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51251805: สาขาวชิาการศึกษาตลอดชีวติและการพฒันามนุษย ์

คาํสาํคญั: การจดัการความรู้ / กลุ่มเกษตรกรทาํนา / กลุ่มเกษตรกรทาํสวนยางพารา 
 ปราโมทย ์เหลาลาภะ: การจดัการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ. อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ :  

ผศ.ดร.คีรีบูน จงวฒิุเวศย,์ อ.ดร.ภทัรพล มหาขนัธ์ และ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยอืงกลาง. 337 หนา้. 
 

การวจิยันีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสภาพการจดัการความรู้ และการพฒันาแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของ
เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพ  การศึกษาสภาพการจดัการความรู้โดยการสนทนากลุ่ มและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มที ศึกษาประกอบดว้ย  กลุ่มเกษตรกรทาํนา 2 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรทาํสวนยางพารา 2 กลุ่ม และกรณีศึกษา
แนวปฏิบติัทีดี 2 กลุ่ม ส่วนการพฒันาแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนกัวชิาการ 6 ท่าน และเกษตรกร 
4 ท่าน เครืองมือวิ จยัคือประเดน็การสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มลูโดยการวเิคราะห์เนือหา  
ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. สภาพการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร  ไดแ้ก่ 1) การแสวงหาความรู้ กลุ่มเกษตรกรทาํนา แสวงหาความรู้ที
เป็นภูมิปัญญาพืนบา้นจากพ่อแม่ ปู่ ยา่ ตายาย ความรู้สมยัใหม่จากหวัหนา้กลุ่ม หมอดิน หมอขา้ว  สมาชิกกลุ่ม สือ ต่างๆ หน่วยงาน
ส่งเสริมการเกษตรของรัฐในทอ้งถิน เกษตรกรทีประสบผลสาํเร็จ ส่วนกลุ่มเกษตรกรทาํสวนยางพารา แสวงหาความรู้จาก หวัหนา้
กลุ่ม ครูยาง สมาชิกกลุ่ม ตลาดจาํหน่ายยางประจาํกลุ่ม สวนยางพารา สาํนกังานกอง ทุนสงเคราะห์การทาํสวนยางประจาํทอ้ง ถิน  
ตลาดกลางจาํหน่ายยางพารา สือต่างๆ วธีิการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเลียนแบบ การซึมซบั การสอน การสาธิต การสอบถาม การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุม การพบปะพดูคุย 2) การจดัเก็บความรู้ เกษตรกรส่วนใหญ่จดัเก็บความรู้แบบ การจดจาํ
มากกวา่การจดบนัทึก เนืองจากเป็นวธีิทีง่ายและสามารถนาํความรู้ออกมาใชไ้ดท้นัที  3) การสร้างความรู้ เกษตรใช้ประสบการณ์  
ความรู้เดิม และการสังเกตเป็นฐานคิด เพือสร้างความรู้ใหม่ดว้ย การทดลองปฏิบติั การลองผดิลองถูก 4) การประเมินความรู้  
เกษตรกรมีการประเมินก่อนและหลงัการใชค้วามรู้  5) การใชค้วามรู้ คือการใชภู้มิปัญญาพืนบา้น การใชค้วามรู้สมยัใหม่ และการ
ประยกุต์ใชภู้มิปัญญาพืนบา้นผสมผสานกบัความรู้สมยัใหม่ 6) การแลกเปลียนความรู้ มี 4 รูปแบบ คือ  การแลกเปลียนความรู้
ระดบัครอบครัว ระดบักลุ่ม ระดบัชุมชน และระดบัเครือข่าย  วิธีการแลกเปลียนความรู้ คือ การ สอน การสาธิต การ บอกเล่า การ
พบปะพดูคุย การประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

 2. แนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ คือ 1) การแสวงหาความรู้ เกษตรกรควรกาํหนดความตอ้งการความรู้ วธีิการ
เรียนรู้ การส่งเสริมใหมี้ทงัแหล่งภูมิปัญญาพืนบา้น และแหล่งความรู้สมยัใหม่ 2) การจดัเก็บความรู้ ความรู้ทีฝังอยูใ่นคน  โดยการ
ถอดบทเรียน แลว้จดัทาํเป็นสือสิงพิมพ ์และสืออิเลก็ทรอนิกส์ ส่วนความรู้ทีชดัแจง้  ควรมีสถานทีจดัเก็บเอกสาร จดัทาํระบบการ
จดัเก็บ ผูรั้บผดิชอบในการจดัเก็บ 3) การสร้างความรู้ ไดแ้ก่ การรือฟืนภูมิปัญญาพืนบา้น การเลียนแบบ การสร้างความรู้ ใหม่โดย
การทดลองดว้ยตวัเอง กลุ่ม และเครือข่าย 4) การประเมินความรู้ เกษตรกรควรประเมินก่อนการใชค้วามรู้ ระหวา่งการใชค้วามรู้ 
และหลงัการใชค้วามรู้ 5) การใชค้วามรู้ ไดแ้ก่  การใชค้วามรู้ตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ทีส่ งเสริมการเกษตร การใชภู้มิปัญญา
พืนบา้น และควรประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาพืนบา้นผสมผสานกบัความรู้สมยัใหม่ และสร้างขอ้สรุป 6) การแลกเปลียนความรู้ ระดบั
ครอบครัว ควรใหส้มาชิกครอบครัวมีโอกาสเขา้รับการฝึกอบรมตามความถนดั ความสนใจ และนาํมาบอกเล่าคนในครอบครัว 
ส่วนระดบักลุ่ม ระดบัชุมชน และระดบัเครือข่าย ควรมีการประชุมแลกเปลียนเรียนรู้อยา่งสมาํเสมอ 
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 The purposes of this research were to study the state of knowledge management and the guidelines development for 

promote the knowledge management of agriculturists in the northeastern region of Thailand. Qualitative research was applied in this 

research. The study of the state of knowledge management used focus group and in-depth interview with two agriculturist groups of rice 

cultivation farmers, two agriculturist groups of rubber planters, and two best practice cases study. The guidelines development for promote 

the knowledge management by in-depth interview with six scholars and four agriculturists. The research instruments were the focus groups 

issue and the structure interview. Data were analyzed by using content analysis. The results revealed that;  

 1. The state of knowledge management of the agriculturist groups includes 1) Knowledge acquisition. Rice cultivation 

farmers were seeking the local wisdom from their parents and grandparents, and seeking modern knowledge from group leader, group 

members, soil specialists, government agencies of agricultural extension, best practices, and media. Rubber planters were seeking 

knowledge from group leader, group members, rubber plantation specialists, rubber fields, rubber markets, and Office of the Rubber 

Replanting Aid Fund. The learning approaches were emulating, absorption, query, teaching, demonstrating, training, field trip, and 

meeting. 2) Knowledge storage.  Most of the agriculturist groups were stored knowledge with memorizing more than recording. Because it 

is the easy way and knowledge can be used immediately. 3) Knowledge creation. The agriculturist groups used former experience, 

indigenous knowledge, and observation to creating new knowledge and confirm by practicing, and trial and error. 4) Knowledge 

evaluation. The agriculturist groups were evaluating knowledge both before and after knowledge usage. 5) Knowledge usage. The 

agriculturist groups were using local wisdom, modern knowledge, and integrated local wisdom with modern knowledge. 6) Knowledge 

sharing. The agriculturist groups were sharing knowledge in family level, within group level, community level, and the group networks. 

 2. The guidelines development for promote the knowledge management of the agriculturist groups includes 1) 

Knowledge acquisition includes the knowledge determination, methods to learn, promote the local wisdom and modern knowledge 

resources. 2) Knowledge storage includes the tacit knowledge storage with the lesson learned for record in media. The explicit knowledge 

storage with encourage the knowledge storage sources, the classification, and assigned the knowledge storage. 3) Knowledge creation 

includes revival of local wisdom, emulating, and new knowledge creation through action with self-trial, group, and network. 4) Knowledge 

evaluation includes evaluate pre knowledge usage, between knowledge usage, and post knowledge usage. 5) Knowledge usage includes 

knowledge usage under the advice of agricultural extension officers, local wisdom usage, and applies the local wisdom with modern 

knowledge. 6) Knowledge sharing includes knowledge sharing at family level with Share responsibilities among family members provide 

the opportunity to attend training according to their aptitude and bring back to tell other members, at group level, community level and the 

network should arrange the meeting and sharing knowledge regularly. 
  

 

Department of Lifelong Education                                                       Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature……………………………….………….                                                                                            Academic Year 2013 

Thesis Advisors, signature 1. ………..….…..…….......…... 2. ………….….…..……..……......…... 3. ………..…….……..……….…...... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
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  ดุษฎีนิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาจาก  ผูช่้วยศาสตราจารย์  
ดร. คีรีบูน จงวฒิุเวศย์  อาจารย์ ดร. ภทัรพล มหาขนัธ์  และผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร. เฉลิมพล เยื้อง
กลาง  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ดุษฎีนิพนธ์ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ต่อผูว้จิยั  รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา จิตตจ์รัส ประธานกรรมการสอบ ดุษฎีนิพนธ์ 
และ ดร. วณิะโรจน์ ทรัพยส่์งสุข ผูท้รงคุณวฒิุ  ท่ีกรุณาใหค้  าปรึกษา  ค าแนะน า  และขอ้เสนอแนะท่ี
เป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั  ส่งผลให้ ดุษฎี นิพนธ์เล่มน้ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  ผูว้จิยัขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์มประสงค ์น่วมบุญลือ ดร .วณิะโรจน์ ทรัพย์
ส่งสุข รองศาสตราจารย ์ดร .นยันา อรรจนาทร ดร .สุดารัตน์ สกุลคู และ ผูช่้วยศาสตราจารย์  ดร.
ธงชยั พาบุ ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบและแกไ้ขเคร่ืองมือในการวจิยั  ส าหรับการท า ดุษฎี
นิพนธ์ใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยส์าขา การศึกษาตลอดชีวติ และการ พฒันามนุษย์ ทุก
ท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้ใหค้  าแนะน าและประสบการณ์อนัมีค่ายิง่แก่ผูว้จิยั  ขอขอบคุณพี่ๆ  
เพื่อนๆ และนอ้งๆ  สาขาการศึกษาตลอดชีวติ และการพฒันามนุษย์ทุกคนท่ีร่วมเรียน ร่วมคิด ร่วม
แกปั้ญหาและใหก้ าลงัใจท่ีดีตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา พี่ นอ้ง และญาติๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือสนบัสนุน
และใหก้ าลงัใจอยา่งดียิง่เสมอมา   

ขอขอบพระคุณกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่ม ท่ีใหค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ในการเก็บขอ้มูล
การวจิยั ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถด าเนินการวจิยัจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบคุณอาจารยอ์ภิศกัด์ิ นามเสาร์ คุณเวฬุ นามเสาร์ และคุณสุนนัทา ไร่ขาม ผูช่้วย
วจิยั ท่ีใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิง่ในการเก็บขอ้มูลการวจิยั  ส่งผลใหผู้ว้จิยัสามารถด าเนินการ
วจิยัจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ท่ีมอบทุนการศึกษา ส่งผลให้
ผูว้จิยัสามารถส าเร็จการศึกษาดว้ยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจาก ดุษฎีนิพนธ์เล่มน้ี  ผูว้จิยัขอนอ้มบูชาแด่พระคุณบิดา  
มารดา  ครูอาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน  แนะน า  ให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนและใหก้ าลงัใจอยา่งดียิง่
เสมอมา  
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
...เมืองไทยน้ีตอ้งพึ่งเกษตรกรเป็นส าคญั  เพราะวา่เกษตรกรเป็นประชาชนส่วนใหญ่

ของประเทศและตอ้งยดึอาชีพน้ีมาและไม่ใช่เพราะเหตุนัน่เท่านั้นเอง  แต่วา่ประเทศหน่ึงประเทศใด
จะอยูไ่ดก้็เพราะวา่มีกสิกรรม การประกอบอาชีพ  ในด้านผลิตผลท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ทั้งในดา้นท่ีจะ
เป็นการปลูกขา้ว ปลูกพืชไร่ ปลูกผลไม ้หรือท ามาหากินในดา้นปศุสัตวห์รือประมง... 

...กสิกรรมและเกษตรกรรมเป็นเร่ืองส าคญัมาก ท่านทั้งหลายจะตอ้งช่วยกนัคน้ควา้หา
ความรู้และความช านาญใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึนเสมอ  และพยายามส่งเสริมเ ผยแพร่ความรู้ท่ีไดศึ้กษามา
แก่พี่นอ้งกสิกรและเกษตรกร  ใหไ้ดท้ราบถึงวธีิปฏิบติัอนัถูกตอ้ง ตามหลกัวชิาอีกด้ วย จึงจะเกิด
ประโยชน์แก่สังคมในดา้นน้ี และเป็นผลดีแก่ประเทศชาติสืบไป... 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ อนัแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึง
ความส าคญัของเกษต รกรรมและเกษตรกร (ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ , 2553) ภาคเกษตร เป็นภาคการผลิตท่ีมีความส าคญัต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (กชกร ชิณะวงศ,์ 2553: 12-14)   

การพฒันาประเทศไทยในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11  
(พ.ศ. 2555-2559) จะตอ้งเผชิญกบับริบทการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ ทั้งท่ี
เป็นการเปล่ียนแปลงระยะยาวท่ีไดเ้ร่ิมมาแลว้และจะทวคีวามเขม้ขน้มากข้ึน และผลต่อเน่ืองจาก
วกิฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 ซ่ึงไดก่้อใหเ้กิดการเปล่ียน แปลงต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในระดบัโลก
และในประเทศ ทั้งน้ีจาก การวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีประเทศไทยตอ้งเผชิญ ในช่วง แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  11 และการสร้างภูมิคุม้กนัใหป้ระเทศพร้อมเผชิญการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดส้ะทอ้นถึงประเด็นการพฒันาประเทศ ใหส้ามารถพฒันาได้
อยา่งกา้วหนา้และมัน่คงต่อไปในอนาคตท่ี ส าคญัประเด็นหน่ึง คือ “พฒันาภาคเกษตรใหค้งอยูก่บั
สังคมไทยและสร้างความมัน่คงดา้นอาหารใหทุ้กคน ” เน่ืองจากภาคเกษตรเป็นแหล่งส าคญัท่ีท าให้  
คนไทยสามารถด ารงชีวติดว้ยปัจจยัพื้นฐาน 4 ประการ ไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่ง ห่ม ยารักษา โรค 
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และท่ีอยูอ่าศยัมาอยา่งต่อเน่ือง ท าใหเ้กิดความมัน่คงดา้นอาหารของประเทศไทย และเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารส าคญัของโลก สามารถผลิตสินคา้เกษตรไดห้ลากหลายและมีมากพอส าหรับส่งเป็น
สินคา้ออกไปขายยงัประเทศต่างๆ รูปสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม สร้างรายไดเ้ขา้ประเทศ อยา่ง
ต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ปีละ 945,000 ลา้นบาท ขณะเดียวกนัการผลิตในภาคเกษตรก็เป็นฐานวตัถุดิบ
ใหก้บัภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภาคบริการ อาทิ การแปรรูปสินคา้เกษตรท่ีไดรั้บความนิยม
จากผูบ้ริโภคในประเทศต่างๆ และการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ ภาคเกษตรสามารถรักษาสภาพแวดลอ้มสีเขียวใหก้บัประเทศ 
เกิดทศันียภาพท่ีสวยงาม ดึงดูดใหน้กัท่องเท่ียวมาเยีย่มชม นอกจากน้ี ภาคเกษตรเป็นท่ีรองรับผูท่ี้
ประสบปัญหาจากการวา่งงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเม่ือเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ หรือผูท่ี้ไม่
สามารถใชชี้วติในเขตเมืองได ้เพราะในภาคเกษตรไม่มีการก าหนดกฎเกณฑข์องคนท างาน ทุกคน
สามารถเขา้มาท างานหรือยา้ยออกไปจากภาคเกษตรไดอ้ยา่งเสรี จึงเป็นท่ีพกัพิงของผูค้นมาโดย
ตลอด (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553: 38-40)   

ประเทศไทยมีประชากรท่ีประกอบ อาชีพดา้นเกษตรกรรม จ านวนประมาณ 13.44  
ลา้นคน  หรือร้อยละ  35.6 ของผูมี้งานท า โดยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี ประชากรท่ีประกอบ
อาชีพดา้นเกษตรกรรม มากท่ีสุด จ านวน 6.49 ลา้นคน หรือร้อยละ  52.4 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ , 
2552: 12) การเกษตรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีลกัษณะเป็ นการเกษตรแบบยงัชีพ (Subsistence)  
เป็นส่วนมาก คือท าการเกษตรเพื่อท่ีจะน าผลิตผลมาบริโภคในครัวเรือนของตน เช่น ปลูกขา้วไวกิ้น  
ปลูกฝ้ายไวท้อผา้ เป็นตน้ การเกษตรส่วนใหญ่ยงัคงใชแ้รงงานจากคนและสัตว ์ (อีสานเวบ็ , 2554ก) 
ยคุสมยัผา่นไปเม่ือรัฐบาลน าประเทศเขา้สู่นโยบาย การพฒันาเศรษฐกิจระบบทุน เกิดความ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ต่อโครงสร้างสังคมเกษตรกรรม จากการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
กลายเป็นการผลิตปริมาณมาก เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก ความเปล่ียนแปลง
น ามาซ่ึงผลกระทบต่อวงจรวถีิชีวติของเกษตรกร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2548: 18-19) เกิด
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการไดรั้บสารพิษเขา้สู่
ร่างกายของเกษตรกรผูใ้ช ้และยงัมีสารพิษตกคา้งในผลผลิตทางการเกษตรอีกดว้ย เกิดความ
ลม้เหลวทางเศรษฐกิจเน่ืองมาจากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงและราคาผลผลิตท่ีตกต ่า เกษตรกรตอ้ง ตกอยู่
ภายใตก้ารครอบง าของบริษทั เกษตรกรจ านวนมากประสบปัญหาภาวะขาดทุนและหน้ีสิน เกิดการ
ท าลายฐานการเกษตรแบบยงัชีพของเกษตรกร ท าลายระบบสังคมของชุมชน และมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงความคิดท่ีมีต่อภูมิปัญญาพื้นบา้น ท าใหภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินถูกละเลย ดว้ยเขา้ใจวา่เป็น
ความเช่ือหรือวธีิการปฏิบติัท่ีไม่ทนัสมยั ไม่เป็นวทิยาศาสตร์และไม่มีประสิทธิภาพ โดยลืมไปวา่
ความรู้และภูมิปัญญาท่ีถูกถ่ายทอดต่อๆ กนัมานั้น ไดม้าจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนมานาน
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หลายรุ่น ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีทอ้งถ่ินท่ีพวกเขาอาศยัอยู ่ (อานฐั ตนัโช , 2554) จนกระทัง่แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 6-7 ไดก้ าหนดทิศทางการพฒันาประเทศสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 8 ยดึ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา ” ตามแนวพระ
ราชด ารัส  “เศรษฐกิจพอเพียง ” ทิศทางการพฒันาค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุมีผล  และ
สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีเพื่อพร้อมรับต่อความเส่ียงบนฐานของความรอบรู้  ความรอบคอบ และคุณธรรม  
ควบคู่กบัการแบ่งปัน  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  ความร่วมมือปรองดองกนัในสังคม  การสร้างสายใย
เช่ือมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ  ของสังคม  สร้างสรรคพ์ลงัในทางบวก  น าไปสู่การพฒันาท่ีสมดุล
และย ัง่ยนื กระบวนการวางแผนพฒันาประเทศตามแนวทางดงักล่าวไดด้ าเนินการต่อเน่ืองมาในช่วง
ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 9 -10 และต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต  ท่ียงัคงยดึ
แนวคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการพฒันาและการบริหาร
ประเทศ  ใหค้วามส าคญักบักา รพฒันาอยา่งสมดุล  การอยูร่่วมกนัดว้ยสันติสุขระหวา่งคนกบัคน  
ระหวา่งคนกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐ กิจ
และสังคมแห่งชาติ , 2553: ข-ค) การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท าใหเ้กษตรกรมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การผลิตท่ีเนน้การใชท้รัพยากร เป็นปัจจยัหลกั มาเป็นการผลิตจากองคค์วามรู้เสริมดว้ยวทิยาการ
สมยัใหม่ผสมผสานกบัเทคโนโลยพีื้นบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นตวัขบัเคล่ือน (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ , 2548: 19) ขณะเดียวกนันอกจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตทาง
การเกษตรแลว้ เกษตรกรก็มีวถีิชีวติท่ีเปล่ียนไป มีความต่ืนตวัในความเป็นอยูส่มยัใหม่ แสวงหาและ
ยอมรับเทคโนโลยมีากข้ึน พร้อมกบัมีการปรับแต่งใหเ้หมาะสมกบัไร่นา ทุน การจดัการ และ
ความรู้ และเขา้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน (สุนนัท ์สีสังข ์และสรายทุธ ยหกร, 2553: 22)   

การจดัการความรู้ เป็นประเด็น ส าคญั หน่ึง ในการสร้างภูมิคุม้กนั แก่ประเทศให้
สามารถพฒันาไดอ้ยา่งกา้วหนา้และมัน่คง ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ไดก้ าหนดไวคื้อ “การพฒันาประเทศใหอ้ยูบ่นฐานความรู้และเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั” ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งปฏิรูประบบการจดัการความรู้  เพื่อเพิ่มสมรรถนะของประเทศใน
ทุกดา้น ในกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ดา้นวทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี
และนวตักรรมจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง และมีบทบาทส าคญัในการพฒันาทั้งดา้นสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความเจริญเ ติบโตทางเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยจึงจ าเป็นตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจดัการความรู้ทั้งภูมิปัญญาไทยและ
ความรู้ปัจจุบนัท่ีอยูใ่นตวัคน ความรู้ทางเทคโนโลย ีและความรู้ในวทิยาการดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นปัจจยั
หลกัในการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  และโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสา มารถรองรับ
การเปล่ียนแปลงและพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  การจดัการความรู้จะมีบทบาทสูงทั้งการพฒันาศกัยภาพ
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คนไทยใหมี้ความสามารถในการคิด วเิคราะห์ สร้างสรรค ์และจินตนาการ เป็นแรงงานความรู้ท่ีมี
ความสามารถมองปัญหาในลกัษณะบูรณาการ  เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาท่ีแขง็แกร่ง เกิด
สังคมเกษตรฐานความรู้ท่ีประชาชนไดรั้บโอกาสและมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวติ  ไดรั้บ
การส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และต่อยอดสร้างความเขม้แขง็ใหภ้าค
เกษตรสามารถกา้วสู่ธุรกิจและแข่งขนัได ้ส่งผลใหป้ระเทศไทยมีฐานเศรษฐกิจและสังคมท่ีเขม้แขง็  
สามารถรักษาอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดด้ว้ย  “สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ” และยก
ระดบัประเทศใหอ้ยูก่ลุ่มประเทศท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรมและองคค์วามรู้ (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2553: 40-43) ประเทศไทยอยูใ่นกลุ่ม
ประเทศท่ี มีรายไดต้ ่า-ปานกลาง  (Low-Middle Income Countries) ซ่ึงประชาชนมีมาตรฐานการ
ด ารงชีวติระดบัปานกลาง มีความสะดวกสบายสูงกวา่ในช่วง 10-20 ปีท่ีผา่นมามาก การท่ีจะด ารง
สภาพเช่นน้ีไวไ้ดจ้ะตอ้งขบัเคล่ือนสังคมไทยไปสู่สังคมฐานความรู้ มีการสร้างความรู้ข้ึนใชแ้ละ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้นั้นในกิจกรรมทุกกิจกรรม ในทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในภาคสังคม- เศรษฐกิจ
แข่งขนั และสังคม-เศรษฐกิจพอเพียง ดงันั้นการจดัการความรู้จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อเสถียรภาพ
ของประเทศไทยทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม และจะตอ้งบูรณาการการจดัการความรู้เขา้กบักิจกรรม
คุณภาพและเชิงการพฒันาทุกชนิดอยา่งเหมาะสม รวมทั้งบูรณาการเขา้กบักิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์
(วจิารณ์ พานิช , 2548: 2) การจดัการความรู้มีเป้าหมายเป็นจุด ร่วม  มีการใช้ ความรู้เป็นฐานใน
การท างาน  การ เห็นคุณค่าของความรู้  ทั้ง ท่ีเป็น ความรู้ฝัง ลึก และความรู้ท่ีชดัแจง้ มีทกัษะ
ในการมองอยา่งเช่ือมโยงทั้งระบบ สร้างการท างานอยา่งมีคุณภาพเพื่อขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างความรู้และคนเรียนรู้ และทา้ยท่ีสุดคือเกิดความสุข (วรรณา เลิศ
วจิิตรจรัส, 2549: 43)   

การจดัการความรู้คือกระบวนการท่ีผูใ้ชค้วามรู้ในการท างาน เป็น ผูล้งมือท า 
Knowledge Packaging เอง เพราะ Knowledge Packaging เกิดข้ึนในผูป้ฏิบติั ไม่ใช่เกิดข้ึนจาก
นกัวชิาการ (วจิารณ์  พานิช , 2550: 15) การจดัการความรู้ท่ีผา่นมามกัประสบส าเร็จกบัองคก์รภาค
ธุรกิจ แต่วา่การจดัการความรู้ท่ีมุ่งเนน้ใหค้นหรือชุมชนเป็นผูส้ร้างและปฏิบติั เป็นผูป้ระยกุตใ์นการ
ท างานยงัมีการด าเนินงานนอ้ยมาก ซ่ึงการจดัการความรู้นั้นตอ้งใชก้ระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการกลุ่มท่ีเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั พร้อมทั้งการ
ปฏิบติัและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นพื้นฐาน ตลอดจนการสร้างค วามสัมพนัธ์ใหอ้ยูใ่น
แนวราบท่ีใหเ้กียรติแก่ชาวบา้นไดเ้ป็นผูคิ้ดเอง ท าเอง ประยกุตด์ดัแปลงส่ิงท่ีมีอยูใ่นส านึกหรืออยู่
เบ้ืองลึกความเคยชินของตนเองมาปรับใช ้ผสมผสานความรู้ทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บการพฒันาและสั่งสมมา
อยา่งต่อเน่ือง ใหเ้ขา้กบัความรู้หรือวทิยาการสมยัใหม่ภา ยนอก อีกทั้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัเง่ือนไขและ
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บริบทท่ีแตกต่างหลากหลายท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และจะช่วยท าใหก้ารท ากิจการต่างๆ 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นการสร้างความรู้ระหวา่งการท างาน  ก่อนการท างานและหลงัการ
ท างาน โดยอาศยัการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นหวัใจส าคญั (ชลกานดาร์ นาคทิม, 2551: 4-5) การจดัการ
ความรู้จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและมีความส าคญัมาก และเป็นกิจกรรมท่ีมนุษยน์ั้นท าอยูเ่สมอ เพราะการ
จดัการความรู้ท าใหไ้ดค้วามรู้มาและไดใ้ชค้วามรู้เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งในบุคคลและองคก์ร และ
ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้คือ การไดข้มุความรู้ท่ีมีการจดัเก็ บอยา่งเป็นระบบ เกิดการปฏิบติั
และน าไปสู่ประสบการณ์และทกัษะ ประสบผลส าเร็จในการแกไ้ขปัญหา และเกิดการถ่ายทอดและ
พฒันาความรู้ (ไพโรจน์ ชลารักษ์ , 2551: 61-62) การจดัการความรู้ท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ท่ี
หลากหลาย  เกิดทกัษะความเช่ียวชาญ  มีการผสมผสานชุดความรู้เพื่อน า ไปสู่การประยกุตใ์ช้  มีการ
พฒันาแนวทางการท างานอยา่งต่อเน่ือง  เกิดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหม่  มีการ
ทบทวนและประเมินผลงาน (ระเบียบ จินดา, 2549: 24)   
 ขา้วเป็นอาหารหลกัประจ าชาติและเป็นพืชเศรษฐกิจหลกัท่ีส าคญัยิง่ของประเทศไทย  
โดยมีชาวนา  3.7 ลา้นครัวเรือน จากเกษตรกรทั้งประเทศ 5.6 ลา้นครัวเรือน  หรือคิดเป็นร้อยละ  66 
ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด พื้นท่ีเพาะปลูกขา้วปีละประมาณ 56-58 ลา้นไร่ ไดผ้ลผลิตปีละ
ประมาณ 28-30 ลา้นตนั ขา้วเปลือกมูลค่าปีละประมาณ  180,000-200,000 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นรายได้
หลกัท่ีหล่อเล้ียงเกษตรกรในระดบัรากหญา้  อีกทั้งยงัเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัสามารถสร้างรายได้
และน าเงินตราเขา้ประเทศปีละประมาณ 80,000-100,000 ลา้นบาท รวมทั้งเป็นพืชท่ีสร้างความ
มัน่คงดา้นอาหารดว้ย  (กรมการขา้ว, 2550: 1) ขา้วจึงเป็นพื้นฐานส าคญัของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนไทย ขา้วกบัคนไทยมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดและลึกซ้ึงมา
เป็นเวลานานไม่วา่อะไรจะเกิดข้ึน ขา้วก็ยงัคงเป็นอาหารหลกัของคนไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 
(มูลนิธิขา้วไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ , 2546: 1) กระบวนการท านาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เช่น การเตรียมดิน วิ ธีคดัเลือกพนัธ์ุขา้ว วธีิเก็บรักษาพนัธ์ุขา้ว การเพาะปลูก การบ ารุงรักษา วธีิ
ป้องกนัและก าจดัวชัพืชและศตัรูพืช เกิดข้ึนและตั้งอยูบ่นพื้นฐานของวทิยาการ หรือบนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาชาวบา้นท่ีสั่งสมกนัมาแต่บรรพบุรุษ และถ่ายทอดต่อเน่ืองแนบแน่นอยูก่บัชีวติอยา่งเป็น
ธรรมชาติ  เช่น เม่ือถึงหนา้ท านาทุกคนตอ้งไปท านา เด็กๆ ท่ีไม่ไปโรงเรียนก็ตามพอ่แม่ไปเล่นใน
ทุ่งนา เด็กๆ ท่ีไปโรงเรียนเม่ือกลบัมาก็ตอ้งไปช่วยพอ่แม่ท านา การกระท าเช่นน้ีเป็นการถ่ายทอด 
จดจ า เรียนรู้ ทดสอบ ประเมินผล บทเรียนต่างๆ เร่ืองท านาไปในตวั โดยพอ่แม่เป็นครูให ญ่คอย
อบรมสั่งสอนในลกัษณะท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง หรือใชใ้หท้  าแลว้คอยแนะน าวธีิการท่ีถูกตอ้งให ้ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนเป็นวฏัจกัรมาตั้งแต่ ในอดีต นอกจากน้ียงัอาศยัวสัดุในทอ้งถ่ินผลิตเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชข้ึ้นใชเ้อง ใชแ้รงงานคนและแรงงานสัตวเ์ป็นหลกั กระบวนการท านาทุกขั้นตอนด าเนินไป

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 6 

ดว้ยความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัความเช่ือตามวฒันธรรมพื้นบา้น  เป้าหมายการผลิตเพื่อบริโภค
เป็นหลกั เหลือบริโภคในครัวเรือนจึงขาย ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มและนิเวศวทิยา ท่ีส าคญัคือเป็นการ
ผลิตท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของคุณธรรมและน ้าใจเป็นส าคญั ทุกส่ิงทุกอย่ างมีการพึ่งพาอาศยักนัอยา่ง
ยติุธรรม (เอ่ียม ทองดี , 2547: 43-49) แต่ปัจจุบนัส่ิงเดิมๆ ของวถีิชีวติชาวนาก าลงัถูกทา้ทายจากส่ิง
ใหม่อยูต่ลอดเวลาวา่ยงัคงเหมาะสมกบัยคุสมยัหรือไม่ (เมียงซอ คีรีมญัจา และปกรณ์ คงสวสัด์ิ , 
2551: 230) ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปของการท านาคือ  การมุ่งผลิตขา้วปริมาณมากเพื่อขาย  ดว้ย
เทคโนโลยกีารผลิตท่ีพึ่งพิงภายนอก อนัเป็นวธีิคิดท่ีหย ัง่รากฝังลึกจนเป็นเร่ืองยากท่ีจะท าให้
ชาวบา้นกลบัมาเช่ือมัน่แนวทางการพึ่งตนเองได ้(สุจินต ์สิมารักษ ์และคณะ, 2549: 115)    
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของประ เทศไทยทั้งในอดีต  ปัจจุบนั และ
อนาคต ประเทศไทยเร่ิมเป็นประเทศผลิตยางพาราอนัดบั  1 ของโลกมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2534 (สภา
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2550: 21) ปัจจุบนัประเทศไทยยงัเป็นผูน้ าในการผลิตและ
ส่งออกยางธรรมชาติมากท่ีสุดของโลก ดว้ยปริมาณการผลิต 3.16 ลา้นตนั คิดเป็นร้อยละ 32.91 ของ
ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลก ซ่ึงมีปริมาณ 9.602 ลา้นตนั ส่งออก 2.73 ลา้นตนั คิดเป็นร้อย
ละ 39.67 ของปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของโลก ซ่ึงมีปริมาณ 6.882 ลา้นตนั ยางพาราจึงมี
บทบาทส าคญัต่อชีวติความเป็นอยูข่องเกษตรกรชาวสวนยางกวา่ 1 ลา้นครอบครัว ซ่ึงเป็นเกษตรกร
รายยอ่ยและเป็นสวนยางขนาดเล็กถึงร้อยละ 95 ของสวนยางทั้งประเทศ การปลูกยางพารานอกจาก
จะเป็นการสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยางแลว้ ยงัเป็นการสร้างสวนป่าเศรษฐกิจของประเทศ  
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ช่วยดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ท าใหส้ภาพแวด ลอ้มดีข้ึน และมีการกระจาย
ตวัของฝนดีข้ึน การปลูกยางยงัมีความเส่ียงนอ้ยกวา่การปลูกพืชชนิดอ่ืน เน่ืองจากมีอายกุารใหผ้ล
ผลิต 25-30 ปี ส่งผลใหเ้กษตรกรชาวสวนยางมีอาชีพและรายไดม้ัน่คง (สถาบนัวจิยัยาง , 2553ก: 1) 
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีนบัวนัยิง่มีความส าคญัเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งพื้นท่ีท่ีใชใ้นการปลูกยางพารา
ก็ขยายวงกวา้งมากข้ึน เน่ืองจากพืชดงักล่าวตอ้งการการดูแลเพียงระยะแรกของการเพาะปลูกเท่านั้น 
แต่สามารถเติบโตและใหผ้ลผลิตอยา่งต่อเน่ืองยาวนาน ส่วนตน้ยางพาราท่ีไม่สามารถใหผ้ลผลิตได้
อีก ก็สามารถขายเพื่อน าไปท าเป็นเฟอร์นิเ จอร์ สร้างรายไดจ้  านวนมากใหแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยาง  
ผลผลิตท่ีไดจ้ากยางพารานั้นสามารถท่ีจะแปรรูปเป็นสินคา้ต่างๆ ไดห้ลายชนิด ท าใหเ้กิด
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองหลายอยา่ง (ณฏัฐธ์นิน เอ้ือศิลป์ และคณะ , 2551: 59) ยางพาราเป็นพืช
เศรษฐกิจใหม่ของภาคตะวนัออก  เฉียงเหนือ โดยมีกา รปลูกครอบคลุมทั้ง 19 จงัหวดั มีพื้นท่ีปลูก 
1,539,623 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11 ของพื้นท่ีปลูกยางพาราทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นอบัดบั  2 รองจากภาคใต ้
(ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ , 2552: 11) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีเป็นดินร่วนปนทราย  มีอุณหภูมิ
เฉล่ียประมาณ 26-27 องศาเซลเซียส ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่  1,600 มิลลิเมตรต่อปี  ส่วนใหญ่
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จะเป็นพื้นท่ีราบไปจนถึงมีความลาดเอียง  60 องศา เช่นเดียวกบัพื้นท่ีปลูกยางพาราของจีนและ
อินโดนีเซีย จากการศึกษาพบพื้นท่ีเหมาะสมต่อการปลูกยางพารามีมากกวา่  25.16 ลา้นไร่ กระจาย
อยูใ่น  19 จงัหวดั ต่อมาภา ครัฐไดส่้งเสริมการปลูกยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรี  ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2530 ใหก้รมส่งเสริมการเกษตรเร่ง
ส ารวจพื้นท่ีและส่งเสริมการปลูกยางพารา  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการกระจายรายไดแ้ละสร้าง
รายไดใ้หเ้กษตรกร ในภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ  เป็นโครงการวางแผนระยะยาว  (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2550: 14) ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีทิศทางของราคาดี อีกทั้งไดรั้บการส่งเสริมอยา่ง
จริงจงัจากภาครัฐ  ท าใหเ้กษตรกรท่ีเคยปลูกพืชเศรษฐกิจจากเดิมปลูกขา้วเป็นอาชีพหลกั  เปล่ียนมา
ปลูกยางพารากนัมากข้ึนเร่ือยๆ  และมีแนวโนม้ของการปลูกขยายมากข้ึนโดยตลอดทุกปี  คาดวา่ใน
อนาคตยางพาราจะเป็นพืชเศรษฐกิจอนัดบั  1 ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  และเป็นภูมิภาคท่ีผลิต
ยางท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทย  (สุวฒัน์ จิตตจ์นัทร์ , 2552: 418) โดยในระหวา่งปี  พ.ศ. 2532-2536 
มีพื้นท่ีปลูกยางพารา  จ านวน 223,260 ไร่ (สุวฒัน์ จิตตจ์นัทร์ , 2552: 3)  ต่อมาในปี 2549 มีพื้นท่ี
ปลูก  1,539,623 ไร่ ซ่ึง เพิ่มข้ึน ถึง 5 เท่า ปี 2550 มีพื้นท่ีปลูก 2,143,206 ไร่ (ส านกัเศรษฐกิจ
การเกษตร , 2551: 89) ปี 2551 มีพื้นท่ีปลูก 2,799,209 ไร่ ปี 2552 มีพื้นท่ีปลูก  2,984,097 ไร่ และปี 
2553 มีพื้นท่ีปลูก 3,326,456 ไร่ (ส านกัเศรษฐกิจการเกษตร, 2553: 79)   
   จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือรูปแบบการผลิต ทางการเกษตรและวถีิ
ชีวติของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน เกษตรกรจะมีวธีิในการ
จดัการความรู้อยา่งไร ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงดงัเช่นในปัจจุบนั ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาวจิยั เร่ือง การจดัการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยศึกษากลุ่ม
เกษตรกรท านาซ่ึงเป็นอาชีพดั้งเดิม  และกลุ่มเกษตรท าสวนยางพารา ซ่ึงเป็นอาชีพใหม่ ซ่ึง
ผลการวจิยัสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการส่งเสริมและพฒันาเกษตรกรรายอ่ืนได้  รวมทั้งสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการ ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้  และพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการ
จดัการความรู้ของเกษตรกรต่อไป 
 
