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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญา สภาพการอนุรักษ์ และการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาเกษตรกร 
สวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี  เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาและแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
เพื่อการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) พื้นที่ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พื้นทีต่ าบลบางเตย และต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ได้แก่ ระดับปัจเจก ประกอบด้วย เกษตรกร ผู้อาวุโส ลูกหลานของชาวสวนส้มโอ ประชาชน ระดับกลุ่ม
องค์กร ประกอบด้วย ตัวแทนนายอ าเภอ เกษตรอ าเภอ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้าน ครู 
กลุ่มเครือญาติ และกลุ่มเกษตรกร ระดับเครือข่ายทางวิชาการ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด เกษตรจังหวัด  
ผู้ค้าส้มโอ เครือข่ายทางวิชาการ จ านวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ 
เชิงลึก การวิเคราะห์สถานการณ์ การถอดบทเรียนแบบชุมชนนักปฏิบัติ และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ภูมิปัญญาของเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ า 
นครชัยศรี ด้านคุณค่า ทัศนคติ และความเช่ือ ส้มโอคือความอุดมสมบูรณ์ ความมีสุขภาพดี ด้านวิถีการท ากิน  
เป็นการเรียนรู้ภูมิประเทศเพื่อท าสวนส้มโอให้สอดคล้องกับอากาศและสภาพดิน และส้มโอคือการอยู่ร่วมกันและ
ระบบนิเวศวิทยาที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของชาวสวน 2) สภาพของการอนุรักษ์ และการด ารงอยู่ของ 
ภูมิปัญญาเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี ได้แก ่ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางปัญญาที ่
สืบทอดแบบรุ่นต่อรุ่น ด้านคุณค่าความส าคัญของวิถีเกษตรกร ได้แก่ ระบบนิเวศวิทยา และส านึกความเป็นชาวสวน
ส้มโอ ด้านการด ารงอยู่ ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาให้สามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลง 3) แนวทางการจัดการตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี ได้แก่  
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแบบเรียนรู้ไปปรับใช้ไป การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สามารถปรับตัวและพัฒนาทั้งต่อ
ชุมชนและกลไกภายนอก 4) แนวทางการอนุรักษ ์ฟื้นฟู เพื่อการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่น้ านครชัยศรี ได้แก่ การฟื้นฟู ตามแนวทางที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ การประยุกต์ เป็นการผสมผสานความรู้เก่า 
และใหม่เพื่อสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ การสร้างใหม่ การคิดค้นรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สวนส้มโอสามารถด ารงอยู่
ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
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ABSTRACT 

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 district of Nakhonpathom. Key informants were divided 
into three levels: individual level including farmers, elders, farmers’ children; general level 
comprising people who live in this area; node level, namely, district agents, district 
agriculturalists, members of Subdistrict Administrative Organization, village headmen, teachers, 
relatives, and farmer groups; and the network level which included provincial governor, 
provincial agriculturalists, pomelo merchants, and academics in total 60 people. The tools of 
this study were focus group discussion, in-depth interviews, SWOT analysis, lessons learned, 
community of practice and participant observation. The data used a content analysis 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 
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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. 
 

Keywords :  Local Wisdom / Conservation / Revival /  
                 Way of Life of Pomelo Farmers in Nakhon Chaisri River 
 

ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
 จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเกษตรกรรมของประเทศ และเป็นอู่อารย
ธรรมส าคัญทีม่ีประวตัิความเป็นมายาวนานในแผ่นดินสุวรรณภูมิ พืน้ท่ีจังหวัดนครปฐมเป็นท่ีราบลุ่มทีด่อน  
ส่วนท่ีราบลุม่บรเิวณแม่น้ านครชัยศรี ได้แก่ ท้องที่อ าเภอนครชัยศรี สามพราน และบางเลน มีความอุดมสมบูรณ์ 
เกษตรกรรมจึงเป็นอาชีพส่วนใหญข่องคนแถบนี้ ส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรีเป็นผลไม้ที่มีช่ือเสยีงของจังหวัด
นครปฐม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในอ าเภอสามพรานมีพื้นท่ีและรายได้จากการปลูกส้มโอมากท่ีสุดในจังหวดันครปฐม 
โดยมีพื้นที่ปลูกส้มโอทั้งหมด 5,346 ไร่ มีความเป็นสังคมเกษตรกรที่หาเลี้ยงครอบครัวจากการปลูกส้มโอเป็น
อาชีพหลัก Nakhon Pathom Provincial Agricultural Office, (2009) Nartvaranant, P., et al. (2009, 
p.5) กล่าวว่า ส้มโอเป็นผลไม้เศรษฐกิจท่ีสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย แต่มีช่ือเสยีงมากอยูท่ี่จังหวัด
นครปฐม โดยเฉพาะอ าเภอสามพรานและนครชัยศรี สามารถปลูกสม้โอมีรสชาติดมีากเป็นที่รูจ้ักของคนท่ัวไป 
โดยพันธ์ุที่ไดร้ับความนยิมและเปน็ท่ีต้องการของตลาดต่างประเทศ ได้แก่ พันธุ์ทองดี และขาวน้ าผึ้ง นอกจากน้ัน
ส้มโอนครชัยศรไีด้รบัการขึ้นทะเบยีน “ผลไม้บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)” จากกรมทรัพยส์ินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ นับว่าเป็นการรับประกันถึงรสชาติและถิ่นก าเนิดไดเ้ป็นอยา่งดี อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงผลการ
พัฒนาประเทศท่ีผา่นมาไม่ได้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยเท่าท่ีควรท าให้เกดิปัญหาและภาวะวิกฤต
นานาประการ วิถีเกษตรสวนสม้โอลุ่มแม่น้ านครชัยศรีกไ็ดร้ับผลกระทบจากการพัฒนาหลายประการ ได้แก่ 
ปัญหาความนยิมลดลงเนื่องจากในปัจจุบันพ้ืนท่ีการผลิตส้มโอได้กระจายไปท่ัวทุกภาคของประเทศไทย มีผู้น าส้ม
โอจากแหล่งอ่ืนมาขายอาศัยชื่อสม้โอนครชัยศรี มีการเอารัดเอาเปรยีบในด้านการซื้อขาย ช่ือเสียงของส้มโอนคร
ชัยศรีถูกท าลายเพื่อการค้าก าไร เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นท่ีให้ผลเร็ว ใช้ที่ดินจัดสรรเป็นท่ีอยู่อาศัยมากข้ึน 
ท าให้พื้นที่ปลูกส้มโอลดลงจ านวนมาก ปัญหาน้ าเสียท าใหเ้กษตรกรขาดความมั่นใจท่ีจะพัฒนาสวน ปุย๋ สาร
ก าจัดศัตรูพืชรวมถึงค่าแรงการเกษตรมีราคาสูง ขาดการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปญัหาภยัอุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี จากเหตุการณ์อุทกภัยในป ีพ.ศ. 2554 สวนส้มโอเป็นหนึ่งในพื้นที่
เกษตรที่ได้รับผลกระทบอย่างหนกั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในจังหวัดนครปฐม ความเสียหายที่เกิดขึ้นรุนแรง เช่น   
ในอ าเภอสามพรานซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกส้มโอกว่า 80% ของจังหวัดนครปฐมนั้นน้ าได้ท่วมสวนส้มโอไปท้ังหมด   
The Thailand Research Fund (TRF), (2011, p.3) ด้วยเหตุดังกล่าวท าให้ส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรมีีโอกาส 
สูญพันธ์ุ และอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวท าให้เกษตรกรสวนสม้โอลุ่มแม่น้ านครชัยศรีไม่มีพันธ์ุสม้โอท่ีดีที่มี
คุณภาพมาเพาะปลูก การสืบทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องภมูิปัญญาวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ า 
นครชัยศรีมคีวามส าคัญอย่างยิ่งมผีลต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งยังเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
แต่จากปัญหาดังท่ีกล่าวมาพึงตระหนักว่าภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรซีึ่งเป็นวิถีเกษตรที ่
สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบรุุษเริม่เหลือน้อยลง ดังนั้น จึงเป็นประเดน็ท่ีผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาวิจยั เรื่อง 
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การศึกษาภูมิปญัญาและการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี เนื่องจากวิถีชีวิตชาวสวน 
ส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรีช่วยใหเ้กดิการเรียนรู้ เป็นฐานความรู้เพื่อน าไปศึกษาและพัฒนาประเทศ เป็นแหล่ง 
การเรยีนรู้จากภูมิปัญญา ท าให้คนในชุมชนเกิดการศึกษาเรยีนรูต้ลอดชีวิตอันจะท าให้วิถีชีวิตชาวสวนสวนส้มโอ
ลุ่มแม่น้ านครชัยศรดี ารงอยู่อย่างยัง่ยืน และเป็นแนวทางให้กับชุมชนอื่นในการสืบทอดและอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี 
 2. เพื่อศึกษาสภาพของการอนุรักษ์ และการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ า  
นครชัยศรี 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์  ฟื้นฟู เพื่อการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่น้ านครชัยศรี                  
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวจิัยปฏิบตัิการ

อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)  โดยมีวิธดี าเนินการวิจยั ดังน้ี 
1. ขอบเขตพื้นท่ีที่ศึกษา ได้แก่ ต าบลบางเตยและต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

เป็นพื้นที่ศึกษาเป็นการเจาะจงเลอืก (Purposive sampling) เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 
ท าสวนส้มโอ มีพื้นท่ีในการปลูกสม้โอมากท่ีสดุในจังหวัดนครปฐม และเป็นพ้ืนท่ีที่สวนส้มโอไดร้ับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ภยัพิบัติอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2554  

2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) มีจ านวนท้ังสิ้น 60 คน ประกอบด้วย  
   2.1 ระดับปัจเจกบุคคล ได้แก่ เกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี ผู้อาวุโส ผูเ้ชี่ยวชาญ ปราชญ์

ชาวบ้าน คนท้องถิ่น ลูกหลานของเกษตรกรสวนสม้โอลุม่แม่น้ านครชัยศรี ประชาชนท่ัวไปที่อาศัยในเขตต าบล
บางเตยและต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 40 คน 

   2.2 ระดับกลุ่มองค์กร ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญ กลุ่มเครือญาติของเกษตรกร
สวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี กลุม่เกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรีที่มสีวนส้มโออยูใ่นเขตตดิกนั จ านวน 
10 คน 

   2.3 ระดับเครือข่าย ประกอบดว้ย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เกษตรจังหวัด ผูค้้าและผู้ซื้อส้มโอ 
เครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสรมิวิชาการเกษตร กรมชลประทาน 
จ านวน 10 คน 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบประเมิน (Evaluation form)  
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก ่การสังเกต (Observation) การสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth 
Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การถอดบทเรียน (Lessons Learned) 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ น าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะหเ์ชิงเนื้อหา (Content Analysis) พร้อมท้ังใช้วิธี
ตรวจสอบแบบสามเสา้ (Triangulation) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลข้อมลู วิเคราะห์เชือ่มโยงประเด็น
ต่างๆ และสังเคราะห์เรียบเรียงเพือ่ตอบค าถามการวิจยั 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 24  ฉบับที่ 1  มกราคม - เมษายน  2561         ISSN 2408 - 0845
185

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาภูมิปญัญาของเกษตรกรสวนสม้โอลุม่แม่น้ านครชัยศรี  
จากการศึกษาพบว่าภมูิปัญญาของเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรไีด้มีพัฒนาการมาพร้อมๆ 

กับชุมชนลุ่มแม่น้ านครชัยศรี แตด่ว้ยบริบทของพื้นที่ที่เหมาะสมประกอบด้วยวิถีการด าเนินชีวิตที่มีการถ่ายทอด
แบบรุ่นสูรุ่่นไดส้ะท้อนให้วิถีชาวสวนส้มโอนครชัยศรีเป็นท่ีรู้จักแพรห่ลาย จากการศึกษาพบว่าภมูิปัญญาที่
สะท้อนผ่านองค์ประกอบของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีภูมิปัญญาและการด ารงอยู่ของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ า 
นครชัยศรีที่ส าคัญประกอบด้วย ดา้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ดา้นคุณค่า และด้านการด ารงอยู่ 
ด้านทุนทางสังคมและวัฒนธรรม   

การอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรตีั้งอยู่ในฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีกระบวนการสั่งสมและสบืทอดมาเป็นระยะเวลานาน ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นเรือ่งของ
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวสวนส้มโอนครชัยศรีและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ดังนี้ 

ประวัติศาสตร์ชุมชน ความเป็นชุมชนลุ่มแม่น้ านครชัยศรี ประกอบอาชีพเกษตรกรและท าสวนส้มโอที่ 
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นชาวจีนท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในบริเวณลุม่แม่น้ านครชัยศรี ไดส้ืบทอดการ 
ท าสวนส้มโอซึ่งเป็นผลไม้ที่ชาวจีนนิยมรับประทาน อีกท้ังยังเป็นผลไม้ที่ลูกหลานใช้ส าหรับการไหว้บรรพบุรุษใน
เทศกาลส าคัญๆ การพัฒนาปรับปรุง คัดเลือก การดูแล ท่ีมีอยา่งต่อเนื่องได้กลายเป็นภูมปิัญญาที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ของพื้นที ่

ระบบนิเวศวิทยาลุ่มน้ า ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นลุ่มน้ า เป็นจดุบรรจบของน้ าท่ีไหลมาจากทาง
ภาคเหนือน าตะกอนและแร่ธาตตุา่งๆ ประกอบกับเป็นรอยต่อระหวา่งน้ าทะเลหนุนซึ่งท าให้เกดิน้ ากรอ่ยท่ี
พอเหมาะส่งผลให้การปลูกส้มโอได้รสชาติที่ดี และเป็นที่ต้องการของคนโดยทั่วไป นอกจากนี้แล้ว ด้วยสภาพ 
ภูมิประเทศท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก การเดินทางที่เป็นไปอย่างสะดวกส่งผลให้การกระจายผลผลิตสม้โอ
และสินค้าอื่นๆ เป็นไปอย่างรวดเรว็ ชาวสวนมีรายได้ต่อเนื่อง  

ระบบเครือญาติ การมสีายสัมพันธ์ทางครอบครัว ความเป็นญาติพี่น้องภายในชุมชนซึ่งสืบต่อมาจาก
บรรพบุรุษ เป็นปจัจัยส าคัญทีส่่งเสริมใหภู้มิปญัญามคีวามต่อเนื่อง  

โครงสร้างชุมชน ภายใต้โครงสรา้งของชุมชนที่มีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและ
เชื่อมโยงท้ังชาวสวนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เกษตรต าบล สถาบันวิชาการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
การสนับสนุนทางวชิาการและงบประมาณที่มีต่อเนื่อง ส่งผลให้กระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีภูมิปญัญายังคง
ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง 

