วมในการพฒันานั้นเป็นการกระตุน้ให้ประชาชนตระหนกัถึงสถานการณ์ของเขา ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงภายการก าหนดและการด าเนินการของประชาชนเอง เปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบเร่ืองต่างๆ ซ่ึงมีผลกระทบถึงตวัประชาชนเอง ผูน้ าการเปล่ียนแปลงตอ้งยอมรับใน
ความสามารถของประชาชนเป้าหมายวา่สามารถพฒันาได ้ถา้โอกาสและช้ีแนะในทางท่ีถูกตอ้ง 
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 สุภางค์ (2533) อา้งโดย จิรายุ (2537) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเขา้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น วางแผนการตดัสินใจด าเนินการ การติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมอาจเป็นการเขา้
ร่วมโดยตรง หรือสนับสนุนให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วม โดยผูท่ี้เขา้ร่วมอาจอยูใ่นฐานะผูก้ระท า (Actor) หรืออยู่
ในฐานะผูรั้บผลประโยชน์ (Beneficiary) จากสภาพปัญหาท่ีไดก้ล่าวมาพอสังเขป ไดน้ าไปสู่การสรุป
ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตน ใน
การจดัการควบคุมการใชก้ระจายทรัพยากรและปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูใ่นสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมตามความจ าเป็นอยา่งสมศกัด์ิศรี ในฐานสมาชิกและไดพ้ฒันาความรู้
และภูมิปัญญาซ่ึงแสดงออกมาในรูปของการตดัสินใจก าหนดชะตาชีวิตของตนอยา่งเป็นตวัเอง 

 วิรัช (2530: 61) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า คือ “กระบวนการท่ีส่งเสริม ชักน า
สนบัสนุน และสร้างโอกาสให้ชาวบา้นทั้งในรูปของส่วนบุคคล และกลุ่มคนต่างๆ ให้ไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม กิจกรรมหน่ึงหรือหลายกิจกรรม โดยจะตอ้งเป็นไปด้วยความสมคัรใจ 
มิใช่เขา้มาร่วม เพราะการหวงัรางวลัตอบแทน และท่ีส าคญัคือ การมีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
ชีวติ ความจ าเป็น ความตอ้งการ และวฒันธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนดว้ย” 

 นรินทร์ชัย (2538 : 19) ระบุว่าการมีส่วนร่วม คือ การให้ประชาชน เข้ามาเก่ียวข้องใน
กระบวนการตดัสินใจ กระบวนการด าเนินโครงการและร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพฒันา 
นอกจากน้ียงัเก่ียวขอ้งกบัความพยายามท่ีจะประเมินผลโครงการนั้นๆ 

 ปรัชญา (2528: 5) ไดใ้ห้ค  านิยามความหมายของการมีส่วนร่วมวา่ เป็นการท่ีประชาชนไดเ้ขา้มา
มีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยการใชค้วามพยายาม หรือใชท้รัพยากรในส่วนของตนเองต่อกิจกรรม ซ่ึงมุ่งสู่การ
พฒันาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมตอ้งมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. ประชากรเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา 
2. ผูเ้ขา้ร่วมไดใ้ช้ความพยายามบางอย่างส่วนตวั เช่น ความคิด ความสามารถ แรงงาน 

หรือทรัพยากรบางอยา่ง เช่น เงินและวสัดุในการพฒันา 
โดยสรุปแลว้ ค าวา่ “participation” เป็นค าท่ีหมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัล่างๆ ของ
สังคม ซ่ึงแต่เดิมไม่เคยมีสิทธ์ิมีเสียงในการพฒันาแต่อยา่งใด บดัน้ีมีผูเ้ห็นความส าคญั และปรารถนา
จะใหเ้ขา้มามีสิทธ์ิมีเสียงในการก าหนดชะตาชีวติของตนเอง มิใช่เป็นผูถู้กกระท าแต่ฝ่ายเดียว 