ค าถามการวจัิย 

1. สภาพการจดัการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นอยา่งไร 
2. แนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ใหแ้ก่เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

   ควรมีแนวทางเป็นอยา่งไร 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการจดัการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
2. เพื่อพฒันาแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของเกษตรกร ในภาคตะวนัออก เฉียง 

เหนือ 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
คือ กลุ่มเกษตรกรท านาและกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาสภาพและพฒันาแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของ
เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
 
กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 

สภาพการจดัการความรู้ 
 1.  การแสวงหาความรู้ 
2.  การจดัเก็บความรู้ 
3.  การสร้างความรู้ 
4.  การประเมินความรู้ 
5.  การใชค้วามรู้ 
6.  การแลกเปล่ียนความรู้ 
 

แนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ 

1. ประวติัการก่อตั้งกลุ่ม 
2. การบริหารงานของกลุ่ม   
3. กิจกรรม   
4. แหล่งเรียนรู้   
5. กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม     
6. ความส าเร็จหรือจุดเด่นของกลุ่ม   
7. ปัญหาหรือจุดดอ้ยของกลุ่ม     
8. ความตอ้งการ 
9. เป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม   
10. ทศันคติต่อการท านา/สวนยางพารา 
11. ความรู้การท านา/สวนยางพารา 

บริบทของกลุ่มเกษตรกร 
 

กลุ่มเกษตรกรท านา/สวนยางพารา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
สภาพการจดัการความรู้  หมายถึง  ลกัษณะการด าเนินงานท่ีเก่ียว ขอ้งกบัความรู้ของ

เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยผา่นขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ีคือ   
      1. การแสวงหาความรู้  คือ การเสาะหา คน้ควา้ สืบคน้  การรวบรวมความรู้จาก

แหล่งต่างๆ และวธีิการแสวงหาความรู้   
      2. การจดั เก็บความรู้  คือ การเลือกสรร การแบ่งหมวดหมู่ของความรู้ และการ

จดัเก็บความรู้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย รวมถึงใชไ้ดง่้ายและรวดเร็ว   
      3. การสร้างความรู้  คือ การปรับปรุง ดดัแปลง และพฒันาต่อยอดความรู้เดิม เพื่อ

สร้างความรู้ใหม่   
      4. การประเมินความรู้ คือ การวเิคราะห์ การตรวจสอบความรู้เพื่อน าไปใชใ้นการ

ด าเนินงาน 
      5. การใชค้วามรู้ คือ การน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในกิจการหรือแกปั้ญหาต่างๆ 
      6. การแลกเปล่ียนความรู้  คือ การพดูคุย การแสดงความคิดเห็น  หรือวธีิอ่ืนๆ เพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เผยแพร่และกระจายความรู้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีตนมีใหก้บัคนอ่ืนไดรู้้ 
เกษตรกร หมายถึง กลุ่มเกษตรกรท านา จ านวน 1,023 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรท าสวน

ยางพารา จ านวน 15 กลุ่ม ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรตามพระ
ราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547  
 แนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้  หมายถึง  วธีิปฏิบติัส าหรับเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริม การจดัการ ความรู้ ใหแ้ก่กลุ่ม เกษตรกร ท านาและกลุ่มเกษต รกรสวนยางพารา ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้ราบสภาพการจดัการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2. ไดท้ราบแนวทางส่งเสริม การจดัการความรู้ของเกษตรกร ในภาคตะวนัออกเฉียง  

เหนือ 
3. ผลการวจิยัสามารถ น าไปประยกุต์ ใช้ในการส่งเสริมการจดั การเรียนรู้  และพฒันา

แหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการจดัการความรู้ของเกษตรกรได ้ 
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บทที ่ 2 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าเสนอแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั เพื่อ

เป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั โดยการศึกษารายละเอียดต่างๆ ตามล าดบัดงัน้ี 
1. ความรู้ 
    1.1 ความหมายของความรู้ 
    1.2 ประเภทของความรู้      

       2. การจดัการความรู้ 
    2.1 ความหมายการจดัการความรู้ 
    2.2 ความส าคญัและประโยชน์ของการจดัการความรู้ 

                      2.3 กระบวนการจดัการความรู้ 
           2.4 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 
           2.5 กิจกรรมการจดัการความรู้   
           2.6 บุคคลส าคญัในการจดัการความรู้   

    2.7 เคร่ืองมือในการจดัการความรู้   
       3. เกษตรกร 
           3.1 ความหมายของเกษตรกร 

                 3.2 ลกัษณะของเกษตรกรในปัจจุบนั 
    3.3 ปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อเกษตรกร 
    3.4 ลกัษณะของเกษตรกรท่ีพึงประสงค ์
    3.5 การเรียนรู้ของเกษตรกร         

       4. การจดัการความรู้ของเกษตรกร 
     4.1 การจดัการความรู้ของเกษตรกรท านา 
     4.2 การจดัการความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพารา 

5. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    5.1 งานวจิยัในประเทศ 
    5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

10 
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ความรู้ 
 
 ความรู้ (Knowledge)  กบัมนุษย ์(Man) เป็นส่ิงท่ีอยูด่ว้ยกนัเป็นส่วนหน่ึงของกนั
และกนัและจะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงมิได้  ซ่ึงมนุษยมี์ลกัษณะพิเศษท่ีรับรู้ (Perceive) และเรียนรู้  
(Learn) ได ้ทั้งยงัสะสมและพฒันาส่ิงท่ีมนุษยรั์บรู้และเรียนรู้ในตวัตลอดเวลา  (ไพโรจน์ ชลารักษ์ , 
2551: 1) 
 
ความหมายของความรู้ 

เกษม วฒันชยั (2544: 39) กล่าววา่ ความรู้ หมายถึงการรวบรวมความคิดของมนุษยจ์ดั
ใหเ้ป็นหมวดหมู่และประมวลสาระท่ีสอดคลอ้งกนั  โดยน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์  ดงันั้นส่ิงท่ีเป็น
สาระในระบบขอ้มูลข่าวสารคือความรู้  ความรู้ใหม่ตอ้งสร้างข้ึนบนฐานข องความรู้เดิมท่ีมีอยู่  
ความรู้ใหม่จึงเกิดจากฐานการวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

ปณิตา พน้ภยั (2544: 25) ไดจ้  าแนกค าท่ีมีความเช่ือมโยงกนั 3 ค า คือ 1) ขอ้มูล คือชุด
ของขอ้เทจ็จริงซ่ึงปราศจากอคติ และไม่ต่อเน่ืองเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ  ขอ้มูลอาจเป็นขอ้มูลเชิง
บรรยาย หรือขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง  ซ่ึงยงัไม่มีการตีความหรือวเิคราะห์ 2) สารสนเทศ คือสารอยา่งหน่ึงท่ีอยูใ่นรูปของเอกสาร
หรือการส่ือสารท่ีไดเ้ห็นหรือไดรั้บฟัง มีผูส่้งสารและรับสารสามารถเปล่ียน แปลงวถีิทางท่ีผูรั้บสาร
ไดรั้บรู้บางส่ิงบางอยา่งซ่ึงอาจมีผลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมของบุคคล ความแตกต่างจึงอยูท่ี่
สารสนเทศมีความหมายในตวัเอง ขณะท่ีขอ้มูลไม่มีความหมายแต่จะกลายเป็นสารสนเทศได ้ ถา้
ขอ้มูลนั้นถูกน ามาตีความ หรือวเิคราะห์ ประมวล แยกส่วนท่ีผดิพลาด ออกไปหรือสรุปยอ่ใหส้ั้นลง  
3) ความรู้  หมายถึง การผสมผสานระหวา่งประสบการณ์ ค่านิยม ข่าวสาร เหตุการณ์  และความ
เขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง  เพื่อสร้างกรอบความคิดส าหรับการประเมินและสังเคราะห์ประสบการณ์และ
ขอ้มูลข่าวสารใหม่ๆ นอกจากน้ี  สารสนเทศถูกเปล่ียนเป็นความรู้ไดโ้ดยค น โดยผา่นกระบวนการ
ต่างๆ การเปรียบเทียบ  การจดัล าดบัเหตุการณ์ การเช่ือมโยง และการสนทนา ไดแ้ก่ การตรวจสอบ
ผลกระทบการเช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืน การน ามาอภิปรายโตเ้ถียงหรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้
เกิดข้ึนโดยกระบวนการภายในบุคคลหรือกระบวนการความสัมพนัธ์ระหวา่งคน ซ่ึ งสามารถสรุป
ไดว้า่ ขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นระดบัตามความหมายและคุณค่า 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2546: 232) พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 ไดใ้ห้
ความหมายของความรู้ วา่หมายถึง ส่ิงท่ีสั่ งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้หรือ
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ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ หรือส่ิงท่ีไดรั้บมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การ
คิดหรือการปฏิบติั หรือองคว์ชิาในแต่ละสาขา เช่น ความรู้เร่ืองเมืองไทย ความรู้เร่ืองสุขภาพ 

วจิารณ์ พานิช (2547: 4-5) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้ไวห้ลายทศันะดงัน้ี 
1. ความรู้ คือ ส่ิงท่ีเม่ือน าไปใชแ้ลว้จะไม่หมดหรือสึกหรอ แต่จะยิง่งอกเงยหรืองอก

งามข้ึน 
2. ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีน าไปสู่การปฏิบติั 
3. ความรู้เป็นส่ิงท่ีคาดเดาไม่ได ้
4. ความรู้เกิดข้ึน ณ จุดท่ีตอ้งการใชค้วามรู้นั้น 
5. ความรู้เป็นส่ิงท่ีข้ึนกบับริบทและกระตุน้ใหเ้กิดข้ึนโดยความตอ้งการ 
อสันียา สุวรรณศิริกุล (2549: 10) กล่าววา่ความรู้เกิดข้ึนจากการผสมผสานระหวา่ง

ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็น ประสบการณ์ ค่านิยม ทกัษะและการเรียนรู้ ซ่ึงจะแตกยอดและมี
การเปล่ียนแปลงมากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัการประยกุตใ์ชข้องแต่ละบุคคลเป็นส าคญั 
 Davenport and Prusak (1998: 53) กล่าววา่ความรู้ คือกระบวนการผสมผสานระหวา่ง
ประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบรู้ ภายใตส้ภาวะแวดลอ้ม ความเช่ียวชาญ และสารสนเทศใหม่ๆ 
เม่ือผสมผสานจนเป็นเน้ือเดียวกนั ความรู้ก็จะเกิดข้ึนและถูกน าไปประยกุตใ์ชใ้นแต่ละบุคคล ถา้
มองในแง่มุมขององคก์าร ความรู้มกัสั่งสมอยูใ่นขั้นตอนการท างาน กระบวนการ วถีิการปฏิบติังาน 
และบรรทดัฐานขององคก์าร 
 
ประเภทของความรู้ 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  (2548: 
4) ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์  พรสวรรคห์รือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ  เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นค าพดูหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วเิคราะห์ บางคร้ังจึงเรียกวา่เป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ชดัแจง้  (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม  ถ่ายทอดได้ 
โดยผา่นวธีิต่างๆ  เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ทฤษฎี คู่มือต่างๆ  และบางคร้ังเรียกวา่เป็น
ความรู้แบบรูปธรรม 
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Raj (1996: 160) ไดจ้  าแนกความรู้ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  
1. ความรู้เชิงปร ะจกัษ์ (Empirical Knowledge) เป็นความรู้ ท่ีเกิดจากการรับรู้จาก

ประสาทสัมผสัทั้งหา้ ความรู้ประเภทน้ีไดมี้ความพยายามแปลงใหอ้ยูใ่นรูปท่ีสามารถจดัการไดด้ว้ย
เทคโนโลยไีด ้

2. ความรู้เชิงวเิคราะห์  (Analytical Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการใชต้รรกะ
เป็นเคร่ืองมือในการอนุมานจากฐานความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม 

3. ความรู้เชิงทฤษฎี  (Theoretical Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ใน
ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม  โดยการใชส้ัญชาตญาณและการหยัง่รู้  ซ่ึงรู้ความจริงไดโ้ดยอาศยัจิตท่ี
ไดรั้บการฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอ 

4. ความรู้เชิงปทสัฐาน  (Normative Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการใชป้ทสัฐาน
และค่านิยมของสังคมเป็นตวัก าหนด ไม่สามารถใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือได ้

 
การจัดการความรู้ 

 
ความหมายของการจัดการความรู้ 
 กีรติ ยิง่ยศ (2550: 44) การจดัการความรู้  เป็นกระบวนการบริหารจดัการอยา่ง เป็น
ระบบ รูปแบบใหม่ท่ีเนน้การพฒันากระบวนงาน  (Business Process) ควบคู่ไปกบัการพฒันาการ
เรียนรู้ (Learning Process) ผา่นกระบวนการจ าแนก วเิคราะห์  และจดัระเบียบความรู้ เพื่อสรรหา 
คดัเลือกจดัการ และเผยแพร่สารสนเทศท่ีถูกตอ้งเหมาะสม และเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการแบ่งปันค วามรู้
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงขององคก์รเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแข่งขนั และเพื่อใหไ้ด้
มุมมองในองคก์รมากยิง่ข้ึน 

น ้าทิพย ์วิภาวนิ และนงเยาว์  เปรมกมลเนตร  (2551: 158) การจดัการความรู้  เป็นการ
จดั ระบบความรู้ขององคก์ร โดยจดักระบวนการพฒันา บุคลากรให้ใชศ้กัยภาพสูงสุดในการท างาน 
มีการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั เพื่อใหก้ลยทุธ์องคก์รบรรลุผลตามเป้าหมายในการเป็นองคก์ร
คุณภาพ หรือองคก์รท่ีเป็นเลิศทุกดา้น 
 ประเวศ วะสี (2550: 47-48) การจดัการความรู้ หมายถึง การจดัการใหมี้การคน้พบ
ความรู้ ความช านาญท่ีแฝงเร้นในตวัคน หาทางน าออกมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตกแต่งใหง่้ายต่อการใช้
สอยและมีประโยชน์เพิ่มข้ึน มีการต่อยอดใหง้ดงาม และใชไ้ดเ้หมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงและ
กาลเทศะยิง่ข้ึน มีความรู้ใหม่หรือนวตักรรมเกิดข้ึนจากการเอาความรู้ท่ีไม่เหมือนกนัมาเจอกนั 
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พรธิดา วเิชียรปัญญา  (2547: 32) การจดัการความรู้  หมายถึง  กระบวนการอยา่งเป็น
ระบบเก่ียวกบัการประมวลขอ้มูล  สารสนเทศ  ความคิด  การกระท า  ตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรมและจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ีบุคคลสามารถ
เขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัช่องทางต่าง  ๆ ท่ีองคก์รจดัเตรียม ไว ้ เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังาน  ซ่ึงก่อใหเ้กิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยูจ่ะแพร่กระจาย
และไหลเวยีนทัว่ทั้งองคก์รอยา่งสมดุล  เป็นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพฒันาผลผลิตและ
องคก์ร 

ไพโรจน์ ชลารักษ ์ (2551: 62) การจัดการความรู้  หมายถึง  การกระท ากบัความรู้และ
แหล่งความรู้ดว้ยเคร่ืองมือและเทคนิควธีิต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่เพิ่มข้ึนหรือเกิดประโยชน์จาก
การจดัการความรู้นั้นเม่ือเสร็จส้ินการปฏิบติัการ อธิบายสั้นๆ ไดว้า่การท างานร่วมกนัของคน  คือ
การจดัการความรู้เพราะการท างา นดว้ยกนัของคนต่างก็ตอ้งใชส้ติปั ญญาคิด พิจารณา วเิคราะห์
หาทางแกปั้ญหาหรือหานวตักรรมใหม่แสดงออกทางความคิดเห็น รูปแบบศกัยภาพ และ ความ
ร่วมมือกนัจึงจะท างานไดส้ าเร็จ 

วจิารณ์ พานิช (2549: 3) การจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีซบัซอ้นและกวา้งขวางไม่
สามารถใหนิ้ยามดว้ยถอ้ยค าสั้นๆ ได ้ตอ้งใหนิ้ยามหลายขอ้จึงจะครอบคลุมความหมาย ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. การจดัการความรู้มีความหมายรวมถึง  การรวบรวม  การจดัระบบ  การจดัเก็บและ
การเขา้ถึงขอ้มูลเพื่อสร้างความรู้  เทคโนโลยดีา้นขอ้มูลและดา้นคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วยเพิ่ม
พลงัในการจดัการความรู้  แต่เทคโนโลยดีา้นขอ้มูลและคอมพิวเตอร์โดยตวัของมนัเองไม่ใชก้าร
จดัการความรู้ 

2. การจดัการความรู้เก่ียวขอ้งกบัการแบ่งปันความรู้  (Knowledge Sharing) ถา้ไม่มีการ
แบ่งปันความรู้ความพยายามในการจดัการความรู้จะไม่ประสบผลส าเร็จ  พฤติกรรมภายในองคก์ร  
เก่ียวกบัวฒันธรรม  พลวตั และวธีิปฏิบติั  มีผลต่อการแบ่งปันความรู้  ประเด็นดา้นวฒันธรรมและ
สังคม มีความส าคญัยิง่ต่อการจดัการความรู้ 

3. การจดัการความรู้ตอ้งการผูท้รงความรู้ความสามารถในการตีความและประยกุตใ์ช้
ความรู้  ในการสร้างนวตักรรมและเป็นผูน้ าทางในองคก์ร  รวมทั้งตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญในส าขาใด
สาขาหน่ึงส าหรับช่วยแนะน าวธีิประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้  ดงันั้นกิจกรรมเก่ียวกบัคนไดแ้ก่  การ
ดึงดูดคนเก่งและดี  การพฒันาคน  การติดตามความกา้วหนา้ของคน  และการดึงคนมีความรู้
ความสามารถไวใ้นองคก์รถือเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้ 

4. การจดัการความรู้เป็นเร่ื องของการเพิ่มประสิทธิผลของ  องคก์ร การจดัการความรู้
เกิดข้ึนเพราะมีความเช่ือวา่จะช่วยสร้างความมีชีวติชีวาและความส าเร็จใหแ้ก่องคก์ร  การประเมิน  
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“ตน้ทุนทางปัญญา” (Intellectual Capital) และผลส าเร็จของการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้  เป็น
ดชันีบอกวา่ องคก์ร มีการจดัการความรู้อยา่งไดผ้ลหรือไม่ 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  (2548: 
4) การจดัการความรู้  หมายถึง การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร  ซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นตวั
บุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนในองคก์รสามารถเขา้ถึ งความรู้ และพฒันา
ตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลใหอ้งคก์รมีความสามารถใน
เชิงแข่งขนัสูงสุด  

สุรินทร์ กิจนิตยชี์ว ์ (2548: 16) การจดัการความรู้  หมายถึง  การเรียนรู้ เอาความรู้มา
จดัการเชิงระบบ สร้างความรู้ใหม่ เพื่อการปรับตั วใหส้อดคลอ้งกบัโลกยคุใหม่ดว้ยสติปัญญา  ปรับ
รูปแบบการพฒันาแต่รักษาความสมดุลของระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บั
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืสืบไป 

อญัญาณี คลา้ยสุบรรณ์ (2550: 89) การจดัการความรู้  หมายถึง  การสร้าง การแสวงหา 
การคน้ควา้รวบรว ม การจ าแนกประเภทหรือหมวดหมู่ การจดัระบบ การแบ่งปัน การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ความรู้ทุกประเภท จากทุกแหล่ง โดยอาศยัเคร่ืองมือส าคญัคือคนและเทคโนโลยดีว้ยกลยทุธ์
และกระบวนการต่างๆ ท่ีเหมาะส เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของบุคคลหรือองคก์ร ในการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาตนเองและองคก์รโดยรวม 

Alvi and Leidner (2002: 17) การจดัการความรู้  เป็นกระบวนการในการจดัการท่ีเป็น
ระบบ เพื่อสร้าง รวบรวม แบ่งปัน และใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บไปใหเ้กิดประโยชน์ในงานท่ีปฏิบติัอยู ่

Boyett and Boyett (2001: 97-98) การจดัการความรู้อาจหมายรวมถึงกิจกรรมต่างๆ 
ดงัน้ี   

1. การพฒันาฐานขอ้มูลกลางเก่ียวกบัลูกคา้ ปัญหาทัว่ไป และแนวทางแกไ้ขเบ้ืองตน้ 
 2. การจ าแนกแยกแยะเก่ียวกบัผูเ้ช่ียวชาญภายในองคก์รและการท าใหเ้กิดความชดัเจน
เก่ียวกบัส่ิงท่ีพวกเขารู้ รวมทั้งการพฒันาสมุดหนา้เหลื องท่ีอธิบายแหล่งทรัพยากรภายในท่ีส าคญั
และจ าแนกวธีิการในการคน้หาส่ิงเหล่านั้น 
 3. การน าความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญไปเผยแพร่หรือกระจายไปสู่บุคคลอ่ืน 
 4. การออกแบบโครงสร้างความรู้ท่ีช่วยจดัการขอ้มูลในรูปแบบท่ีสามารถเขา้ถึงได ้
และพร้อมท่ีจะน าไปประยกุตใ์ช ้
 5. การสร้ างเวทีเปิดโอกาสใหบุ้คคลต่างๆ สามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์และ
ความคิด ไม่วา่จะเป็นการเผชิญหนา้โดยตรง  หรือผา่นทาง Intranet, Web Site, E-mail หรือหอ้ง
สนทนาอ่ืนๆ 
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 6. การจดักระบวนการกลุ่มใหค้นต่างพื้นท่ีไดท้  างานแกปั้ญหาร่วมกนั และผลดักนัท า
หนา้ท่ีผูจ้ดัการความรู้ 
 7. การคน้หา และส่งเสริมผูมี้ความสามารถพิเศษในความรู้และทกัษะท่ีเป็นหวัใจของ
ความส าเร็จขององคก์ร และหาทางใหอ้งคก์รอยูไ่ปนานๆ 
 8. การออกแบบการฝึกอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ เก่ียวกบัการพฒันาเพื่อประเมินและ
สร้างความรู้ของแต่ละคนภายในองคก์ร 
 9. ด าเนินการเก่ียวกบัการให้ รางวลั การยอมรับ และการเล่ือนต าแหน่งท่ีสามารถ
กระตุน้ใหเ้กิดการแบ่งปันและแลกเปล่ียนขอ้มูล 
 10. การสร้างเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีสามารถสนบัสนุนใหบุ้คคลสามารถเขา้ถึง และน า
ขอ้มูลไปใชไ้ดเ้ม่ือตอ้งการ 
 11. การสร้างฐานขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์การจดัการหรือผลลพัธ์ ท่ีจะน าไป
วเิคราะห์แนวโนม้และสกดัขอ้มูลท่ีมีค่าต่อองคก์ร 
 12. การพิจารณาตน้ทุนทางปัญญาเพื่อจดัการความรู้ใหดี้ข้ึน 

13. การเกาะติดและวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ หรือใหค้วามส าคญั 
เพื่อท าความเขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการใหดี้กวา่เดิม 

Nanoka and Takeuchi (1995: 57-59) การจดัการความรู้  หมายถึง  การสร้างสรรค์
ความรู้และนวตักรรมขององคก์รในรูปอุปไมย  ค าขวญัหรือสัญลกัษณ์  รูปแบบการจดัการความรู้มี
รากเหงา้อยูใ่นลกัษณะการสร้างสรรคค์วามรู้และการจดัการท่ีเกิดผลจากการปฏิบติั  (Holistic) ทุก
อยา่งสัมพนัธ์กนัอยา่งธร รมชาติ  ความรู้ท่ีเรียบง่ายมีการยกระดบัเกิดความชดัเจนในรูปแบบญาณ
วทิยา (Epistemological) เพื่อใหไ้ดเ้คร่ืองมือทางวฒันธรรมและการด าเนินงานใหม่ๆ ขององคก์ร 
 O’ Dell et al. (1998: 3-9) กล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นกลยทุธ์ในการท่ีจ ะท าใหค้น
ไดรั้บความรู้ท่ีตอ้งการภา ยในเวลาท่ีเหมาะ สม รวมทั้งช่วยท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียน และน าความรู้
ไปปฏิบติัเพื่อยกระดบัและปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ร ทั้งน้ีการจดัการความรู้ไม่ใช่
เคร่ืองมือท่ีจดัการกบัตวัของความรู้โ ดยตรง แต่เป็นวธีิการท่ีท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีมี
ระหวา่งกนัได ้
 
ความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
 กรมส่งเสริมการเกษตร  (2552: 4) กล่าววา่ ถา้รู้จกัการจดัการความรู้และน ามาใชอ้ยา่ง
เขา้ใจ ก็จะท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อความส าเร็จของงานในองคก์ร ดงัน้ี    
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 1. เพิ่มทุนปัญญาแก่องคก์ร หมายความวา่ องคก์รมีองคค์วามรู้ในการด าเนินงา นเป็น
ของตนเอง 
 2. สร้างนวตักรรมและการเรียนรู้ หมายความวา่ มีองคค์วามรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานของบุคลากรและองคก์ร 
 3. เพิ่มขีดสมรรถนะในการท างาน หมายความวา่ บุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะในการด าเนินงานตามภารกิจงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุผลได ้

4. เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์ร หมายความวา่ ทุกคนในองคก์รมีความรู้สึกเป็น
เจา้ของงานและมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมใหบ้รรลุผล ไดแ้ก่ สร้างความรักสามคัคีในองคก์ร 
และน าไปสู่ความเขม้แขง็และการพึ่งพาตนเองไดข้องชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

5. เกิดการพฒันาและด ารงอยูข่ององคก์ร หมายความวา่ การพฒันาเพื่อเพิ่มเสริมสร้าง
องคค์วามรู้ ท าใหอ้งคก์รทนัต่อสถานการณ์และด ารงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

กาญจนา แกว้เทพ และคณะ (2551: 36-39) กล่าวถึงเหตุผลท่ีจ าเป็นตอ้งใหค้วามสนใจ
และใหค้วามส าคญัของ การจดัการความรู้  เน่ืองจากสภาพสังคมใน ปัจจุบนัไดพ้ฒันามาเป็น
สังคมสารสนเทศ หรือสังคมแห่งความรู้ อนัท่ีจริงการรับรู้หรือส านึกวา่ “ความรู้เป็นส่ิงมีค่า ” นั้น
ด ารงอยูแ่ลว้ตั้งแต่อดีต ดงัเช่นค ากล่าววา่ “มีวชิาเหมือนมีทรัพยอ์ยูน่บัแสน ” แต่ทวา่ส านึกดงักล่าวก็
ไดม้าเป็นจริง (Concretized) อยา่งแจ่มชดัในสั งคมสารสนเทศหรือสังคมแห่งความรู้น้ีเอง ทั้งน้ี
เน่ืองจากลกัษณะส าคญัของสังคมสารสนเทศหรือสังคมแห่งความรู้ นั้น นอกจากปริมาณของ
ข่าวสารและความรู้จะเปล่ียนแปลงดว้ยการเพิ่มข้ึนอยา่งมหาศาลแลว้  ในเชิงคุณภาพข่าวสารและ
ความรู้ก็ยงัไดป้รับเปล่ียนสถานภาพของตวัเองไปอีกดว้ ย กล่าวคือ ข่าวสารและความรู้ไดก้ลายมา
เป็นบ่อเกิดของ 2 ส่ิง คือ มูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าทางอ านาจ  ส่วนแนวคิดท่ีเนน้ใหเ้ห็นความ
จ าเป็นของ “การบริหารจดัการ ” กบัความรู้นั้น เป็นผลพวงมาจากสภาพของสังคมสารสนเทศหรือ
สังคมแห่งความรู้เช่นกนั เน่ืองจากในสังคมเช่นน้ี ปริมาณความรู้ ข่าวสารจะมีอยา่งมากมาย ซ่ึงหาก
ไม่มีวธีิการจดัการ อาจเกิดภาวะ “ความรู้  ข่าวสารท่วมหวั เอาตวัไม่รอด ” อีกประการหน่ึงในแง่
คุณภาพของความรู้  ข่าวสาร ก็ยอ่มมีทั้งความรู้  ข่าวสารท่ีมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ ผูค้นในสังคม
จึงตอ้งสามารถแยกแยะความรู้  ข่าวสารได ้2 ประเภทคือ 1) ตอ้งรู้วา่อะไรเป็นความรู้ท่ีเราจ าเป็น
หรือตอ้งการน ามาใชง้าน เพื่อป้องกนัอาการแหวกวา่ยอยูใ่นทะเลความรู้อยา่งมองไม่เห็นฝ่ัง 2) ตอ้ง
สามารถแยกแยะความรู้ ข่าวสาร ท่ีมีคุณภาพและไร้คุณภาพออกจากกนัได ้
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                                                    • ความรู้/ข่าวสาร              • ความรู้/ข่าวสาร 
                                                           มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ                 คืออ านาจ 
 
 
               มีมากมาย 
                                                                       มี/ไม่มีคุณภาพ  
       
    
                                                                          เร่ิมตน้จากภาคธุรกิจ 
 
                                          
                                         • ภาครัฐ          • ภาคเอกชน 
       

ภาพท่ี 1 ความส าคญัของการจดัการความรู้ 
 

น ้าทิพย ์วภิาวนิ และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร  (2551: 81) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการ
จดัการความรู้ในองคก์ร ไดแ้ก่ 
 1. ดา้นการสร้างความรู้ ซ่ึงเป็นหมายหลกัในการแบ่งปันถ่ายทอดวธีิปฏิบติังานท่ีดีใน
องคก์ร และการหาวธีิการใหม่เพื่อพฒันากระบวนการท างานใหดี้ข้ึน 
 2. ดา้นการใชค้วามรู้ เพื่อการตดัสินใจ พฒันาทกัษะการท างาน และเพิ่มผลผลิต 
 3. ดา้นการพฒันาบุคลากร บุคลากรเป็นสินทรัพยท่ี์มีค่าขององคก์ร ถา้องคก์รใช้
ความรู้ทุ่มเทกบังาน จะท าใหง้านดียิง่ข้ึนทุกดา้น 
 4. ดา้นความพึงพอใจขอ งผูใ้ชบ้ริการ ซ่ึงจะช่วยใหผู้ใ้ชเ้ป็นมิตรท่ีดีต่อองคก์ร และ
กลบัมาเป็นลูกคา้ประจ า 
 5. ดา้นผลส าเร็จในธุรกิจและการด าเนินงาน ท่ีช่วยใหอ้งคก์รอยูร่อดในธุรกิจ และมี
ความสามารถทางการแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนได ้

ท าไมตอ้ง  KM 

สังคมปัจจุบนั สังคมข่าวสาร/ความรู้ 

ข่าวสาร/ความรู้ ตอ้งจดัการ 

ตน้ตอ 
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ไพโรจน์ ชลารักษ ์ (2551: 61-62) กล่าววา่เม่ือมีการจดัการคว ามรู้แลว้  ผลลพัธ์ท่ีไดมี้