การเรยีนรู้ของชุมชน ด้วยสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ มีลกัษณะเป็นพลวัต เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ท้ังด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่จ าเป็น ระบบการตลาด ที่ต้องติดตามอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้ของชาวสวนอย่างต่อเนื่องและเป็นปจัจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้วิถีชาวสวนส้มโอสามารถด ารงอยู่ได้ 
 ด้านคุณคา่ 
 ความภาคภูมิใจต่ออาชีพชาวสวนส้มโอซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ใหก้ับครอบครัวแล้วยังถือว่าเป็น
อาชีพท่ีสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้สามารถด ารงอยู่ได้ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลให้วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ 
ลุ่มแม่น้ านครชัยศรสีามารถด ารงอยู่ได้ มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี ้
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ความตระหนักในคุณค่า ชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรยีังคงเชื่อมั่นและมีความภาคภมูิใจว่าส้มโอนครชัยศรีมี
รสชาติที่แตกต่างจากท่ีอื่น และเปน็ท่ีต้องการของประชาชนท้ังในและต่างประเทศ การดูแลและใส่ใจในการดูแล
เพื่อให้เกิดคุณภาพที่ดี รักษามาตรฐานท้ังด้านรสชาติและรูปลักษณ์ของส้มโอให้เป็นที่ต้องการของตลาดให้มาก
ที่สุด 
 ความมุ่งมั่นต่อวีถีชาวสวนส้มโอ แม้ว่าปัจจุบันลูกหลานท่ีจะรับช่วงตอ่ในการท าสวนส้มโอจะมีน้อย
เนื่องจากเห็นว่าเป็นอาชีพท่ีเหนื่อย แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มที่หลายๆ ครอบครัวได้มุ่งมั่นสนับสนุนใหลู้กหลาน 
สืบทอดการท าสวนส้มโอ เนื่องจากเห็นว่าเป็นอาชีพท่ีอิสระและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ ประกอบกับ 
มีเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่สนับสนุนการท าสวนส้มโอไดส้ะดวกขึ้น 
 ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่  ด้วยภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับเป็นพืชบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์
ที่ส าคัญของจังหวัด ส่งผลให้มีนโยบายและการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอกอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยส าคญัให้
วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรีสามารถด ารงอยูไ่ด้อย่างตอ่เนื่อง 
 ด้านการด ารงอยู ่
  ปัจจัยส าคญัของการด ารงอยู่ของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรีมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ
การจัดการตนเอง แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีทีส่ะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยสภาพบริบทของพื้นที่และการเปลีย่นแปลง
ทางภูมิอากาศ ความต้องการทางการตลาด ความเสี่ยงจากโรคแมลงศัตรูพืชที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เกษตรกรต้องมีการเรียนรู้และจัดการตนเองได้ในเบื้องต้น ทั้งการเรยีนรู้และเงินทุนในการบริหารจดัการ 
 รายได้ ความต้องการทางการตลาดที่มีอยู่ต่อเนื่องเป็นปัจจัยส าคัญให้เกษตรกรชาวสวนสม้โอยังคง
รักษาการท าสวนส้มโอให้ด ารงอยูไ่ด้ นอกจากน้ีแล้วการท าสวนสม้โอยังสามารถปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อสร้าง
รายได้เพิ่มเติมอีกด้วย 
 กระบวนการถ่ายทอด ปัจจัยส าคญัของการอนุรักษ์และฟื้นฟูคือกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การท างานให้ลูกหลาน แม้ว่าปัจจบุันความรู้ทางวิชาการจะสามารถศึกษาเพิ่มเตมิได้ แต่การเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติและทักษะต่างๆ จากประสบการณต์รง ยังคงเป็นสิ่งส าคัญในกระบวนการถ่ายทอดให้กับผูร้ับช่วงต่อ 
 นโยบายภาครัฐ ด้วยส้มโอเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสรา้งรายได้ให้กับประเทศ การสนับสนุนจากภาครัฐ 
ทั้งด้านกลไกการตลาด ภาควิชาการ การสนับสนุนดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน ถนน หนทาง ระบบคลองสง่น้ าท่ียัง
ต้องมีการปรับปรุงต่อเนื่อง สิ่งเหลา่นี้ยังเป็นสิ่งจ าเป็นที่ชาวสวนยังตอ้งการ 

2. ผลการศึกษาสภาพของการอนุรักษ์ และการด ารงอยู่ของภูมปิัญญาเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ า  
นครชัยศรี ด้านกระบวนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูวิถีภูมิปัญญาและการด ารงอยู่ของชาวสวนส้มโอลุม่แม่น้ านครชัยศรี  
จากการศึกษาพบว่า ภูมปิัญญาส้มโอนครชัยศรไีดม้ีพัฒนาการมาพรอ้มๆ กับชุมชนลุ่มแม่น้ านครชัยศร ีแต่ด้วย
บริบทของพื้นที่ท่ีเหมาะสมประกอบด้วยวิถีการด าเนินชีวิตที่มีการถ่ายทอดมาแบบรุ่นสู่รุ่นไดส้ะท้อนใหว้ิถีส้มโอ
นครชัยศรีเป็นท่ีรู้จัก โดยได้สะท้อนผ่านแผนภาพที่ 1  
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ภาพที ่1 แสดงองค์ประกอบของกระบวนการอนรุักษ์และฟื้นฟูวิถีภมูิปัญญาและการด ารงอยู่ 
  

2.1 ด้านทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูภมูิปัญญาวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ า
นครชัยศรีตั้งอยู่ในฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีกระบวนการสัง่สมและสืบทอดมาเป็นระยะเวลานาน  
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นเรือ่งของความสัมพันธ์ระหว่างชาวสวนส้มโอนครชัยศรีและปัจจยัแวดล้อมต่างๆ 
ดังนี ้

   2.1.1 ประวัติศาสตร์ชุมชน ความเป็นชุมชนลุ่มแม่น้ านครชัยศรี ประกอบอาชีพเกษตรกรและท าสวน
ส้มโอท่ีสบืทอดมาจากบรรพบุรุษซึง่เป็นชาวจีนท่ีเข้ามาประกอบอาชีพในบริเวณลุ่มแม่น้ านครชัยศรี  
ได้สบืทอดการท าสวนส้มโอซึ่งเป็นผลไม้ที่ชาวจีนนิยมรับประทาน อีกทั้งยังเป็นผลไม้ที่ลูกหลานใช้ส าหรับการไหว้
บรรพบุรุษในเทศกาลส าคัญๆ การพัฒนา ปรับปรุง คัดเลือก การดูแล ท่ีมีอย่างต่อเนื่องได้กลายเป็นภมูิปัญญาทีม่ี
ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที ่

    2.1.2 ระบบนิเวศวิทยาลุม่น้ า  ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นลุ่มน้ า เป็นจุดบรรจบน้ าท่ีไหลมาจาก
ทางภาคเหนือน าตะกอนและแร่ธาตุต่างๆ ประกอบกับเป็นรอยต่อระหว่างน้ าทะเลหนุนซึ่งท าให้เกดิน้ ากร่อยที่
พอเหมาะส่งผลต่อการปลูกสม้โอได้รสชาติที่ดี และเป็นที่ต้องการของคนโดยทั่วไป  