นรินทร์ชยั (2543: 21) ไดแ้บ่งระดบัการมีส่วนร่วมตามแนวทางการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
ไวด้งัน้ี  

1. ร่วมคน้หาปัญหาของตนใหเ้ห็นวา่ส่ิงใดท่ีเป็นปัญหา-รากเหงา้ของปัญหา 
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2. วางแผนแกไ้ขปัญหาเป็นเร่ือง 
3. ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่างๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีวางแผนนั้น 
4. ร่วมพฒันาเทคโนโลยท่ีีจะน ามาใช ้
5. ร่วมด าเนินการแกไ้ขปัญหานั้นๆ 
6. ร่วมติดตามการด าเนินงาน และประเมินผลการด าเนินงาน 
7. ร่วมรับผลประโยชน์ หรือร่วมเสียผลประโยชน์ จากการด าเนินงาน 

นนท ์(2543: 56) ไดแ้บ่งระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้3 ระดบั ตามขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมดงัต่อไปน้ี 

1. ระดบัท่ีประชาชนไม่มีส่วนร่วม จดัเป็นขั้นตอนท่ีรัฐเป็นผูก้  าหนด (คิดให้แทน) หรือ
รัฐเป็นผูจ้ดัการให ้

2. ระดบัท่ีประชาชนท่ีมีส่วนร่วมปานกลาง โดยให้ประชาชนเขา้ร่วมไดบ้างส่วน เช่น 
เป็นท่ีปรึกษา เขา้เป็นกรรมการ และประชาชนไดรั้บการปรึกษา 

3. ระดบัท่ีประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน ในระดบัน้ี ประชาชนและรัฐมีส่วนร่วมเท่ากนั 
โดยถือวา่ประชาชนในฐานะเป็นหุน้ส่วน ประชาชนสามารถ “ควบคุมบางส่วน” ได ้โดยประชาชนคือ
ผูก้  าหนดส่ิงท่ีตอ้งการ และร่วมกนัจดัการ 

Cohen and Uphoff (1977) อ้างในเอกธิชัย (2544) กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่า โดยทัว่ไปหมายถึง ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ว่า จะท า
อะไร ควบคู่ไปกบัการน ากิจกรรมนั้นๆ ไปปฏิบติั (Implementation) และการมีส่วนร่วมในเร่ืองของ
ผลประโยชน์ (Benefits) และการประเมินผล (Evaluation) กิจกรรมโดยท่ีผลประโยชน์นั้นเป็นผลมา
จากปฏิบติั และเป็นตวัก าหนดให้มีการประเมินผล นอกจากน้ีก็จะมีผลสะทอ้นกบั (Feedback) จาก
การประเมินผลและการปฏิบติักลบัสู่การตดัสินใจดว้ย 

Merril-Sand D.,D(1989 : 9-10) ระบุว่าในการมีส่วนร่วมทางการวิจยัเพื่อเผยแพร่เทคโนโลย ี
โดยเฉพาะทางการเกษตรนั้น เกษตรกรอาจมีส่วนร่วมไดใ้น 4 ระดบั คือ 

  1.เกษตรกรมีส่วนร่วม โดยมีสัญญาให้เช่าท่ีดิน-แรงงาน เพื่อนกัวจิยัใชท้ดลอง (Contract 
Participation) ท าให้เกษตรกรอาจได้มาใช้แรงงานตนเองในการเตรียมดินหรือในการดูแลผลผลิต
ระหวา่งการทดลองท่ีมาด าเนินการในท่ีดิน-แปลงเกษตรกร ก็นบัวา่เกษตรกรพอไดมี้ส่วนร่วมดว้ยบา้ง 
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2. เกษตรกรมีส่วนร่วมในการตอบค าถามเพื่อให้ข้อมูล เชิงคนไข้เม่ือแพทย์ซักถาม 
(Consultative Participation) วิธีน้ีเกษตรกรมีโอกาสพบนักวิจยับ้าง (เดิมมกัพบเฉพาะนักส่งเสริม
การเกษตรเท่านั้น) นกัวิจยัก็ซักถามปัญหาแลว้หาทางแกไ้ขให้เหมือนคนไขท่ี้ไปรับการตรวจอาการ
จากแพทย ์หรือ ในงานการพฒันาผลิตภณัฑ์ทางอุตสาหกรรมก็จะมุ่งสอบถามจากลูกคา้เพื่อทราบ
ปัญหาความตอ้งการ แลว้จึงออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ มาสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