ดงัน้ี 

1. ไดข้มุความรู้ (Knowledge Asset) คือ ท่ีสั่งสมความรู้เพิ่มข้ึน ความรู้ท่ีสั่งสมน้ีจะ
ไดรั้บการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบมากข้ึน เนน้การเพิ่มพนูความรู้รวมทั้งแตกแขนงก่ิงกา้นสาขาของ
ความรู้ใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน โดยรวมหมายความวา่ ความ รู้จะเกิดทั้งแนวตั้งและแนวด่ิงท่ีเป็นเกลียว
ความรู้  (Knowledge Spiral)  และแนวราบ  (Knowledge Spreading) และรวมกนัเป็นเครือข่าย
เช่ือมโยงท่ีอาจคลา้ยๆ รูปทรงกลมท่ีเรียกวา่ (Knowledge Global) ท่ีมีหน่วยหลกัๆ ของความรู้ 
(Knowledge Cell)  บรรจุอยูภ่ายในมากมายนบัไม่ถว้น ปรากฏการณ์น้ีจะเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งใน
เอกตัตบุคคล และองคก์รในลกัษณะคลา้ยๆ กนั 

2. ไดเ้กิดการกระท าหรือปฏิบติัการ (Action) และน าไปสู่ความเป็นประสบการณ์และ
ทกัษะต่อไป ทั้งในเอกตัตบุคคลและในองคก์ร เช่นกนั 

3. ไดผ้ลส าเร็จในการแกปั้ญหา (Solved Problem) ปัญหาท่ีเผชิญอยูก่็จะหายไปหรือ
อาจเปล่ียนแปลงไปไดใ้นมิติอ่ืน หากเปล่ียนแปลงไปก็ตอ้งอาศยัการจดัการความรู้ไปช่วยจดัการกบั
ปัญหาใหม่นั้นอีกได ้

4. เกิดการถ่ายทอดและพฒันาความรู้ โดยเฉพาะความรู้แฝง จะถูกแสดงออกเป็น
ความรู้ปรากฏ  มีการตรวจสอบ แลกเปล่ียน ปรับปรุง แล ะถ่ายทอดกนั  ต่อไปซ่ึงจะแผข่ยายและ
กลายเป็นชุดความรู้ท่ีกวา้งขวางใหญ่โตหรือลึกซ้ึงยิง่ข้ึนไปเร่ือยๆ ในสังคม   

ระเบียบ จินดา (2549: 24) ไดส้รุปความส าคญัของการจดัการความรู้ ดงัน้ี 
 1. เกิดองคค์วามรู้ใหม่ท่ีหลากหลาย 
 2. เกิดทกัษะความเช่ียวชาญ 
 3. มีการผสมผสานชุดความรู้เพื่อน าไปสู่การประยกุตใ์ช ้
 4. มีการพฒันาแนวทางการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
 5. เกิดกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหม่ 
 6. มีการทบทวนและประเมินผลงาน 

อญัญาณี คลา้ยสุบรรณ์ (2550: 89-92) การจดัการความรู้ มีความส าคญัในสภาพการณ์
ของสังคมเศรษฐกิจท่ีอยูบ่นฐานของความรู้ ดงัน้ี 
 1. การจดัการความรู้เป็นกลไกส าคญัแห่งความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ความรู้เขา้มาแทนท่ี
เงินทุน อ านาจเงินตรา ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานอยา่งรวดเร็วในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจท่ีส าคญัท่ีสุด ดว้ยความรู้ท าใหว้งจรชีวติของผลิตภณัฑแ์ละบริการสั้ นลง การบูรณาการ
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ความรู้ในองคก์รและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้และผูผ้ลิตลว้นเช่ือมโยง รองรับและสนบัสนุน
ความสามารถขององคก์ร การท่ีองคก์รสามารถดึงเอาความรู้ฝังลึกออกมาจากแหล่งดงักล่าวมา
พฒันาและสร้างนวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดไดม้ากเท่าใด กิจการขององคก์รก็
จะประสบความส าเร็จมากข้ึนเท่านั้น 
 2. การจดัการความรู้ท าใหเ้กิดผลิตภณัฑแ์ละบริการในเชิงรุก การเป็นองคก์รระดบั
แนวหนา้ของการแข่งขนั ปัจจุบนัการกา้วไปสู่การเป็นองคก์รท่ีกา้วล ้าน าหนา้องคก์รอ่ืนอยูท่ี่การ
เขา้ใจลูกคา้และผูรั้บบริการ และการเขา้ใจองคก์รคู่แข่งเป็นอยา่งดี การตระหนกัวา่ลูกคา้เป็นทุนทาง
ปัญญาอยา่งหน่ึงขององคก์รท่ีองคก์รควรหาทางน าส่ิงเหล่าน้ีมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ดว้ย
กระบวนการจดัการความรู้ การฝึกฝนวธีิการจดัการแบบใหม่ๆ การเกิดเทคโนโลยหีรือพฒันาการ
ดา้นการเมืองและเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูพ่ื้ นท่ีห่างไกล  การจดัการความรู้ท าใหมี้การ
ปรับปรุงผลิตภณัฑใ์นเชิงรุก เป็นการกา้วออกมาจากเส้นทางของโครง การและผลิตภณัฑท่ี์ท าให้
กิจการตกต ่าลงไป และกา้วเขา้สู่โอกาสเติบโตอยา่งเตม็ศกัยภาพ ในขณะท่ีทิศทางการตลาด
เปล่ียนไปดงักล่าว 
 3. การจดัการความรู้ท าใหผู้ใ้ช ้ (บุคคลและองคก์ร ) เป็นผูน้ าทางการเปล่ียนแปลงท่ี
ดีกวา่ เหมาะสมกวา่ ทนัเวลากวา่  การจดัการความรู้เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัอนัดบัแรก ส าหรับ
ความส าเร็จของกิจการต่างๆ โดยการใชป้ระโยชน์อยา่งรวดเร็ว ทนัท่วงที และประยกุตใ์ชค้วามรู้ทั้ง
ท่ีอยูภ่ายในและภายนอกตวับุคคลในกิจการนั้นๆ สามารถตรวจสอบและคน้พบช่องทางของโอกาส
ก่อนคู่แข่งอ่ืนๆ   
 4. การจดัการความรู้ช่วยในการรวบรวมกิจการต่างองคก์รท างานร่ว มมือและได้
ประโยชน์สูงสุดร่วมกนั การรวมหรือผนวกกิจการขา้มองคก์รเขา้ดว้ยกนัเป็นความซบัซอ้นรูปแบบ
ใหม่ ก่อใหเ้กิดความไม่แน่นอนและความไม่ชดัเ จน อนัเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงระบบการผลิตและ
กิจการในปัจจุบนัท่ีไม่ค  านึงถึงธรรมชาติของกิจการหรือประเภทของกิจการ การจดัการความรู้ท า
ใหอ้งคก์รสามารถเปล่ียนแปลงทิศทางของความซบัซอ้นเหล่าน้ีไปสู่ผลประโยชน์ท่ีพึงไดข้อง
องคก์ร 
 5. การจดัการความรู้ช่วยใหง้านหรือกิจการท่ี มีกระบวนการท่ีน่าเบ่ือ เสียเวลาและ
ยุง่ยาก ท าใหมี้ชีวติชีวา  ประหยดัเวลาและสะดวกข้ึน การสร้างเครือข่าย การถ่ายโอนความรู้ดว้ย
กระบวนการ  การจดัการความรู้ ลว้นท าใหก้ารพฒันาและการขยายงานเพื่อรักษาระดบั
ความกา้วหนา้ของกิจการองคก์รในกลุ่มผูแ้ข่งขนั ผูผ้ลิต  หุน้ส่วนแ ละหน่วยงานภายในองคก์ร
แพร่กระจายไปอยา่งทัว่ถึง 
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 6. ความรู้ในตวับุคคลเคล่ือนท่ีได ้พกพาสะดวก ผูเ้ป็นเจา้ของอยูท่ี่ใดความรู้ก็ติดตวัไป
อยูท่ี่นัน่ ความรู้เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมีมูลค่ามากท่ีสุด ทกัษะต่างๆ และความสามารถในกิจการต่าง
ฝังและแฝงอยูใ่นตวับุคคลซ่ึงเป็ นสมาชิกขององคก์ร เป็นความรู้ฝังลึกเฉพาะตวั สามารถแสดง
ออกมาไดโ้ดยการประยกุตใ์ช ้บูรณาการและความร่วมมือซ่ึงกนัและกนั แมว้า่การจดัการความรู้จะ
ไม่สามารถแยกความรู้ออกมาจากกระบวนการเหล่าน้ีได ้แต่ก็สามารถประยกุตใ์ชเ้พื่อการน าไป
ปรับใชใ้นสภาพแวดลอ้มกิจการต่างๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 7. การจดัการความรู้ท าใหมี้โอกาสใชบ้ทเรียนท่ีผา่นมาเป็นประสบการณ์ใหม่ ในการ
ท างานท่ีดีกวา่  ในยคุสมยัท่ีการบริการต่างๆ เป็นไปอยา่งฉบัไว  ตลอด 24 ชัว่โมง ในโลกของ
อินเทอร์เน็ต องคก์รตอ้งมีการปรับตวัในการด าเนิ นงานใหมี้สารสนเทศท่ีทนัเวลา ถูกตอ้งแม่นย  า  มี
สาระประโยชน์ และเหนือส่ิงอ่ืนใดคือตอ้งตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร พร้อมอ านวยความ
สะดวกในการใชง้านขององคก์ร การน าความรู้เดิมมาปรับใชใ้หม่หรือน ามาใชซ้ ้ าในลกัษณะท่ีเป็น
บทเรียนท่ีเรียนรู้ (Lessons Learned) และแบบปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices)  เป็นส่ิงท่ีมีความ
จ าเป็น  ถา้ปราศจากวธีิการดกัจบัและบูรณาการประสบการณ์ท่ีผา่นมาอาจท าใหก้ระบวนการพฒันา
ใดๆ  รวมตวักนัเป็นความสับสนยุง่เหยงิได ้ การจดัการความรู้ช่วยขดุเอาประสบการณ์เดิม โดยการ
จดัการความรู้เก่ียวกบัโครงการต่างๆ ท่ีจดัท าไปแลว้ ความคิดสร้างสรรค ์ความผดิพ ลาดลม้เหลว  
ความส าเร็จต่างๆ ท่ีพร้อมน ามาใชไ้ด ้การจดัการความรู้ยงัช่วยใหมี้ความร่วมมือกนัในดา้นความรู้
อยา่งเขม้ขน้ระหวา่งสมาชิกองคก์รแต่ละคน ทีมงานและกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ นบัเป็นความส าเร็จอยา่งมี
ประสิทธิภาพขององคก์ร 

8. คนคือองคป์ระกอบส าคญัท่ีสุดในการจดัการควา มรู้ไม่ใช่เทคโนโลยสีารสนเทศ 
การจดัการความรู้ตอ้งการวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการ ซ่ึงระบบสารสนเทศ
ไม่สามารถ เอ้ือต่อลกัษณะเช่นวา่น้ี การใชศ้กัยภาพของคนในองคก์รใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด นกั
จดัการความรู้ (Knowledge Workers) จะเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในกระบวนการสร้างความรู้ โดย
จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการแบ่งปัน  แลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อใหมี้การเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์จากความรู้นั้น 

9. ขอ้มูล สารสนเทศ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการสร้างความรู้ รวมทั้งความรู้ท่ีอยูใ่นคน
นบัวนัจะเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือยๆ ถา้ขาด การจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม  จะท าใหบุ้คคลและองคก์รขาด
และพลาดโอกาสในการใชป้ระโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ละเกิดข้ึนตลอดเวลาเหล่านั้นอยา่งน่าเสียดาย
อยา่งยิง่ 

Dalkir (2005: 20) การจดัการความรู้ก่อประโยชน์ใหห้ลายภาคส่วน ทั้งระดบับุคคล 
ชุมชนปฏิบติั และองคก์ร ดงัน้ี 
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1. ประโยชน์ของการจดัการความรู้ต่อบุคคล ท าใหบุ้คคลปฏิบติังานและประยดัเวลา
เพราะมีการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาท่ีดีข้ึน ก่อใหเ้กิดพนัธะสัญญาของกลุ่มท่ีอิงเหตุผลใน
องคก์ร ท าใหบุ้คคลในองคก์รติดต่อส่ือสารกนัตลอดเวลา ก่อใหเ้กิดโอกาสและความทา้ทาย  

2. ประโยชน์ของการจดัก ารความรู้ต่อชุมชนปฏิบติั ไดแ้ก่ ก่อใหเ้กิดการพฒันาทกัษะ
ความช านาญ  ส่งเสริมใหมี้ท่ีปรึกษาท่ีมีความสามารถเท่าเทียมกนั เอ้ืออ านวยใหเ้กิดเครือข่ายและ
การร่วมมือมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าใหเ้กิดการพฒันาภาษาท่ีใชส่ื้อสารร่วมกนัของกลุ่ม 

3. ประโยชน์ของการจดัการความรู้ต่อองคก์ร ไดแ้ก่ ช่วยขบัเคล่ือ นกลยทุธ์ขององคก์ร 
ช่วยท าใหแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที ช่วยเผยแพร่วธีิการท างานท่ีดีท่ีสุดขององคก์ร ช่วยปรับปรุง
ความรู้ท่ีฝังลึกในผลิตภณัฑแ์ละบริการ ช่วยการบ่มเพาะ แนวคิดท่ีหลากหลายและเพิ่มประโยชน์
ส าหรับการสร้างนวตักรรม ช่วยท าให้องคก์รมีความสามารถเพื่อการแข่งขนัมากข้ึน และท าใหเ้กิด
องคค์วามรู้ขององคก์าร  
 
กระบวนการจัดการความรู้ 

กานตสุ์ดา มาฆะศิรานนท ์ (2546: 33-41) ไดส้รุปการจดัการความรู้วา่  องคก์รท่ีจะ
จดัการความรู้ไดส้ าเร็จ ตอ้งด าเนินการหลายขั้นตอน ซ่ึงมีขั้นตอนหลกัๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี 
 1. การก าหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ (Knowledge Identification) เป็นการก าหนดหรือนิยาม
ส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการใหส้มาชิกเรียนรู้ เพื่อใหบ้รรลุตามวสิัยทศัน์ นโยบาย ภารกิจ ค่านิยม และ
เป้าหมายต่างๆ ขององคก์ร 
 2. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นการน าเอาขอ้มูล สารสนเทศและ
ความรู้ท่ีมีอยูภ่ายในและภายนอกองคก์ร มากลัน่กรองและน ามาสร้างคุณค่า 
 3. การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) คือการสร้างสรรคค์วามรู้ใหเ้กิดข้ึนในแต่
ละบุคคล โดยผา่นการผลกัดนั การหยัง่รู้ และความเขา้ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงทุกคน
สามารถเป็นผูส้ร้างความรู้ใหม่ๆ เช่น การคิดคน้ผลิตภณัฑห์รือนวตักรรมใหม่ๆ ใหก้บัองคก์รได ้
 4. การจดัเก็บและสืบคน้ความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) คือการจดัเก็บ
ความรู้ไวเ้พื่อใหพ้นกังานเขา้มาสืบคน้ไดต้ามความตอ้งการ ซ่ึงแต่ละองคก์รจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูล  
สารสนเทศและความรู้ไวอ้ยา่งดีท่ีสุด และองคก์รจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาความหลากหลายของกลุ่ม
คนท่ีแตกต่างกนัในการสืบคน้ขอ้มูล และในส่วนของการสืบคน้ความรู้นั้น จะเป็นลกัษณะของการ
เขา้ถึงส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน องคก์รจึงควรท าใหส้มาชิกท ราบถึง
ช่องทางหรือวธีิการส าหรับการคน้หาความรู้ต่างๆ 
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5. การถ่ายโอนความรู้และการใชป้ระโยชน์ (Knowledge Transfer and Utilization) คือ
การกระจายความรู้และถ่ายทอดไปอยา่งรวดเร็วและเหมาะสมทัว่ทั้งองคก์ร 
 ชชัวาลย ์วงษป์ระเสริฐ  (2548: 74-92) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการของกา รจดัการความรู้
ไว ้8 ขั้นตอน คือ 
 1. การก าหนดเป้าหมายของความรู้ (Knowledge Goals) ไดแ้ก่ 
      1.1 การวางเป้าหมายในดา้นความรู้เชิงนโยบาย ซ่ึงเป็นตวัก าหนดศั กยภาพหลกั
ขององคก์รและเป็นตวัก าหนดความตอ้งการดา้นขอ้มูลและความรู้ขององคก์รในอนาคต โดยเป็นส่ิง
ท่ีท าใหก้ระบวนการวางแผนท่ีมีอยูเ่ดิมขององคก์รขยายข้ึน 
      1.2 การวางแผนในดา้นการขยายขอ้มูลและความรู้ขององคก์รในเชิงการก าหนด
แนวทางปฏิบติังานจริง ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแผนท่ีเขียนข้ึนในเชิงนโยบายใหเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน เพื่อขยายฐานขอ้มูลและความรู้ การท าใหเ้อกสารภาย ในองคก์รสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
การสร้างระบบเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองคก์ร เป็นตน้ 

2. การระบุความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม (Knowledge Identification) องคก์รควรทราบอยา่งชดัเจน
ก่อนวา่องคก์รมีขอ้มูล ความรู้ ความช านาญอะไรบา้ง การท่ีองคก์รไม่ทราบถึงทรัพยากรความรู้และ
ขอ้มูล ข่าวสารท่ีตนมีอยู ่ก็จะท าใหก้ารจดัการความรู้เกิดความยุง่ยาก มีความซ ้ าซอ้นและขาด
ประสิทธิภาพได ้
 3. การจดัหาความรู้ (Knowledge Acquistion) คือกระบวนการหรือวธีิการแสวงหา
ความรู้ท่ีองคก์รตอ้งการ ซ่ึงความรู้นั้นอาจจะอยูใ่นรูปของความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน  หรืออาจจะอยูใ่น
แหล่งทรัพยากรภายในองคก์ร เช่น ความรู้เก่ียวกบักระบวนการ ความช านาญทางเทคโนโลย ีกล
ยทุธ์ทางการตลาด เป็นตน้ นอกจากน้ีความรู้อาจจะซ้ือมาหรือไดม้าจากองคก์รอ่ืนๆ ก็ได ้
 4. การพฒันาความรู้ขององคก์ร (Knowledge Development) คือ การมุ่งพฒันาความรู้
ทั้งจากภายในและภายนอก จดัหาความรู้เขา้มาสู่องคก์ร เพื่อใชป้ระโยชน์ส าหรับพนกังานทั้งท่ีเป็น
รายบุคคลและส าหรับพนกังานทัว่ทั้งองคก์ร 
      4.1 การพฒันาความรู้ของบุคลากรเป็นรายบุคคล ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยัความคิด
สร้างสรรคแ์ละกระบวนการแกไ้ขปัญหาอยา่งเป็นระบบ ผูบ้ริหารตอ้ง สนบัสนุนใหเ้กิด
กระบวนการทั้ง  2 ประเภท โดยกระท าผา่นเคร่ืองมือต่างๆ  เช่น ระบบการน าเสนอผลงานของ
องคก์ร เป็นตน้ 
      4.2 การพฒันาความรู้แบบบูรณาการทั้งระบบ กระบวนการน้ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการ
ท างานเป็นทีม ผูบ้ริหารตอ้งแน่ใจวา่กลุ่มหรือทีมงานท่ีจดัตั้งข้ึนนั้น บุคลา กรในกลุ่มมีขอ้มูลความรู้
ท่ีสามารถส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั และเอ้ือใหเ้กิดการพฒันาการท างานไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยตอ้ง
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มีบรรยากาศท่ีเอ้ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียน และการส่ือสารกนัอยา่งเตม็ท่ีซ่ึงจะท าใหเ้กิดการบูรณาการ
จากบุคคลในกลุ่ม โดยอาจท าไดห้ลายวธีิ เช่น การสร้างฐานขอ้มูลเพื่อจดัเก็บความคิด การสร้างเวที
แห่งการเรียนรู้ การสร้างศูนยพ์ฒันาศกัยภาพ เป็นตน้ 
 5. การเผยแพร่ความรู้  (Knowledge Transfer and Distribution) การท าใหข้อ้มูลและ
ความสามารถเขา้ถึงบุคลากรทุกคนไดง่้ายและทัว่ถึง  นกัจดัการความรู้ตอ้งตอบค าถามท่ีส าคญัคื อ 
ใครควรไดข้อ้มูลอะไร และควรไดรั้บรายละเอียดมากนอ้ยเพียงใด เพราะไม่ใช่ทุกคนท่ีตอ้งการ
ขอ้มูลทุกประการ นอกจากน้ียงัตอ้งมีการเผยแพร่ขอ้มูลและความรู้ผา่นเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ
ในการแลกเปล่ียนข่าวสารความรู้ภายในองคก์ร โดยตอ้งสามารถติดต่อ ส่ือสารกนั ได ้2 ทาง เช่น 
การกระจายข่าวสารผา่นอินเทอร์เน็ต ซ่ึงไม่เพียงแต่จะเกิดผลดีในแง่คุณภาพและประหยดัเวลา แต่
ยงัช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้ ช่วยใหบุ้คลากรสามารถเลือกรับขอ้มูลนั้นไดจ้ากห ลายแหล่ง 
ช่วยใหท้ราบผลลพัธ์จากการไดรั้บขอ้มูลดงักล่าว รวมถึงสามารถกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมในการใช้
ความรู้ไดอี้กทางหน่ึง 

6. การจดัเก็บความรู้ (Knowledge Preservation) เม่ือองคก์รไดรั้บขอ้มูล ความรู้และมี
การเผยแพร่ไปยงัพนกังานแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งท าต่อไปคือ การมีระบบการจดัเก็บท่ีดี โดยเฉพาะขอ้มูล
ข่าวสารและความรู้ท่ีส าคญั เน่ืองจากการสูญหายของขอ้มูลหรื อสารสนเทศท่ีส าคญั นบัเป็นความ
สูญเสียอยา่งยิง่ส าหรับองคก์ร ซ่ึงองคก์รโดยส่วนใหญ่มกัมองขา้มเครือข่ายขอ้มูลท่ีถูกจดัเก็บไว้
อยา่ง ไม่เป็นทางการ ดงันั้นองคก์รจะตอ้งเลือกระบบการจดัเก็บขอ้มูล ความรู้ท่ีมี ค่า และมี
ประสิทธิภาพอย่ างระมดัระวงั และใหมี้การปรับปรุงความรู้ ต่างๆ มีการน าเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูล
อยา่งต่อเน่ือง  เพื่อใหฐ้านขอ้มูลมีความทนัสมยัและเป็นปัจจุบนั 
 7. การน าความรู้ไปใช ้ (Knowledge Usage) หมายถึง ความรู้ไดถู้กน าไปใชใ้น
กระบวนการผลิตในความเป็นจริงแลว้ โดยส่ิงน้ีถือเป็นหวัใจหลกัในการจดัการความรู้ เน่ืองจาก
หากไม่มีการน าความรู้ไปใชอ้ยา่งต่อเน่ืองแลว้ ก็มีความเป็นไปไดสู้งท่ีจะท าใหร้ะบบการจดัการ
ความรู้เส่ือมถอยและเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่า 
 8. การวดัและประเมินความรู้ขององคก์ร (Knowledge Evaluation) เป็นงานท่ีทา้ทาย
ท่ีสุดในกระบวนการจดัการความรู้ ระบบการจดัการความรู้จะไ ดรั้บการยอมรับและมีการตอบรับท่ี
ดีได ้ก็ต่อเม่ือมีระบบในการวดัตวับ่งช้ีหลกัท่ีง่ายต่อการเขา้ใจและน าไปใชไ้ดเ้ท่านั้น 

น ้าทิพย ์วภิาวนิ (2547: 30) กระบวนการของการจดัการความรู้ประกอบดว้ยแนวทาง
และขั้นตอนของการจดัการความรู้ 3 ขั้นตอน คือ 
 1. การจดัหาหรือการสร้างค วามรู้ (Knowledge Acquisition) เป็นกระบวนการพฒันา
และการสร้างความรู้ใหม่จากทกัษะและความสัมพนัธ์ระหวา่งคนในองคก์ร เป็นวธีิการพฒันา
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ความรู้ของแต่ละบุคคลในลกัษณะของกระบวนการแลกเปล่ียนประสบการณ์โดยการระดมความคิด 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งบุคคลในกลุ่ม 
 2. การแบ่งปันความรู้  (Knowledge Sharing) เป็นขั้นตอนต่อมาในการน าเอาความรู้ท่ี
สร้างไวห้รือบนัทึกไว ้ออกมาเผยแพร่ใหเ้ป็นท่ีรับรู้และแพร่หลายในองคก์ร 
 3. การใชห้รือการเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Utilization) เป็นการใชค้วามรู้ในองคก์ร
จากฐานขอ้มูล วรรณกรรม เอกสาร การสนทนา เป็นการผสมผสานความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ 

ประพนธ์ ผาสุขยดื (2549: 21-35) ไดอ้ธิบายในเชิงปฏิบติัการท่ีมกัจะมีการแบ่งความรู้
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 1. ความรู้ท่ีเห็นไดช้ดัเจนเป็นรูปธรรม เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นต ารา เช่น หลกัวชิาหรือ
ทฤษฎีทั้งหลาย อนัไดม้าจากการวเิคราะห์ สังเคราะห์ ผา่นกระบวนการพิสูจน์ ผา่นกระบวนการวจิยั 
มกัเรียกกนัทัว่ๆ ไปวา่เป็น “ความรู้ชดัแจง้” หรือ “Explicit Knowledge” 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 2 ขั้นตอนการจดัการความรู้ชดัแจง้ 

 
ภาพท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวงจรการจดัการความรู้ประเภทความรู้ ชดัแจง้ โดยขั้นตอนแรก  

(วงบน-หมายเลข 1) หมายถึง การเขา้ถึงความรู้ท่ีมีอยู ่เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกท่ีส าคญัในการ
จดัการความรู้ท่ีอยูใ่นเอกสารและไฟลค์อมพิวเตอร์ ก็คือจะตอ้งเขา้ถึงไดโ้ดยง่ายและขั้นตอนน้ียงัได้
เนน้อีกดว้ยวา่ เม่ือเขา้ถึงไดแ้ลว้จะตอ้ง “ไม่บุ่มบ่าม” น าความรู้ท่ีไดน้ี้ไปใชแ้บบ “ไม่ลืมหูลืมตา ”  
ตอ้งมองใหเ้ห็นวา่ความรู้ท่ีเขา้ถึงน้ีมีส่วนประกอบส าคญั 2 ส่วนดว้ยกนั ส่วนแรกเป็นเน้ือหาสาระ 
และส่วนท่ีสองเป็นองคป์ระกอบท่ีครอบเน้ือหาสาระนั้นๆ ท่ีมกัเรียกกนัวา่บริบท คนส่วนใหญ่

Explicit 
knowledge 

1. เขา้ถึง
ตีความ 

 

3.  เรียนรู้
ยกระดบั 
 

2. น าไปปรับใช้ 
Apply / Utilize 
 

4. รวบรวม /

จดัเกบ็ Store 
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มกัจะลืมไปวา่ในความรู้นั้นมนัมี  2 ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาสาระและส่วนท่ีเป็นบริบท เน้ือหาสาระก็คื อ 
“ตวัความรู้” ส่วนบริบทอาจเปรียบไดก้บั “เส้ือผา้” ท่ีห่อหุม้ตวัความรู้นั้นอยู่  การท่ีเราเขา้ถึงเน้ือหา
สาระของความรู้นั้นยงัไม่พอ จะตอ้งมีการ “ตีความ” ใหเ้ขา้กบับริบทท่ีเราก าลงัจะน าความรู้น้ีไปใช้
งานอีกดว้ย พดูง่ายๆ ก็คือตอ้งจบัความรู้นั้นมา “ถอดเส้ือ” ท่ีติดมาออก  แลว้เอาเส้ือท่ีเป็นบริบทของ
เราใส่เขา้ไปแทนท่ี การใชค้วามรู้ท่ีวา่น้ีจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ในปัจจุบนัน้ี เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ท าใหก้ารคน้หา การเขา้ถึงแหล่งความรู้เป็นไปไดโ้ดยง่ายสะ ดวกและ
รวดเร็ว ระบบอินเทอร์เน็ตท าใหโ้ลกทั้งโลกสามารถเช่ือมโยงสารสนเทศและความรู้ถึงกนัไดโ้ดย
อาศยัเครือข่ายใยแมงมุมท่ีเรารู้จกักนัทัว่ไปวา่ เวลิด์ ไวด ์เวบ็ (WWW) อยา่งไรก็ตามเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารโดยทัว่ไปนั้นไม่มีศกัยภาพในการตีความ หรือสร้างความเขา้ใ จเก่ียวกบั
บริบทของผูท่ี้ใชค้วามรู้นั้นๆ ได ้จุดท่ีอนัตรายอยา่งยิง่ก็คือการท่ีเราสามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ได้
อยา่งมากมาย หากแต่วา่การใชค้วามรู้นั้นๆ กลบัขาดการตีความ ขาดความเขา้ใจในบริบทเป็นการ
หยบิเอาความรู้ดงักล่าวมาใช ้“ทั้งดุน้” เรียกไดว้า่ “Adopt” เขา้มาทั้งหมด ทั้งท่ีจริงแลว้ควรปรับหรือ 
“Apply” ใหเ้ขา้กบับริบทและสภาพแวดลอ้มเป็นส าคญั  ไม่วา่การตีความของเราจะเป็นอยา่งไร เม่ือ
น าความรู้มาใชง้านแลว้ (วงขวา-หมายเลข 2) เราจะพบวา่มีส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ไดเ้สมอ (วงล่าง-
หมายเลข 3) ปัญหาในหน่วยงานส่วนใหญ่ก็คือ มกัไ ม่ไดใ้ส่ใจหรือใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้กบั
ความรู้ท่ีเกิดข้ึน ณ ตรงนั้น ซ่ึงถือวา่เป็นความรู้ท่ีส าคญัยิง่ เพราะเป็นความรู้ของจริงท่ีไดม้าจากการ
ปฏิบติังานภายใตบ้ริบทนั้นๆ เอง จะเห็นไดว้า่ในการปฏิบติังานไม่วา่ส่ิงท่ีออกมานั้นจะเรียกวา่เป็น 
ความส าเร็จหรือเป็น ความผดิพลาด  เราก็โอกาสท่ีจะเรียนรู้สร้างความรู้ใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึนไดเ้สมอ  
บางคนอาจเรียกวา่เป็น “Best Practices” เพราะเห็นวา่ท าไดดี้กวา่ความรู้เดิมๆท่ีเคยมีมา เรียกไดว้า่
เป็น “Best” ณ ขณะนั้น หรือถา้เป็นเร่ืองของความผดิพลาด ก็สามารถเรียนรู้จากขอ้ผดิพลาดน้ีได้
เช่นกนั เรียกวา่เป็นการถอดบทเรียนนัน่เอง ขั้นตอนท่ีสามน้ีมกัเป็นขั้นตอนท่ีหน่วยงานหลายๆ แห่ง
ไม่ไดใ้หค้วามสนใจและมองผา่นไป ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดายอยา่งยิง่ 
 ขั้นตอนต่อไป (วงซา้ย-หมายเลข 4) คือหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้  ยกระดบัความรู้ข้ึนมาแลว้ 
ก็มีการรวบรวมจัดเก็บความรู้น้ีไวใ้หเ้ป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ ทั้งน้ีเพื่อใหส้ามาร ถสืบคน้เขา้ถึงได้
ง่าย เรียกไดว้า่เป็นวงจรท่ียอ้นกลบัไปขั้นตอนท่ีหน่ึงใหม่ วนเวยีนเช่นน้ีเร่ือยไปไม่รู้จบ หลาย
หน่วยงาน อาจท า ส่ิงเหล่าน้ีอยูแ่ลว้ ถา้เป็นเช่นนั้นก็อาจจะกล่าวไดว้า่ หน่วยงานนั้นมีกา รจดัการ
ความรู้ในส่วนท่ีเป็ นความรู้ชดัแจง้แลว้ แต่ถา้จะใหดี้ควรจะลองส ารวจดูอีกทีเพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดท้  า
ตามทุกขั้นตอนจริง เพราะเท่าท่ีผา่นมาถึงบางหน่วยงานจะมีการจดัระบบ จดัความรู้ไวเ้ป็น
หมวดหมู่ หรือมีการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อใหเ้ขา้ถึงหรือสืบคน้ความรู้ไดง่้าย แต่ก็ยงัอาจจะท าไดไ้ม่ดีใน
บางขั้นตอน เช่น ขั้นตอนท่ีสาม (วงล่าง) หมายถึงการสร้างความรู้ใหม่ส าหรับเอาไวใ้ชง้าน เป็นตน้ 
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    2. ความรู้ท่ีฝังลึกอยูใ่นตวัคน (Tacit knowledge) เป็นส่ิงท่ีเห็นไดไ้ม่ชดั เป็นความรู้
ท่ีมาจากการปฏิบติั บา้งจดัวา่เป็น “เคล็ดวชิา” เป็น “ภูมิปัญญา” เป็นส่ิงท่ีมีจากการใชว้จิารณญาณ  
ปฏิภาณไหวพริบ เป็นเทคนิคเฉพาะตวัของผูป้ฏิบติัแต่ละท่าน ถึงแมค้วามรู้ประเภทน้ีจะเห็นไม่ชดั
เหมือนความรู้ประเภทแรก แต่ก็เป็นส่ิงส าคญัท่ีท าใหง้านบรรลุผลส าเร็จได้  การจดัการความรู้
ประเภทท่ีเป็นความรู้ฝังลึกนั้นอาจจะจดักา รไดไ้ม่ง่ายนกั  เม่ือเ ทียบกบัการจดัการความรู้ชดัแจง้ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ท่ีมีชีวติจิตใจ ท่ีไม่สามารถบงัคบัใครใหเ้ขาถ่ายทอดความรู้
ต่างๆ ออกมาได ้ความรู้ประเภทน้ีเป็นความรู้ท่ี “มีขา” พรุ่งน้ีอาจจะมาหรือไม่มาก็ได ้บางคนอาจจะ 
“เออร์ล่ีรีไทล”์ ท าใหค้วามรู้เหล่านั้นสูญหายไปอยา่งน่าเสียดาย หน่วยงานในต่างประเทศมกัจะใช้
ตวั “ระบบ” เป็นกลไกใหผู้ป้ฏิบติังาน “คาย” ความรู้เหล่านั้นออกมา เป็นตน้วา่ เม่ือไดไ้ปพบลูกคา้
ไดเ้รียนรู้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ ก็ตอ้งออกมา (รายงาน) พิมพใ์ส่ไวใ้นระบบ เป็นตน้   

แต่ส าหรับคนไทยแลว้การบงัคบัใหค้น “คายความรู้” ออกมาใส่ไวใ้นระบบนั้นไม่ใช่
เร่ืองท่ีท าไดง่้ายนกั อาจเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ยงัไม่เคยชินกบัวถีิการท างานดงักล่าว การ
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัน่าจะดีกวา่ การแลกเปล่ียนกบัระบบ ทั้งน้ีเพราะโดยพื้นฐานแลว้คน
ไทยเป็นผูท่ี้มี อธัยาศยั น ้าใจไมตรี เมตตากรุณา เป็นทุนท่ีดีอยูแ่ลว้ แต่ก็ตอ้งยอมรับวา่เมตตาท่ีวา่น้ี
แทจ้ริงแลว้ยงัมีการเลือกปฏิบติั ยงัตกอยูใ่นสภาพเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั ยงัมีค่านิยมในเร่ืองพรรคพวก
จนเกิดเป็นวฒันธรรมอุปถมัภ ์ซ่ึงก็ไม่ไดห้มายความวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ดีเพราะวฒันธร รมความสัมพนัธ์
น้ี หากเราน ามาใชใ้หถู้กวธีิก็อาจท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีขยายสู่วงกวา้งได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 3 ขั้นตอนการจดัการความรู้ฝังลึก 