การอนุรักษ์และฟื้นฟู 
วิถีภูมิปัญญาและการด ารงอยู ่

ด้านคุณค่า 

การด้ารงอยู่ ทุนทางสังคม 
และ 

วัฒนธรรม 

ระบบนิเวศน์ 
ประวัติศาสตร ์

ชุมชน 
ระบบเครือ 

ญาต ิ
โครงสร้าง 

ชุมชน 

การเรยีนรู ้
ของชุมชน 

ความตระหนัก 
ในคุณค่า 

ความมุ่งมั่นต่อวิถีสม้โอ 

ความเป็น 
เอกลักษณ ์

การจัดการตนเอง 

รายได ้

การถ่ายทอด 

นโยบาย 
ภาครัฐ 
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   2.1.3 ระบบเครือญาติ การมสีายสัมพันธ์ทางครอบครัว ความเป็นญาติพี่น้องภายในชุมชนซึ่งสืบ
ต่อมาจากบรรพบุรุษ เป็นปจัจัยส าคัญที่ส่งเสริมใหภู้มิปัญญามคีวามต่อเนื่อง  

   2.1.4 โครงการสร้างชุมชน ภายใต้โครงสร้างของชุมชนที่มีองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาและเชื่อมโยงท้ังชาวสวนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เกษตรต าบล สถาบันวิชาการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณที่มตี่อเนื่อง ส่งผลให้กระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีภูมิ
ปัญญายังคงด ารงอยู่อย่างต่อเนื่อง 

    2.1.5 การเรียนรู้ของชุมชน ด้วยสถานการณ์และปัจจยัแวดล้อมตา่งๆ มีลักษณะเป็นพลวัต 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่จ าเป็น ระบบการตลาด ที่ต้องตดิตามอยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้ของชาวสวนอย่างต่อเนื่องและเป็นปจัจัยส าคญัอย่างหนึ่งที่ท าให้วิถชีีวิตชาวสวนส้มโอ
สามารถด ารงอยูไ่ด ้
 2.2 ด้านคุณค่า ความภาคภมูิใจตอ่อาชีพชาวสวนซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้ว 
ยังถือว่าเป็นอาชีพท่ีสืบทอดภูมิปญัญาของบรรพบุรุษให้สามารถด ารงอยู่ได้ เป็นปจัจัยหนึ่งท่ีส่งผลใหว้ิถีชาวสวน
ส้มโอนครชัยศรสีามารถด ารงอยู่ได้ มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี ้

   2.2.1 ความตระหนักในคุณค่า ชาวสวนส้มโอนครชัยศรยีังคงเชื่อมั่นและมีความภาคภมูิใจว่า 
ส้มโอนครชัยศรีมรีสชาติที่แตกต่างจากท่ีอื่น และเป็นท่ีต้องการของประชาชนท้ังในและต่างประเทศ การดูแล
และใส่ใจในการดูแลเพื่อให้เกิดคณุภาพที่ดี รักษามาตรฐานทั้งด้านรสชาติและรปูลักษณ์ของส้มโอให้เป็นท่ี
ต้องการของตลาด 

   2.2.2 ความมุ่งมั่นต่อวีถีชาวสวนส้มโอ แม้ว่าปจัจุบันลูกหลานท่ีจะรับช่วงต่อในการท าสวน 
ส้มโอจะมีน้อยเนื่องจากเห็นว่าเปน็อาชีพท่ีเหนื่อย แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มที่หลายๆ ครอบครัวได้มุ่งมั่นสนับสนุนให้
ลูกหลานมาสืบทอดการท าสวนส้มโอ เนื่องจากเห็นว่าเป็นอาชีพท่ีอิสระและสร้างรายได้ให้กับครอบครวัได้ 
ประกอบกับมีเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่สนับสนุนการท าสวนส้มโอได้สะดวกข้ึน 

   2.2.3 ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่  ด้วยภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับเป็นผลไม้บ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ทีส่ าคัญของจังหวัด ส่งผลให้มีนโยบายและการสนับสนุนจากเครือข่ายภายนอกอย่างต่อเนือ่ง เป็น
ปัจจัยส าคญัให้วิถีสม้โอนครชัยศรสีามารถด ารงอยูไ่ด้อย่างต่อเนื่อง 

2.3 ด้านการด ารงอยู่ มีองค์ประกอบที่ ส าคัญ คือ 
   2.3.1 การจัดการตนเอง แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่สะดวกมากยิ่งข้ึน แต่ด้วยสภาพบริบทของพื้นที่และ

การเปลีย่นแปลงทางภูมิอากาศ ความต้องการทางการตลาด ความเสี่ยงจากโรคที่เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เกษตรกรต้องมีการเรียนรู้และจัดการตนเองได้ในเบื้องต้น ท้ังการเรยีนรู้และเงินทุนในการบริหารจดัการ 

   2.3.2 รายได้ ความต้องการทางการตลาดที่มีอยูต่่อเนื่องเป็นปัจจัยส าคัญใหเ้กษตรกรชาวสวนสม้โอ
ยังคงรักษาการท าสวนส้มโอใหด้ ารงอยู่ได้ นอกจากน้ีแล้วการท าสวนส้มโอยังสามารถปลูกพืชหมุนเวยีนเพื่อสร้าง
รายได้เพิ่มเติมอีกด้วย 

   2.3.3 กระบวนการถ่ายทอด ปัจจัยส าคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูคือกระบวนการถ่ายทอด 
องค์ความรู้การท างานให้ลูกหลาน แม้ว่าปัจจุบันความรู้ทางวิชาการจะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ แต่การเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติและทักษะต่างๆ จากประสบการณ์ตรง ยังคงเป็นสิ่งส าคัญในกระบวนการถ่ายทอดให้กับผู้รับช่วงต่อ 

   2.3.4 นโยบายภาครัฐ ด้วยส้มโอเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสรา้งรายได้ให้กับประเทศ การสนับสนุนจาก
ภาครัฐท้ังด้านกลไกการตลาด ภาควิชาการ การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทาง ระบบคลอง 
ส่งน้ าท่ียังต้องมีการปรับปรุงต่อเนือ่ง สิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งจ าเป็นที่ชาวสวนยังต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ 
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2.4 ด้านรูปแบบของการอนุรักษ์และฟื้นฟู จากการศึกษาพบว่ารูปแบบท่ีส าคัญทีส่ามารถจะสนับสนุน
ให้วิถชีีวิตชาวสวนส้มโอสามารถด ารงอยู่ได้ประกอบด้วย   

   2.4.1 กระบวนการการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวิถีภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุม่แม่น้ านครชัยศรีที่ต้องอาศัยฐาน
การปฏิบัตจิริงของชุมชนเป็นหลัก การเชื่อมโยงกับภาควิชาการทางเกษตร กลไกภาครัฐเพื่อหนุนเสริม 
องค์ความรู้และการช่วยเหลือเมื่อเกิดวิกฤติ  

   2.4.2 รูปแบบการจัดการตนเองของเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแมน่้ านครชัยศรี ซึ่งทั้งสองรูปแบบ
ต้องค านึงถึงปัจจัยส าคัญคือสถานการณร์อบข้างที่มีพลวัตอยูต่ลอดเวลา ภูมิปญัญาทีล่องผิดลองถูก  
การรวมกลุ่ม การเชื่อมโยงถึงกลไกการตลาด และการให้ความส าคญักับการย้อนกลับมาทบทวนประเมินผล
เพื่อให้สวนส้มโอสามารถด ารงอยู่ได้  
 3. แนวทางการจัดการตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาของเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี  
ให้ความส าคญักับปัจจัยส าคญั 2 ประการ ได้แก่  

   3.1 การเรียนรู้ผ่านการปฏบิัติแบบเรียนรู้ไป ปรบัใช้ไปให้เหมาะสม  
   3.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สามารถปรับตัวและพัฒนาทั้งตอ่ชุมชนและกลไกภายนอกปัจจยั