3. เกษตรกรมีส่วนร่วมเสมือนเป็นผูร่้วมวิจยั (Collaborative Participation) กรณีน้ีให้
ค  านึงถึงเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมวิจยัด้วย ว่าเขาควรตอ้งมีโอกาสเลือกส่ิงท่ีจะทดลอง และวางแผนการ
ทดลองในแปลงของเขาเองในงานวิจยัทางการเกษตร จะพบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในระดบัน้ี 
ประมาณ 1 ใน 3 ของงานวจิยัทั้งหมดในช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2533 เป็นตน้มา 

4. เกษตรกรมีส่วนร่วมวิจยั เสมือนเพื่อร่วมวิชาชีพ (Collegiate Participation) การมีส่วน
ร่วมเช่นน้ี เป็นวิธีการท่ีนักวิจยัพยายามจะร่วมสร้างความเข้มแข็งแก่งานวิจยั และงานพฒันาแก่
ทอ้งถ่ินชนบทท่ีย ัง่ยืน แต่อยู่บนความเสมอภาค คลา้ยเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกนั วิธีการน้ีหากนกัวิจยั
ท าไดจ้ะเป็นเร่ืองท่ีดีมมาก คลา้ยกบัแทนท่ีจะจบัปลาให้ชาวบา้น แต่เป็นการร่วมกบัชาวบา้นจบัปลา 
เป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั เพราะเม่ือชาวบา้นพฒันาความรู้และทกัษะ
งานวจิยัของตนข้ึนมาพอจะยอมรับไดท้างวทิยาศาสตร์ ก็เป็นความส าเร็จย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

2.4 ทฤษฎเีกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 

ถิรยทุธ (2534) แบ่งทฤษฎีการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 

1. ทฤษฎีความเป็นผูแ้ทน (Repersentative) ทฤษฎีน้ีเน้นความเป็นผูแ้ทนของผูน้ า และ
ถือวา่การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง และหรือถอดถอนผูน้ าเป็นเคร่ืองหมายท่ีจะให้หลกัประกนักบัการ
บริหารงานท่ีดีอยา่งไรก็ตามทฤษฎีน้ีเนน้เฉพาะการวางโครงสร้างสถาบนัเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการให้ผู ้
ตามเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้ น เช่น การเลือกตั้ งทั่วไป การเลือกตั้งโดยคะแนนลับและการประชุม
ปรึกษาหารือประจ าปี จะเห็นไดว้่าการมีส่วนร่วมตามนยัของทฤษฎีน้ีมิไดเ้ปิดโอกาสให้ผูต้าม ไดเ้ขา้
มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจขององคก์รอยา่งแทจ้ริง ผูมี้ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ 
บรรดาผูน้ าต่างๆ ท่ีเสนอตวัเขา้มาสมคัรรับเลือกตั้ง  

2. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ตามแนวคิดของ
ทฤษฎีน้ี การมีส่วนร่วมมีวตัถุประสงค์ไม่เฉพาะแต่การเข้าไปพิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนผูน้ า
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เท่านั้นแต่ยงัรวมไปถึงการเขา้ไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ยิ่งกวา่นั้นทฤษฎีน้ี ยงั
มองการมีส่วนร่วมเป็นการศึกษา และพฒันาการกระท าทางการเมืองและสังคมท่ีมีความรับผดิชอบ 

ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ 
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุและปัญหาของประชาชน เน่ืองจาก

ประชาชนผูป้ระสบปัญหาบ่อยรู้ปัญหาของตนเองไดดี้ท่ีสุด มิใช่ขา้ราชการหรือนกัพฒันา 

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเห่าน้ี เพราะโดย
พื้นฐานความเป็นจริงแลว้ จะเลือกกลยุทธการพฒันา ควรจะเป็นประชาชน เพื่อจะสามารถก าหนด        
กลยทุธใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัทรัพยากรและศกัยภาพของชุมชน 

3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน ซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็น
เจา้ของกิจกรรม และผลงานท่ีปรากฏ 

4.การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เพื่อคน้หาขอ้ดีและขอ้บกพร่อง เพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขการท างานใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

วนัรักษ์ (2531 : 11-14) ได้อธิบายถึงกระบวนการพัฒนาชนบท โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอยา่งแทจ้ริง มี 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน เพื่อน าไปสู่การคน้ปัญหาและความ
ตอ้งการแท้จริง (Real Need) ของชุมชนตลอดจนจดั ล าดบัความส าคญัของปัญหาและการคดัเลือก
ปัญหาท่ีจะแกไ้ขตามล าดบัก่อนหรือหลงัซ่ึงปัญหาเหล่าน้ี คนภายนอกหรือนกัพฒันาชนบทจะเป็น
ผูน้ ากระตุน้ให้ชาวชนบทท่ีอยู่กบัปัญหาและรู้ปัญหาของตนเองดีกว่าคนอ่ืน ให้เกิดความเขา้ใจและ
ยอมรับอยา่งแทจ้ริง 

2. การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เม่ือจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา
แลว้ ต่อไปคือการสืบสาวและแยกสาเหตุของปัญหาท่ีลงความเห็นแลว้วา่เป็นปัญหาล าดบัความส าคญั
อนัดบัแรก การทราบสาเหตุของปัญหาก็เพื่อใหแ้กไ้ขนั้นตรงจุด 

  3. การมีส่วนร่วมในการคดัเลือกวิธี และการวางแผนในการแก้ไขปัญหา การแก้ไข
ปัญหาแต่ละอย่าง อาจแก้ได้หลายวิธีอาจมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน หลงัจากได้ทราบขอ้ดีและ
ขอ้เสียต่างๆ แลว้ ประชาชนจะเป็นฝ่ายตดัสินใจวา่จะเลือกวธีิไหนดี 
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  4. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน ถึงแมว้า่ชาวชนบทมีฐานะยากจนและขาด
แคลนทรัพยากร แต่ชาวชนบทก็มีทรัพยากรท่ีสามารถมีส่วนร่วมในการลงทุน และร่วมด าเนินงานได ้
อยา่งนอ้ยชาวชนบทก็ยงัมีแรงงานของตนท่ีสามารถเขา้ร่วมได ้และบางแห่งนอกจากแรงงานแลว้ชาว
ชนบทจะสามารถเขา้ร่วมทางการเงินในกิจกรรมบางอยา่งได ้การร่วมลงทุนและลงแรงหรือมีบทบาท
หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง จะท าให้ชาวชนบทรู้จักคิดถึงต้นทุนแลผลได้ต่างๆ และมีความสนใจ
ระมดัระวงัผลประโยชน์ 

  5. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล การติดตามผลมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาให้
ทราบถึงความกา้วหนา้และสัมฤทธิผลของการด าเนินในกิจกรรมดา้นต่างๆ การส่วนร่วมในขั้นตอนน้ี
แบ่งออกได ้2 กรณี คือ กรณีแรก โครงการท่ีรับผิดชอบโดยหน่วยงานและกรณีท่ีสอง คือ กิจกรรม
พฒันาชนบทท่ีด าเนินการโดยชาวบา้น 