Tacit 
knowledge 

3.สร้างความรู้/ยกระดบั 
Create/Leverage 

 

1.  มีใจแบ่งปัน 
Care & Share 

 

2. เรียนรู้ร่วมกนั  
Capture & Learn 
 

4. น าไปปรับใช ้
Apply/Utilize 
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 ภาพท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นวงจรการจดัการความรู้ประเภทท่ีฝังลึก ขั้นตอนแรก (วงล่าง -  
หมายเลข 1) เป็นเร่ืองของการสร้างความเป็นห่วงเป็นใย มีใจใหแ้ก่กนัและกนั สร้างบรรยากาศแห่ง
กลัยาณมิตรใหค้นมีจิตใจท่ีพร้อมช่วยเหลือเก้ือกลูแบ่งปันกนั ส่ิงเหล่าน้ีถือวา่เป็น รากเหงา้ของ
วฒันธรรมไทยท่ีมีมาตั้ งแต่อดีต  แต่อาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกท่ีแฝงมากบั
หลกับริหารงานสมยัใหม่  ท่ีท  าใหบ้รรยากาศต่างๆ เหล่าน้ีค่อยๆ เลือนหายไป กลายเป็นวฒันธรรม
องคก์รท่ีต่างคนต่างอยู ่ไม่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ต่างคนต่างท า ท าเฉพาะท่ีไดรั้บมอบหมาย ท า
เฉพาะท่ีอยูใ่นภาระงาน  ท าเพียงเพื่อใหไ้ดต้ามตวัช้ีวดั และเพื่อใหผ้า่นการประเมินเท่านั้น  หากคน
ในหน่วยงานสามารถท าลายก าแพงท่ีขวางกั้นระหวา่งกนัได ้หนัหนา้ปรึกษาหารือกนั ช่วยเหลือ
เก้ือกลูกนั เห็นประโยชน์ของการท างานร่วมกนั เรียนรู้จากกนัและกนั ในท่ีสุดประโยชน์ท่ียิง่ใหญ่ก็
จะตามมา ทุกคนจะไดส้ าหรับกบัส่ิ งท่ีเรียกวา่ “Synergy” ซ่ึงก็คือการผสานพลงัท่ีมีอยู่ ในแต่ละคน
จนไดพ้ลงัท่ีมากกวา่ผลรวมของแต่ละคนมารวมกนั เม่ือถึงตอนนั้นแต่ละคนก็ไม่ตอ้งลองผดิลองถูก
เหมือนแต่ก่อน ใครท าอะไรไดส้ าเร็จก็มาเล่าสู่กนัฟัง หรือหากท าผดิพลาด ผา่นประสบการณ์มา
อยา่งไร ก็น ามาเล่าเป็นคติเตือนใจใหไ้ดเ้ป็นขอ้พึงระวงั  เม่ือทุกคนมีใจพร้อมให ้ พร้อมแบ่งปันส่ิงท่ี
ไดเ้รียนรู้มาทั้งท่ีถือวา่เป็นความส าเร็จเป็น “Best Practices” หรือวา่เป็นการถอดบทเรียน ท่ีไดม้าจาก
ขอ้ผดิพลาด ทุกคนก็จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกนั (วงขวา-หมายเลข 2) สามารถสร้างความรู้ไดภ้ายใน
ตวัเอง (วงบน-หมายเลข 3) สามารถน าไปปรับใชใ้นการท างานคร้ั งต่อไป (วงซา้ย-หมายเลข 4) 
ไดผ้ลเช่นไร มีประสบการณ์หรือไดเ้รียนรู้อะไรก็น ามาแบ่งปัน หมุนเวยีนกนัเช่นน้ีต่อไปอยา่งไม่
จบส้ิน จะเห็นไดว้า่เม่ือทุกคนต่างพร้อมท่ีจะให ้ทุกคนก็จะไดรั้บไปอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั ตรงกบั
ค าพดูท่ีวา่ “ยิง่ให ้ยิง่ไดรั้บ” 

วงจรการจดัการความรู้แต่ละประเภทดงัท่ีไดแ้สดงไวใ้น ภาพท่ี 2 และ 3 นั้น แสดงให้
แยกออกจากกนัเพื่อใหท้  าความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย  แต่ในทา้ยท่ีสุดวงจรการจดัการความรู้ท่ีสมบูรณ์ก็
คือ การท่ีเราหมุนวงจรทั้ง 2 วงน้ีไปพร้อมๆ กนั เพราะการจดัการความรู้เพียงประเภทใดประเภท
หน่ึงนั้น ไม่ใช่การจดัการความรู้ท่ีแทจ้ริง โดยในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น ความรู้ทั้ง  2 ประเภทน้ีมี
การแปรเปล่ียนสถานภาพระหวา่งกนัตลอดเวลา วงจรทั้ง  2 วงน้ีจึงหมุนไปดว้ยกนั หมุนแบบเก่ียว
เน่ืองกนั คือหมุนจากวงซา้ยไขวไ้ปสู่วงขวา และจากวงขวาหมุนกลบัมาสู่วงซา้ย เวยีนไปเวยีนมา 
เป็นการหมุนในลกัษณะคลา้ยกบัเลข 8 ท่ีวางในแนวนอน ซ่ึงก็คือเคร่ืองหมาย “Infinity” และน่ีก็คือ
วงจรการจดัการความรู้ท่ีเรียกวา่ “วงจรการจดัการความรู้ไม่รู้จบ ” หรือ “Infinity KM” นัน่เอง ดงั
ภาพท่ี 4   
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ภาพท่ี 4 วงจรการจดัการความรู้ไม่รู้จบ 
 
พิติรัตน์  วงศสุ์ทินวฒันา  (2552: 19) แบ่งกระบวน การจดัการความรู้ ออกเป็น 5 

ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. การระบุความรู้ท่ีตอ้งการ (Knowledge Identification) เป็นขั้นตอนในการคน้หาวา่

องคก์รมีความรู้อะไรบา้ง รูปแบบใด อยูท่ี่ใคร และความรู้อะไรท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งมี เพื่อใ หอ้งคก์ร
วางขอบเขตการจดัการความรู้ และสามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 2. การแสวงหาและสร้างความรู้ (Knowledge Acquistion and Creation) เป็นขั้นตอน
ในการรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ  ท่ีมีอยูย่า่งกระจดักระจาย เพื่อจดัท าเน้ือหาใหเ้หมาะสมแ ละ
ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
 3. การจดัเก็บความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Storage) เป็นขั้นตอนการปรับปรุงและ
ประมวลผลความรู้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบและภาษาท่ีเขา้ใจง่าย รวมถึงใชไ้ดง่้าย อีกทั้งก าจดัความรู้ไม่เกิด
ประโยชน์หรือเป็นขยะความรู้ และจดัแบ่งความรู้ประเภทต่างๆ  เพื่อใหก้ารคน้หา การน าไปใชท้  า
ไดง่้ายและรวดเร็ว สามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ไดโ้ดยง่าย 
 4. การเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการท าใหบุ้คลากรสามารรับความรู้ท่ี
มีอยูไ่ดอ้ยา่งง่ายดายและทัว่ถึง โดยความรู้ท่ีบุคลากรไดรั้บควรเป็นความรู้ท่ีสามารถน าไปใชใ้หเ้กิ ด
ประโยชน์แก่ตนเองและองคก์รได ้

“แก่น”  
ความรู้ 

“เกร็ด”  
ความรู้ 

สร้างความรู้/ยกระดบั  
Create/Leverage 

 

 เรียนรู้ร่วมกนั  
Capture & Learn 
 

มีใจแบ่งปัน  Care 
& Share 

 

 น าไปปรับใช ้
Apply/Utilize 
 

 เขา้ถึง
ตีความ 

 

เรียนรู้
ยกระดบั 
 

 รวบรวม/
จดัเกบ็  Store 
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 5. การน าความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (Knowledge Utilization) หมายถึง เม่ือบุคลากรได้
เรียนรู้ความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นระบบแลว้ ก็จะตอ้งน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัองคก์ร อีกทั้ง
บุคลากรในองคก์รจะตอ้งมีการพฒันาต่อยอดความรู้ท่ีไดรั้บ ไปเพื่อเผยแพร่ใหก้บัผูอ่ื้น ซ่ึงเป็นการ
ท าใหอ้งคก์รไม่เป็นองคก์รท่ีหยดุการพฒันา และเป็นการเพิ่มพนูความรู้ขององคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ให้
มากข้ึนเร่ือยๆ โดยความรู้น้ีจะถูกน าไปใชเ้พื่อสร้างความรู้ใหอี้กเป็นวงจรท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดท่ีเรียกวา่
วงจรแห่งการเรียนรู้ 

ไพโรจน์  ชลารักษ ์ (2551: 57-58) การจดัการความรู้ของแต่ละบุคคล หมายถึง  การ
จดัการความรู้เพื่อตนเองของคนใดคนหน่ึง ซ่ึงตอ้งท าในส่ิงต่อไปน้ี 

1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Seeking) คนทุกคนตอ้งแสวงหาความรู้เพิ่มอยู่
ตลอดเวลา  เพียงแต่ตอ้งจดัล าดบัความจ าเป็นวา่ความรู้เร่ืองใ ดตอ้งการก่อนหรือหลงัเท่านั้น  และ
วธีิการแสวงหาความรู้ก็ตอ้งใชว้ธีิหลากหลาย บางวธีิอาจเป็นเทคนิคเฉพาะตวัของคนก็ได ้

2. การพิจารณาตรวจสอบและเลือกสรรความรู้ (Knowledge Verifying and Selecting)  
การจดัการกบัปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตอ้งอาศยัความรู้หลายดา้นหลายอย่ างมากนอ้ยแตกต่างกนั  
ความรู้แต่ละดา้นแต่ละอยา่ง เม่ือน ามาใชจ้ดัการกบัปัญหาแลว้จะไดผ้ลลพัธ์ออกมาไม่เหมือนกนั จึง
ตอ้งมีการตรวจพิจารณาเสียก่อน แลว้จึงเลือกสรรความรู้ท่ีมีอยูว่า่จะใชค้วามรู้ดา้นใดมากนอ้ย 
ลึกซ้ึงเพียงใด ตวัอยา่งเช่น หากจะจดัการกบัปัญหาส่วนตวัเร่ื องเล็ กๆ เร่ืองหน่ึง คือ อาการปวด
ศีรษะ คนท่ีจะแกปั้ญหาก็คือตวัผูป้วดศีรษะเอง จะตอ้งก าหนดเป้าหมายวา่จะท าใหอ้าการปวดศีรษะ
จะหายไปใหไ้ดแ้ต่จะใชว้ธีิการอยา่งไรจึงจะดีท่ีสุด ซ่ึงหากพิจารณาแลว้จะมีวธีิท าไดห้ลายวธีิท่ี
พิสูจน์แลว้วา่ใชไ้ดผ้ลจริง เช่น รับประทานยาแก้ ปวดศีรษะหรือหยดุการท ากิจกรรมทุกอยา่งแลว้
พกัผอ่น ความรู้ท่ีตอ้งการใชใ้นการจดัการกบัปัญหาก็จะไดแ้ก่ความรู้เร่ืองสาเหตุของอาการปวด
ศีรษะ วธีิแกไ้ขใหอ้าการปวดศีรษะหายไปโดยแกไ้ขท่ีสาเหตุหรือระงบัอาการ เป็นตน้ หากจะ
รับประทานยาเพื่อระงบัอาการก็ตอ้งมีความรู้เร่ือง ยาท่ีจะรับประทานดว้ยจึงจะปฏิบติัแลว้บงัเกิดผล
สมความมุ่งหมาย การเลือกรับความรู้มาใชห้ลงัจากตรวจพิสูจน์ความรู้แลว้จึงเป็นเทคนิควธีิท่ีส าคญั
และจ าเป็นมาก 

3. การผสมผสานความรู้ (Knowledge Integration) เม่ือตอ้งใชค้วามรู้หลายดา้นหลาย
เร่ือง มีความมากนอ้ยหรือลึกซ้ึ งในแต่ละดา้นแต่ละเร่ืองต่างกนั หลงัจากพิจารณาเลือกสรรแลว้ก็
ตอ้งน ามาใชร่้วมกนัอยา่งมีความเหมาะสมลงตวัสอดคลอ้ง หรือไปดว้ยกนัไดมิ้ใหข้ดัแยง้กนั ความ
พอดีของการผสมผสานความรู้มาใชจ้ะแสดงผลท่ีความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จในการแกปั้ญหานัน่เอง  
ตวัอยา่งเช่น การแกปั้ญหากา รป่วยไข ้จะใชว้ธีิรับประทานยาก็ตอ้งผสมผสานความรู้เร่ืองยาในแง่
ของสรรพคุณของยาท่ีใช ้ปริมาณท่ีใชใ้นแต่ละคร้ัง วธีิใชจ้นถึงการเก็บรักษายาดว้ย 
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4. การใชค้วามรู้ (Knowledge Utilization) คือ ขั้นตอนส าคญัท่ีสุดท่ีจะยนืยนัหรือ
แสดงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของความรู้วา่ใชไ้ดผ้ลจริงเพียงใด และจะเกิดประโยชน์หรือแกปั้ญหาได้
เพียงใด จุดสุดยอดของการจดัการความรู้ก็เพื่อใหไ้ดใ้ชป้ระโยชน์จากความรู้น้ีเอง 

5. พฒันาความรู้ใหเ้พิ่มข้ึน (Knowledge Developing and Increasing) ความรู้ท่ีใชใ้น
การแกปั้ญหาท่ีมีอยูอ่าจไม่เพียงพอต่อการจดัการกบัปั ญหาจึงจ าเป็นตอ้งแสวงหาความรู้หรือพฒันา
ความรู้เพิ่มข้ึน การพฒันาหรือเพิ่มพนูความรู้น้ีตอ้งท าอยูต่ลอดเวลาความรู้ก็จะเพิ่มหรือพฒันาได้
อยา่งไม่มี   ส้ินสุดเป็นเกลียวแห่งความรู้ ไปเร่ือยๆ ตวัอยา่งเช่น อาหารต่างๆ ท่ีใชรั้บประทานทุก
อยา่งเน่าเสียไดเ้ม่ือเวลาผา่นไประยะหน่ึง เม่ือตอ้งการรักษาอาหารใหค้งสภาพต่อไปนานข้ึนโดยไม่
เน่าเสียจาก 1 วนัเป็น 3 วนั หรือ 7 วนั หรือนานกวา่น้ีก็ตอ้งใชค้วามรู้เร่ืองการถนอมอาหารเขา้มา
ช่วยจดัการเพื่อสามารถถนอมอาหารไวไ้ดน้านแลว้ ต่อไปก็หาความรู้เพื่อใหก้ารถนอมอาหารนั้น
สามารถรักษาคุณค่าของอาหารไวไ้ดเ้หมือนเดิมอีกดว้ย 

6. การเปิดเผยและบนัทึกความรู้ (Knowledge Presentation and Storage) เม่ือคนท่ีมี
ความรู้อยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้โดยเฉพาะความรู้แฝง ได้เปิดเผยความรู้ของตนเองออกมาใหผู้อ่ื้น
ไดรั้บรู้ดว้ยกลายเป็นความรู้ เปิดเผย จากนั้นความรู้ท่ีถูกเปิดเผ ยก็ไม่หายไปไหน แมจ้ะออกจากตวั
เจา้ของแลว้ก็ตาม เพราะความรู้ท่ีถูกเปิดเผยน้ีจะถูกเก็บหรือบนัทึกไวแ้ลว้ในทางใดทางหน่ึงตกทอด
และพฒันาต่อไป ไดแ้ก่ มีผูจ้ดจ าน าไปใชห้รือพฒันาต่อ เป็นตน้ 

ระเบียบ จินดา (2549: 22-23) การจดัการความรู้เป็นเพียงเคร่ืองมือไม่ใช่เป้าหมาย การ
จดัการความรู้ตอ้งด าเนินการในลกัษณะบูรณาการอยูใ่นกิจกรรมหรืองานประจ า ไม่ถือเป็นกิจกรรม
ท่ีแยกจากงานประจ า และตอ้งด าเนินการโดยไม่ท าใหส้มาชิกขององคก์รรู้สึกมีภาระเพิ่มข้ึน ซ่ึง
ประกอบดว้ยกระบวนการ ดงัน้ี   
 1. การขดุคน้และรวบรวมความรู้ โดยคดัเลือกเอาเฉพาะความ รู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการใช้
ประโยชน์ทั้งจากภายในและภายนอกองคก์ร 
 2. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือและความเหมาะสมกบับริบทของสังคมและองคก์ร 
 3. การจดัหมวดหมู่ใหเ้หมาะสมต่อการใชง้าน 
 4. การจดัเก็บความรู้เพื่อใหส้ามารถคน้หาไดง่้าย 
 5. การส่ือสารเพื่อการถ่ายทอดความรู้ 
 6. การจดักิจกรรมและกระบวนการเพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ 
 7. การวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อยกระดบัความรู้ 
 8. การสร้างความรู้ใหม่ 
 9. การประยกุตใ์ชค้วามรู้และการเรียนรู้จากการใชค้วามรู้  
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 วรัทยา ธรรมกิตติภพ (2551: 25-29) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การศึกษารูปแ บบการจดัการ
ความรู้แบบมีส่วนร่วมสู่การพฒันาอาชีพการท าเคร่ืองป้ั นดินเผาอยา่งย ัง่ยนื : ชุมชนเคร่ืองป้ันดินเผา 
ต าบลทุ่งหลวง  อ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั โดยอาศยัแนวคิดของการสร้างความรู้และการเรียนรู้
กระบวนการจดัการความรู้ และหลกัการมีส่วนร่วมในการพฒันาของชุมชน พ บวา่ ประกอบดว้ย 4 
ขั้นตอนท่ีส าคญั คือ 
  1. การบ่งช้ีหรือการคน้หาความรู้  (Identifying Knowledge) ชุมชนร่วมกนัคน้ควา้วา่
ในชุมชนมีใครบา้งท่ีเป็นภูมิปัญญาหรือมีความรู้เร่ืองการท าเคร่ืองป้ันดินเผาเป็นอยา่งดี ความรู้ใน
การท าเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีอยู ่มีอะไรบา้งและควรจะเพิ่มเติมความรู้เร่ืองอะไรบา้ง 
 2. การสร้างและแสวงหาความรู้  (Creating and Acquiring Knowledge): ชุมชนมองวา่ 
ความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชนเร่ืองการท าเคร่ืองป้ันดินเผาตอ้งมีการรวบรวมข้ึน เพื่อป้องกนัการสูญหาย
และตอ้งมีการพฒันาความรู้เร่ืองการท าเคร่ืองป้ันดินเผาจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกดว้ย 
 3. การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Tacit and Explicit Knowledge) ชุมชนระบุวา่เม่ือมี
เน้ือหาความรู้ท่ีตอ้งการเก่ียวกบัการท าเคร่ืองป้ันดินเผา ชุมชนไดท้ าการจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ  โดย
การจดัท าเอกสารของชุมชน และพดูคุยกนัในกลุ่ม เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หา และน าความรู้ดงักล่าว
ไปใชป้ระโยชน์ได ้
 4. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Sharing and Learning Knowledge) ชุมชนระบุวา่
ภายหลงัท่ีมีการรวบรวมความรู้เก่ียวกบัการท าเคร่ืองป้ันดินเผาแลว้ ชุมชนท าการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในแบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรื อชุมชนนกัปฏิบติั จนชุมชนอ่ืนเขา้มาดูงานและน าไปสู่การ
สร้างเครือข่ายในการพฒันากลุ่มอาชีพการท าเคร่ืองป้ันดินเผาทั้งในและนอกพื้นท่ีอยา่งย ัง่ยนืต่อไป                                             

นอกจากน้ี วรัทยา ธรรมกิตติภพ (2551: 25-29) อธิบายวา่ การน าองคค์วามรู้ และ
กระบวนการสร้างความรู้ข องชุมชนมาใชใ้นการพฒันาอาชีพของชุมชนมีปัจจยัส าคญัหลกัๆ อยู ่ 5   
ประการ ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการอธิบายการสร้างความรู้ของชุมชนเพื่อการจดัการความรู้
ของชุมชนและการพฒันาอาชีพอยา่งย ัง่ยนื ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 องคค์วามรู้และกระบวนการสร้างความรู้ในการพฒันาอาชีพของชุมชน 
 

องค์ความรู้ นิยาม 
การประยุกต์ใช้เพือ่พฒันาอาชีพของ

ชุมชน 
 

ความจริง 
(Truth) 

ความรู้จะอยูบ่นพื้นฐานของสมมติฐาน  
ซ่ึงเก่ียวกบับริบทขององคก์ร การคน้พบ 
การเก็บรวบรวมความรู้ การศึกษา และ
ความสามารถในการท างานถือเป็น
ส่วนประกอบส าคญั 

ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล  ขอ้เทจ็จริงของ
ชุมชนหลายๆ บริบท อาทิ เศรษฐกิจ  
สังคม ความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อาชีพ  
เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจ การแกไ้ขและ
การพฒันาอาชีพและชุมชน 

 
การตดัสินใจ 
(Judgement) 

ความรู้มกัเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ เม่ือมี
การตรวจสอบซ ้ าๆ และปรับเปล่ียนทุกๆ  
เวลา เพื่อใหส้ามารถประยกุตใ์ชแ้ละ
น าไปปฏิบติัไดจ้ริง 

น าขอ้มูลท่ีรวบรวมจากสภาพความเป็น
จริง  ผา่นกระบวนการยอมรับของชุมชน
และน ามาวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางหรือ
เลือกทางเลือกในการแกปั้ญหาหรือ
พฒันา 

 
ประสบการณ์ 
(Experience) 

ความรู้มกัจะมาจากปร ะสบการณ์และ
มุมมองทางประวติัศาสตร์  ความสามาร ถ
ในการถ่ายทอดความเป็นส่วนหน่ึงของ
การถ่ายทอดประสบการณ์ 

สร้างความศรั ทธ าในตวัภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  และความมัน่ใจจะน ามาสู่ทาง
ลดัของความประสบความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพโดยกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนัของชุมชน 

 
ความเช่ือ 
(Beliefs) 

เป็นผสมผสานขององคค์วามรู้ การรู้  การ
คน้หา  และการแบ่งปันองคป์ระกอบของ
ความรู้ ระหวา่งความรู้ท่ีสมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์ 

ถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
การรวบรวมประสบการณ์ใหแ้ก่คนรุ่น
หลงัอยา่งเป็นระบบ  จะน ามาสู่การ
อนุรักษแ์ละสืบทอดความรู้ 

 
ความรู้จกัคิด 
(Intelligence) 

เม่ือความรู้สามารถประยกุตใ์ชใ้นเวลา
และสถานท่ีท่ีเหมาะส ม และน าไปสู่การ
ตดัสินใจจนกระทัง่น าไปสู่การปฏิบติังาน
ท่ีดีข้ึนหรือผลท่ีดีกวา่เดิม  คุณภาพของ
ความรู้ก็เปรียบเทียบกบัความสามารถใน
การน าไปใชน้ัน่เอง 

ทดลองปฏิบติั เรียนรู้ร่วมกนั ลองผดิลอง
ถูก  และคน้หาส่ิงท่ีดีท่ีสุดหรือเลือก
แนวทางในการพฒันาท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ใหแ้ก่ชุมชน 
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วจิารณ์ พานิช (2547: 10 - 13) ไดก้ล่าววา่  การจดัการความรู้นั้น เป็นการน าความรู้มา
ใชป้ระโยชน์ โดยกระบวนการต่างๆ ดงัน้ี 
 1. การแสวงหาความรู้  (Capture) ซ่ึงเป็นการแสวงหาความรู้หรือไปดูดความรู้มาทั้ง
จากภายนอกและจากภายในองคก์ร เพื่อใชป้ระโยชน์ในองคก์รของตน ซ่ึงวธีิท่ีง่ายท่ีสุด คือ การไป
ศึกษาดูงาน  ตวัอยา่งเช่น โรงเรียน  X เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงเด็กนกัเรียนในโรงเรียนแห่งน้ี
ฉลาดและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทางองคก์รจึงไปศึกษาดู งานในโรงเรียนนั้น ซ่ึงถือเป็นการ ส
แวงหาความรู้จากขา้งนอก โดยการไปซกัไซไ้ล่เลียง 
 2. การสร้างความรู้ใหม่  (Create) เป็นการสร้างความรู้ใหม่ๆ ซ่ึงในการท าอะไรก็
แลว้แต่ ตอ้งมีการสร้างความรู้ข้ึนใชง้าน ซ่ึงไม่ไดแ้ปลวา่สร้างข้ึนใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต ์เช่น เม่ือไปดู
โรงเรียน X กลบัมา เราไม่จ  าเป็นตอ้งเช่ือโรงเรียน X ทั้งหมด เราไม่ตอ้งท าตามเขาทั้งหมด เราสร้าง
ความรู้บางส่วนข้ึนเสริมท่ีไดจ้ากโรงเรียน  X น่ีคือการสร้างความรู้ใหม่ข้ึนใชง้าน ซ่ึงเป็นการสร้าง
ภายใตบ้ริบทของเรา 
   3. การกลัน่กรองความรู้ (Distill) คือความรู้ถูกยกระดั บข้ึนมาเป็นความเขา้ใจใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน เรียกไดว้า่เป็น กระบวนทศัน์ใหม่  (New Paradigm) เป็นความรู้ใหม่ขั้นสูง  (New 
Order of Knowledge) ซ่ึงตอ้งสังเคราะห์ยกระดบัข้ึนไป จากความรู้หลายๆ  ส่วน หลายๆ  ช้ิน ซ่ึง
ความจริงแลว้จะตอ้งมีการกรองความรู้ คือตรวจสอบวา่ความรู้ ท่ีเราไปเห็นมา อาจจะถูกในบริบท
ของเขาแต่ผดิในบริบทของเรา ซ่ึงถือวา่เป็นการกรองความรู้ 
 4. การแลกเปล่ียนเรียนรู้  (Knowledge Sharing) เป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีสุดในเร่ือง
ของการจดัการความรู้อยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งคนภายในและภายนอก
องคก์ร ส่ิงท่ีจะตอ้งสร้างบรรยากาศใหส่้งเสริม การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ก็คือท าใหค้นเกิดความเขา้ใจ
วา่ยิง่แลกเปล่ียน  ก็จะยิง่ไดก้  าไร บางคนท่ีมีความรู้มากจะมีความเช่ือวา่ ถา้มี การแลกเปล่ียนเรียนรู้
เราจะขาดทุน เพราะคิดไปวา่ความรู้เหมือนกบักอ้นเคก้ ความรู้มนังอกได ้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท า
ใหมี้ความรู้เพิ่มข้ึน ยิง่เรามีการอภิปรายแลกเปล่ียนกบัคนอ่ืนมากเท่าไรเราก็จะเกิดความเขา้ใจมาก
ข้ึนเท่านั้น 

5. การใชค้วามรู้ (Use) เป็นการน าความรู้ไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัระดบัของความรู้ คือ  รู้
วา่คืออะไร รู้วธีิการ รู้เหตุผล และใส่ใจกบัเหตุผล       
 6. กระบวนการจดัการความรู้หมุนเป็นวงจรและ การยกระดบัความรู้ (Evolving and 
Leveraging Knowledge Process) เป็นกระบวนการจดัการความรู้หมุนเป็นวงจร และก็เป็นกระบวน
ท่ียกระดบัข้ึนไปเร่ือยๆ กระบวนการทั้งหมดน้ีจริงๆ แลว้เป็นธรรมชาติท่ีมนัมีอยู ่กระบวนการ
จดัการความรู้ไม่ใช่ส่ิงแปลก ไม่ใช่ส่ิงท่ีตอ้งสร้างข้ึน มนัเป็นส่ิงท่ีปกติ ถา้เราคิดท าส่ิงท่ีสร้างสรรคท่ี์
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ยิง่ใหญ่มนัจะเกิด มนัเป็นอยูแ่ลว้ การจดัการความรู้เกิดข้ึนในมนุษยต์ั้งแต่สมยัดึกด าบรรพ ์สมยัหิน 
เป็นของปกติ เป็นของธรรมชาติ เพียงแต่หลายคร้ังมนัถูกปิดกั้นดว้ยธร รมชาติบางอยา่ง ดว้ยความ
เช่ือบางอยา่ง   

วจิารณ์ พานิช (2549: 1-4) กระบวนการของการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ 
1. การสร้างความรู้ข้ึนใชเ้องจากการท างาน  เพื่อหาลู่ทางใหม่ๆ  หรือหานวตักรรมใน

การท างาน  ท าใหก้ารท างานหรือการประกอบกิจกรรมไดผ้ลดีข้ึน  หรือกา้วสู่กระบวนทศัน์ใหม่  
กระบวนการสร้างความรู้ข้ึนใชเ้องน่าจะมีทั้งท าโดยจงใจหรือตั้งใจ  กบัท่ีท าโดยไม่จงใจ  แต่เกิดผล
เป็นการสร้างความรู้  และกระบวนการสร้างความรู้น้ีน่าจะประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยมากมาย  ท า
อยา่งต่อเน่ืองยาวนาน  ควรหาทางระลึกยอ้นกลบัไปและรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว  น ามาวเิคราะห์
ทบทวน สังเคราะห์ข้ึนเป็นแนวทางส าหรับจดักระบวนการขององคก์ร 

2. การคน้ควา้หาความรู้จากภายนอก  ส าหรับน ามาใชป้ระโยชน์  ด าเนินการอยา่งไร
บา้ง ในสถานการณ์ใดท่ีท าใหมี้การคน้ควา้หาความรู้จากภายนอกอยา่งขนัแขง็มากกวา่ปกติ  แหล่ง
ความรู้ท่ีใชมี้ท่ีใดบา้ง  แหล่งใดท่ีจดัไดว้า่เ ป็นแหล่งท่ีดี  ดีอยา่งไร วธีิการคน้ควา้ท าอยา่งไร  บุคคล
หรือสมาชิกองคก์ร หรือเครือข่ายท่ีมีความสามารถพิเศษในการคน้ควา้หาความรู้จากภายนอกกบั
ความรู้ท่ีสร้างข้ึนเองจากการท างานอยา่งไรบา้ง เป็นตน้ 

3. การตรวจสอบ  คดัเลือกความรู้  คดัเอาความรู้ท่ีไม่แม่นย  าทิ้งไป  เอาความรู้ท่ีไม่
เหมาะสมต่อการใชง้านในบริบทของกลุ่มหรือองคก์รทิ้งไปนั้นท าอยา่งไร มีความรู้มากนอ้ยแค่ไหน
ท่ีถูกคดัออกโดยกระบวนการน้ี ยกตวัอยา่งจะยิง่ดี ถา้ท าตารางระบุรายช่ือความรู้ดงักล่าว  ระบุตดัทิ้ง
เพราะเหตุใด  ผา่นกระบวนการตรวจสอบอยา่งไรจึงเช่ือวา่เป็นความรู้ท่ีไ ม่น่าเช่ือถือหรือไม่
เหมาะสมคนท่ีมีลกัษณะแบบใดท่ีมีความสามารถดา้นน้ีเป็นพิเศษ ถา้จะพฒันาขีดความสามารถของ
กลุ่ม องคก์รในดา้นการตรวจสอบ การคดัเลือกความรู้ ควรมีวธีิด าเนินการอยา่งไร เป็นตน้ 

4. การก าหนดความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับใชง้าน  มีการก าหนดหรือไม่  ถา้มีการก าหนด
โปรดระบุวา่มีความรู้ดา้นใดบา้ง  กระบวนการก าหนดท าอยา่งไร  ใชเ้กณฑอ์ะไร  มีการปรับปรุง
ขอ้ก าหนดหรือไม่  ถา้มีบ่อยแค่ไหน  บุคคลท่ีเป็นแกนน าในดา้นน้ีคือใครบา้ง  ท าไมจึงเป็นคนท่ีท า
ภารกิจน้ีไดดี้ เป็นตน้ 

5. การจดัหมวดหมู่ความรู้และจดัเก็บ  ใหอ้ยูใ่นลกัษณะใหค้น้หาไดง่้าย และอยูใ่น
ลกัษณะท่ีใชง้านไดง่้าย  มีการท าบา้งหรือไม่  ท าอยา่งไร  ใครเป็นผูท้  า  มีการปรับปรุงบ่อยแค่ไหน  
กลไกใหเ้กิดการปรับปรุงคืออะไร โปรดน าเสนอความรู้ดงักล่าวในรูปซีดีรอม 

6. กระบวนการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์ร  ด าเนินการอยา่งไร  เนน้
ความรู้แบบไหน  มีวิธีการถ่ายทอดความรู้แตกต่างกนัอยา่งไร  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
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ส่ือสารช่วยอ านวยความสะดวกในการถ่ายทอด หรือแลกเปล่ียนความรู้อยา่งไร  มีการถ่ายทอดหรือ
แลกเปล่ียนความรู้กบันอกองคก์รบา้งหรือไม่ เน้ือความรู้แบบใดท่ีมีการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนกบั
ภายนอก เน้ือหาความรู้อะไรบา้งท่ีมีการถ่ายทอด หรือแลกเปล่ียนกนัอยา่งกวา้งขวางภายในองคก์ร  
อะไรบา้งท่ีไม่ค่อยมีการถ่ายทอดแลกเปล่ียนทั้งๆ  ท่ีเป็นความรู้ท่ีส าคญัเพราะอะไร  เป็นตน้  
อะไรบา้งท่ีตอ้งปกปิด ไม่ใหร่ั้วออกไปภายนอกองคก์ร 

7. การยกระดบัความรู้  โดยการตีความ  จดัแบบแผนหรือหมวดหมู่  ภายใตบ้ริบทของ
งานหรือกิจกรรม  ทั้งท่ีเป็นความรู้ฝังลึก  ความรู้แฝง  และความรู้ท่ีเปิดเผย  รวมทั้งการยกระดบัผา่น
วงจรเปล่ียนความรู้ฝังลึกไปเป็นผูท่ี้เปิดเผย  และเปล่ียนไปเป็นความรู้ฝังลึกในระดบัท่ีสูงข้ึน  มี
กิจกรรมหรือกระบวนการอะไรบา้งท่ีเกิดการยกระดบัความรู้ดั งกล่าวใครคือแกนน าท่ีผลกัดนัหรือ
ด าเนินการกระบวนการดงักล่าว มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งเสริมหรือขดัขวางการยกระดบัความรู้  เม่ือมีการ
ยกระดบัความรู้แลว้ เกิดผลอะไรบา้งต่อองคก์ร สมาชิกขององคก์ร และเครือข่าย เป็นตน้ 