ต่างๆ ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีภูมิปัญญาและการด ารงอยู่ เนื่องจาก
ปัจจัยต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ปัจจยัต่างๆ นั้นล้วนแลว้แต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สิ่งส าคญั
คือต้องสร้างให้เกิดกระบวนการเรยีนรู้ให้กับชาวสวนสม้โอให้มากทีส่ดุทั้งนี้เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงบริบทของ
พื้นที่ การจัดการตนเองได้ และพรอ้มกับรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างเท่าทัน  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดเ้สนอแนวทางการจัดการตนเอง ดังภาพที ่2  
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ภาพที่ 2 แสดงแนวทางการการจดัการตนเอง 
 

จากแผนภาพแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัภายนอกยังมีความส าคญัและส่งผลต่อการอนุรักษ์และด ารงอยู่ของ 
ภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอ ได้แก่ เครือข่ายวิชาการ การสนับสนุนจากภาครัฐ และกลไกการตลาดที่เป็นความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และการเรียนรู้รวมถึงความสัมพนัธ์ของ
ชาวสวนส้มโอซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชาวสวนส้มโอให้ด ารงอยูไ่ด ้
 4. ผลการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพื่อการด ารงอยู่ของภูมิปญัญาของเกษตรกรสวนสม้โอ 
ลุ่มแม่น้ านครชัยศรีประกอบด้วย 3 แนวทางคือ  

   4.1 การฟื้นฟู ให้ความส าคัญกบัวิถีภูมิปัญญาชาวสวนสม้โอท่ีบรรพบุรุษถ่ายทอดมา เช่น การอาศยั
ทุนทางระบบนิเวศวิทยาในการปรบัสภาพดิน การพัฒนาสายพันธ์ุใหม่ๆ หรือการท าเกษตรแบบผสมผสานเพื่อ
สร้างรายได้ ระหว่างการรอการเกบ็ผลผลติ เป็นต้น 

   4.2 การประยุกต์ เพื่อเป็นการเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าสวนและเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกร เช่น รูปแบบการดูแลตามหลักวิชาการใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนในการดูแล การพัฒนาสายพันธ์ุ
ให้แข็งแรงตามภูมิอากาศและสภาพดินที่เปลี่ยนแปลงไป หรือแม้แตรู่ปแบบการเกบ็ผลผลิตเพื่อใหส้ามารถรักษา
สภาพสม้โอให้เป็นทีต่้องการของตลาด เป็นต้น  

คุณค่าและการด ารงอยู ่
▪ การตระหนักในคุณค่า 
▪ การจัดการตนเอง 
▪ การถ่ายทอด 

 

 

ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
▪ องค์ความรู้ท้องถิ่น 
▪ ประวัติศาสตร ์
▪ ความสัมพันธ์ทาง 

เครือญาติของชาวสวน 
▪ โครงสร้างชุมชน 

 

ปัจจัยภายนอก 
▪ เครือข่ายวิชาการ 
▪ การสนับสนุนจากภาครัฐ 
▪ กลไกการตลาด 
 

การเรยีนรู้และความสัมพันธ์ 
▪ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
▪ การส่งต่อและคนรุ่นหลัง 

 

 การจัดการตนเอง 

 

        ปัจจัยภายใน 
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   4.3 การสร้างใหม่ ด้วยสภาพจ ากัดทั้งด้านของภูมิประเทศ ตลอดถึงความเจริญกา้วหน้าทาง
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นท้ังประโยชน์และข้อจ ากัดของการท าสวนส้มโอ การหาแนวทางใหม่ๆ ของการ 
ท าสวนส้มโอนับว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรชาวสวน เช่น การขยายพื้นที่สม้โอในพ้ืนท่ีอื่นๆ เปน็ต้น 
           

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนสม้โอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี   

    ภูมิปัญญาด้านคณุค่าท้องถิ่นของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี ไดส้ะท้อนให้เห็นถึงคณุค่า
และประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน การมีทุนศักยภาพชุมชนที่มีคุณค่าที่ควร
ธ ารงรักษาไว้ให้เป็นฐานรากท่ีส าคญัของการพัฒนาประเทศ คณุค่าของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรีมี
หลายดา้น โดยประยุกต์แนวคิดคณุค่าท้องถิ่น ประกอบด้วย ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม การบูรณาการ 
ภูมิปัญญากับระบบนิเวศธรรมชาติของพื้นที่ การคัดสรรพันธุ์ส้มโอ การก าหนดและเรียนรู้การดูแลส้มโอตาม
ปฏิทินชุมชนที่สอดรับกับสภาพของพื้นที่จนได้รับการยอมรับใหเ้ป็น “ผลไม้บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์”  ในด้านทุน
สติปัญญา เกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรมีีการลองผิดลองถูก มีการทดลองปลูกส้มโอจนสั่งสมเป็น
ประสบการณ์ มีการประยุกต์พืชสมุนไพรมาใช้เป็นยาก าจัดศัตรูพืชแทนการใช้สารเคมีอย่างเดยีวเพื่อเป็นการลด
ต้นทุน และเพื่อสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนส้มโอ เป็นต้น เป็นนัยยะที่สะท้อนให้เห็นถึงภมูิปัญญาทีท่รงคุณค่า
ของท้องถิ่น เป็นฐานการพัฒนาภูมิปัญญาของประเทศเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาวิถีชาวสวนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี การศึกษายังไดส้ะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าขอภมูิปัญญาที่อยูใ่นท้องถิ่น
ต่างๆ ท่ีสามารถจะน ามาเป็นมูลคา่และพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ได้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Boonpitak, S., et al. (2016) ได้ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น
เกี่ยวกับการปลูกข้าวพ้ืนเมืองของชาวนาในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นเกี่ยวกบัการปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของชาวนา 
การศึกษานี้ได้พบว่าประเพณีและความเชื่อเรื่องพระแม่โพสพเป็นจติวิญญาณที่ผูกพันอยู่ในตัวข้าว เปน็ผู้ดูแลให้
ต้นข้าวเจรญิงอกงามให้ผลผลติที่ด ีสมบูรณ์ และจะดูแลทุกคนในครอบครัวให้มีความสุขเจริญรุ่งเรือง ประเพณี
และการดูแลจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะประกอบด้วย ระยะแรกข้าวออกรวง เรียกว่าข้าวตั้งท้อง หรือแม่โพสพ 
ตั้งท้อง ระยะที่สองเป็นช่วงเก็บเกีย่วและน าเข้ายุ้งฉาง และระยะสุดท้ายน าออกมาจากยุ้งฉางมาสีเป็นข้าว
รับประทาน การศึกษานี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปญัญาทอ้งถิ่นที่เป็นวิถีชีวิตของชุมชน การเข้าใจและ
ปฏิบัติวิถีการท ากินใหส้อดรับกับภูมิปัญญาจะสร้างมลูค่าทั้งทางจิตใจ สัมพันธภาพของชุมชนท้องถิ่น และเพิ่ม
มูลค่าต่อผลผลิตที่เกิดขึ้นด้วย 