สุภาวงค ์จนัทวานิช (2546) กล่าวเสริมแนวคิดของ Uphoff วา่การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจ
พิจารณาไดจ้ากพฤติกรรมในขั้นตอนต่างๆ คือ  

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ทั้ งน้ีสอดคล้องกับ WHO/UNICEF (1978) อ้างใน กมลสร (2544) ท่ีได้เสนอรูปแบบของ
กระบวนการมีส่วนร่วมไว ้4 ขั้นตอน คือ  

1. การวางแผน ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จดัล าดบัความส าคญั 
ตั้งเป้าหมาย ก าหนดการใชท้รัพยากร ก าหนดวิธีการติดตามผล และประการส าคญั คือ ตอ้งตดัสินใจ
ดว้ยตนเอง 

2. การด าเนินกิจกรรม ประชาชนตอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และบริหารการใช้
ทรัพยากร มีความรับผดิชอบในการจดัสรรควบคุมทางการเงิน 

3. การใชป้ระโยชน์ โดยประชาชนตอ้งมีความสามารถในการน าเอากิจกรรมมาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ได ้
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4. การไดรั้บประโยชน์ โดยประชาชนตอ้งไดรั้บการแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนใน
พื้นฐานท่ีเท่าเทียมกนั 

สุรินทร์ (2536) ไดท้  าการศึกษาลกัษณะของการมีส่วนร่วมและไดแ้บ่งลกัษณะของการมี
ส่วนร่วมออกเป็น 5 ลกัษณะดงัน้ี 

1. มีส่วนร่วมประชุม 
2. มีส่วนร่วมบริจาคเงิน 
3. มีส่วนร่วมเป็นสมาชิก 
4. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
5. มีส่วนร่วมเป็นผูน้ า 

อคิน (2531) อา้งใน ทศพร (2538)  ไดก้ล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการพฒันา 
ซ่ึงเป็นการวดัเชิงคุณภาพออกเป็น 5 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 การมีส่วนร่วมในขั้นการริเร่ิมการพฒันา ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนตลอดจนมีส่วนร่วมในการก าหนด
ความตอ้งการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการ 

ขั้นตอนท่ี 2 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการ
ด าเนินงานตลอดจนก าหนดทรัพยากร และแหล่งทรัพยากรท่ีจะใช ้

ขั้นตอนท่ี 3 การมีส่วนร่วมในขั้นการด าเนินการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสร้างประโยชน์ โดยการสนับสนุนทรัพยากร วสัดุอุปกรณ์ และแรงงาน หรือเข้าร่วม
บริหารงาน ประสานงาน และการด าเนินการของความช่วยเหลือจากภายนอก 

ขั้นตอนท่ี 4 การมีส่วนร่วมในขั้นการรับผลประโยชน์จากการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บจากการพฒันา หรือยอมรับผลประโยชน์อนั
เกิดจากการพฒันาทั้งดา้นวตัถุและจิตใจ 

ขั้นตอนท่ี 5 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนประเมินผลการพฒันา เป็นขั้นตอนท่ีประชาชนเขา้
ร่วมประเมินว่า การพฒันาท่ีไดก้ระท าไปแลว้นั้นส าเร็จตามวตัถุประสงค์เพียงใด ซ่ึงในการประเมิน
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อาจปรากฏในรูปของการประเมินย่อย เป็นการประเมินผลเป็นระยะๆ หรือกระท าในรูปของการ
ประเมินผลรวม ซ่ึงเป็นการประเมินผลสรุปยอดรวม 

ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันา การตดัสินใจ เป็นส่วนส าคญัท่ีจะตอ้ง
เปิดโอกาสให้ประชาชนไดก้ระท าการตดัสินใจ ในการด าเนินกิจกรรมพฒันา จึงจะถือว่าเป็นการมี
ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง เพราะเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของประชาชน/องคก์รชุมชนให้มี
ความเขม้แข็ง สามารถก าหนดความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในการแกปั้ญหาของชุมชนดว้ยตนเองได ้ทั้งน้ี 
ในทางปฏิบติันั้น ประชาชนอาจไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพราะมีขอ้จ ากดัหลายประการ 