8. การด าเนินการหรือสร้างเง่ือนไขเพื่อลดทอนการปกปิดหรือ เก็บง าความรู้  มีการ
ด าเนินการอยา่งไรบา้ง  ด าเนินการแลว้ไดผ้ลอยา่งไร  ใครคือบุคคลหรือแกนน าส าคญัในการ
ด าเนินการดงักล่าว  มีขอ้แนะน าส าหรับใหอ้งคก์ร และเครือข่ายอ่ืนๆ  น าไปปรับใชอ้ยา่งไรบา้ง  เป็น
ตน้ 

9. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารสนบัสนุนกระบวนการ  มีการ
ด าเนินการอยา่งไรบา้ง  ตามประสบการณ์ท่ีผา่นมา  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแบบใดท่ี
ใชส้ะดวกหรือไม่สะดวกอยา่งไร  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแบบใดท่ีส่งผลอยา่งมีพลงั
สูงและต ่าอยา่งไร  ประโยชน์และประสิทธิภาพ ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารแต่ละ
แบบเป็นอยา่งไรบา้ง  มีคนและกลุ่มคนท่ีกลวัไม่กลา้ใชห้รือไม่คล่องแคล่วในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารแบบใดบา้ง องคก์รไดแ้กปั้ญหากลวัเทคโนโลยใีหม่อยา่งไร 

10. กระบวนการสร้างและใชจิ้นตนาการ  หรือความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  องคก์รมี
กระบวนการดงักล่าวอยา่งไรบา้ง  อธิบายหลกัการและวธีิ การใหช้ดัเจน  กระบวนการดงักล่าวก่อ
ผลดีและผลเสียต่องาน  กิจกรรม และต่อสมาชิกขององคก์ร  เครือข่าย  อยา่งไรบา้ง  มีค  าแนะน าต่อ
องคก์ร  เครือข่ายอ่ืนๆ  ในเร่ืองหลกัการ  วธีิการสร้างและใชจิ้นตนาการ  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
อยา่งไรบา้ง เป็นตน้ 

11. บรรยากาศและวฒันธรรมองคก์ร  (Corporate Culture) องคก์รไดส้ร้างบรรยากาศ
หรือวฒันธรรมประเพณีอะไรบา้งท่ีเช่ือวา่ช่วยส่งเสริมการจดัความรู้การด าเนินการดงักล่าว  ท า
อยา่งไร  ใครเป็นบุคคล หรือแกนน าส าคญั  ผลของการด าเนินการแต่ละอยา่งเป็นอยา่งไรบา้ง  มี
ค  าแนะน าต่อองคก์รและเครือข่ายอ่ืน ในหลกัการและวธีิปฏิบติัในเร่ืองน้ีอยา่งไร 
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12. การใชค้วามรู้  มีการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในกิจการต่างๆ  อยา่งไรบา้ง  ผลของการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เป็นอยา่งไรบา้ง ทั้งมีผลงาน  การเรียนรู้ภายในองคก์ร หรือเครือข่าย  การยกระดบั
ความรู้และผลต่อคน  (สมาชิกขององคก์ร และเครือข่าย ) โปรดระบุพลวตั ของการใชค้วามรู้มี
ประสบการณ์ของการใชค้วามรู้แลว้เกิดผลดา้นลบหรือไม่  ถา้มีเป็นเพราะเหตุใด  มีขอ้เสนอแนะต่อ
องคก์รและเครือข่ายอ่ืนๆ ดา้นกระบวนการใชค้วามรู้อยา่งไรบา้ง 

13. ชุมชนความรู้ มีการรวมกลุ่มกนัเป็น  “ชุมชนแห่งความรู้ ” อยา่งไรบา้ง  การริเร่ิมมา
จากจากไหน มีความต่อเน่ืองหรือไม่ อยา่งไร ปฏิสัมพนัธ์และกิจกรรมภายในชุมชนแห่งความรู้เป็น
อยา่งไร กิจกรรมชุมชนแห่งความรู้ก่อนผลดา้นต่าง  ๆ มีขอ้เสนอแนะต่อองคก์ร และเครือข่ายอ่ืนๆ  
ในเร่ือง “ชุมชนแห่งความรู้” อยา่งไรบา้ง 

14. กระบวนการตรวจสอบสินทรัพยท์างปัญญา  และทุนปัญญา  มีการท าบา้งหรือไม่  
ท าบ่อยแค่ไหน  บอกวธีิท า  สาเหตุท่ีท า  ใครบา้งเป็นแกนน า  ผลการตรวจสอบเป็นอยา่งไรบา้ง  มี
พลวตัเป็นอยา่งไร การด าเนินการดงักล่าวเกิดผลอยา่งไร 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  (2548:  
5-6) กระบวนการจดัการความรู้ เป็นกระบวนการแบบหน่ึงท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รเขา้ใจถึงขั้นตอนท่ีท า
ใหเ้กิดกระบวนการจดัการความรู้หรือพฒันาการของความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคก์ร  ประกอบดว้ย  
7 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การบ่งช้ีความรู้  เช่น พิจารณาวา่  วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย  คืออะไร และเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นตอ้งรู้อะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบา้ง อยูใ่นรูปแบบใด อยูท่ี่ใคร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้  เช่น  การสร้างความรู้ใหม่  แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 

3. การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ  เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ
การเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบในอนาคต 

4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้  เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน  
ใชภ้าษาเดียวกนั ปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 

5. การเขา้ถึงความรู้  เป็นการท าใหผู้ใ้ชค้วามรู้นั้นเขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ บอร์ดประชาสัมพนัธ์ และ Web Board เป็นตน้ 

6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้  ท าไดห้ลายวธีิการ  โดยกรณีเป็นความรู้ชดัแจง้อาจ
จดัท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือกรณีเป็นความรู้ฝังลึกอาจจดัท าเป็นระบบ
ทีมขา้มสายงาน  กิจกรรมกลุ่มคุณ ภาพและนวตักรรม  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ระบบพี่เล้ียง  การ
สับเปล่ียนงาน การยมืตวั เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นตน้ 
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7. การเรียนรู้ ควรท าใหก้ารเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน  เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก  
สร้างองคค์วามรู้  น าความรู้ไปใช้  เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่  และหมุนเวยีนต่อไปอยา่ง
ต่อเน่ือง 

อญัญาณี คลา้ยสุบรรณ์ (2550: 97) กระบวนการพื้นฐานส าคญัใน การจดัการความรู้  
ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ 

1. การแสวงหา ความรู้ เป็นก ารแสวงหาความรู้ทั้งท่ีเป็นการหยัง่รู้เอง ทกัษะ และ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ผูมี้ประสบการณ์สูง  จะมองเห็นแนวโนม้หรือทิศทางของความตอ้งการ
ใชค้วามรู้ดา้นต่างๆ แลว้วางแผนและด าเนินการท่ีจะจดัหาความรู้นั้นๆมา โดยอาศยัเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทต่างๆ เป็นเคร่ืองช่วยประสานอ านวยความสะดวก 
 2. การแลกเปล่ียนแบ่งปันความรู้ เป็นการเผยแพร่และกระจายความรู้ในเร่ืองต่างๆ  ใน
การน้ีการเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ จะช่วยนกัจดัการความรู้มือใหม่ ผา่นเครือข่ายการส่ือสารความรู้
รูปแบบต่างๆ  
 3. การใช้ประโยชน์ความรู้ การเรียนรู้จะบูรณาการอยูใ่นองคก์ร  มีอะไรอยูใ่นองคก์ร 
สมาชิกองคก์รสามารถรับรู้และประยกุตใ์ชส้ถานการณ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งการแลกเปล่ียนแบ่งปัน
ความรู้ และการใชป้ระโยชน์ความรู้ จะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั 

Marquardt (1996: 130) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการความรู้ ถือเป็นหวัใจส าคญัของการ
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงวธีิการจดัการความรู้มี 4 ขั้น ดงัน้ี 
 1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) องคก์รควรแสวงหาความรู้ท่ีมี
ประโยชน์และมีผลต่อการด าเนินงานจากแหล่งต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ซ่ึง
ประกอบดว้ย  
      1.1 การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากภายในองคก์ร (Internal Collection of   
Knowledge) ความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลส่วนใหญ่ในองคก์รกลายเป็ นปัจจยัส าคญั
ประการหน่ึงส าหรับการเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่องคก์ร และการไดม้าซ่ึงความรู้ต่างๆ จากภายในองคก์ร
สามารถท าไดโ้ดย  การใหค้วามรู้แก่พนกังาน เช่น การสอนงาน การฝึกอบรม การสัมมนา การ
ประชุม การแสดงผลงาน ระบบพี่เล้ียง เป็นตน้ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมื อ
ปฏิบติั การด าเนินการเปล่ียนแปลงในกระบวนการปฏิบติังานต่างๆ 
      1.2 การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากภายนอกองคก์ร (External Collection of 
Knowledge) เพื่อเป็นผูน้ าในการแข่งขนัทางการตลาดภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่ง
รวดเร็ว องคก์รมีวสิัยทศัน์กวา้งไกลและ มองออกไปภายนอก เพื่อปรับปรุงผลงานและสร้างใหเ้กิด
ความคิดใหม่ๆ อยา่งสม ่าเสมอ เพราะการแข่งขนัขององคก์รต่างๆ ตอ้งอาศยัการปรับใชค้วามคิด
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และการสร้างสรรคค์วามกา้วหนา้ ดว้ยขอ้มูลสารสนเทศจากสภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ยวธีิการ
ต่างๆ เช่น   การใชม้าตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) จากองคก์รอ่ืนๆ  การเขา้ร่วมประชุม  การ
จา้งท่ีปรึกษา  การอ่านส่ือส่ิงพิมพ ์ (เช่น หนงัสือพิมพ ์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และวารสาร ) การชม
โทรทศัน์ วดิีทศัน์ และภาพยนตร์  การตรวจสอบแนวโนม้ทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และเทคโนโลยี  
การรวบรวมขอ้มูลจากลูกคา้ คู่แข่ง และแหล่งอ่ืนๆ การจา้งงานใหม่ การร่วมมือกบัองคก์รอ่ืนๆ เพื่อ
สร้างพนัธมิตรและการร่วมทุน 
 2. การสร้างความรู้ และการแสวงหาความรู้  (Knowledge Creation and Generative) 
การสร้างความรู้ใหม่เก่ียวขอ้งกบัแรงผลกัดนั การหยัง่รู้ และความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงท่ีเกิดข้ึ นในแต่
ละบุคคล  การสร้างความรู้ใหม่ควรอยูภ่ายใตห้น่วยงานหรือคนในองคก์ร หมายความวา่ทุกๆ  คน
สามารถเป็นผูส้ร้างความรู้ได ้ซ่ึงรูปแบบต่างๆ ในการสร้างองคค์วามรู้ ไดแ้ก่  ความรู้ท่ีบุคคลให้
ความรู้ท่ีตนมีอยูก่บัผูอ่ื้น เช่น การท างานดว้ยกนัอยา่งใกลชิ้ด  (Tacit to Tacit) การน าควา มรู้ท่ี
องคก์รมีอยูผ่นวกเขา้กบัความรู้ของแต่ละบุคคลเพื่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ และมีการแบ่งปันทัว่ทั้ง
องคก์ร (Tacit to Explicit)  ความรู้ท่ีไดจ้ากการรวมเขา้ดว้ยกนัและการสังเคราะห์ความรู้ท่ีมีอยู ่ซ่ึง
รูปแบบน้ีอาจจ ากดัอยูท่ี่การเนน้ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ (Explicit to Explicit) ความรู้ท่ีเกิดข้ึนเป็นการภายใน 
โดยท่ีสมาชิกขององคก์รคน้พบแนวทางไดเ้องโดยปริยาย ซ่ึงมีกิจกรรมากมายท่ีองคก์รสามารถ
ด าเนินการเพื่อสร้างความรู้ (Explicit to Tacit) การเรียนรู้โดยการปฏิบติั การแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ระบบ  การทดลอง ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจและ โอกาสส าหรับการเรียนรู้  การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีต  
 3. การจดัเก็บขอ้มูลและการสืบคน้ความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) ในการ
จดัการความรู้นั้นองคก์รตอ้งก าหนดเก่ียวกบัส่ิงส าคญัท่ีจะเก็บไวเ้ป็นองคค์วามรู้ และจากนั้นตอ้ง
พิจารณาถึงวธีิการในการเก็บรักษาและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ตามความตอ้งการ องคก์รตอ้งเก็บ
รักษาส่ิงท่ีองคก์รเรียกวา่เป็นความรู้ไวใ้หดี้ท่ีสุด ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลสารสนเทศ ตลอดจนผลสะทอ้น
กลบั การวจิยัการทดลอง การจดัเก็บ  นั้น เก่ียวขอ้งกบัดา้นเทคนิค เช่น การบนัทึกเป็นฐานขอ้มูล 
หรือการบันทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจน รวมทั้งเก่ียวกบักระบวนการทางมนุษยด์ว้ย เช่น การ
สร้างและการจดจ าของปัจเจกบุคคล เป็นตน้  ส าหรับการเก็บสะสมความรู้นั้น  องค์ กรควรค านึงถึง
ส่ิงเหล่าน้ี ไดแ้ก่  โครงสร้างและการจดัเก็บควรเป็นระบบท่ีสามารถคน้หาและส่งมอบไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว  จดัใหมี้การจ าแนกรายการต่างๆ เช่น ขอ้เทจ็จริง นโยบาย หรือขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน บนพื้นฐานความจ าเป็นในการเรียนรู้ การจดัการท่ีสามารถส่งมอบใหผู้ใ้ชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน 
กระชบั ถูกตอ้ง ทนัเวลา และเหมาะสมตามท่ีตอ้งการ 
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 ในการจดัโครงสร้างขององคค์วามรู้ องคก์รต้ องพิจารณาความแตกต่างของกลุ่มคนท่ี
แตกต่างกนัในการสืบคน้ขอ้มูล ระบบการเก็บขอ้มูลความรู้ท่ีมีประสิทธิผล คือ ตอ้งจดัหมวดหมู่
ตามองคป์ระกอบต่างๆ ดงัน้ี  ความจ าเป็นของการเรียนรู้  วตัถุประสงคข์องงาน  ความช านาญของ
ผูใ้ช้   สถานท่ีตั้งท่ีสารสนเทศถูกเก็บไว้  ส่วนการสืบค้นความรู้  (Retrieval) เป็นลกัษณะของการ
เขา้ถึงส่ิงท่ีผูใ้ชต้อ้งการเพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานต่อไป องคก์รควรท าใหพ้นกังาน
ทราบถึงช่องทางหรือวธีิการส าหรับการคน้หาความรู้ต่างๆ ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการ เช่น  การท า
หอ้งสมุดจดัเก็บรายช่ือและทกัษะของผูเ้ช่ีย วชาญ การท าสมุดหนา้เหลือง (Yellow Pages) ของ
องคก์ร  หรือในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ เช่น เครือข่ายการท างานตามระดบัชั้น การประชุม การ
ฝึกอบรม เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะน าไปสู่การถ่ายโอนความรู้ในองคก์ร 
 4. การถ่ายโอนความรู้และ การใช้ประโยชน์ (Knowledge Transfer and Utilization)  
การถ่ายโอนและการใชป้ระโยชน์จากความรู้ มีความจ าเป็นส าหรับองคก์รแห่งการเรียนรู้  เพราะ
องคก์รจะเรียนรู้ไดดี้ข้ึนเม่ือความรู้กระจายและถ่ายทอดไปอยา่งรวดเร็วและเหมาะสมทัว่ทั้งองคก์ร  
การถ่ายโอนและการใชป้ระโยชน์จากความรู้นั้น เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง กบักลไกดา้นอิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากน้ี การเคล่ือนท่ีของสารสนเทศและความรู้ระหวา่งบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงนั้น 
เป็นไปโดยตั้งใจและไม่ไดต้ั้งใจ  การถ่ายโอนความรู้โดยตั้งใจ มีวธีิการต่างๆ เช่น  การส่ือสารดว้ย
การเขียน อาทิ การบนัทึก  การรายงาน จดหมาย ข่าวประกาศ  การฝึกอบรม การประชุมภายใน  การ
สรุปข่าวสาร  การส่ือสารภายในองคก์ร อาทิ วดิีทศัน์ ส่ิงพิมพ ์เคร่ืองเสียง  การเยีย่มชมงานต่างๆ  ท่ี
จดัเป็นกลุ่มตามความจ าเป็น  การหมุนเวยีนงาน  ระบบพี่เล้ียง (Mentoring) ส่วนการถ่ายโอนความรู้
โดยไม่ตั้งใจ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยอาจจะไม่ รู้ตวั หรือเป็นการเรียนรู้อยา่งไม่เป็นทางการท่ีเกิดข้ึนใน
หนา้ท่ีท่ีท าเป็นประจ าอยา่งไม่มีแบบแผน เช่น  การหมุนเวยีนงาน  การเล่าเร่ืองราวต่อๆ กนัมา  

คณะท างาน เครือข่ายท่ีไม่เป็นทางการ 
 Nonaka and Takeuchi (1995: 139-150) ไดก้ล่าววา่ ความรู้ใหม่เร่ิมตน้ท่ีปัจเจกบุ คคล
เสมอ และจะถูกแปรเปล่ียนเป็นความรู้ขององคก์รซ่ึงมีประโยชน์ต่อองคก์รทั้งหมด ความรู้ใหม่ของ
องคก์รน้ีจะเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาระหวา่งความรู้ท่ีประจกัษช์ดักบัความรู้ท่ีเป็นนยั  ในกระบวนการท่ี
ต่อเน่ืองเป็นวงจร ซ่ึงมีรูปแบบพื้นฐาน 4 ประการ ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 5 รูปแบบพื้นฐานส าหรับการสร้างความรู้ 
 

 ขั้นท่ี 1 กระบวนการขดัเกลาทางสังคม (Socialization: From Tacit to Tacit) เป็น
กระบวนการของการแบ่งปันประสบการณ์และการสร้างความรู้ท่ีเป็นนยั โดยท่ีปัจเจกบุคคลจะ
ไดรั้บความรู้ท่ีเป็นนยัไดโ้ดยตรงจากผูอ่ื้น โดยปราศจากการใชภ้าษาและการพดูคุย กล่าวคือ ปัจเจก
บุคคลจะไดรั้บความรู้ผา่นการด ารงชีวติร่วมกบัผูอ่ื้น  การสังเกตซ่ึงกนัและกนั และการอาศยัอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มเดียวกนั เป็นส่ิงส าคญัของขั้นตอนน้ี คือ ประสบการณ์ เพราะประสบการณ์จะน ามา
ซ่ึงความรู้ท่ีเป็นนยั ประสบการณ์อาจเกิดจากการสังเกต การลอ กเลียนแบบ การฝึกหดัและฝึกฝน
จากผูเ้ช่ียวชาญ และการลงมือปฏิบติั เช่น พนกังานใหม่จะเรียนรู้จากพนกังานท่ีมีประสบการณ์ผา่น
การฝึกอบรมแบบ On the Job-training ดงันั้น ความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนในขั้นตอนน้ีจึงมีลกัษณะท่ี
เรียกวา่ ความรู้ท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั (Sympathetic Knowledge) 
 ขั้นท่ี 2 กระบวนการกระจายสู่ภายนอก (Externalization: From Tacit to Explicit)               
ระหวา่งขั้นตอนน้ีความรู้ท่ีเป็นนยัหรือไม่ชดัเจนจะเช่ือมต่อเขา้กบัความคิดท่ีชดัเจนกลายเป็นความรู้
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ท่ีชดัเจน กล่าวคือ  ความรู้ท่ีไดม้าจากขั้นตอนท่ี 1 จะถูกน ามาแสดงใหเ้ห็นรูปแบบท่ีสามารถเขา้ใจ
ไดก้วา้งหรือครอบคลุมมากข้ึน ขั้นตอนน้ีเป็นหวัใจส าคญัของกระบวนการสร้างความรู้ เพราะเป็น
ขั้นตอนท่ีความรู้ท่ีเป็นนยัถูกท าใหเ้ป็นความรู้ท่ีชดัเจน โดยผา่นการอุปมา การเปรียบเทียบ การใช้
ตวัอยา่ง การตั้งสมมุติฐาน และการสร้างแนวหรือ ตวัแบบ ดงันั้น ความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนในขั้นตอนน้ี
จึงมีลกัษณะท่ีเรียกวา่ “Conceptual Knowledge” หรือความรู้ท่ีเก่ียวกบัการสร้างความคิดและ
แนวคิด 
 ขั้นท่ี 3 การรวมเขา้ดว้ยกนั (Combination: Explicit  to  Explicit)  เป็นกระบวนการ
ของการท าใหค้วามคิดต่างๆ เป็นระบบ เพื่อใหก้ลายเป็นความรู้ องคค์วามรู้ท่ีแตกต่างกนัของความรู้
ท่ีชดัเจนจะถูกน ามารวมกนัโดยอาศยัการแลกเปล่ียนของปัจเจกบุคคลเป็นหลกั ความรู้จะเกิดการ
รวมตวักนัผา่นส่ือต่างๆ เช่น การแลกเปล่ียนเอกสาร การประชุม การพบปะสังสรรค ์การสนทนา
ทางโทรศพัท ์เครือข่ายการติดต่อส่ื อสารทางคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ดงันั้น ความรู้ใหม่ขององคก์รจึง
เกิดข้ึนจากการจดัองคป์ระกอบใหม่ของสารสนเทศท่ีมีอยูผ่า่นการแยกประเภท การเพิ่มเติม การ
ประกอบเขา้ดว้ยกนั และการจดัหมวดหมู่ของความรู้ท่ีมีความชดัเจน หรือการรวมส่วนต่างๆท่ีไม่
ต่อเน่ืองของความรู้ท่ีชดัเ จนเขา้ดว้ยกนันัน่เอง ความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนจึงมีลกัษณะท่ีเรียกวา่  ความรู้ท่ี
เป็นระบบ (Systematic Knowledge) 
 ขั้นท่ี 4 กระบวนการรวมเขา้สู่ภายใน  (Internalization: Explicit to Tacit) คือกระบวน 
การของการประมวลใหค้วามรู้ท่ีประจกัษช์ดัเจนกลายเป็นความรู้ท่ีเป็นนัย กล่าวคือ ความรู้ท่ีชดัเจน
จากขั้นท่ี 3 จะเปล่ียนกบัไปเป็นความรู้ท่ีไม่ชดัเจนอีกคร้ังเปรียบเทียบไดก้บัการเรียนรู้จากการ
กระท า  ประสบการณ์ท่ีผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม กระบวนการกระจายสู่ภายนอกและการ
รวมเขา้ดว้ยกนั จะถูกรวบรวมเขา้สู่ความรู้ท่ีเป็นปัจเจกบุคค ลซ่ึงสามารถแบ่งปันได ้ และจาก
ประสบการณ์เหล่านั้น ปัจเจกบุคคลจะกลายเป็นสินทรัพยท่ี์มีค่า ความรู้ท่ีถูกสร้างข้ึนจึงมีลกัษณะท่ี
เรียกวา่ความรู้เชิงปฏิบติัการ (Operational Knowledge)   

 กระบวนการจดัการความรู้ทั้งจากเอกสารและงานวจิยัต่างๆ นั้น ผูว้จิยัสรุปสังเคราะห์ 
เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะ และการสร้างเคร่ืองมือวจิยั  โดยการหา
กระบวนการจดัการความรู้ท่ีมีลกัษณะร่วมมากท่ีสุด 5 ล าดบัแรก คือ การแสวงหาความรู้ การจดัเก็บ
ความรู้ การสร้างความรู้ การใชค้วามรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 การสังเคราะห์กระบวนการจดัการความรู้ 
 

กระบวนการจดัการความรู้ 

บุคคล / องคก์ร 

กา
นต

ส์ุด
า  
มา
ฆะ

ศิร
าน
นท

 ์ (2
54

6) 

จต
ุพร

 วศิิ
ษฎ

โ์ช
ติอ

งัก
รู แ

ละ
คณ

ะ  
(25

51
) 

ชชั
วา
ลย
 ์วง

ษป์
ระ
เส
ริฐ
  (2

54
8) 

ชุติ
มา
  เม

ฆว
นั 
 (2

54
9) 

ธง
ชยั

 พ
าบุ

  (2
55

2) 

นนั
ทป์

พร
 สิ
ทธิ

ยา
  (2

55
1) 

น ้า
ทิพ

ย ์ว
ภิา
วนิ

  (2
54

7) 

ปร
ะพ

นธ์
 ผา

สุข
ยดื

 (2
54

9) 

พิชิ
ตช

ยั แ
พง่

ศรี
สา
ร  

(25
52

) 

พิติ
รัต
น์ 
วง
ศส์ุ

ทิน
วฒั

นา
  (2

55
2) 

เพ
ียง
จ มุ

สิก
พง

ษ ์
 (2

55
0) 

ไพ
โร
จน

์ ชล
ารั
กษ

 ์ (2
55

1) 

ระ
เบี
ยบ

 จิน
ดา

  (2
54

9) 

วรั
ทย

า ธ
รร
มกิ

ตติ
ภพ

  (2
55

1) 

วจิ
าร
ณ์ 
พา
นิช

  (2
54

7) 

ส า
นกั

งา
น 
กพ

ร. 
(25

48
) 

อญั
ญา

ณี 
คล

า้ย
สุบ

รร
ณ 

 (2
55

0) 

อุษ
ณีย

 ์ยทุ
ธพ

งษ
ธ์า
ดา

  (2
54

9) 

M
arq

ua
rdt

  (1
99

6) 

O’
de

ll  
(19

98
) 

1. การก าหนดความรู้ท่ีตอ้งการ /  / / / /    /    / / /    / 
2. การแสวงหาความรู้ / / / / / / / /  / / / / / / / / / / / 
3. การจดัเก็บความรู้ / / / / / /  /  / / / / / / /  / / / 
4. การสร้างความรู้ / / / / / / / / / / / / / / / /  / / / 
5. การใชค้วามรู้ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
6. การแลกเปล่ียนความรู้ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 
7. การตรวจสอบความรู้  /    /  /    / /        
8. การประเมินผลการจดัการความรู้   /  /                

43 
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องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 
น ้าทิพย ์วภิาวนิ (2546: 18) การจดัการความรู้มีองคป์ระกอบ 3 ประการ ดงัน้ี   
1. คน (People) เป็นองคป์ระกอบส า คญัท่ีสุดขององคป์ระกอบทั้งหมด  เพราะคนจะ

เป็นผูด้  า เนินกิจกรรมใหเ้กิดการเคล่ื อนไหวของการจั ดการความรู้ท่ีจะน า ไปสู่ความส า เร็จหรือ
ลม้เหลวขององคก์ร  องคก์รจ า เป็นตอ้งสร้างคนใหมี้ความรู้มีความสามารถดา้นการบริหารจดัการ
องคค์วามรู้เป็นผูส้ร้าง  พฒันา จดัเก็บ เผยแพร่ รวมทั้งการประเมินผลการใชค้วามรู้  ซ่ึงถือวา่เป็น
ยทุธศาสตร์ส า คญัของการจดัการความรู้  กิจกรรม เก่ียวกบัคน  ไดแ้ก่  ท าไมคนจึงไม่ตอ้งการ
แลกเปล่ียนความรู้หรือวา่พวกเขาตอ้งการท า อะไร ปัจจยัเสริม  หรือลดกิจกรรม  การจดัการความรู้
สองอยา่ง  คือ วฒันธรรมและพฤติกรรมของคนเราจะเปล่ียนแปลงอยา่งไร  วฒันธรรมจะเปล่ียน
หรือไม่ เป็นปัจจยัของการจดัการความรู้  รวมทั้งทรัพยากรและการจดัการ  ดงันั้นกิจกรรมเก่ียวกบั
คนนั้นจึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการความรู้ท่ีส าคญั 

2. กระบวนการ (Process) เป็นแนวทางและขั้นตอนการจดัการความรู้ท่ีอยูบ่นรากฐาน
ของเป้าหมาย  และวสิัยทศัน์ขององคก์ร  ประกอบดว้ยกระบวนการ  3 ขั้นตอน คือ การสร้างและ
จดัหาความรู้  การแบ่งปันความรู้  การใช้หรือเผยแพร่ความรู้  กระบวนการแรกอยูใ่นองคก์ารและ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจะช่วยใหก้ารจดัการความรู้เป็นจริง  กระบวนการโครงสร้างพื้นฐานเป็น
องคป์ระกอบของความตอ้งการท่ีจะท า ใหเ้กิดการจดัการความรู้  ซ่ึงสัมพนัธ์กบัคน  วฒันธรรม  และ
เทคโนโลย ี

3. เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology) เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุน ใหก้าร
จดัการความรู้ใหป้ระสบผลส าเร็จ องคก์ารส่วนใหญ่จึงมุ่งพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยมุ่งหวงั
จะใหบุ้คลากรใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีบทบาทในการจดัการ
ความรู้ประกอบดว้ย  เทคโนโลยกีารส่ือสาร  (Communication Technology) เทคโนโลยกีารท า งาน
ร่วมกนั (Collaboration Technology) และเทคโนโลยกีารจดัเก็บ (Storage Technology) 

วจิารณ์ พานิช (2548: 3) องคป์ระกอบของการจดัการความรู้มีดงัน้ี 
1. การจดัการความรู้เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแปร ขอ้มูล (Data) เป็นสารสนเทศ 

(Information) แปรสารสนเทศเป็นความรู้  (Knowledge) และใชค้วามรู้เพื่อปฏิบติัการ  (Action) โดย
ท่ีไม่หยดุอยูแ่ค่ระดบัความรู้ แต่จะยกระดบัไปถึงปัญญา (Wisdom) คุณค่า ความดี ความงาม 

2. ระดบัของขอ้มูล มีการบนัทึกขอ้มูลจากการท างาน มีการคน้หาหรือขดุคน้  (Mining) 
รวบรวมขอ้มูล  น ามาตรวจสอบกรองเอาไวเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและส าคญัต่องานองคก์ร  น ามา
จดัหมวดหมู่เพื่อใหป้ระมวลเป็นขอ้มูลไดง่้าย  จดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบใหค้น้หาได้
ง่าย น าไปสู่การจดับริการขอ้มูล มีกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดและแลกเปล่ียนขอ้มูล 

42 
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3. กระบวนการแปรหรือประมวลขอ้มูลไปเป็น สารสนเทศ  ประกอบดว้ย  การกรอง
เอาไวเ้ฉพาะขอ้มูลท่ีแม่นย  า  และเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น  น ามาตีความ  หรือจดัรูปแบบภายใตก้รอบ
บริบทของเร่ืองนั้นๆ 

4. ในระดบัสารสนเทศ มีการเลือก  จดัหมวดหมู่  จดัหีบห่อ (ใหเ้หมาะสมและ ดึงดูด
ผูใ้ช)้ จดัเก็บ ใหบ้ริการถ่ายทอดแลกเปล่ียน และน าไปใชป้ระโยชน์ 

5. กระบวนการแปร สารสนเทศไปเป็นความรู้  เป็นกระบวนการภายในและ
กระบวนการระหวา่งคน โดยน าสารสนเทศมาตีความ  เปรียบเทียบ  ตามบริบทขององคก์ร  เป้าหมาย
ขององคก์รและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร ไดเ้ป็นความรู้โดยท่ีความรู้นั้นอาจมีพลงัในระดบัการท านาย 

6. ในระดบัความรู้  มีการด าเนินการส่งเสริมหรือสร้างเง่ือนไข  ใหเ้กิดการแลกเปล่ียน
ความรู้ภายในองคก์ร  ไม่มีการปิดบงัความรู้  มีการยกระดบัความรู้ใหลึ้กซ้ึงหรือเช่ือมโยงยิง่ข้ึน  อาจ
ยกระดบัข้ึนไปถึงความเขา้ใจในกระบวนทศัน์ใหม่  มีการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้  ประกอบการ
ก าหนดนโยบาย  ประกอบการตดัสินใจเลือกแนวทางใดแนวทางหน่ึงในหลายๆ  ทางเลือก  หรือใช้
ในการท างานใหป้ระสบความส าเร็จสมความมุ่งหมาย  แลว้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัจากการกระท านั้น  
(เกิดปัญญา) และภาคีผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการความรู้ไดรั้บผลจากความส าเร็จและเกิดปิติสุข 

7. เม่ือมีการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อกิจการใดกิจการหน่ึง  ก็มีการสังเกตและเก็บขอ้มูล
จากกิจกรรมนั้น น าไปแปรเป็นสารสนเทศและความรู้ ส าหรับน าประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลงานท่ีดียิง่ข้ึน  
เป็นวฏัจกัรหมุนเวยีนไม่รู้จบ เป็นวฏัจกัรแห่งการจดัการความรู้เพื่อพฒันาการและปัญญา 

8. การจดัการความรู้มีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติในทุกคน  ทุกองคก์ร  ทุกเครือข่าย  และทุก
สังคม เป็นการจดัการความรู้ท่ีท าโดยไม่มีระบบแบบแผนแต่ยงัขาดพลงั 
 