2. เพื่อศึกษาสภาพของการอนุรักษ์ และการด ารงอยู่ของภูมิปญัญาเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ า 
นครชัยศรี พบว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูการท างานของชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี และแนวทางการจัดการ
ตนเองของชุมชนเกิดจากการเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่เองที่ต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อใหส้ามารถด ารง
อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเปลีย่นไปได้ การท าสวนส้มโอต้องอาศัยภูมิปญัญาที่ท้ัง
เก่าและใหม่เพื่อให้เกิดการบูรณาการ มีการน าความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อให้ชาวสวนส้มโอ
สามารถด ารงอยูไ่ด้ ซึ่งสอดคล้องกบั Mme Yuwanuch Tinnaluck (2005) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างความรู้และ
การพัฒนาท่ียั่งยืน กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างภูมิปญัญาท้องถิ่นไทยและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ พบว่า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคม ไมเ่พียงแค่สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน
บนพ้ืนฐานของการพึ่งตนเอง แต่ยังท าให้คนในชุมชนเกิดคุณค่าทางจิตใจ และสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น ในโลกยุค
โลกาภิวตัน์เป็นยุคของข้อมลูข่าวสารที่มุ่งเน้นความรู้ ความคดิ และวฒันธรรมแบบตะวันตก อย่างไรกต็ามถ้าไม่
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ท าอะไรทีส่่งเสรมิการเรียนรู้ในท้องถิ่น เด็กรุ่นใหม่จะสูญเสียรากฐานทางวัฒนธรรมไป การศึกษาในยคุ 
โลกาภิวตัน์จึงควรมคีวามสมดลุระหว่างความรู้สากลและความรู้ในทอ้งถิ่น ดังนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จะต้องไปด้วยกันกับความรู้ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกสังคม สอดคล้องกับ Janpanit (1996) ได้ศึกษา
การจัดการด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเก็บข้อมูลใน 2 หมู่บ้านของประเทศไทย พบว่า 
ประชาชนท้องถิ่นยังคงใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการด ารงชีวิต นอกจากน้ียัง
พบว่าภูมิปัญญาบางอย่างเริม่สญูหายไป บางส่วนถูกน ามาประยุกตใ์ช้ในการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน  
ภูมิปัญญาพื้นบ้านบางส่วนไมไ่ด้มกีารถ่ายทอดออกไปสู่ลูกหลาน ภมูิปัญญาบางส่วนถูกปฏิเสธจาก
บุคคลภายนอกชุมชน ที่ส าคัญ พบว่า องค์กรส่วนท้องถิ่น ได้ใช้ภูมปิัญญาพื้นบ้านในการพัฒนาชุมชน และขจัด
ความขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Wongboonmak., S. (2015)  
ได้ศึกษาเรื่องการจัดการความรู้ภมูปิัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระตา่ย เกิดจากการน าหินอ่อนพรานกระต่าย  
ซึ่งเป็นเหมืองหินอ่อนแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมีสีชมพสูวยงาม และเป็นท่ีต้องการของตลาด มาท าเป็น
ผลิตภณัฑ์หินอ่อนพรานกระต่ายได้ 3 ประเภท คือ 1) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมไทย และจีน 2) เครื่องตกแต่ง
อาคารบ้านเรือนและของใช้เบ็ดเตล็ด 3) งานแกะสลักของไหว้ ซึ่งองคค์วามรูภู้มิปัญญาท้องถิ่นมีความจ าเป็นต่อ
วิถีชีวิตการผลติสินคา้ของคนในท้องถิ่น จึงมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึง่ ไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ส่วนกระบวนการจัดการ
ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย มี 7 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดความรู้ ตามหลักคดิ
ของชาวบ้าน เนน้คติด้านวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมทีม่ีอยู่ในท้องถิ่นที่ชาวบ้านมุ่งอธิบายตามปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่น 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การแสวงหาความรู้จาก
นายจ้าง และการท าตามแบบความต้องการของลูกค้า 3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ มีการวาดแบบภาพ
หัตถกรรมหินอ่อนไว้ในสมุดบันทึก ภาพถ่ายและวดีิทัศน์ 4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นความรู้ที่ฝัง
ลึกอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) มีการประมวลความรู้ในการเขียนรูปแบบผลิตภณัฑ์หินอ่อนและภาษาท่ี
เข้าใจง่าย 5) การเข้าถึงความรู้ การจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ วีดิทัศน์ การจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
องค์ความรู้การสาธิต การเขียนแบบ และการสืบทอดด้วยวาจา 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีการ
แลกเปลีย่นความรู้อย่างไมเ่ป็นทางการ การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ที่ทีมวิจัยจดัขึ้น องค์ความรู้บนเว็บไซตผ์่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายจา้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ลูกจา้ง ส่วนครอบครัวมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากพ่อแม่สู่ลูก และเครือญาติ 7) การเรยีนรู้ การน าความรูม้าใช้ประโยชน์เกิดระบบการเรยีนรูส้ร้างองค์ความรู้
และประสบการณ์ใหม่ น าไปสู่การปรับตัวและพัฒนาหัตถกรรมหินออ่นพรานกระตา่ย ดังนั้น องค์ความรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง น ามาสู่การเผยแพร่ ผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเผยแพร่และอนรุักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง และมีการน าองค์ความรู้ ภมูิปญัญา
ท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายไปถ่ายทอดแกเ่ด็กและเยาวชนผ่านเอกสารเผยแพร่ภมูิปัญญาท้องถิ่น
หัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายสูส่ถานศึกษาท่ีอยู่ในท้องถิ่น เช่นเดียวกับการศึกษาของ Guruug (1997)  
ใหขอสรุปเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวของกับการใชภูมิปญญาพื้นบานในชุมชน Tarami 
Magars ทางตะวันตกของประเทศ Nepal โดยพบวา กระแสแหงความเจรญิหรือการพัฒนาประเทศ อาทิ   
ความเจรญิทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในครสิตศตวรรษที่ 18-19 มีผลท าใหทรัพยากรธรรมชาติของ Nepal  
ถูกท าลายไปมาก นอกจากน้ียังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในทางลบตอระบบจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ       
ทองถิ่น แตอยางไรก็ตาม พบวา ยังมีอีกหลายชุมชนที่มีความเข้มแขง็ของระบบจารีตประเพณี และมีการใช้      
ภูมิปญญาพื้นบานในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนใหยั่งยืนอยู่ได้  
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ดังได้กล่าวแล้วนั้น สภาพของการอนุรักษ์ และการด ารงอยู่ของภูมิปญัญาเกษตรกรสวนสม้โอลุม่แม่น้ า 
นครชัยศรีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน การใหค้วามส าคญักับกระบวนการพัฒนาที่มีวัฒนธรรม  
วิถีชีวิต เกษตรกรดั้งเดิม และทุนทางสังคมที่มีอยู่ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน พ้ืนท่ีที่เอื้ออ านวย ทรัพยากรธรรมชาติ 
แม่น้ านครชัยศรีเป็นฐานนับว่าเปน็แนวทางหนึ่งของกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูที่จะน าไปสู่ความยัง่ยืนให้กับ
ชุมชนได้ อีกทั้งกระบวนการต่างๆ ยังเป็นการเรยีนรู้ที่ตั้งอยู่บนวิถีของชุมชนเอง ไม่แยกส่วน และชาวสวนส้มโอ
เองก็สามารถเรียนรู้พร้อมๆ กับการด าเนินชีวิตประจ าวันตามปกติ 