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม มีวธีิการดงัน้ี Rogers (1986) อา้งโดย โกวทิย ์(2539:7) 

1. โครงการท่ีจดัตั้งข้ึนนั้น จะตอ้งแสดงให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ จะสนองความตอ้งการ
ของบุคคลไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2. จะตอ้งใหก้ลุ่มเป้าหมายนั้น ไดมี้ส่วนร่วมในการัดสินใจแกปั้ญหาต่างๆใหม้ากท่ีสุด 
3. การตดัสินใจหรือความคิดเห็น จะตอ้งเป็นกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ และไม่ขดัแยง้ต่อ

ความเช่ือต่างๆ ในชุมชนนั้น 
 

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory  Learning : PL) 

การจดัการเรียนการสอนในอดีต พบว่าการเรียนการสอนเน้นการสอนหนังสือมากกว่าท่ีจะ
พฒันาผูเ้รียน มีการส่ือสารทางเดียวจากผูส้อน ผูเ้รียนถูกก าหนดให้ปฏิบติัตาม โดยไม่มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ (passive learning) จึงท าให้ผูเ้รียนมีคุณสมบติัไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความสามารถเชิง
วิเคราะห์ วิจารณ์ ปัจจุบันจึงได้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์การเรียนการสอน โดยเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและเนน้กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดอยา่งมีเหตุผล มีการ
ใชก้ระบวนการกลุ่ม เรียกวา่ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (ศิริรัตน์, 2541)  

 การจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แบ่งไดเ้ป็น 8 ขั้นตอน (วราลกัษณ์ ไชยทพั, 2544) 
ดงัน้ี 

1. ประเมินปัญหาความต้องการของผู้เข้าร่วม เป็นขั้นตอนแรกเร่ิมท่ีส าคญัของการ
จดัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินปัญหาและความตอ้งการจะเป็นขอ้มูลส าคญั
ในการออกแบบกระบวนการท่ีข้ึงความสนใจและลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วม ในขั้นน้ีจ  าเป็นตอ้ง
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ด าเนินการเพื่อให้ไดข้อ้มูลพื้นฐาน (background) ของผูเ้ขา้ร่วม ประสบการณ์การท างาน ความสนใจ
หรือปัญหาและศึกษาถึงธรรมชาติหรือลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้ขา้ร่วมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ออกแบบกระบวนการท่ีสอดคลอ้งเหมาะสม 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดวตัถุประสงค์จะเป็นส่ิงท่ีช่วยก าหนดขอบเขตของ
การเรียนรู้ ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในส่วนท่ีถูกวิเคราะห์ร่วมกนัวา่เป็นความจ าเป็นของการัด
การเรียนรู้วา่ตอ้งการใหเ้กิดอะไรบา้งในเวลาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีอยู ่

3. เลือกก าหนดเนื้อหาและจัดล าดับเนื้อหา เน้ือหาของการจดัการเรียนรู้จะเลือกและ
ก าหนดข้ึนมาวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ในแต่ละวตัถุประสงคจ์ะน ามาวิเคราะห์ ก าหนดเน้ือหาของ
การเรียนรู้และมักได้เน้ือหาหลายประเด็น ดังนั้ นควรมีการเลือกก าหนดเน้ือหาท่ีส าคัญและจัด
เรียงล าดบัใหส้อดคลอ้งต่อผูเ้ขา้ร่วมตามเวลา และเง่ือนไขต่างๆ มีอยู ่

4. เลือกวิธีการในการจัดการเรียนรู้ วิธีการจดัการเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่ผล
การเรียนรู้ท่ีดี โดยเฉพาะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมท่ีเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ ควรให้ความส าคญัและพิจารณาเลือกวิธีการท่ีค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมและการไดล้งมือท าเองของผูเ้ขา้ร่วมเป็นส าคญั 