กจิกรรมการจัดการความรู้   

ไพโรจน์ ชลารักษ ์ (2551) กล่าววา่การจดัการความรู้ตอ้งมีวตัถุประสงคแ์ละ เป้าหมาย
เสมอในทุกกิจกรรม การจดัการความรู้จึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ก าหนดประเด็นหรือเร่ืองของการจดัการความรู้ หมายถึง การก าหนดวา่จะจดัการ
ความรู้เร่ืองใดหรือเร่ืองอะไร 
 2. ตั้งวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายใหช้ดัเจน  วา่จะจดัการความรู้เร่ืองนั้นเพื่ออะไรและ
จะจดัการให้ ไดผ้ลเพียงใด ตวัอยา่งเช่น เม่ือเกิดอุบติัเหตุผูไ้ดรั้บบาดเจบ็เป็นบาดแผลแมเ้พียง
เล็กนอ้ย ก็ตอ้งการรักษาบาดแผลใหห้ายโดยเร็ว ทั้งผูบ้าดเจบ็ก็ตอ้งการรู้วา่มียาหรือวธีิใดรักษา
บาดแผลได ้จะหายานั้นไดจ้ากท่ีไหน  จะใชย้านั้นดว้ยวธีิใด มากนอ้ยเพียงใด  และจะมีผลอ่ืนแทรก
ซอ้นหรือไม่ จะป้องกนัอาการแทรกซอ้ นอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งไร ตวัอยา่งน้ีในทางการจดัการความรู้ก็คือ
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ผูบ้าดเจบ็มีเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการแสวงหาความรู้หรือใชค้วามรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้  คือ เพื่อ
รักษาบาดแผลใหห้ายโดยเร็วท่ีสุด ไม่ใหมี้อาการแทรกซอ้นไดอี้ก เขาจึงตอ้งการความ รู้หลายอยา่ง 
และตอ้งท ากิจกรรมหลายอยา่งผสมผสานกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายนั้น 
 3. แสวงหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจ  าเป็นและตอ้งการไดจ้ากแหล่ง
ต่างๆ เช่น ไดย้ามาแลว้จะมีวธีิใชอ้ยา่งไร ใชม้ากหรือนอ้ยเพียงใด ใชน้านเท่าใด หรือต้ องปรึกษา
ใครบา้ง เป็นตน้ 
 4. พิจารณาจดัล าดบัความส าคญั และความจ าเป็นของความรู้ท่ีตอ้งการใชว้า่เร่ืองใด
ตอ้งการก่อนหรือหลงั เช่น ถา้ไดรั้บอุบติัเหตุมีเลือดออกก็ตอ้งการความรู้ในการท าใหเ้ลือดหยดุ
ไหลก่อน แลว้จึงตอ้งใชค้วามรู้เพื่อรักษาแผลใหห้ายท่ีหลงั หรือตอ้งหาค วามรู้วา่มีแพทยห์รือ
สถานพยาบาลใดอยูใ่กลท่ี้สุดบา้ง 
 5. ผสมผสานความรู้เขา้ดว้ยกนัอยา่งมีความเหมาะสม  โดยอาศยักระบวนการคิดเป็น
กิจกรรมส าคญั และลงทา้ยดว้ยการสรุปและตดัสินใจเพื่อปฏิบติัใหไ้ดผ้ลออกมา เช่น ถา้เป็น
บาดแผลท่ีมีเลือดออกมากตอ้งหาทางหา้มเลือดหรือป้องกนัการเสียเลือดก่อนท่ีจะท าอยา่งอ่ืน 
 6. ลงมือปฏิบติัการ กิจกรรมน้ีอาจจะปฏิบติัตั้งแต่ขั้นแรกแลว้เปล่ียนไปตามล าดบั
ขั้นตอนท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งไปเร่ือยๆ 
 7. สังเกตผลจากการปฏิบติัวา่เกิดหรือไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงัหรือมุ่งหวงัไวห้รือไม่ หาก
ไดผ้ลตามท่ีมุ่งหวงัก็ด าเนินการทางปฏิบติัต่อไป แต่หากผลไม่ตรงตามท่ีคาดหวงัหรือผดิเพี้ยนไป ก็
ตอ้งยอ้นกลบัพิจารณาวา่ตอ้งใชค้วามรู้เร่ืองใดมาใชป้ระกอบเพิ่มข้ึนอีก น ามาพิจารณาแลว้ตดัสินใจ
ปฏิบติัการอีก 
 8. สรุปผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นออกมาวา่ไดผ้ลส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ หรือพอใจ หรือไม่พอใจ 

วจิารณ์ พานิช (2548: 105-106) กล่าวถึงการด าเนินการจดัการความรู้มีองคป์ระกอบ
ของการด าเนินการจดัการความรู้  ใหมุ้่งเนน้ท่ีเคร่ืองมือจดัการความรู้เพียง  2-3 อยา่ง  ปฏิบติัจน
ช านาญและท าอยา่งเรียบง่าย  อยา่พยายามสร้างวธีิการหรือใชเ้คร่ืองมือท่ีหรูหราโอ่อ่าซบัซอ้น  และ
ใหมุ้่งจัดการความรู้ท่ี  2-3 ประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อองคก์ร  และสามารถพิสูจน์คุณค่าของการ
ด าเนินการจดัการความรู้ได ้การด าเนินการจดัการความรู้มีองคป์ระกอบส าคญั ดงัน้ี 

1. สร้างวสิัยทศัน์เก่ียวกบัความรู้ 
2. สร้างทีมจดัการความรู้ขององคก์ร 
3. เร่ิมจากทุนปัญญาท่ีมีอยูแ่ลว้หรือหาจากภายนอกไดโ้ดยง่าย 
4. สร้างบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งเขม้ขน้ในกลุ่มพนกังานระดบัล่าง 
5. จดัการความรู้ควบไปกบักิจกรรมพฒันาสินคา้หรือรูปแบบการท างานใหม่ๆ 
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6. เนน้การจดัการองคก์รแบบ  “ใชพ้นกังานระดบักลางเป็นพลงัขบัเคล่ือน ” (Middle-
up-down Management) หลกั 

7. เปล่ียนโครงสร้างองคก์รไปเป็นแบบ “พหุบท” (Hypertext) 
8. สร้างเครือข่ายความรู้กบัโลกภายนอก 
9. สร้างวฒันธรรมแนวราบ การส่ือสารอยา่งอิสระทุกทิศทาง 
10. สร้างวฒันธรรมการจดบนัทึก 
11. ประเมินผลการด าเนินการจดัการความรู้ 
จากการด าเนินการจดัการความรู้ท่ีกล่าวขา้งตน้ ไดไ้ดมี้การหลอมรวมเป็นรูปแบบของ

การจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสังคมไทย  เรียกวา่ “รูปแบบปลาทู ” ท่ีสถาบนัส่งเสริม
การจดัการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ไดท้ดลองใชแ้ละพฒันารูปแบบอยา่งต่อเน่ือง ดงัภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพท่ี 6 การจดัการความรู้รูปแบบปลาทู 
 

จากภาพ ท่ี 6 การจดัการความรู้ในองคก์รโดยใชรู้ปแบบปลาทูมีผลอยา่งนอ้ย  4 
ประการ ไดแ้ก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน  เกิดผลส าเร็จในระดบัดีมาก  ข้ึนไปถึงขั้นน่าภาคภูมิใจหรือ
ระดบันวตักรรม  2) พนกังาน เกิดการพฒันา  การเรียนรู้  เกิดความมัน่ใจตนเอง  เกิดความเป็นชุมชน
ในหมู่ผูร่้วมงาน เป็นบุคคลเรียนรู้ 3) ความรู้ของบุคคล และขององค์การไดรั้บการยกระดบัมีการสั่ง
สมและจดัระบบให้พร้อมใช ้และ 4) องคก์ารหรือหน่วยงาน มีสภาพเป็นองคก์ารเรียนรู้ 

Nonaka and Takeuchi (1995: 20-55) เสนอกิจกรรม  7 ประการ  ในการด าเนินการ
จดัการความรู้ในองคก์ร ไดแ้ก่ 
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1. สร้างวสิัยทศัน์เก่ียวกบัความรู้  ผูบ้ริหารระดบัสูงมีหนา้ท่ีสร้างวสิัยทศัน์เก่ียวกบั
ความรู้ท่ีเป็น  “ความรู้แห่งชีวติ ” หรือความรู้หลกัขององคก์าร  ส าหรับใชเ้ป็นเขม็ทิศในการจดัการ
ความรู้ขององคก์าร  การจดัการวสิัยทศัน์เก่ียวกบัความรู้ตอ้งไม่ใช่เพียงแค่สร้าง  แต่จะตอ้งเขา้ใจได้
ง่ายแลว้ส่ือสารใหเ้ป็นท่ีรับรู้และซาบซ้ึง จนเกิดเป็นความเช่ือและค่านิยมร่วมกนัทัว่ทั้งองคก์ารและ
วสิัยทศัน์ดงักล่าวจะตอ้งเปิดโอกาสใหพ้นกังานในแต่ละหน่วยยอ่ยร่วมกนัตีความ  น าไปสู่วสิัยทศัน์
และพนัธกิจของหน่วยยอ่ยภายใตร่้ มของวสิัยทศัน์ ภาพรวม  ท าใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนัทุ่มเทท่ี จะ
ท างานร่วมกนัเพื่อบรรลุวสิัยทศัน์นั้น 

2. สร้างทีมจดัการความรู้  การจดัการความรู้เร่ิมท่ีตวับุคคลเป็นคนๆ  แต่ในท่ีสุดแลว้
ตอ้งด าเนินการเป็นทีม และเป็นระบบทัว่ทั้งองค์การ จึงจะเกิดพลงัของการจดัการความรู้อยา่งเตม็ท่ี  
และสมาชิกขององค์การจะตอ้งเขา้ใจบทบาทของตนเองในดา้นการจดัการความรู้ทีม จดัการความรู้
ขององคก์าร ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม คือ 

    2.1 ผูป้ฏิบติัจดัการความรู้  (Knowledge Practitioner) คือ ผูจ้ดัการความรู้ตวัจริง  ท า
หนา้ท่ีหลกัเก่ียวกบัความรู้ 4 ประการคือ  การเสาะหา  (Acquire) สร้าง (Create) สั่งสม (Accumulate) 
และใชค้วามรู้  (Exploit) ผูป้ฏิบติัจดัการความรู้ประกอบดว้ยคน  2 กลุ่ม คือ ผูป้ฏิบติั (Knowledge 
Operator) กบั ผูเ้ช่ียวชาญความรู้  (Knowledge Specialist) ผูป้ฏิบติัเป็นผูท้  างานหลกัของ องค์การ 
และสั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบติังานนั้น  ความรู้ท่ี เกิดข้ึนในตวัพนกังานเหล่าน้ีอยู่ ในรูปของ
ทกัษะ  บทบาทหลกัของการจดัการความรู้ในองค์ การของคนเหล่าน้ี  จะเก่ียวขอ้งกบัความรู้ในคน
และขององค์ การเป็นส่วนใหญ่  การจดัการความรู้ของผูป้ฏิบติัเนน้ท่ีขั้นตอนการเอาความรู้ใน
กระดาษมาปฏิบติั  (Internalization) และน า เอาความรู้ในคนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั  
(Socialization) 

    2.2 วศิวกรความรู้  (Knowledge Engineer) เป็นภารกิจของผูบ้ริหารระดบักลาง  
หนา้ท่ีหลกัคือการตีความและแปลงความรู้ในคนใหเ้ป็นความรู้ในกระดาษ  จบัตอ้งได้และน าไป
ปฏิบติัไดง่้าย  วศิวกรความรู้ท าหนา้ท่ีเ ช่ือมโยงระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงกบัพนกังานระดบัปฏิบติั  
โดยตีความวสิัยทศัน์เก่ียวกบัความรู้ขององคก์ารท่ีผูบ้ริหารระดบัสูง “ยกร่าง” ข้ึน และอยู่ในสภาพท่ี
เป็นความรู้ในคนไม่ชดัแจง้  ใหเ้ป็นความรู้ในกระดาษ  สอดคลอ้งกบังานของพนกังานระดบัปฏิบติั  
เอามาพดูคุยท าความเข้ าใจกบัพนกังานระดบัปฏิบติั  เพื่อใหพ้ นกังานระดบัปฏิบติัเกิดวสิัยทศัน์
ความรู้ของตนในระดบับุคคล  และในระดบัทีมงานหรือหน่วยงานยอ่ย  วศิวกรความรู้จึงแสดง
บทบาทหลกัในการรวมตวัความรู้ในคนออกมาเป็นความรู้ในกระดาษ 
          2.3 ผูบ้ริหารความรู้  ท าหนา้ท่ี  3 ประการ คือ 1) ก าหนดเป้าหมายขององคก์าร  ใน
ท่ีน้ีหมายถึงเป้าหมายภาพใหญ่ของการจดัการความรู้ขององค์ การ คือ ก าหนดวสิัยทศัน์เก่ียวกบัการ
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จดัการความรู้ขององคก์ารนัน่เอง  2) สร้างบรรยากาศและกฎเกณฑก์ติกาขององคก์ารใหเ้อ้ือต่อการ
แลก เปล่ียนเรียนรู้  และ 3) คอยสกดัความรู้ท่ีทรงคุณค่ า ท่ีพฒันาข้ึนในกระบวนการเกลียวความรู้  
หรือมีการยกระดบัขององคก์รใหดี้ข้ึนเกิดพลงัร่วม  (Emergence) เป็นภาพลกัษณ์ใหม่  โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม  และน าผลการปฏิบติัมาส่ือสาร
แลกเปล่ียนเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการตีความต่อเน่ือง  เกิดบรรยากาศท่ีน่าต่ืนเตน้  เร้าใจ และภาคภูมิใจ  
ซ่ึงผูบ้ริหารความรู้ควรมีคุณสมบติัและความสามารถ 7 ประการ ไดแ้ก่ 

           2.3.1 ความสามารถในการเรียงถอ้ยร้อยค า  และส่ือสารวสิัยทศัน์ความรู้ให้
ประทบัใจ มีส่วนร่วมและเกิดความมุ่งมัน่ทัว่กนัในองคก์าร ในลกัษณะท่ี เรียกวา่เกิดเป้าหมายร่วมท่ี
มีทิศทางบวก (Sense of Direction) 

           2.3.2 ความสามารถในการส่ือสารวสิัยทศัน์ความรู้ และวฒันธรรมองค์การไปสู่
สมาชิกของโครงการและหรือกิจกรรม (Project Team) 

           2.3.3 ความสามารถในการประเมินคุณภาพองคค์วามรู้ท่ีสร้างข้ึนใน
กระบวนการจดัการความรู้ขององคก์าร ทั้งน้ีโดยประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนดภายในองคก์าร 

           2.3.4 ความสามารถในการเลือกคนส าหรับท าหนา้ท่ีผูน้ าของโครงการ 
           2.3.5 ทกัษะในการสร้างความป่ันป่วนอยา่งสร้างสรรค์  (Creative Chaos) ใหแ้ก่

โครงการและหรือกิจกรรม เช่น การก าหนดเป้าหมายท่ียากและทา้ทาย 
           2.3.6 ทกัษะในการเขา้ไปร่วมกระบวนการจดัการความรู้กบัพนกังาน

ระดบักลางและระดบัล่าง เพื่อสร้างความมุ่งมัน่เอาจริงเอาจงั (Commitment) ของการจดัการความรู้ 
           2.3.7 ความสามารถในการจดัการภาพรวมของการจดัการความรู้ขององคก์าร 
3. สร้างบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งเขม้ขน้ในกลุ่มพนกังานระดบัล่าง  

บรรยากาศท่ีส าคญัท่ีสุดคือสภาพท่ีพนกังานสามารถหาประสบการณ์ตรงส าหรับใชใ้นการท างาน  
คือเนน้ท่ีความรู้จากประสบการณ์ตรง  ไม่ใช่ความรู้จากต ารา  (ไม่ปฏิเสธหรือละเลยความรู้จากต ารา  
แต่เนน้ความรู้จากประสบการณ์ตรงมากกวา่) ดงันั้น ความรู้ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีตอ้งเนน้เป็นพิเศษ
คือ ความรู้ในคน และกระบวนการท่ีเนน้คือ การเขา้อยูร่่วมกบัสังคม  

4. จดัการความรู้ควบไปกบักิจกรรมพฒันาสินคา้  วธีิการใหม่หรือพฒันารูปแบบการ
ท างาน ในทางธุรกิจของต่าง ประเทศ การจดัการความรู้จะควบคู่หรือสัมพนัธ์อยา่งแนบแน่น อยู่กบั
การพฒันาสินคา้ตวัใหม่หรือพฒันาวธีิการผลิต  แต่ในองคก์ารท่ีมีเป้าหมายเชิงสังคม  หรือดา้นการ
บริการ  การจดัการความรู้ควรควบคู่หรือแนบแน่ นอยู่กบัการพฒันาคุณภาพงาน  หรือพฒันา
ประสิทธิผลของงาน  ซ่ึงในการจดัการสมยัใหม่เรานิยามค าวา่ประสิทธิผลวา่หมายถึงเป้าหมาย  4 
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ประการ คือ 1) ตอบสนองตรงเป้าหมายของลูกคา้และตรงเป้าหมายขององค์ กร 2) มีนวตักรรม  3) มี
การพฒันาและใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี และ 4) มีประสิทธิภาพ   

5. เนน้การจดัการองค์ กรแบบ “ใชพ้นกังานระดบักลางเป็นพลงัขบัเคล่ื อน” (Middle-
up-down Management) รูปแบบของการจดัการองค์ การท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความรู้คือแบบ  
“กลาง-ข้ึน-ลง” (Middle-up Down) ซ่ึงเนน้การใชพ้นกังานหรือผูบ้ริหารระดบักลางเป็นพลงัหลกั
ในการขบัเคล่ือนโดยท่ีพนกังานระดบักลางจะเป็นผูเ้ช่ือมโยงวสิัยทศัน์หรือความฝั นของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง เขา้กบัความเป็นจริงหรือการปฏิบติัของพนกังานระดบัล่าง 

6. เปล่ียนองค์กรไปเป็นแบบ  “พหุบท” (Hypertext) องคก์ารแบบพหุบท  หมายถึง
องค์การท่ีมีหลายบริบทอยู่ในเวลาเดียวกนั  ในแต่ละบริบทมีพนกังาน ท างานของตนเตม็เวลาและมี
ภารกิจอยู่ในบริบทเดียว   ในท่ีน้ีมี 3 บริบท หรือ 3 ชั้น  อยู่ดว้ยกนั มีการจดัการความรู้หมุนเวยีนอยู่
ระหวา่งชั้น ท าใหเ้กิดการเก้ือกลูส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั เกิดการจดัการความรู้ท่ีทรงพลงั 3 ชั้น หรือ 3 
บริบทขององคก์ารพหุบาท ไดแ้ก่ 1) ชั้นหรือบริบทของระบบงานตามปกติ เป็นรูปแบบองค์กรแบบ
พีระมิดหรือแบบราชการ  (Bureaucracy) 2) ชั้นหรือบริบทของโครงการและกิจกรรม  (Project 
Team) ซ่ึงท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายอยา่งใดอยา่งหน่ึงแลว้สลายตวักลบัสู่ระบบงานตามปกติ  แต่
ในช่วงของโครงการและกิจกรรม สมาชิกของทีมท างานเตม็เวลาใหแ้ก่โครงการและกิจกรรม  (น่ีคือ
จุดท่ีต่างจาก Matrix Organization ซ่ึงสมาชิกของทีมรายงานต่อหวัหนา้ปกติดว้ยและต่อหวัหนา้ทีม
ดว้ย) ในบริบทน้ีการ จดัการองคก์ ารจะเป็นรูปพีระมิดหวักลบั  3) ชั้นหรือบริบทฐานความรู้  
(Knowledge-base) ท าหนา้ท่ีคอยสกดั  รวบรวมและสังเคราะห์  ยกระดบัความรู้ท่ีเกิดข้ึนจาก  2 
บริบทข้างตน้ ให้มีความหมายต่อองค์การยิง่ข้ึน  และอ านวยความสะดวกในการด าเนินการจดัการ
ความรู้ของพนกังานทุกระดบัและทุกบริบท 

7. สร้างเครือข่ายความรู้กบัโลกภายนอก การสร้างเครือข่ายความรู้กบัโลกภายนอก  ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบังานหลกัขององค์กร น่าจะมี 3 ประเด็นต่อไปน้ีเป็นอยา่ งนอ้ย 1) การมีระบบการรับรู้
และตรวจสอบข่าวสาร ความกา้วหนา้ของความรู้ 2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัภาคีหรือเครือข่ายท่ีมุ่ง
ท าประโยชน์หรือท าความดีใหแ้ก่สังคม  3) การเช่ือมโยงและสกดัความรู้ จากลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ  
โดยเฉพาะความรู้ในคนท่ีเกิดจากการบริโภคสินคา้หรือใชบ้ริการขององคก์าร  
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บุคคลส าคัญในการจัดการความรู้   
วจิารณ์ พานิช (2549: 21-49) อธิบายถึงบุคคลส าคญัของการจดัการความรู้ มีดงัน้ี 
1. คุณเอ้ือ 

     คุณเอ้ือ ช่ือเตม็คือ “คุณเอ้ือระบบ” (Chief Knowledge Office-CKO) เป็นผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ขององคก์รท่ี ท าหนา้ท่ี จดัการ ระบบของการจดัการ ความรู้ขององคก์ร  โดยมีภารกิจ
ดงัต่อไปน้ี 
     1.1 ร่วมกบั “คุณอ านวย ” จดัใหมี้การก าหนด “หวัปลา ” หรือเป้าหมายของการ
จดัการความรู้ในหลายระดบัให ้“คุณกิจ” เป็นเจา้ของ โดยอาจจดั “มหกรรมหวัปลา” เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายใหพ้นกังานทุกระดบัเขา้มาร่วมกนัเป็นเจา้ของ “หวัปลา”   
     1.2 เช่ือมโยง “หวัปลา” เขา้กบัวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์ ของ
องคก์ร 
        1.3 จดับรรยากาศแนวราบ และบริหารงานแบบเอ้ืออ านาจ  (Empowerment) ภายใน
องคก์ร 
       1.4 จดัใหมี้แผนด าเนินการจดัการความรู้ขององคก์ร และมี การปรับปรุงแผนเป็น
ระยะๆ ใหเ้ป็นแบบท่ีบูรณาการกบัการพฒันาบุคลากร การพฒันาองคก์ร และการจดัการความรู้เขา้
ดว้ยกนั มีการร่วมมือกนัท าเป็นเน้ืองานเดียวกนั 
     1.5 จดัสรรทรัพยากรส าหรับใชใ้นกิจกรรมจดัการความรู้  ทรัพยากรน้ีรวมเงิน เวลา 
และบุคลากรส าหรับร่วมท ากิจกรรม  รวมทั้งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
ดว้ย 
        1.6 เช่ือมโยงการจดัการความรู้เขา้กบักิจกรรมดา้นการสร้างสรรค์ อ่ืนๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองคก์าร 
      1.7 คอยติดตามและรับรู้ความเคล่ือนไหวของการด าเนินการจดัการความรู้ แสดง
ท่าทีช่ืนชนในความส าเร็จเล็ก ๆ นอ้ยๆ ในเบ้ืองตน้ ใหค้  าแนะน าบางเร่ือง เพื่อแสดงความสนใจ และ
จดัใหมี้การยกยอ่งในผลส าเร็จ  รวมทั้งจดัใหมี้รางวลัโดยท่ีรางวลัอาจไม่เนน้ส่ิงของ แต่เนน้การ
สร้างความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
        1.8 ร่วมแบ่งปัน ทกัษะในการเรียนรู้และทกัษะในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  เพื่ อ
ประโยชน์ในการด าเนินการจดัการความรู้โดยตรง  และเพื่อแสดงใหพ้นกังานเห็นคุณค่าของทกัษะ
ดงักล่าว 
          1.9 คอยเช่ือมโยงใหผู้บ้ริหารสูงสุดขององคก์รรับรู้ความเคล่ือนไหวของการจดัการ
ความรู้ แสดงใหไ้ดแ้สดงความช่ืนชมต่อผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึน 
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        1.10 จดัใหมี้ราย งานผลและกิจกรรมการด าเนินการจดัการความรู้ในรายงาน
ประจ าปีขององคก์ร และเอกสารเสนอกิจกรรมสร้างสรรคอ่ื์นๆ ขององคก์ร 
          1.11 จดัใหมี้การประเมินผลของการจดัการความรู้ในลกัษณะของ  “การประเมิน
เพื่อส่งเสริมความส าเร็จ ” (Empowerment Evaluation) เพื่อประโยชน์ต่อกา รปรับตวัในการ
ด าเนินการ และจดัใหมี้การประเมินผลกระทบของการด าเนินการจดัการความรู้เม่ือด าเนินการไป
ระยะหน่ึง 
      สรุปแลว้ หนา้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดของคุณเอ้ือ ก็คือ 1) ท าใหก้ารจดัการความรู้เป็นส่วน
หน่ึงของการปฏิบติังานตามปกติขององคก์ร 2) ท าใหมี้การเปล่ียนวฒันธรร มองคก์รใหเ้ป็น
วฒันธรรมแนวราบ  เปิดโอกาสในทุกคนในองคก์รไดเ้ป็นผูน้ าในการพฒันาวธีิการท างานในหนา้ท่ี
ของตน  และน าประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนร่วมงาน  สร้างวฒันธรรมของการเอ้ือ
อาทรและแบ่งปัน  ความรู้ และ 3) หากุศโลบายท าใหค้วามส าเร็จของการจดัการความรู้ ในบาง
หน่วยงานขององคก์ร  “ระบาด” ไปยงัส่วนอ่ืนๆ ขององคก์ร 

2. คุณอ านวย 
      สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เรียกผูอ้  านวยความสะดวกใน
การจดัการความรู้วา่ “คุณอ านวย” โนนากะ เรียกวา่ Knowledge Activist และยงัมีผูนิ้ยมใชอี้กค า
หน่ึงคือ Knowledge Broker หนา้ท่ีหลกัของคุณอ านวย คือส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
อ านวยความสะดวกต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวฒันธรรม 
นอกจากนั้น ศ .นพ. ประเวศ วะสี เรียกคนเหล่าน้ีวา่เป็น “ช่างเช่ือม ” ท าหนา้ท่ี เช่ือมโยงผูค้นหรือ
หน่วยงานเข้าหากนั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เช่ือมระหวา่งผูท่ี้มีความรู้หรือประสบการณ์กบัผูต้อ้งการ
เรียนรู้และน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์  เป้าหมายของการส่งเสริมพลงัความรู้  ไดแ้ก่   ริเร่ิมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และท าใหพุ้ง่เป้า  (Focus) ลดเวลาและค่าใชจ่้ายในกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ยกระดบัของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทัว่ทั้งองคก์ร  เพิ่มการยอมรับต่อพนกังานท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยท าใหกิ้จกรรมสอดคลอ้งกบัเป้าหมายใหญ่ขององคก์ร  เตรียมพนกังานท่ีร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และเขา้สู่งานใหม่ท่ีตอ้งการความรู้ ความสามารถท่ีพนกังานผูน้ั้ นมี และเช่ือมโยง
โลกทศัน์ของชุมชนแลกเปล่ียนเรียนรู้เล็กๆ  ภายในองคก์ร  เขา้สู่การปรึกษาหารือเพื่อ การ
ปรับเปล่ียนองคก์รในภาพรวม ผูเ้สริมพลงัความรู้มีบทบาท 3 ประการ ไดแ้ก่  
     2.1 เป็นผูเ้ติมพลงั  (Catalyst) ของการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ค าวา่ Catalyst ในทางเคมี  
หมายถึงสารท่ีเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา โดยท่ีตวัเองไม่ไดเ้ขา้ร่วมท าปฏิกิริยาดว้ย เป็นค าท่ีเหมาะสมมาก
ในการอธิบายภารกิจของผูเ้สริมพลงัความรู้  คือเป็นผูท้  าใหก้ารแลกเปล่ียนเรียนรู้มีความจริงจงั 
เขม้ขน้  มีชีวติชีวา โดยท่ีตนเองไม่ไดเ้ขา้ไปเป็นผูด้  าเนินการแลกเปล่ียนเ รียนรู้โดยตรง  เหตุท่ีตอ้งมี
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การเติมพลงัของการแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือการจดัการความรู้  ก็เพราะภายในองคก์รโดยทัว่ไปมีแรง
เฉ่ือยหรือมีอุปสรรคต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลกัษณะของ “แรงตา้น” ดงันั้น “แรงผลกั” ตอ้งทรง
พลงัพอ  จึงตอ้งมีบุคคลเขา้มาท าหนา้ท่ีเติมพลงั  ผูเ้สริมพลงัความรู้ท าภารกิจเติมพลงัของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการท ากิจกรรม 2 อยา่ง 
           2.1.1 จุดประกาย โดยตั้งค  าถามท่ีเหมาะสม  เช่น ปัญหาอยูท่ี่ไหน  คุณไดแ้นวคิด
นั้นเม่ือไร ท าไมจึงท าเร่ืองน้ีได ้จะเปล่ียนแปลงส่ิงน้ีไดอ้ยา่งไร คุณมีวธีิอ่ืนไหม เป็นตน้ 
           2.1.2 สร้างพื้นท่ีของการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ซ่ึงอาจมีทั้งพื้นท่ีจริงและพื้นท่ี
เสมือน มีวธีิการท าใหค้นท่ีแตกต่างหลากหลายเขา้มาในพื้นท่ีนั้น  และมีการด าเนินการใหเ้กิดการ
สนทนาแลกเปล่ียนดว้ยเทคนิคท่ีเหมาะสม 

    2.2 เป็นผูป้ระสานเช่ือมโยง  (Coordinator) การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ภารกิจประสาน
เช่ือมโยงการแลกเปล่ียนเรียนรู้มีความส าคญัในทุกสถานสภาพขององคก์รไม่วา่องคก์รจะมีขีด
ความสามารถในการแลกเปล่ียนเรียนรู้สูงเพียงใดก็ตาม  ซ่ึงต่างจากภารกิจเติม พลงัท่ีอาจไม่จ าเป็น  
หากองคก์รมีวฒันธรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เขม้แขง็แลว้  การประสานเช่ือมโยงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ท าใน 3 มิติ หรือ 3 ขั้นตอนไดแ้ก่   

          2.2.1 เช่ือมชุมชนจุลภาค  (Micro Community) ชุมชนจุลภาคเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยู่
แลว้ตามธรรมชาติ อาจเป็นชุมชนภายในหน่วยงานยอ่ย  หรือขา้มหน่วยงาน  เป็นชุมชนท่ีรวมตวักนั
แกไ้ขปัญหาบางอ ยา่งร่วมกนัเกาะเก่ียวกนัอยา่งหลวมๆ  ดว้ยปัญหา  ความสนใจ  งาน ความรู้  หรือ
การเรียนรู้  ผูเ้สริมพลงัความรู้  (Knowledge Activist) เขา้ไปช่วยท าใหชุ้มชนจุลภาคเกิดการรวมตวั
กนัอยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน  มีการพบปะแลกเปล่ียนกนัสม ่าเสมอมากข้ึน  การเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้จากประสบการณ์หรือความรู้ฝังลึก  อยา่งพุง่เป้ามากข้ึน  ขอ้พึงตระหนกัส าหรับผูเ้สริมพลงั
ความรู้คือจะตอ้งเขา้ไปส่งเสริมความเป็นตวัของตวัเอง  หรือความเป็นอิสระในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของชุมชนจุลภาคแต่ละชุมชน  และในขณะเดียวกนั  ก็เช่ือมโยงเป้าหมายของแต่ละชุมชน
จุลภาคเขา้กบัเป้าหมายภาพรวมขององคก์รดว้ย 

         2.2.2 เช่ือมชุมชนจิ นตนาการ  (Imagined Community) ชุมชนจิ นตนาการ  
หมายถึง หน่วยงาน  กลุ่มคน หรือบุคคลท่ีไม่เคยพบปะกนั  ไม่เคยมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั  แต่มีจุด
ร่วมกนัท่ีจินตนาการ  คุณค่า ความเช่ือ  เป้าหมายเก่ียวกบังาน  วธีิการเช่ือมโยงชุมชนจิ นตนาการท า
โดยจดัใหมี้การน าเสนอ  “เร่ืองเล่าเร้าพลงั ” (Story-telling) ท่ีจะมีผลกระตุน้แรงบนัดาลใจท่ีมี
ร่วมกนั หรือกระทบใจในระดบัคุณค่าและความเช่ือท่ีร่วมกนั การเล่าเร่ืองจะตอ้งมีทั้งศิลปะของการ
น าเสนอท่ีกระทบอารมณ์ความรู้สึกและเน้ือเร่ืองท่ีมี สาระ  มีคุณค่าต่องาน  การน าเสนออาจใชบ้ท
ร้อยกรองเขา้มาประกอบการเล่าเร่ือง  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเช่ือมชุมชนจิ นตนาการ  ก็คือ เกิดการ
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เช่ือมโยงระหวา่งชุมชนจุลภาค ผา่นเป้าหมายภาพใหญ่ ขององคก์ร  (Sense Purpose) เม่ือเกิดสภาพ
เช่นน้ี บทบาทของผูเ้สริมพลงัความรู้ ก็จะเขา้สู่ขั้นตอนท่ี 3 

         2.2.3 เช่ือมดว้ยแผนท่ี แผนท่ีหรือแผนผงั (Map) ท่ีแสดงวา่มีใคร หรือกลุ่มใด ท า
อะไร อยูท่ี่ไหนในเร่ืองการจดัการความรู้ หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้  มีความจ าเป็นต่อการเช่ือมโยงภาพ
เชิงซอ้นท่ีมีความซบัซอ้นและปรับตวั (Complex Adaptive) อยูต่ลอดเวลาเพื่อใหส้มาชิกขององคก์ร
ไดรั้บรู้หรือคน้หาได้   แผนท่ีดงักล่าวจะช่วยอ านวยความสะดวกต่อการเปล่ียนแปลงเรียนรู้  โดยจะ
น ามาจดัแสดง ไวใ้นอินทราเน็ตขององคก์ร  แผนท่ีหรือแผนผงัแสดงกิจกรรมแลกเปล่ี ยนเรียนรู้ ท า
ไดห้ลายมิติและหลา ยแบบ ตวัอยา่งเช่น  1) Organigram  เป็นแผนท่ีแสดงต าแหน่งของกลุ่มต่างๆ  ท่ี
ก าลงัด าเนินการจดัการความรู้  2) ตารางการจดัการ  (Project Management Tool) โครงการจดัการ
ความรู้ โครงการใดโครงการหน่ึง 3) แผนผงัแสดงโครงการจดัการความรู้  ท่ีสะทอ้นการแลกเปล่ีย น
ความรู้สึกและยกระดบัความรู้ผา่นเขตแดนอยา่งเป็นขั้นตอน  แสดงผู ้ เขา้ร่วม  
งบประมาณ  ก าหนดเวลา  ผลท่ีคาดหมายและผลลพัธ์ท่ีได้  4) แผนท่ีแสดงขีดความสามารถของแต่
ละชุมชนจุลภาค ใหเ้ห็นวา่แต่ละชุมชนท าภารกิจอะไร  และใชค้วามรู้อะไรบา้งในการบรรลุภารกิจ
นั้น เป็นตน้  แผนท่ีดงักล่าวจะตอ้งน าเสนออยา่งน่าสนใจ  เขา้ใจง่าย  และสะทอ้นให้ เห็นวา่แต่ละ
ชุมชนมีส่วนขบัเคล่ือนการจดัการความรู้ขององคก์รอยา่งไรบา้ง   เน่ืองจากการจดัการความเป็นการ
เดินทาง  ดงันั้น แผนท่ีจึงตอ้งเปล่ียนไปเร่ือยๆ  ตามสถานภาพขององคก์ร  และตามสถานภาพของ
การจดัการความรู้ในองคก์ร 

     2.3 เป็นนกัขายภาพอนาคต (Merchant of  Foresight) องคก์รทุกองคก์รอยูใ่นสภาพ
ของ  “ผูเ้ดินทาง ” ไปในอนาคต  ซ่ึงจะตอ้งเผชิญ  “ภูมิประเทศ ” ท่ีไม่เหมือนกบัท่ีก าลงัเผชิญ
อยู ่ดงันั้น องคก์รจึงตอ้งมีการ “ท าแบบฝึกหดั”  มองไปขา้งหนา้  สร้างวสิัยทศัน์แบบมองการณ์ไกล 
เอาชนะธรรมชาติแบบ  “สายตาสั้น ” ของมนุษย์   ผูเ้สริมพลังความรู้จะท าหนา้ท่ีชกัชวนใหชุ้มชน
จุลภาคสามารถมองเห็นสภาพใหญ่ขององคก์ร  มองเห็น ฉากสถานการณ์อนาคต  (Scenarios) 
หลายๆ  แบบ  และเช่ือมโยงมาสู่กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่มท่ีก าลงัด าเนินการอยู่  
เช่ือมโยงสู่ความร่วมมือระหวา่งชุมชนจุลภาค  เพื่อสร้างความแขง็แกร่ง ใหแ้ก่องคก์รในภาพรวม  
การปฏิบติัภารกิจนกัขายภาพอนาคต ผูเ้สริมพลงัความรู้จะถามค าถาม ท่ีจ้ีจุดใหเ้ห็นวา่องคก์รจะตอ้ง
มีทั้งกลยทุธ์ส าหรับความกา้วหนา้และ ความ อยูร่อด  ค าถามเก่ียวกบัความสามารถในการ
แข่งขนั แหล่งหรือตน้เหตุของความสามารถในการแข่งขนั  บทบาทของความรู้และก ารแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ท่ีจะท าใหอ้งคก์รบรรลุวสิัยทศัน์ดา้นความรู้ไดดี้กวา่ เป็นตน้ 