3. แนวทางการจัดการตนเองโดยใช้ภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนสม้โอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี  
    ผลการศึกษาจากการวิจัยปฏิบตัิการอย่างมีส่วนร่วม เป็นการสะท้อนแนวทางการสร้างการเรียนรู้จาก
นักวิจัยและชุมชนโดยเริ่มตั้งแต่การเข้าไปร่วมเรียนรู้กบัชุมชน การพัฒนาโจทย์และกิจกรรมร่วมกับชุมชนพร้อมๆ 
กับพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพชุมชน การตดิตามประเมินและสะท้อนกลับให้แก่ชุมชน ซึ่ง
เกษตรกรชาวสวนส้มโอมีการจัดการตนเองด้านความรู้ ทักษะการเกษตร การฟื้นฟูสวนส้มโอจากการแลกเปลีย่น
เรียนรูซ้ึ่งกันและกันผ่านการถ่ายทอดจากปราชญ์ชาวบ้านและเพื่อนๆ เกษตรกรชาวสวน แนวคิดนีไ้ดส้อดคล้อง
กับ Subhimaros, T. (2007) ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลีย้งดูเด็ก
ปฐมวัยเขมรถิ่นไทย ตามแนวทฤษฎีการสร้างพลังภมูิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งได้ได้สะท้อนถึงผลการวิจยั ประกอบด้วย 
1. องค์ประกอบของกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลีย้งดูเด็กปฐมวยัเขมรถิ่นไทยชุมชนปรยี์ทม 5 
ด้าน จุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดวิธีการดูแลเด็ก ด้วยความรัก และทะนุถนอม องค์ความรู้เนื้อหาวัฒนธรรมทั้งด้าน
จิตใจ ด้านสังคม และด้านวัตถุ คณุลักษณะของผู้ถ่ายทอด เป็นผู้ทีม่ีความรู้ ความช านาญในองค์ความรู้และ
เนื้อหาวัฒนธรรมนั้นๆ เป็นผู้เฒ่า ผู้แก่ ผู้น าทางธรรมชาติของชุมชน คุณลักษณะของผู้รับการถ่ายทอดให้
ลูกหลานภายในครอบครัวและถ่ายทอดให้คนอ่ืนในชุมชนที่มีความสนใจเรียนรู้ วิธีการที่ใช้ในการถ่ายทอดมี
ลักษณะเป็นมุขปาฐะ การแสดงวิธีการให้ผู้เรียนจดจ า การทดลองท าด้วยตนเอง การให้เลียนแบบจากผูถ้่ายทอด 
และการใหเ้รียนรู้แบบครูพักลักจ า ส่วนสื่อที่ใช้ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อกจิกรรม และสื่อวัสดุ  
การประเมินผลกระบวนการถ่ายทอด เป็นการประเมินอย่างไมเ่ป็นทางการด้วยการสังเกตและให้ค าแนะน า 
คุณค่าของวัฒนธรรมทีม่ีต่อบุคคล เป็นคุณค่าทางจิตใจ รู้สึกไดร้ับการคุ้มครองป้องกัน ดูแลรักษา ปัดเป่าความ
ทุกข์โรคภัยต่างๆ คณุค่าของวัฒนธรรมที่มตี่อชุมชนเป็นคุณคา่ที่ท าให้ชุมชนมีความผูกพันเหนียวแน่น คนรุ่นใหม่
เคารพนับถือ เช่ือในค าสอนของผูสู้งอายุ และในด้านพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมฯ ตามแนวทฤษฎี
การสร้างพลังภูมิปญัญาชาวบ้าน องค์ประกอบของการสร้างพลัง ไดแ้ก่ แนวคิดและหลักการ วัตถุประสงค์ 
ความรู้พื้นฐาน และยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างพลังภมูิปัญญาชาวบ้าน โดยมีขั้นตอนการสร้างพลัง ประกอบด้วย 
(1) การวิเคราะห์ชุมชนแบบมสี่วนร่วม (2) การระบุความต้องการชุมชน (3) การสร้างผ่านประสบการณ์การ
เรียนรู้ของชุมชน (4) การสร้างหนว่ยการเรยีนรู้ (5) การทดลองใช้หน่วยการเรยีนรู้ (6) การสะท้อนความคิด และ
การสนทนาแลกเปลีย่นความรู้  (7) การถอดประสบการณ์การเรียนรู ้และประเมินผลการสร้างพลัง 

4. แนวทางการอนุรักษ ์ฟื้นฟู เพื่อการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาของเกษตรกรสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี 
 จากการศึกษาพบว่าแนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูเพื่อการด ารงอยู่ของเกษตรสวนส้มโอแม่น้ า 
นครชัยศรีทั้งนี้เพื่อให้ชาวสวนสม้โอมีคุณภาพชีวิตที่ดีและวิถีวัฒนธรรมของชาวสวนส้มโอสามารถด ารงอยู่ได้
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง น้ันต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคญั ได้แก่ 
ด้าน (1) ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม (2) เสริมสรา้งการเรียนรู้และสมัพันธภาพของคนในชุมชน ความจ าเป็นของ
องค์ความรู้ที่ควรมีในชุมชน (3) การมองเห็นคณุค่าและตระหนักถึงการด ารงอยู่ของวิถีชาวสวนสม้โอ (4) การรับรู้
และเห็นความเป็นไปของปัจจัยภายนอก ซึ่งชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศรี มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรม คือ  
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มีปราชญ์ชาวบ้านท่ีให้ความรู้ ทักษะการปลูกส้มโอมีทรัพยากร สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีวัฒนธรรมเป็น
เกษตรกรดั้งเดิม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน ท าให้เห็นคุณค่าและตระหนักในการฟื้นฟูการเกษตร คือ 
สวนส้มโอให้คงอยู่กับอ าเภอสามพรานตลอดไป ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Charoenrath, O. 
(2000) ศึกษาเรื่อง การเกิดขึ้น การด ารงอยู่ และการปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย เป็นงานวิจัยท่ีมีจุดมุ่งหมายที่จะอธิบายปรากฏการณเ์ศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของชาวบ้านภายใต้
บริบทสังคมที่เปลี่ยนผ่าน สังคมประเพณีไปสู่สังคมทันสมัย ซึ่งเป็นปจัจัยจากภายนอกซึ่งเข้ามาครอบง าระบบคดิ
ของชุมชน เป็นการศึกษาด้วยวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ เป็นการสร้างข้อสรุปจากทฤษฎีจากฐานรากมาอธิบาย และ
ท าความเข้าใจในปรากฏการณ์ ผลการศึกษาพบว่า เงื่อนไขส าคญัที่สุดของการเกดิขึ้น การด ารงอยู่ของการ
ปรับตัวของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การที่ชุมชนหมู่บ้านยังมีอ านาจในการจัดการทรัพยากรต่างๆ ของตนเอง 
อ านาจดังกล่าวเป็นรากฐานจะน าไปสู่การสร้างและการพัฒนาระบบจัดการที่มีประสิทธิภาพส าหรับการด ารงชีวิต
ในด้านต่างๆ ในระบบบรรทดัฐานของหมู่บ้านที่ปรากฏอยู่ในจารีตประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ และพิธีกรรม 
ซึ่งเป็นผลเชื่อมโยงโลกทัศน์ระบบคุณค่าของชุมชน และงานศึกษาของ Ratanarojsa, P. (2002) ศึกษาเรื่อง ทุน
ชุมชน: เงื่อนไขของการด ารงอยู่ของชุมชนในระบบทุน ได้ศึกษาถึงการน าเข้าแนวคิดแห่งทุนนิยมมาสูส่ังคมไทย
ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย สะท้อนให้เห็นถงึการใช้ทุนชุมชนต้านทานกระแสทุนนิยม ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาความหมายของทุนในชุมชน ตั้งแต่ยุคสังคมประเพณจีนถึงสังคมทุนนิยม โดยศึกษา
การสะสมทุนว่ามีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง และนยัทุนชุมชนที่ค้นพบ 
ประกอบด้วย 4 ส่วนท่ีส าคัญ คือ 1) ความเป็นเจ้าของทุนปัจจัยการผลิตทีม่ีอยู่ในชุมชน 2) ระบบความสัมพันธ์
ทางสังคม 3) ระบบความรู้ในชุมชน และ 4) ระบบคณุค่าและบรรทดัฐานที่เช่ือมโยงคนในชุมชนให้อยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข อันสะท้อนถึงทุนที่ช่วยน าไปสู่การสรา้งระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ระบบความรู้ภายในชุมชน 
และน ามาซึ่งความหมายของชุมชน ซึ่งมีความหมายในท านองเดยีวกับทุนทางสังคม  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