5. จัดท าโครงการจัดการเรียนรู้ หลังจากท่ีได้ข้อมูลต่างๆ ตามขั้นตอนการวางแผน
ออกแบบกระบวนกรทั้งหมกแล้ว ขั้นตอนการเตรียมการท่ีส าคญัคือ การจดัท าเป็นโครงการจดัการ
เรียนรู้โดยการน าข้อมูลต่างๆ มาเรียบเรียงเขียนเป็นโครงการ ซ่ึงควรประกอบด้วยข้อมูลท่ีได้จก
ขั้นตอนท่ี 1-4 รวมทั้ งแผนงานในช่วงจัดกระบวนการและวางแผนการติดตามสนับสนุนและ
ประเมินผลหลงักระบวนการ 

6. การออกแบบจัดท าหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ เป็นขั้ นตอนส าคัญท่ี
เปรียบเสมือนเข็มทิศและแผนท่ีการเดินทางท่ีจะน าพาการเรียนรู้คร้ังนั้ นให้เป็นไปตามส่ิงท่ี
ตั้งเป้าหมายไส้โดยการออกแบบรายละเอียดของกระบวนการ แต่ละเน้ือหาให้เห็นถึงขั้นตอน วิธีการ 
เวลา เคร่ืองมือ ส่ือต่างๆ ตลอดจนการแบ่งบทบาท ซ่ึงจ าเป็นตอ้งใหผู้เ้ขา้ร่วมไดมี้ส่วนร่วมดว้ย 

7. จัดกระบวนการเรียนรู้ขั้นตอนน้ีเป็นช่วงท่ีตอ้งด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ ซ่ึง
เป็นบทบาทส าคญัของผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้ท่ีตอ้งทราบบทบาทของตนเองและผูเ้ขา้ร่วมการเรียนรู้ 

8. ประเมินผลและติดตามสนับสนุนในการจดัการเรียนรู้จะมีการประเมินผลก่อน-
ระหว่าง-ส้ินสุด และหลงักระบวนการผา่นไประยะหน่ึงท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งเม่ือส้ินสุดกระบวนการ
เรียนรู้แลว้ ควรมีการติดตามผลและการสนบัสนุนใหผู้เ้ขา้ร่วมไดน้ าผลการเรียนรู้ไปใชอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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จะเห็นไดว้า่ กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการเรียนรู้ท่ีน าหลกัการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
กบัการใช้ประบวนการกลุ่มมาประยุกต์ใช้ในเน้ือหาหรือกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ จึงเป็นกิจกรรมท่ี
เหมาะสมของการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นผู ้อ  านวยความสะดวก ช่วยเหลือในการท ากิจกรรม
กลุ่มใหป้ระสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 

2.5 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ธญัวรัตม ์(2548) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัล าพูน พบว่า รายไดร้วมทั้งครอบครัว ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุ การมีส่วนร่วมของเกษตรกร และประสบการณ์ในการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุมี
อิทธิพลทางบวกต่อปริมาณผลผลิต และระดบัความส าเร็จก็เพิ่มข้ึนตาม 

นิตยา (2543) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 ท่ีเกษตรกรผลิต
ให้ศูนย์ขยายพนัธ์ุพืชท่ี 7 จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ (ความงอก 
ความช้ืน และพนัธ์ุปน) ไดแ้ก่ เพศ อายุขอเกษตรกร ประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ และการเก็บ
เก่ียวโดยใชแ้รงงานคน 

บารมี (2541) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประมงหมู่บา้น อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มผู ้ได้รับการสัมภาษณ์มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นการมีส่วนร่วมในการประสานงานและประชาสัมพนัธ์ การปรึกษาหารือกับเพื่อน
เกษตรกร และการมีส่วนร่วมในการเล้ียงปลาตามล าดบั 

ภาคภูมิ (2548) ไดศึ้กษาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนเกษตรกร จงัหวดั
เชียงใหม่ พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในด้านการคิด การได้รับขอ้มูล
ข่าวสารการเกษตรมีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมดา้นการคิด ดา้นการวางแผน ดา้นการ
ท ากิจกรรม ดา้นการประเมินผล และในภาพรวม จ านวนแรงงานในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางการวางแผน สมาชิกสถาบนัเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมดา้นการประเมินผล ส่วนความรู้เก่ียวกบัโรงเรียนเกษตรกรมีความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมดา้นการคิด ดา้นการประเมิน และในภาพรวม 

ภัทรา (2545) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลในจงัหวดัล าปาง พบว่า การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการ
ด าเนินงานของศูนยถ่์ายทอดฯ มีความสัมพนัธ์กบัการไดรั้บการถ่ายทอดกิจกรรม และมูลเหตุจูงใจ
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กรณีการตอ้งการแหล่งน ้ า ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีเพื่อแกไ้ขปัญหาการด าเนินงาน
ของศูนยมี์ความสัมพนัธ์กบัต าแหน่งทางสังคมและการไดรั้บการถ่ายทอดกิจกรรม ในส่วนของการมี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์มีความสัมพนัธ์กบัมูลเหตุจูงใจกรณีการตอ้งการแหล่งน ้ า ในส่วนของการมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ มีความสัมพนัธ์กับประโยชน์ท่ี
เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บจากการถ่ายทอดความรู้ และมูลเหตุจูงใจ กรณีท่ีเพื่อนบา้น และเจา้หนา้ท่ี
ชกัชวน รวมถึงการตอ้งการแหล่งน ้ า ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการขยายผลการด าเนินงานของ
ศูนยฯ์ มีความสัมพนัธ์กับอายุ เพศ รายได้ในครัวเรือนต าแหน่งทางสังคม ปีท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมกับ
ศูนย์ฯ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม และมูลเหตุจูงใจกรณี เจ้าหน้าท่ีชักชวนความ
ต้องการปรับเปล่ียนระบบการผลิต ต้องการแหล่งน ้ าและปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  

วรันธร (2548) ไดศึ้กษาผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรม
การใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกร ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัการใชส้ารเคมีก าจดั
ศตัรูพืช และมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูพืชท่ีถูกตอ้งมากยิ่งข้ึนรวมถึงการไดสิ้ทธิพิเศษใน
ชุมชนดา้นต่างๆ 

สุพฒัน์ (2546) ได้ศึกษาการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วของสมาชิกสหกรณ์ ในอ าเภอพร้าว จงัหวดั
เชียงใหม่ พบวา่ ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัวิธีการปฏิบติัในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว คือ การติดต่อกบั
เกษตรกรรายอ่ืน ประสบการณ์การฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วและ
รายไดจ้ากการขายเมล็ดพนัธ์ุขา้วซ่ึงสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีตน้ทุนการผลิตสูงจะมีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งสูง
กว่าสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีต้นทุนการผลิตต ่า ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า สภาพทางเศรษฐกิจของสมาชิก
สหกรณ์แต่ละบุคคล กล่าวคือ ผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดี มกัจะมีการลงทุนด้านปัจจยัการผลิตใน
ส่วนของวสัดุการเกษตร การจา้งแรงงานสูงกวา่ ผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจดอ้ยกวา่ 

เหนือ (2552) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการด าเนินงานโครงการเกษตรวิชญา 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าในภาพรวมเกษตรกรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา    
อยูใ่นระดบัปานกลางโดยแยกประเด็นอนัประกอบดว้ย การมีส่วนร่วมในการวางแผนอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีส่วนร่วมในการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และมีส่วนร่วมในการไดรั้บผลประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก 