    1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด และ
มหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีควรส่งเสริมและสร้างศักยภาพชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ให้ชุมชนตระหนักถึงการเป็น 
ส่วนหน่ึงที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญในพ้ืนท่ี 
    2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรม
ชลประทานควรมีการหาแนวทางการป้องกันน้ าท่วมสวนสม้โอในระยะยาวและเป็นรูปธรรม 
    3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด และ
มหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีควรหาแนวทางให้เกษตรชาวสวนสม้โอหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดการใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด
เพื่อสุขภาพของชาวสวนส้มโอและผู้บริโภค 
    4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด และ
มหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีควรให้ความส าคัญกับการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม
องค์กรในพ้ืนท่ี และระดับเครือข่ายภายนอกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูภมูปิัญญาวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแมน่้ า 
นครชัยศร ี
    5. องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีการจัดตั้งสมาคมส้มโอเพื่อสร้าง
อ านาจในการต่อรองในด้านตา่งๆ เช่น ราคาจ าหน่ายส้มโอ การอนุรกัษ์ฟื้นฟูส้มโอในพ้ืนท่ี การสรา้ง          
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ความหวงแหนในการด ารงอยู่ของวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ การให้ความรู้และเทคนิคใหม่ๆ  ในการปลูกและการดูแล
รักษาส้มโอให้กับเกษตรกรชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ านครชัยศร ี
    6. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด และ
มหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีควรสรา้งเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ ให้มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปลูกสม้โอ โดยมีการ
ส่งต่อความรูจ้ากเกษตรกรรุ่นเก่าสูเ่กษตรกรรุ่นใหม่ โดยไม่หวงความรู้ มีการถ่ายทอด สืบสาน เรียนรู้ซึง่กันและ
กันอย่างสร้างสรรค ์
    7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด และ
มหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีควรส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหมต่ระหนักถึงคุณคา่ ความส าคญัของภูมิปัญญาชาวสวนส้มโอ 
และส่งเสรมิให้หันกลับมาให้ความส าคัญกับอาชีพชาวสวนส้มโออย่างรู้คุณค่า และส านึกรักภมูิปัญญาท้องถิ่น 
    8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด และ
มหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีควรส่งเสริมการประยุกตผ์ลิตภณัฑ์จากส้มโอใหห้ลากหลาย ส่งเสรมิเศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนส้มโอสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มคณุค่าและมลูค่า
ให้กับส้มโอ 
    9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล เกษตรอ าเภอ เกษตรจังหวัด และ
มหาวิทยาลยัในพ้ืนท่ีควรส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนสม้โอมีการจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่ายในการปลกู การดูแล
รักษาส้มโอ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนส้มโอทราบภาพรวมค่าใช้จ่าย รายได้จากการจ าหน่ายส้มโอ ซึ่งจะเป็นการ
วางแผนทางด้านการเงินของตนเองได ้

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เกี่ยวกับ 
วิถีภูมิปัญญาสม้โอในบริบทอ่ืนๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาการเรยีนรู้ที่เหมาะสมที่เป็นการต่อยอด
ความรู้เดิมของชุมชนที่มีอยู่แล้ว และเพื่อเป็นการเรียนรู้และแก้ปญัหาเฉพาะที่เกิดขึ้นในแตล่ะบริบท 
    2. หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องควรพัฒนาความร่วมมือกันในลักษณะการวิจัยไปพร้อมๆ กับ
กระบวนการพัฒนามากกว่าการลงพื้นที่ในลักษณะโครงการปฏิบตัิการ เช่น การประชุมสัมมนาการอบรมเพื่อ
เสรมิศักยภาพ การรับความคิดเหน็ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีไมม่ีความยั่งยืน อีกทั้งไม่เกิดกระบวนการเรยีนรู้ที่ดี
ให้กับชุมชน 
    3. ควรออกแบบการวิจัยปฏิบัตกิารแบบมสี่วนร่วมให้กับเครือข่ายวิชาการในท้องถิ่นเพื่อให้เห็นความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งของชุมชน เช่น ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกับชาวสวนส้มโอนครชัยศรี ด้านการศึกษาระดับฐานรากให้มีการบูรณาการการวิจัยพื้นถิ่น
กับการเรยีนรู้การสอนในช้ันเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังความรูเ้รือ่งส้มโอในฐานะพื้นทีเ่ศรษฐกิจของชุมชน 
รวมถึงอาชีพอ่ืนๆ ท่ีสร้างรายได้ใหแ้ก่ชุมชน 
    4. ควรมีการวิจัยต่อยอดเพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนากลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในชุมชนเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มแกนน า 
ผู้ใหญ่บ้าน กลุม่เด็กและเยาวชน เป็นต้น กลุ่มตา่งๆ เหล่านี้จะเป็นผูน้ าท่ีส าคัญในการต่อยอดความรู้ และส่งต่อ
ให้กับรุ่นหลังๆ ได้ รูปแบบการวิจยัอาจเริ่มด้วยการสร้างเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Learning) 
หรือชุมชนแนวปฏิบัติเฉพาะเรื่อง (Community of Practice) หรือการเป็นกลุม่เครือข่ายการวิจยั 
(Collaborative Research)  
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    5. ควรมีการวิจัยถอดบทเรียนและจัดการความรู้ให้กับหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ ที่รับผดิชอบ
เพื่อให้เล็งเห็นคณุค่าขององค์ความรู้เฉพาะของพื้นที่ (Tacit Knowledge) และน าออกมาเผยแพร่สูส่าธารณะ
อย่างเรียบง่ายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Explicit Knowledge) การวิจัยแนวน้ีอาจรวมถึงการออกแบบให้
เป็นการวิจัยพัฒนาสื่อด้านการส่งเสริมวิถีภูมิปัญญาสม้โอเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นนี้สูส่าธารณะ และสร้าง
ความตระหนักร่วมใหป้ระชาชนท่ัวไปในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีภูมปิัญญาส้มโอในฐานะพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
    6. ควรมีการวิจัยต่อยอดด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อเป็นการต่อยอด
และเสรมิรายได้ให้แก่ประชาชนผูท้ าสวนส้มโอสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มขึ้น 
    7. วิถีภูมิปัญญาสม้โอนับว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ควรมกีารวิจัยและพัฒนาเป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ และต่อยอดงานวิจัยเพื่อให้เป็นการเรยีนรู้จะเป็นการสรา้งรายได้ให้กับ
ชุมชนและประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย 
    8. ควรมีการวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อศึกษาและรวบรวมภาษาท่ีเกีย่วข้องกับภูมิ
ปัญญาของการท าสวนส้มโอ ซึ่งจะมีเอกลักษณ์และบริบทของภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนถึงวิถีภูมิปัญญา
ของชาวสวนส้มโออีกทางหนึ่งด้วย 
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