       คุณอ านวย  ตามแนวคิด Knowledge Broker หรือ  “นายหนา้ความรู้ ” ท าหนา้ท่ี
เช่ือมโยงคนเขา้ดว้ยกนั  ช่วยใหค้นเหล่านั้น สร้างความสัมพนัธ์ต่อกนั เปิดเผยความตอ้ง การ และ
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แลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์  ซ่ึงจะช่วยใหแ้ต่ละคน แต่ละกลุ่มปฏิบติังานไดผ้ลดีข้ึน 
นายหนา้ความรู้  ไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเช่ือมโยงคนกบัความรู้หรือแหล่งความรู้ แต่ท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงคน
กบัคน โดยมีเป้าหมายวา่การเช่ือมโยงดงักล่าวจะท าใหเ้กิดการไหลเวยีน หรือการแลกเปล่ียนความรู้
อยา่งคล่องแคล่วมากข้ึน ความรู้ท่ีเป็นเป้าหมายในการปฏิบติังานของนายหนา้ความรู้ จึงเป็ นความรู้
ในคนหรือความรู้ฝังลึก เป็นหลกั  ภารกิจของนายหนา้ความรู้ตามแนวทางของ Canadian Health 
Services  Research Foundation ไดแ้ก่ 1) น าคนมาแลกเปล่ียนขอ้สนเทศ หรือท างานดว้ยกนั  2) ช่วย
ใหค้นเหล่านั้นส่ือสารกนั  เกิดความเขา้ใจ ความตอ้งการ และความสามารถของกนัและกนั  3) 
ผลกัดนัใหเ้กิดการวจิยัเพื่อพฒันางานหลกัของกลุ่ม 4) ติดตามและประเมินผล การด าเนินการ คน้หา
ความส าเร็จหรือการเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งการ  5) พฒันาประเด็น ดา้นการจดักา รไปสู่ค าถามวจิยั  6) 
สังเคราะห์ และสรุปผลงานวจิยัและประเด็นส าคญัในการตดัสินใจ 7) น าทางสู่แหล่งผลงานวจิยั 

     ภารกิจของนายหนา้ความรู้ ภายในองคก์รหน่ึง มีหนา้ท่ีเช่ือมต่อระหวา่งผูมี้ความรู้
หรือประสบการณ์กบัผูต้อ้งการความรู้หรือประสบการณ์นั้น โดยนายหนา้ความรู้ ท าหนา้ท่ี 6 
ประการ คือ 1) อ านวยความสะดวกใหเ้กิดการแลกเปล่ียน เรียนรู้  ทั้งอยา่งเป็นทางการและอยา่งไม่
เป็นทางการ 2) เสาะหาผูมี้ความรู้ส าคญัๆ ท่ีเป็นท่ีตอ้งการ เอามาท าบญัชีรายช่ือ และประกาศใหเ้ป็น
ท่ีรับรู้ทัว่ไปภายในองคก์ร  3) เช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งผูมี้ความ รู้กบัผูต้อ้งการความรู้  4) เช่ือม
ความสัมพนัธ์ของคนขา้มพรมแดนหน่วยงาน และพรมแดนวชิาชีพ 5) ท าใหเ้ป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไปวา่
นายหนา้ความรู้  พร้อม อยูเ่สมอท่ี ใหบ้ริการแก่ผูต้อ้งการความรู้  6) ติดตามและประเมินผ ลการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อยา่งเป็นทางการ และอยา่งไม่เป็นทางการ 

     นอกจากน้ีแลว้ ทกัษะท่ีตอ้งการในการท าหนา้ท่ีนายหนา้ความรู้  คือ 1) ทกัษะใน
การน าคนมาพบกนั  และอ านวยความสะดวกใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั  2) ทกัษะในการคน้หา
ขอ้มูล หลกัฐานส าหรับการตดัสินใจ ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลหลกัฐานจากแหล่งอ่ืนๆ  3) ทกัษะ ในการ
ประเมินหลกัฐาน  ตีความ และปรับใช้ ตามสถานการณ์  4) ความรู้เก่ียวกบัการตลาดและการส่ือสาร  
5) ทกัษะในการก าหนดประเด็นส าคญั ดา้นการจดัการ และดา้นนโยบายท่ีการวจิยัอาจช่วยได้  6) 
ทกัษะในการเช่ือมโยงระหวา่งผูต้อ้งการความรู้ กบัผูมี้ความรู้  รู้วา่ความรู้ชนิดไหนจะหาไดจ้ากคน
ประเภทไหน และหวงัผลการเช่ือมโยงในลกัษณะใด ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 การเช่ือมโยงระหวา่งผูต้อ้งการความรู้กบัผูมี้ความรู้   
 

ประเภทของความรู้ Know - what Know - how Know - why 
ผลท่ีคาดหวงัจากการท าหนา้ท่ี
นายหนา้ความรู้ 

การเขา้ใจ ท าได ้ ซึมซบัคุณค่า 

บุคคลท่ีเป็นแหล่งความรู้ ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพื่อนร่วมงาน ผูบ้ริหาร 

 
3. คุณกิจ 

     คุณกิจ (Knowledge Practitioner) คือผูด้  าเนินกิจกรรม การจดัการความรู้ประมาณ
ร้อยละ 90 ของทั้งหมด ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ คุณกิจ  คือผูจ้ดัการความรู้ตวัจริง เป็นผูร่้วมกนั
ก าหนดเป้าหมายผลสัม ฤทธ์ิของงาน (หวัปลา ) ของกลุ่มตนแลว้ด าเนินการหา ความรู้จากภายนอก
กลุ่ม และด าเนินการเสาะหาและดูดซบัความรู้จากภายนอกส าหรับน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีร่วมกนัก าหนดไว ้ และในกระบวนการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการท างานนั้นเองก็มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั  ตีความประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นความรู้ใหม่ จดบนัทึกไวใ้ชง้าน  
หมุนเวยีนเร่ือยไปเป็นวงจรไม่รู้จบ มีการน าเสนอผลงาน กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในหมู่คุณกิจ 
และน าเสนอขมุความรู้ (Knowledge Assets) และแก่นความรู้ (Core Competence) ท่ีเกิดข้ึนแก่คุณ
อ านวยและคุณเอ้ือ รวมทั้งแก่คุณกิจ กลุ่มอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อใหมี้การตีความยกระดบัความรู้
ความเขา้ใจข้ึนไปอีก  คุณกิจ  คือเจา้หนา้ท่ีระดบัหนา้งานท่ีรับผดิชอบตามหนา้ท่ีของตน ท่ีอยู่
หน่วยงานเดียวกนัหรือต่างหน่วยงาน  แต่รวมตวักนัแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
ปฏิบติังา น หากคุณกิจจากต่างหน่วยรวมตวักนั เป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนเรียนรู้วธีิการท างาน หรือ
ความรู้เพื่อการปฏิบติัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยเรียกวง ก๊วน หรือชมรม ซ่ึงเหล่าน้ีในภาษาของการ
จดัการความรู้ เรียกวา่ ชุมชนแนวปฏิบติั  (Community of  Practice - CoP) คุณกิจจะตอ้งมีทกัษะ
ดงัต่อไปน้ี โดยท่ีทกัษะเหล่าน้ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์  เก้ือกลูกนั และเป็นทกัษะท่ีมีหลายระดบั 
เม่ือฝึกปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอจะมีความช านาญ สามารถปฏิบติัไดลึ้กซ้ึงข้ึน สามารถปรับให้
เหมาะสมกบัแต่ละบริบทไดดี้ยิง่ข้ึนไป 
      3.1 ทกัษะในการฟัง  ฟังใหไ้ดย้นิและเข้ าใจความหมายในส่ิงท่ีเพื่อนคุณกิจดว้ยกนั
บอกเล่า ไม่วา่ส่ิงนั้นจะตรงกบัความเช่ือหรือวธีิปฏิบติัของตนหรือไม่ก็ตาม กล่าวอีกนยัหน่ึง  คุณกิจ
ท่ีดีตอ้งท าตนเป็น “ถว้ยชาท่ีมีน ้าไม่เตม็แกว้ ” คือเป็นคนท่ีพร้อมจะรับความรู้ใหม่ๆ หรือเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา เม่ือฝึกฝนไปเร่ือยๆ คุณกิจจะเป็นผูท่ี้มีความสามารถ “ฟังอยา่งลึกซ้ึง” (Deep Listening) 
คือไม่ใช่แค่ฟังเขา้ใจสาระ แต่เขา้ใจผูพ้ดู เห็นตวัตนของผูพ้ดู ในลกัษณะของการส่ือสารจากใจถึงใจ 
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คือมีความสามารถในการฟังท่ีลึกเขา้ไปในระดบัจิตใจ คุณค่า และความเช่ือกลุ่ม คุณกิจท่ีส่ือสารกนั
ในระดบัน้ี จะมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนัสูงมาก มีความเคารพซ่ึงกนัและกนัสูงมาก จะสามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ความรู้ฝังลึก ไดใ้นระดบัท่ีลึกและละเอียดอ่อนมาก จะสามารถบรรลุผลของการ
จดัการความรู้เขา้มาจดัระบบตวัเอง (Self-organize) ได ้เป็นการจัดการความรู้ในระดบัสู งท่ีเรียกวา่ 
Organic Knowledge Management 
      3.2 ทกัษะในการพดู  มีทกัษะในการบอกเล่าความคิด ความรู้สึก ความเขา้ใจ หรือ
การตีความของตนเอง ดว้ยถอ้ยค าท่ีอ่อนนอ้มถ่อมตน และเคารพต่อความเห็นของผูอ่ื้น แต่ไม่กลวัท่ี
จะบอกหรือพดูในส่ิงท่ีไม่ตรงกบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิม หรือไม่ตรงกบัท่ีผูอ่ื้นไดแ้สดง
ความเห็นไปแลว้ คือตอ้งมี จิตเป็นอิสระท่ีจะแสดงความเห็นอนัแทจ้ริงของตน  โดยท่ีถา้ไม่ตรงกบั
ความเห็นของผูอ่ื้น ก็ไม่ไดโ้ตแ้ยง้วา่ ใครถูก ใครผดิ นอกจากทกัษะในการบอกความในใจของตน
แลว้ จะตอ้งมีทกัษะในการบอกเหตุผลประกอบความคิดหรือความรู้สึกนั้นดว้ย 
    3.3 ทกัษะในการคิดเชิงบวก  เชิงช่ืนชมยิ นดี เป็นทกัษะพื้นฐานของทกัษะอ่ืนๆ  
ทั้งหมด คือ จะตอ้งฝึกฝนตนเองใหมี้นิสัยคิดเชิงบวก เชิงช่ืนชมยนิดี มองโลกในแง่ดี ก็จะท าให้
ฝึกฝนและปฏิบติัทกัษะอ่ืนๆ ของการเป็น “คุณกิจ” ไดง่้ายข้ึน ทั้งน้ี เน่ืองจากการจดัการความรู้มี
ลกัษณะพิเศษตรงท่ีเนน้การเอาความส าเร็จทั้ งความส าเร็จของตนหรือกลุ่มตน และความส าเร็จของ
ผูอ่ื้นมาต่อยอด  การมีพื้นฐานความคิดเชิงบวกจะท าใหค้น้หาความส าเร็จไดง่้าย และการคน้พบ
ความส าเร็จท่ีซ่อนอยูลึ่กๆ คนท่ีจิตไม่ละเอียดอ่อนมองไม่เห็น นัน่คือการฝึกใหมี้พื้นฐานจิตใจมุ่งคิด
เชิงบวก จะท าใหมี้จิตใจละเอียดอ่อ น สามารถมองเห็น “ความดี” หรือ “ความส าเร็จ ” ท่ีคนอ่ืนไม่
เห็นได ้กล่าวอีกนยัหน่ึง  น้ีคือการฝึก “ปัญญาญาณ” (Intuition) ในรูปแบบหน่ึงนัน่เอง 
      3.4 ทกัษะในการน าความรู้ หรือวธีิการใหม่ๆ ไปทดลอง  “คุณกิจ” ท่ีเก่ง คือคนท่ี
เม่ือรับรู้ความรู้หรือวธีิการใหม่จะไม่ ปลงใจเช่ือทนัที ไม่เอาวธีิการนั้นไปใชท้นัที แต่จะเอา
แนวความคิดนั้นไปทดลองใชใ้นสภาพหรือบริบทของตนเอง  เม่ือทดลองพบวา่ไดผ้ลดีกวา่วธีิท่ีตน
ใชอ้ยู ่จึงจะเปล่ียนไปใชว้ธีิใหม่นั้น ตวัอยา่งของ “คุณกิจ” ท่ีสร้างความรู้ใหม่ข้ึนใชเ้องจากการ
ทดลอง คือคุณป้าใจ (นางใจมา มีบุญ) ปราชญช์าวบา้นจงัหวดัพิจิตร ผูไ้ดรั้บยกยอ่งเป็นครูใหญ่ดา้น
การปลูกผกัปลอดสารพิษ ป้าใจเล่าวธีิการปลูกผกัใหง้าม ใหมี้สีขาว น่ารับประทาน ใหมี้สีเขียว
สดใส ใหอ้อกดอก ใหต้กลูก โดยการเตรียมดินและการรดฮอร์โมนท่ีป้าใจคิดข้ึน ป้าใจเอาความรู้มา
จากโทรทศัน์ แต่เอามาเฉพาะแนวความคิด แลว้เอาแนวคิดนั้นมาหาส่วนผสมท่ีมีอยูท่ี่บา้นของป้าใจ
เอง ท่ีไม่เอาส่วนผสมตามในโทรทศัน์ก็เพราะตอ้งซ้ือ ค่าใชจ่้ายสูง การทดลองส่วนผสมและวธีิผลิต
ปุ๋ยหรือฮอร์โมนเอง ท าใหป้ระหยดั ถา้ลองแลว้ไดผ้ลก็จดจ าไวใ้ชต่้อและบอกต่อ น่ีคือตวัอยา่ง “คุณ
กิจ” นกัทดลองคน้ควา้หาความรู้หรือวธีิการใหม่ๆ 
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      3.5 ทกัษะในการสังเกต วดั หรือนบั เพื่อบนัทึกผลการทดลอง  รวมทั้งเก็บขอ้มูล
หรือบนัทึกการท างานประจ าของตน เพื่อสร้างความรู้จากการท างานประจ าวนั ท่ีจริงทกัษะน้ีมีอยู่
ในคนทุกคน แต่มกัถูกละเลยจากการท่ีมุ่งใชชุ้ดความรู้ของผูอ่ื้น การจดัการความรู้มีเป้าหมายเพื่อให ้
“คุณกิจ” สร้างความรู้ข้ึนใชเ้องในกิจการของตน การสร้างนิสัยช่างสังเกต ช่างจด ช่างจ า ช่างสงสัย 
ในงานท่ีตนท าอยูทุ่กวนั  จะท าใหก้ารท างานประจ าไม่เป็นเร่ืองจ าเจหรือน่าเบ่ือ เพราะวา่ในการ
ท างานประจ านั้นเอง ถา้รู้จกัสังเกตวา่ท าโดยวธีิเดียวกนับางคร้ังผลไม่เหมือนกนัเสียทีเดียว ถา้เอาใจ
ใส่สังเกต หรือ  วดั  นบั และบนัทึกไวต้รวจสอบ อาจพบวธีิท างานท่ีแยบยลไม่เคยมีคนเคยคิดมา
ก่อนก็ได ้ตวัอยา่งของการพฒันาตนเองใหเ้ป็นคนช่างสังเกต วดั นบั และจดบนัทึก คือนกัเรียน
ชาวนา ท่ีส่งเสริมโดยมูลนิ ธิขา้วขวญั จงัหวดั สุพรรณบุรี นกัเรียนชาวนาจะรู้จกันบัจ านวนใบ วดั
ความยาวใบ ขนาดตน้ ลกัษณะตน้ ความยาวของราก จ านวนราก ลกัษณะของราก ในแต่ละช่วงอายุ
ของตน้ขา้ว จ านวนตน้ใน 1 กอ  เป็นตน้ น ามาประเมินความสมบูรณ์ของตน้ขา้ว ประเมินผลของ
การทดลองปุ๋ยอินทรียสู์ตรใหม่ท่ีคิดข้ึน เป็นตน้ ชาวนาเหล่าน้ีบอกวา่ก่อนมาเขา้โรงเรียนชาวนา ตน
ไม่เคยคิดสังเกต วดั  หรือนบั อยา่งละเอียดเช่นน้ีมาก่อน ตอนน้ีกลายเป็นนิสัยไปแลว้ ท าใหดู้แล
แปลงนาของตนใหดี้ข้ึนและรู้สึกสนุกมีชีวติชีวา และเห็นความมีชีวติของแปลงนา 
      3.6 ทกัษะในการประเมินผลการท ดลองดว้ยตนเอง หรือร่วมกบัเพื่อน “คุณกิจ”  
ดว้ยกนั ตวัอยา่งชาวนาท่ีมีความสามารถสูงมากในการด าเนินการทดลอง เก็บขอ้มูล และประเมินผล
การทดลองดว้ยตนเอง คือ คุณสินชยั บุญอาจ ปราชญช์าวบา้นจงัหวดัพิจิตร ทดลองพฒันาพนัธ์ุขา้ว
พื้นเมืองคือพนัธ์ุขาวอากาศ ใหไ้ดพ้นัธ์ุท่ีง อกงามไดผ้ลผลิตสูงในสภาพการปลูกแบบไม่ใชปุ๋้ยเคมี  
ไม่ใชย้าฆ่าแมลง โดยมีการเก็บขอ้มูลดิน น ้า ลกัษณะเมล็ดพนัธ์ุ ลกัษณะตน้ขา้วและการแตกกอ 
และผลผลิตท่ีได ้ท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ ท่ีเป็น “ความรู้ปฏิบติั ” ท่ีนกัวชิาการเกษตรถึงกบัอ้ึง
ทีเดียว 
      3.7 ทกัษะในการจดบนัทึกขมุความรู้และแก่นความรู้ ส าหรับไวใ้ชง้านและพฒันา
ต่อเน่ือง การจดบนัทึกเป็นจุดอ่อนของคนไทย  แต่เป็นเร่ืองจ าเป็นยิง่ในการสร้างความต่อเน่ืองของ
การด าเนินการจดัการความรู้ รายละเอียดของทกัษะน้ีจะกล่าวถึงในตอนท่ีวา่ดว้ย “คุณลิขิต” แต่ถึง
จะมี “คุณลิขิต” ท าหนา้ท่ีจดบนัทึก ขมุความรู้ และแก่นความรู้ของกลุ่มและองคก์รโดยตรงก็ตาม 
“คุณกิจ” แต่ละคนจะตอ้งมีทกัษะในการจดบนัทึกกิจกรรม ขอ้มูล และความรู้สึกนึกคิดของตนเอง
ไวใ้ชง้านดว้ย 
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 4. คุณลิขิต 
     คุณลิขิต  (Note Taker) คือผูท้  าหนา้ท่ีจดบนัทึก ในกิจกรรมจดัการความรู้  โดยท า
หนา้ท่ีเป็นการเฉพาะกิจในตลาดนดัความรู้ ใน Workshop การจดั การความรู้ หรือในมหกรรม
จดัการความรู้ หรืออาจท าหนา้ท่ีเป็นระยะยาวหรือก่ึงถาวร  ในกิจกรรมจดัการความรู้ของกลุ่ม หรือ
หน่วยงาน หรือองคก์ร ส่ิงท่ี “คุณลิขิต” จดบนัทึก ไดแ้ก่  1)  เร่ืองเล่าจากกิจกรรม  “เร่ืองเล่าเร้าพลงั ” 
(Storytelling) 2) ขมุความรู้  เพื่อการบรรลุเป้าหมายงานแต่ละช้ิน  หรือแต่ละกิจกรรม จากเร่ืองเล่า  
และจากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ในงานประจ า  3) แก่นความรู้  เพื่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิของงานแต่ละช้ินหรือแต่ละกิจกรรม 4) บนัทึกการประชุมตามท่ีตกลงกนั 5) บนัทึกอ่ืนๆ 
เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัการความรู้มีความต่อเน่ือง 
     การจดบนัทึกอาจเป็นการจดในกระดาษ บนัทึก ในรูป Electronic File คน้หาไดใ้น
อินทราเน็ตของกลุ่ม หรือบนัทึกลงในเวบ็ล็อก (บล็อก) ใหส้มาชิกกลุ่มเขา้คน้หาไดท้างอินเ ทอร์เน็ต 
หรืออินทราเน็ตก็ได ้ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ “คุณลิขิต” ไดแ้ก่ 1) การจบัใจความและบนัทึกเป็นเร่ือง
เล่า 2) การสกดัประเด็นเป็นขมุความรู้  เพื่อท างานอยา่งใดอยา่งหน่ึงใหส้ าเร็จ ในกรณีของ การสกดั
ขมุความรู้  ในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้มีเวลาจ ากดั การท าหนา้ท่ี  “คุณลิขิต” จะค่อนขา้งเครียด  
เพราะจะตอ้งท า 3 อยา่งไปพร้อมๆ กนั คือฟัง คิด เขียน “คุณลิขิต”  จึงตอ้งฝึกตนเองให้จบัความได้
เร็ว และรีบจดประเด็นยอ่ๆ ไว ้แลว้ค่อยเติมถอ้ยค าใหส้ละสลวยภายหลงั 3) ความรู้ความเขา้ใจสาระ
ของเร่ืองท่ีจะจดบนัทึก ในกรณีของการท าหนา้ท่ีจดบนัทึก ขมุความรู้  จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
เวลาจ ากดั ช่วยให ้“คุณลิขิต” ท าหนา้ท่ีดีข้ึน  ดงันั้น “คุณลิขิต” ตอ้งศึกษาสาระเร่ืองราว ท่ีจะประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้มาล่วงหนา้ อาจถึงขนาดเตรียมจดัหมวดหมู่ของความรู้เพื่อการปฏิบติัไวล่้วงหนา้
เป็นการซอ้มความเขา้ใจไวก่้อน  4) ทกัษะดา้นภ าษา มีภาษาท่ีสละสลวย เขา้ใจง่าย  5) ทกัษะดา้น
คอมพิวเตอร์ และการใชซ้อฟทแ์วร์พิเศษบางอยา่งในการช่วยจบัความรู้เป็นหมวดหมู่อยา่งรวดเร็ว
ในช่วงการประชุม เช่น การใชซ้อฟทแ์วร์ Mind Manager ส าหรับท า แผนผงัความคิด  (Mind  
Mapping) และมีทกัษะในการจดัหมวดหมู่ความรู้ขั้น พื้นฐาน ขอ้มูลความรู้ให ้ “คุณกิจ” เขา้คน้หา
ไดง่้ายผา่นอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต 6) ทกัษะในการเขา้ไปติดตามการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง   
“คุณกิจ” ทั้งท่ีเป็นการแลกเปล่ียนแบบ F2F (Face to Face) และแบบ B2B (Blog to Blog) หรือผา่น
เทคโนโลยสีารสนเทศในรูปแบบอ่ืน และจดบนัทึกสาระและ “ขมุความรู้ ” ไวใ้ชง้านและหมุน
เกลียวความรู้ต่อเน่ือง 

5. คุณประสาน 
     คุณประสาน (Network Manager) ท าหนา้ท่ีประสานงานเครือข่ายจดัการความรู้
ระหวา่งองคก์ร หรือระหวา่งหน่วยงาน ภารกิจส าคญัของ “คุณประสาน” ไดแ้ก่ 
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     5.1 การจดัใหมี้การตกลงเป้า หมายร่วมของการจดัการความรู้ในองคก์รภาคี
เครือข่าย ตวัอยา่งเช่น  เป้าหมายของเครือข่าย HKM (Hospital Knowledge Management) 
โรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่างคือ การพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาลจนไดรั้บการรับรองคุณภาพ
โดยสถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล 
     5.2 จดัใหมี้ข้ อตกลงยทุธศาสตร์การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเครือข่าย เช่น มีทั้ง F2F 
และ B2B หรือผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศรูปแบบอ่ืน 
     5.3 จดัใหมี้ขอ้ตกลง “หวัปลา” (KV-Knowledge Vision) ของเครือข่ายวา่จะเนน้ท่ี
เป้าหมายความรู้กลุ่มใดเป้าเป้าหมายหลกั เพื่อใหมี้การพุง่เป้าการแลกเ ปล่ียนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 
ท าใหเ้ป้าหมายไม่กวา้งเกินไป การด าเนินการไม่เปะปะ ขอ้ตกลงน้ีอาจท าเป็นช่วงๆ เม่ือสถานการณ์
เปล่ียนไปก็มาตกลงกนัใหม่ 
     5.4 จดัใหร่้วมกนัก าหนดกติกาหรือขอ้ตกลงท่ีองคก์รสมาชิกเครือข่าย และบุคคลใน
องคก์ร จะตอ้งยดึถือปฏิบติัร่วมกนั อาจตอ้งมีบทก าหนดลงโทษหากมีการละเมิดขอ้ตกลงดงักล่าว 
ขอ้ตกลงน้ีควรเป็นขอ้ตกลงใหญ่ๆ ไม่ควรลงรายละเอียดปลีกยอ่ยเกินไป 
     5.5 จดัท าก าหนดการของเครือข่าย วา่จะมีกิจกรรมอะไร ท่ีใด แต่ละภาคีเครือข่าย
จะตอ้งเตรียมน าอะไรมาแลกเปล่ียนกนับา้ง 
     5.6 จดัหา “คุณวศิาสตร์ ” (IT Expert) มาช่วยออกแบบและดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับใชใ้นการจดัเก็บขุ มความรู้และเอกสารอ่ืนๆ ใหส้มาชิกเขา้ถึงไดง่้ายและ
ปรับปรุง (Update) ในส่วนท่ีสมาชิกแต่ละคนรับผดิชอบไดเ้อง รวมทั้งใหส้ามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้
ไดโ้ดยสะดวก 
     5.7 จดัใหร่้วมกนัก าหนดเกณฑก์ารติดตามประเมินการด าเนินงานเครือข่าย รวมทั้ง
เกณฑท่ี์ดว้ยบอกวา่ควรยกเลิกเครือข่ายนั้นแลว้ เน่ืองจากหมดความจ าเป็น หรือเน่ืองจากไม่ก่อผล
อยา่งคุม้ค่า 
     5.8 ด าเนินการเอง หรือจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีคอยติดตามกิจกรรมการจดัการความรู้ใน
องคก์รท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ าย เพื่อเสาะหาเร่ืองราวของความส าเร็จ และชกัชวนใหเ้จา้ของ
ความส าเร็จนั้นน ามาเล่าหรือเผยแพร่ภายในเครือข่ายหรือเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนหากเหมาะสม  
การด าเนินการเช่นน้ีมีผล 2 ดา้น คือ  ดา้นแรก เป็นการกระตุน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเป็นการ
สร้างความคึกคกั เกิดความภาคภู มิใจในกลุ่ม “คุณกิจ” และในองคก์รเจา้ของความส าเร็จนั้น  ดา้นท่ี
สองคือความช่ืนชมยนิดี (Appreciation) เพื่อกระตุน้การเรียนรู้จากการท างาน และการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ขา้มองคก์รนัน่เอง 
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     5.9 อาจจดัท าจดหมายข่าวของเครือข่าย ส าหรับกระตุน้กิจกรรมของเครือข่าย และ
เป็นเคร่ืองมือรวบรวมเร่ืองราวและผลงานดีๆ ของเครือข่าย รวมทั้งอาจน าเอาเร่ืองราวหรือความรู้
ปฏิบติัจากภายนอกมากระตุน้กิจกรรมขององคก์รสมาชิก 
     5.10 ท าหนา้ท่ีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการหรือคณะท างานของเครือข่าย 
(ถา้มี) 
     5.11 จดัใหมี้การร่วมกนัประเมินความกา้ วหนา้ของกิจกรรมตามท่ีวางแผนไว ้และ
ร่วมกนัหาทางแกปั้ญหา 
     คุณประสาน อาจท าหนา้ท่ีน้ีเตม็เวลาหรือไม่เตม็เวลาก็ได ้แลว้แต่จะตกลงกนั ทั้งน้ี
ข้ึนกบัวา่คุณประสานมีผูช่้วยรับแบ่งงานไปด าเนินการมากนอ้ยเพียงไร แต่ความรับผดิชอบตอ้งอยูท่ี่  
คุณประสาน รวมทั้ง การมีอ านาจตดัสินใจในงานท่ีตนรับผดิชอบตามท่ีตกลงกนั  ซ่ึงทกัษะท่ีส าคญั
ส าหรับคุณประสาน ไดแ้ก่ ทกัษะในการบริหารจดัการโครงการ  ทกัษะในการท าความเขา้ใจองคก์ร
ท่ีหลากหลาย   มีวฒันธรรมองคก์รแตกต่างกนั  ทกัษะในการท างานกบัคนหลากหลายความคิด   
หลากหลายวฒันธรรม  ทกัษะในการประสานงาน  ทกัษะในการฟังและทกัษะในการท าใหผู้เ้ขา้มา
ส่ือสารรู้สึกวา่ส่ิงท่ีตนหรือองคก์รของตนส่ือสารไปไดรั้บการรับฟัง ทกัษะการใหเ้กียรติผูอ่ื้น  ทกัษะ
ในการน าเอาขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างหลายหลายสู่การปฏิบติั  โดยยดึทิศทางหรือเป้าหมายใหญ่เป็นตวั
ตั้ง หรือกล่าวง่ายๆ วา่มีความสามาร ถในการน าทฤษฎีหรือแนวคิดสู่การปฏิบติั  ทกัษะและความรู้
เชิงทฤษฎีดา้นการจดัการความรู้ ควรมีในระดบัหน่ึง ถา้ยงัไม่มีก็ตอ้งขวนขวายเรียนรู้โดยเร็ว 
     โดยสรุป คุณประสาน คือผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจจากภาคีเครือข่ายจดัการความรู้ วา่
สามารถบริการประสานงาน เครือข่ายได้ สามารถท าใหก้ารเขา้มาร่วมเครือข่ายขององคก์รสมาชิก
เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่องคก์ร คุม้กบัการลงทุนลงเวลาเขา้มาร่วมเครือข่าย คือดีกวา่ด าเนินการ
จดัการความรู้แยกโดดเด่ียวอยูอ่งคก์รเดียว 

6. คุณวทิศาสตร์ 
     คุณวทิศาสตร์ (IT Wizard) คือ พอ่มดแม่มดดา้นเทคโนโลยี สารสนเทศ ท่ีสามารถ
ออกแบบและด าเนินการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้หมาะสมแก่การจดัความรู้ขององคก์ร หรือ
ของเครือข่าย คุณวศิาสตร์อาจท างานเป็นทีม  หรือท างานคนเดียวก็ได ้หากงานนั้นไม่ซบัซอ้น  
ภารกิจของคุณวศิาสตร์มีดงัต่อไปน้ี 
     6.1 ออกแบบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหเ้ห มาะแก่ความตอ้งการและทกัษะใน
การใชเ้คร่ืองมือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่ม “คุณกิจ” 
     6.2 ช่วยเหลือดา้นการจดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ หรือพฒันาซอฟทแ์วร์ข้ึนใชเ้อง
ใหเ้หมาะสมแก่งานและขีดความสามารถของ “คุณกิจ” 
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     6.3 จดัอบรมการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศแก่กลุ่ ม “คุณกิจ” และ “คุณ
อ านวย”   
     6.4 ช่วยแกปั้ญหา ในกรณีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีปัญหา 
     6.5 ช่วยฝึกอบรม  หรือแนะน าเทคนิคการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  แก่  “คุณ
ลิขิต”  ซ่ึงจะตอ้งมีขีดความสามารถในการดูแล  “คลงัความรู้ ”  (Knowledge  Assets  Database)  
ขององคก์ร  ใหท้นัสมยั  ตามการสร้างความรู้ข้ึนใหม่ภายในองคก์ร 
     6.6 ด าเนินการปรับปรุงหรือพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ หลงัจากมีการ
ด าเนินการจดัการความรู้ไประยะหน่ึง และเห็นวา่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมต่อการใช้
งานน่าจะแตกต่างจากระบบท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น 
     6.7 ในกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งใชท่ี้ปรึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ จากภายนอกมาช่วย
ออกแบบระบบ “คุณวศิาสตร์” จะท าหนา้ท่ีประสานงานกบัท่ีปรึกษาภายนอก ใหท่ี้ปรึกษาภายนอก
ไดเ้ขา้ใจความตอ้งการของฝ่ายผูใ้ชอ้ยา่งชดัเจน และ  “คุณวศิาสตร์” ยงัช่วยท าหนา้ท่ีกรรมการตรวจ
รับผลงานของท่ีปรึกษาภายนอกดว้ย 
     โดยสรุป “คุณวศิาสตร์ ” เป็นผูช่้วยในระบบการจดัการความรู้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมไวใ้ชง้าน  และช่วยใหร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมต่อการใชง้านอยูเ่สมอ นอกเหนือจากคนส าคญั 6 กลุ่มน้ี คนส าคญัท่ีสุดใน
ระบบการจดัการความรู้ คือ ผูบ้ริหารหมายเลข 1 ขององคก์รหรือของหน่วยงาน ท่ีจริงส าคญักวา่คน 
6 กลุ่มน้ีเสียอีก ระบบการจดัการความรู้ก็เหมือนระบบงานอ่ืนๆ หากไม่ไดรั้บความเอาใจใส่จาก
ผูบ้ริหารหมายเลข 1 ก็จะเป็นระบบท่ีขาดชีวติ ขาดวญิญาณ ไม่แขง็แรง 
 
เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ 

เคร่ืองมือในการจดัการความรู้  (Tools) เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหก้ระบวนการจดัการ
ความรู้สมบูรณ์และเป็นจริงข้ึนมาได้  การเลือกใชเ้คร่ืองมือจึงควรเลือกเคร่ืองมือท่ีมีความเหมาะสม
กบัผูใ้ช้ และบริบทของกิจกรรมใหม้ากท่ีสุด  เคร่ืองมือในการจดัการความรู้มีลกัษณะค ลา้ยหรือ
ใกลเ้คียงกบัเคร่ืองมือในการฝึกอบรมและการวจิยัเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ท่ีเหมาะสม
ในการใชเ้คร่ืองมือนั้นๆ การจดัการความรู้ในองคก์รท่ีมุ่งเนน้ดา้นผลผลิตทางดา้นการเทียบเคียงกบั
องคก์รอ่ืนอาจเลือกใชเ้คร่ืองมือประเภทท่ีเนน้การเทียบเคียง แต่การจดัการความรู้ในชุมชนหรือการ
จดัการความรู้ร่วมกบัชาวบา้นมุ่งเนน้ท่ีการพฒันาคน  และกระบวนการเรียนรู้  รวมถึงการน าไปสู่
กระบวนการจดัเก็บความรู้  ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการความรู้จึงอาจมีการน าไปใชใ้น
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป (บดินทร์ วจิารณ์, 2549: 106-109) 
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1. การเล่าเร่ือง  (Storytelling) เร่ืองราวท่ีบอกเล่าท าใหผู้ฟั้งเขา้ไปร่วมอยูใ่นความคิดมี
ความรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองเล่า  มีความตอ้งการท่ีจะหาค าตอบเพื่อแกปั้ญหาเร่ืองราว
และความคิดต่างๆ ในเร่ืองท่ีเล่านั้นกลายเป็นของผูฟั้ง  ผูฟั้งมิใช่เป็นเพียงผูส้ั งเกตภายนอกอีกต่อไป  
เป้าหมายท่ีส าคญัคือใหผู้มี้ความรู้จากการปฏิบติั  เล่าส่ิงท่ีซ่อนอยู่  เล่าถึงความรู้ฝังลึกออกมา  ซ่ึงการ
เล่าเร่ืองจะมีเป้าหมายสืบเน่ืองมาจากการก าหนดหวัปลา  วา่จะแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองอะไร  จะคุย
อะไรกนั จากนั้นใหก้ าหนดเป็นกลุ่มเล็ก ไม่เกินกลุ่มละ 10 คน เพื่อใหมี้ความรู้สึกใกลชิ้ดเป็นกนัเอง  
สร้างความรู้สึกอิสระ  ง่ายต่อการเล่าเร่ืองอยา่งมีพลงั  ใหส้มาชิกเล่าเร่ืองเก่ียวกบัความส าเร็จของตน  
การเล่าเร่ืองตอ้งเล่าแบบใหข้อ้มูลดิบ  แบบไม่ผา่นการตีความ  ส าหรับใหส้มาชิกผลดักนัตีความเพื่อ
ดึงความรู้ฝังลึกหรื อความรู้จากการปฏิบติัเพื่อการบรรลุหวัปลาออกมา  และมีผูท้  าหนา้ท่ีจดบนัทึก  
โดยเตรียมไวล่้วงหนา้  และบนัทึกตามเร่ืองเล่า  รวมทั้งจดช่ือและท่ีอยูข่องผูเ้ล่าไวด้ว้ย  สมาชิกใน
กลุ่มจะช่วยสกดัความรู้ท่ีไดอ้อกมา อาจจดไวบ้นกระดาน กระดาษ Flip Chart  เพื่อตกแต่งแกไ้ขได ้ 

2. การเสวนา  (Dialogue) เป็นการปรับฐานความคิด  โดยการฟังจากผูอ่ื้นและความ
หลากหลายทางความคิดจึงเกิดข้ึน ท าใหส้มาชิกเห็นภาพท่ีใกลเ้คียงกนั หลงัจากนั้นเราจึงจดัประชุม
หรืออภิปรายเพื่อแกปั้ญหาหรือหาขอ้ยติุต่อไปไดโ้ดยง่าย  และผลหรือขอ้ยติุท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากการ
ท่ีเราเห็นภาพในองคร์วมเป็นท่ีตั้ง 

3. การประชุมระดมสมอง  (Brainstorming) หมายถึงการประชุมท่ีเสนอวธีิแกปั้ญหา
หรือ เสนอความคิดเห็นของสมาชิกใหไ้ดม้ากท่ีสุด  วธีิการประชุมแบบน้ีตอ้งการความคิดเห็นของ
สมาชิกมากท่ีสุด  เม่ือทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นแลว้  กลุ่มก็จะมาช่วยกนัก ลัน่กรองความคิดเห็น
ทั้งหมด เพื่อเลือกความคิดเห็นท่ีดีเขา้สู่แนวทางเดียวกนั  เพื่อน าไปสู่การปฏิบติั  (รชพร จนัทร์สวา่ง , 
2546: 12) 

4. เวทีชาวบา้น  เป็นการประชุมรูปแบบหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการท างานร่วมกบั
ชุมชน มีกระบวนการดงัน้ี 

     4.1 การเตรียมการ 
           4.1.1 การสร้างความต่ืนตวัในปัญหาแก่ชุมชน  โดยใชก้ระบวนการต่างๆ  เช่น 

การประชาสัมพนัธ์ การส่ือสารกบัผูน้ าชุมชน การประชุมช้ีแจง 
           4.1.2 การท าใหเ้ขาเร่ิมเกิดความคิดเก่ียวกบัการแกปั้ญหา  โดยการพาไปศึกษาดู

งานท่ีเขามีการแกปั้ญหาลกัษณะเดียวกนัแลว้ประสบความส าเร็จในชุมชนอ่ืน 
           4.1.3 การจดัเตรียมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทั้งหมด  แลว้น ามาวเิคราะห์และ

ส่ือสารใหชุ้มชนเขา้ใจ ส่ือท่ีส าคญัไดแ้ก่ รูปจ าลองภูมิประเทศ หรือโมเดล 
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           4.1.4 การเตรียมบุคลากรหรือผูน้ าจากชุมชนเพื่อเป็นแกนน าการเรียนรู้ในเวที
ชาวบ้านใหผู้น้  าเหล่าน้ีมีวธีิคิดท่ีถูกตอ้งรวมทั้งการมุ่งเนน้ท่ีใหเ้กิดประโยชน์แก่  ชุมชนเป็นหลกั  
โดยวธีิการท่ีเหมาะสม  เช่น การพาไปศึกษาดูงาน  หรือฝึกอบรม  เพื่อใหไ้ดจ้  านวนผูน้ าท่ีมาก
พอสมควรเพื่อท่ีจะน าชุมชนไปสู่ทิศทางท่ีถูกตอ้ง และไม่เกิดปัญหา 

     4.2 การจดัเวทีชาวบา้น การจดัเวทีชาวบา้นมีสาระหรือองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ี จะ 
ตอ้งจดัเตรียม เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ คือ 

            4.2.1 ขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา  ตอ้งมีความครบถว้น  ถูกตอ้งและเพียงพอ  
ในการสนบัสนุนใหเ้วทีชาวบา้นหรือเวทีสาธารณะด าเนินไปไดโ้ดยราบร่ืน สามารถบรรลุเป้าหมาย
ในการเรียนรู้  คือสามารถก าหนดปัญหา  สาเหตุของปัญหา  เป้าหมาย  และแนวทางวธีิการบรรลุ
เป้าหมายไดถู้กตอ้ง 

            4.2.2 ส่ือ จดัเตรียมส่ือท่ีเก่ียวขอ้งทั้งส่ือบุคคล  ส่ืออ่ืนๆท่ีสามารถท าใหชุ้มชน
เกิดมโนทศัน์  น าไปสู่การเขา้ใจส่ิงต่างๆได้ ดีข้ึนและรวมถึงขอ้มูลท่ีประมวลแลว้ลงในแผนภูมิ
จ าลอง (โมเดล) ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของปัญหาไดช้ดัเจน 

            4.2.3 ผูน้ า ท่ีไดรั้บการพฒันาหรือเตรียมแลว้ รวมถึงเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้งดว้ยท่ีมีจ  านวนพอสมควร  สามารถน าชุมชน  น าขบวนการเรียนรู้  ใหด้ าเนินไปไดโ้ดย
ราบร่ืน ซ่ึงผูน้ าควรจะมีคุณสมบติัท่ีส าคญั คือ มีใจเป็นกลางหรือเป็นอิสระ  ไม่อยูภ่ายใตอ้  านาจใดๆ  
ทั้งส้ิน มีความรู้ความสามารถ เป็นท่ียอมรับเช่ือถือของชุมชน 

            4.2.4 ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัปัญหาต่างๆ  ใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบขอ้มูลและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนในระดบัหน่ึง 

            4.2.5 เร่ืองหรือปัญหา  ท่ีจะน าเขา้สู่ท่ีประชุมควรน าประเด็นของปัญหาให้
ชุมชนทราบ  เพื่อท่ีจะไดเ้ตรียมตวัในการเขา้ร่วมเวทีชาวบา้นโดยวธีิการประชาสัมพนัธ์หรือการ
ประสานงานท าความเขา้ใจในระดบัหน่ึง 

            4.2.6 วธีิการคิด  ท่ีจะน ามาสู่การแกปั้ญหาในเวที  ซ่ึงสามารถน าหลกัอริยสัจ  4 
มาเป็นหลกัได ้และมีวธีิด าเนินการดงัน้ี 

                    1) ก าหนดปัญหาไดช้ดัเจนถูกตอ้ง 
                                       2) ก าหนดสาเหตุของปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ั้งหมดชดัเจนและถูกตอ้ง 
                                       3) ก าหนดเป้าหมายหรือสภาพท่ีไม่เป็นปัญหาได ้
                                       4) ก าหนดแนวทางและวธีิการท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายได ้

5. การใชท่ี้ปรึกษาหรือพี่เล้ียง  (Mentoring Programs) เป็นวธีิการพฒันาความสามารถ  
ของคน  ซ่ึงส่วนมากจะมุ่งเนน้ท่ีคนท่ีเขา้มาใหม่ท่ีจ าเป็นตอ้งมีการสอนงานอยา่งรวดเร็ว  เพื่อให้
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สามารถปฏิบติังานไดใ้นเวลาอนัสั้น  โดยการมอบหมายใหพ้ี่เล้ียงเป็นผูแ้นะน าและสอนวธีิการ
ท างาน 

6. ความรู้จากบทเรียนและความส าเร็จ  (Lessons Learned and Best Practices 
Databases) เป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์  ทั้งในรูปแบบของความส าเร็จ  คือท าแลว้เกิดผลดี  
และลม้เหลว  เป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากขอ้ผดิพลาดต่างๆ  และขอ้เสนอแนะท่ีน่าสนใจ  ท่ีดี เก็บไวใ้ห้
ผูอ่ื้นไดศึ้กษาและเรียนรู้ต่อไป 

7. แหล่งผูรู้้ในกลุ่ม  (Center of Excellence - CoE) เป็นการก าหนดแหล่งผูท่ี้มีความรู้
มากท่ีสุดในกลุ่ม  หรือจะสามารถติดต่อสอบถามผูรู้้ไดท่ี้ไหน  อยา่งไร (Expertise Locators) จึงเป็น
อะไรท่ีมากกวา่ผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้น 

8. เพื่อนช่วยเพื่อน  (Peer Assist) เป็นการเชิญสมาชิกกลุ่มอ่ืนมาแบ่ งปันประสบการณ์  
ความรู้ ความเขา้ใจใหแ้ก่กลุ่มซ่ึงตอ้งการความช่วยเหลือ  ผูท่ี้ถูกเชิญมาอาจจะเป็นคนท่ีอยูใ่นชุมชน
เดียวกนัหรือท่ีอ่ืนก็ได้  ในกรณีท่ีจะลงมือท าเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดและไม่สันทดั  ขั้นแรกตอ้งคน้หาวา่
ความรู้เร่ืองนั้นๆ  อยูท่ี่ใด หรือบุคคลใด  แลว้ติดต่อขอเรียนรู้จากเขา  โดยก าหนดวตัถุประสงคท่ี์จะ
เรียนรู้ดว้ย 

9. เวทีถาม-ตอบ (Forum) เป็นอีกหน่ึงเวทีในการท่ีเราสามารถโยนค าถามเขา้ไปเพื่อให้
ผูรู้้ท่ีอยูร่่วมในเวทีถาม -ตอบ ช่วยกนัตอบค าถามหรือส่งต่อใหผู้เ้ช่ียวชาญอ่ืนช่วยตอบ  หากกลุ่มมี
การจดัตั้งชุมชนนกัปฏิบติัหรือมีการก าหนด แหล่งผูรู้้ในกลุ่มแลว้  ค าถามท่ีเกิดข้ึนสามารถส่งเขา้ไป
ในเวที ซ่ึงอยูใ่นชุมชนนกัปฏิบติั หรือแหล่งผูรู้้ในกลุ่มเพื่อหาค าตอบ 

10. การทบทวนหลงัการปฏิบติั  (After Action Reviews-AAR) คือ การอภิปราย
เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  เพื่อทบทวนวา่เกิดอะไรข้ึน  ท าไมจึงเกิด  จะรักษาจุดแขง็และปรับปรุง
จุดอ่อนอยา่งไร  ส่งผลใหที้มและสมาชิกไดเ้รียนรู้จากทั้งความส าเร็จและความลม้เหลว  ทั้งน้ี
สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองสรุปบทเรียนจากประสบการณ์  โดยจะใหแ้ต่ละคนพดูสั้นๆ  คนละ 1-2 นาที 
โดยตอบค าถามต่อไปน้ี 

       10.1 เป้าหมายของการมาร่วมประชุมคร้ังน้ี คืออะไร 
       10.2 เป้าหมายส่วนใดท่ีบรรลุผลมากเกิดคาด เพราะอะไร 
       10.3 เป้าหมายส่วนใดท่ีบรรลุผลนอ้ย หรือไม่บรรลุผล เพราะเหตุใด 
       10.4 ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดคืออะไร 
       10.5 จะกลบัไปท าอะไร 
       10.6 ถา้จะมีการจดัประชุมเช่นน้ีอีก มีขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุงส่วนไหนบา้ง  โดย

จะใหเ้ป็นอิสระในการตอบ อาจตอบเพียงบางขอ้ก็ได ้หรือจะเพิ่มก็ได ้และใหมี้การจดบนัทึกไว ้
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11. ชุมชนนกัปฏิบติั เป็นเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการ เกิดจากความใกลชิ้ด  
ความพึงพอใจ ความสนใจและพื้นฐานท่ี ใกลเ้คียงกนั  ลกัษณะท่ีไม่เป็นทางการจะเอ้ือต่อการเรียนรู้
และการสร้างความรู้ใหม่ๆ  มากกวา่โครงสร้างท่ีเป็นทางการ  ชุมชนนกัปฏิบติัเป็นรูปแบบหน่ึงของ
กิจกรรมในส่วนตวัปลาหรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยใชชุ้มชนท่ีมีอยูเ่ป็นเคร่ืองมือของการจดัการ
ความรู้เพื่อบรรลุหวั ปลาซ่ึงเป็นเป้าหมาย  ชุมชนนกัปฏิบติัท่ีดีควรเกิดข้ึนอยา่งพร้อมใจของสมาชิก
กลุ่มและเกิดความภูมิใจท่ีจะเห็นประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิก 

 
เกษตรกร 

 
การเกษตรเป็นอาชีพหลกัของประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม ท าใหก้ารเกษตรมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ใน การพฒันาเศรษฐกิจและการพฒันา
ประเทศ (สุมาลี สังขศ์รี และคณะ, 2553: 29) 

 
ความหมายของเกษตรกร 

 โครงการคลงัปัญญาไทย (2553) เกษตรกร หมายถึงผูท่ี้ท  าการเกษตรทั้งหมดไม่วา่จะ
เป็นชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ชาวประมง ป่าไม ้หรือเล้ียงสัตว ์ส่วนกสิกร หมายถึงผูท่ี้ท  าการปลูกพืช
เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงจะไม่รวมถึงการเล้ียงสัตว ์การท าประมง  และการท าป่าไม ้เช่น  ชาวไร่ ชาวนา 
ชาวสวน เป็นตน้  

ราชบณัฑิตยสถาน (2546: 144) เกษตรกร หมายถึง ผูท้  าเกษตรกรรม 
แสวง รวยสูงเนิน  อา้งถึงใน สุมาลี สังขศ์รี และคณะ (2553: 32-33) เขียนเก่ียวกบั 

“เกษตรกรเพื่อชีวิ ต” โดยอธิบายจากประสบการณ์ของตนวา่ เป็นเกษตรกรท่ีท าการเกษตรเพื่อการ
เล้ียงตนเอง  เล้ียงผูอ่ื้น ดูแลรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อชีวติของตนเองและผูอ่ื้น  และได้
จ  าแนกประเภทของเกษตรกรดงัน้ี  

    1. เกษตรกรท่ีจ าใจจ าเป็นไม่มีทางเลือกอ่ืน  เป็นเกษตรกรท่ีไม่ค่อยมีค วามรู้ หรือมี
ความรู้แต่เพียงเกษตรดา้นเดียว  ไม่มีความสามารถดา้นอ่ืน จ าเป็นตอ้งเป็นเกษตรกรไปเร่ือยๆ  ทุกข์
ล าบากยากเขญ็อยา่งไรก็ตอ้งเป็นเกษตรกรตลอดชีวติดว้ยความจ าใจ  และจะพยายามไม่ใหลู้กหลาน
ตวัเองรับช่วงเป็นเกษตรกรต่อจากตนเอง เพราะขาดความรู้ท่ีจะท าการเกษตรใหไ้ดดี้  
                       2. เกษตรกรรับจา้ง เป็นผูป้ระกอบอาชีพท่ีหวงัผลตอบแทนในการท าการเกษตรท่ีดี มี
ค่าจา้งเป็นรางวลั ซ่ึงพบไดม้ากในประเทศท่ีพฒันาแลว้ เช่น ประเทศฝร่ังเศส  ใครท่ีเป็นเกษตรกรจะ
ไดเ้งินรับประทานเปล่า ถึงร้อยละ 40 ของรายไดห้ลกั  หรือเกษตรกรในประเทศญ่ีปุ่นจะไดถึ้งร้อย
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ละ 70 ในรูปแบบต่างๆ  ท่ีรัฐบาลและสังคมสนบัสนุนใหเ้พื่อจา้งใหเ้ขาเป็นเกษตรกร  จะท าเกษตร
หรือไม่ท าก็ไดผ้ลตอบแทน เช่น ปลูกขา้วสาลี  ก็ไดผ้ลตอบแทนจากกองทุนขา้วสาลี  ไม่ปลูกขา้ว
สาลีก็ไดผ้ลตอบแทนจากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม หรือปล่อยทิ้งใหว้า่งเฉย  ๆ เพื่อใหส้ัตวแ์ทะเล็มก็ได้
ผลตอบแทนจากกองทุนการเล้ียงสัตว์   เรียกวา่มีแต่ไดก้บัได ้และเกษตรกรเหล่าน้ีท าเพื่อหวงั
ผลตอบแทนตลอดชีวติ  สาเหตุท่ีรัฐบาลตอ้งจา้งคนเหล่าน้ีก็เน่ืองมาจากเกษตรกร ของเขามีจ านวน
นอ้ยเพียงร้อยละ 3 ของประชากรทั้งประเทศ  ถา้ไม่จา้งไวป้ระเทศอาจอดอยากยากจนได ้

         3. เกษตรกรมืออาชีพ  เป็นเกษตรกรท่ีใชค้วามรู้เพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร
ดา้นต่างๆ อาจ เป็นผู ้มีการศึกษา  แต่ก็ยงัท า เกษตรในรูปแบบของการประกอบอาชีพ เนน้การสร้าง
รายได ้โดยมองวา่เกษตรกรรมเป็นอาชีพหน่ึงเหมือนกบัอาชีพอ่ืนๆ ท่ีท าเพื่อใหมี้รายได ้    

         4. เกษตรกรเพื่อชีวติ  เป็นเกษตรกรท่ีท าการเกษตรเพื่อการเล้ียงตนเอง เล้ียงผูอ่ื้น  
ดูแลรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเพื่อชีวติของตนเองและผูอ่ื้น เกษตรกรเหล่าน้ี  อาจจะมีกิจกรรม
ท่ีท าใหเ้กิดรายไดบ้า้ง ก็ถือวา่เป็นเร่ืองภายนอก  ไม่ใช่สาระส าคญัของการเป็น เกษตรกร จึงอาจ
เรียกวา่ เป็นเกษตรกรท่ีแทจ้ริง  อนัเน่ืองมาจากค าวา่ เกษตร แปลวา่ การใชท่ี้ดินเพื่อการเล้ียงชีพ  
ไม่ใช่แปลวา่ใชท่ี้ดินเพื่อการหาเงินอยา่งท่ีมกัจะเขา้ใจกนัโดยทัว่ไป 
                     การจ าแนกเกษตรกรเป็น 4 ประเภทดงักล่าวขา้งตน้ จึงอาจจะใชจ้  าแนกทิศทางของการ
พฒันาวา่เราตอ้งการพฒันาเกษตรกรประเภทใด เพื่ออะไร  เพื่อสนบัสนุนการพฒันาประเทศท่ี
ถูกตอ้ง เพื่อประโยชน์สุขกบัคนท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตรและบุคคลอ่ืนๆ 
 
ลกัษณะของเกษตรกรในปัจจุบัน 
 ลกัษณะของเกษตรกรในปัจจุบนัซ่ึงสามารถพิจารณาจากลกัษณะทางดา้นต่างๆ ได้ แก่ 
การรวมกลุ่ม  ค่านิยม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อุปนิสัย นอกจากน้ีจะไดก้ล่าวถึงปัญหา
และสาเหตุของปัญหาท่ีเกษตรกรประสบอยูเ่พื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจเกษตรกรไทยมากข้ึน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี (บ าเพญ็ เขียวหวาน, 2553: 64-67)   
 1. การรวมกลุ่มของเกษตรกรไทย  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2543) ระบุวา่ในประเทศไทยมีหมู่บา้นท่ีไม่มีการรวมกลุ่มทางการเกษตรหรือไม่มี
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเลย ร้อยละ 9 ของหมู่บา้นทั้งหมด เม่ือพิจารณาการรวมกลุ่มของคนไทย
พบวา่มีการรวมตวัเป็นองคก์รชุมชนรวม 48,245 องคก์ร ทั้งในลกัษณะของกลุ่มอาชีพ กลุ่มการเงิน
ชุมชน กลุ่มทางสังคม วฒันธรรมและกลุ่มดา้นส่ิงแวดลอ้ม แมว้า่การรวมกลุ่มของเกษตรกรจะมีอยู่
ถึงร้อยละ 91 ของหมู่บา้นทั้งหมด แต่มีขอ้ควรพิจารณาถึงพฒันาการความเขม้แขง็ของกลุ่มเหล่าน้ี
วา่มีการด าเนินงานต่อเน่ืองและมีความเขม้แขง็เพียงใดต่อไป 
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 2. ค่านิยม ค่านิยมท่ีส าคญัและเด่นชดัของเกษตรกรไทยนั้น สรุปไวด้งัน้ี 
      2.1 ความมัง่คัง่  ในสังคมไทยในปัจจุบนัไดย้  ้าเร่ืองเงิน เร่ืองวตัถุมากกวา่เร่ืองอ่ืนๆ 
เม่ือคนไทยนิยมความร ่ ารวย มัง่คัง่ ก็ตอ้งพยายามด้ินรนต่อสู้เพื่อใหไ้ดใ้นส่ิงน้ี ส่ิงท่ีแสด งวา่ใครจะ
ร ่ ารวยมัง่คัง่ในสังคมไทย ไดแ้ก่ ทองรูปพรรณ เคร่ืองเพชร บา้นสวย รถยนตห์รือเคร่ืองยนต์ ท่ี
อ านวยความสะดวกในชนบท  ไดแ้ก่ เคร่ืองป่ันไฟ เรือยนตติ์ดทา้ย จกัรยานยนต ์เป็นตน้ คนท่ีมีเงิน
ทองและมีความมัน่คงในสังคมไทยเปรียบเสมือนผูท่ี้มีญาติมาก ใครๆ ก็อยากเป็นพี่เป็นนอ้ง ค่านิยม
เก่ียวกบัเร่ืองน้ีถูกอบรมสั่งสอนและถูกถ่ายทอดมาโดยตลอด ลูกหลานไทยท่ีถูกพอ่แม่เค่ียวเขญ็ให้
เรียนหนงัสือเก่งๆ  หรือเรียนสูงๆ ก็มกัจะถูกสอนพร้อมๆ กนัไปดว้ยวา่เพื่อจะหาเงินไดม้ากๆ 
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการมีเงินหรือมีความมัง่คัง่น้ี ท  าใหค้นไทยตอ้งคอยประพฤติตนเหมือนกบั
วา่มีเงินอยูแ่ลว้ตลอดเวลาอีกดว้ย  ก่อใหเ้กิดนิสัยท่ีไม่ยอมใหใ้ครมาดูถูกตนวา่ไร้เงิน และตอ้งคอย
รักษาหนา้ใหใ้หญ่อยูเ่สมอ ผลของการท่ีตอ้งรักษาหนา้ยงัท าใหค้นไทยชอบท าอะไรเกินฐานะตนอยู่
เสมอ  แมว้า่จะเป็นการท าบุญก็ตาม ทั้งน้ีเพราะอิทธิพลของค่านิยมในเร่ืองความมัง่คัง่เป็นส าคญั 
      2.2 อ านาจ  คนไทยนั้นยกยอ่งอ านาจและนิยมท่ีจะไดเ้ป็นเจา้ของอ านาจ ไม่วา่จะ
เป็นอ านาจเล็กนอ้ยแค่ไหนก็ตาม ผูท่ี้มีอ านาจในสังคมไทย ไดแ้ก่ ขา้ราชการทั้งพลเรือน ทหารและ
ต ารวจ โดยเฉพาะขา้ราชการฝ่ายปกครอง นอกจากนั้นแลว้  ผูมี้อ านาจในสังคมไทย  ไดแ้ก่ ผูท่ี้มีเงิน
อีกดว้ย คนไทยจึงนิยมท่ีจะใหลู้กหลานรับราชการเพื่อจะไดมี้อ านาจและมีเงินไปถึงบริวารและ
ต าแหน่ง และยงัมีนิสัยชอบท าตนใหใ้กลชิ้ดกบัผูมี้อ  านาจ 
      2.3 การเคารพผูอ้าวโุส  ผูอ้าวโุสหมายถึง ผูท่ี้มีประสบการณ์มานาน เป็นผูร้อบรู้
และจะหมายถึงผูท่ี้มีอายมุากกวา่ รวมไปถึงผูท่ี้มีต าแหน่งสูงกวา่ ตวัอยา่งของผูอ้าวโุสไดแ้ก่ บิดา 
มารดา ครู อาจารย ์ญาติ ผูใ้หญ่ เจา้นาย คนไทยในอดีตยกยอ่งใหผู้อ้าวโุสเป็นผูท้  าหนา้ท่ีตดัสินใจ
ในเกือบทุกกรณี ทั้งน้ีโดยใหเ้หตุผลวา่การตดัสินใจของผูอ้าวโุสจะถูกตอ้งก วา่ ดีกวา่ เพราะมี
ประสบการณ์มากกวา่ พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจนกลายเป็นนิสัยส่วนรวม คือ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูใ้หญ่ หากจะมีการโตแ้ยง้บา้งก็จะเป็นการโตแ้ยง้อยา่งนบนอบ หรือถา้เร่ืองใดเห็นวา่
ยอมไดก้็ยอมเสียเพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดสภาพความขุ่นใจ 
      2.4 ความเป็นผู ้ รู้ คนไทยนิยมยกยอ่งผูมี้วชิาติดตวั ไม่วา่จะเป็นวชิาชนิดใด แขนง
ใดก็ตาม  ถา้หากมีมากก็จะถูกขนานนามวา่เป็นผูรู้้ เป็นอาจารย ์ผูรู้้จะถูกเคารพยกยอ่ง คนไทยจึง
ขวนขวายท่ีจะกลายเป็นผูรู้้ หากตนเป็นไม่ไดก้็สั่งสอนอบรมขอร้องใหผู้ใ้กลชิ้ด  เช่น ลูกหลานเป็น
ผูรู้้ใหไ้ด ้หนทางเดียวท่ีจะเป็นผูรู้้ไดคื้อ การเรียนสูงๆ สูงกวา่คนอ่ืน 
      2.5 การใหค้วามส าคญัในแง่บุคคล  คนไทยโดยทัว่ไปนิยมใหค้วามส าคญัต่อตวั
บุคคลเป็นอนัมาก จึงตอ้งมีการเลือกวา่ใครเป็นใคร ควรจะคบดว้ยหรือไม่ เม่ือคบแลว้ตอ้งปฏิบติัตน
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อยา่งไรต่อบุคคลนั้นๆ คนไทยจึงแยกไ ดว้า่เจา้นายคือผูมี้อ  านาจ พอ่ แม่ ครู อาจารย ์คือผูท่ี้ควรแก่
การเคารพ  ยกยอ่งและตอ้งทดแทนบุญคุณอยา่งสูง ส่วนเพื่อนคือผูท่ี้เรียนมาดว้ยกนั เป็นพวก
เดียวกนั  เม่ือคนไทยเห็นความส าคญัของแต่ละบุคคล ในแต่ละแง่แลว้ก็เกิดนิสัยท่ีเป็นคนรักพวกรัก
พอ้ง รักพี่รักนอ้ง รักเพื่อนฝงู เจา้นายเห็นความส าคญัของลูกนอ้ง และคอยปกป้องคุม้กนัให ้ลูกนอ้ง
ก็เลือกท่ีจะรักเจา้นาย  และมีความจงรักภกัดีอยา่งเหนียวแน่น ส่ิงท่ีเห็นวา่ดีก็คือการมีความรัก ความ
เช่ือฟังระหวา่งพวกเดียวกนั คนไทยจึงติดแน่นกบัเร่ืองพวกพอ้ง พวกเขา พวกเรา หากเป็นพวก
เดียวกนัก็ตอ้งเกรงใจกนั  ไม่ขดัใจกนั ยดึตวับุคคลเป็นหลกัในการตดัสินใจกระท าการใดๆ ก็ตาม 
จนบางคร้ังท าใหข้าดน ้าใจรับผดิชอบต่อส่วนรวมของสังคม 
      2.6 ความสนุกสนานร่าเริง  ค่านิยมในเร่ืองการรักความสนุกสนานน้ี สืบ
เน่ืองมาจากเหตุผล 2 ประการ คือ สังคมไทยในอดีตเป็นสังค มท่ีอุดมสมบูรณ์ คนไทยไม่เคยเผชิญ
ความอดอยาก เพราะในน ้ามีปลาในนามีขา้ว ภาวะเศรษฐกิจไร่นาในอดีตตอ้งอาศยัความร่วมมือกนั
มาก เช่น มีการลงแขก จึงมีการเล้ียงดูกนัไดอ้ยา่งสนุกสนานและฟุ่มเฟือยไดเ้พราะมีปัจจยัเพียงพอ 
นอกจากน้ี สังคมไทยในอดีตนั้นระบบการเมืองการปกครองข องไทยเป็นเร่ืองของเจา้นายหรือผูมี้
อ  านาจเท่านั้น ราษฎรธรรมดาสามญัทัว่ไปไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เม่ือไม่ตอ้งยุง่
เก่ียวกบัการเมือง ประกอบกบัขา้วปลาอุดมสมบูรณ์ คนไทยจึงหาทางออกดว้ยความสนุกสนานร่ืน
เริงมาจนติดเป็นนิสัยทางสังคม ปัจจุบนัการใชจ่้ายฟุ่มเฟื อยเพื่อความสนุกสนานของคนไทยก็ยงัมี
อยูม่าก ผลของการรักความสนุกสนานของคนอีกประการหน่ึง คือ ท าใหค้นไทยมีนิสัยข้ีเล่น ท างาน
เป็นเล่น ท าเล่นเป็นงาน ท างานเพื่อสนุกๆ ไม่ใหค้วามส าคญัแก่งานมากเท่าท่ีควร จนบางคร้ังท าให้
ขาดความตั้งใจและจริงจงัต่อการปฏิบติังาน 
      2.7 ความวางเฉย  ความใจเยน็และความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เน่ืองมาจากคนไทยยดึหลกั
วา่พอใจในส่ิงท่ีตนมีอยู ่ใหรู้้จกัมกันอ้ย และในขณะเดียวกนัก็ใหรู้้จกัระงบัโทสะ ข่มความโกรธ ไม่
แสดงอารมณ์กราดเกร้ียว รุนแรง ใหเ้ป็นผูท่ี้มีความสุขมุรอบคอบใจเยน็ คนไทยจึงยกยอ่งผูท่ี้มี
คุณลกัษณะเช่นน้ีวา่เป็นผูมี้บุคลิกภาพน่านบัถือ นิสัยสังคมของคนไทยจึงเหมือนกบัเป็นคนขาด
ความกระตือรือร้น ขาดความทะเยอทะยาน ความใจเยน็ของคนไทยนั้นท าใหก้ลายเป็นคนท่ีพร้อม
จะอภยัใหเ้สมอ ไม่วา่กบัมิตรหรือศตัรู การแสดงออกท่ีเก่ียวขอ้งกบัความใจเยน็ของคนไทยอีกอยา่ง
หน่ึงคือ เร่ืองของการไม่เป็นไรต่อทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะเร่ืองของเวลา ความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่
ของคนไทยแสดงออกมาในรูปของการให ้ทั้งส่ิงของและความใส่ใจในธุระของผูอ่ื้น ผูท่ี้ไดรั้บของ
จากผูอ่ื้นจะตอ้งหาทางตอบแทนในเวลาอนัสมควร มิฉะนั้นจะถูกมองวา่เป็นคนเห็นแก่ได ้คนไทยมี
ความห่วงใยในเร่ืองส่วนตวัของคนอ่ืนๆ อยา่งมาก  เพราะมีนิสัยชอบอนาทร จึงกลายเป็นการสร้าง
นิสัยสอดรู้สอดเห็นใหก้บัคนไทยโดยไม่รู้ตวั 
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      2.8 ความเช่ือถือในเร่ืองบุญบาป กฎแห่งกรรมและทางสายกลาง คนไทยเห็นวา่คน
ดีโดยทัว่ไปจะตอ้งเป็นผูเ้ช่ือในกฎแห่งกรรม เ ช่ือเร่ืองบุญบาปและเป็นผูท่ี้เดินสายกลาง ไม่เขม้งวด
จนเกินไป ผลของค่านิยมในเร่ืองน้ีท าใหว้ถีิชีวติของค นไทยเป็นไปอยา่งเร่ือย ๆ อะไรจะเกิดก็เกิด
เพราะจ าเป็นจะตอ้งเกิดข้ึน เร่ืองบุญบาปท าใหก้ลายเป็นคนชอบท าบุญเพื่อตวัเองจะไดส้บายในชาติ
น้ีและชาติหนา้ เพราะคิดวา่ผลบุ ญจะตามสนองตามกฎแห่งกรรม ทางสายกลางท่ีพุทธศาสนา
กล่าวถึงคนไทยก็น ามาใชใ้นการตดัสินใจ โดยเขา้ใจวา่การท าอะไรสายกลางคือท าอะไรพอดี ไม่
กระทบกระเทือนใคร จนท าใหเ้กิดความลงัเลไม่รู้วา่จะไปทางไหนแน่ บางคร้ังก็อยูเ่ฉยๆ เสีย 
      2.9 การค านึงถึงรูปแบบมากกวา่เป้าหมาย  โดยเห็นความส าคญัของรูปแบบพิธีการ
จึงมกัยดึมัน่ไปตามแนวทางประเพณีท่ีปฏิบติั มากกวา่การคิดปรับปรุงวธีิการเพื่อบรรลุเป้าหมาย  จน
บางคร้ังไม่ไดนึ้กถึงเป้าหมายท่ีแทจ้ริงหรือท าใหเ้ป้าหมายท่ีแทจ้ริงบิดเบือนไปไดใ้นท่ีสุด  ดงัจะเห็น
ไดว้า่คนไทยเม่ือมีพิธีการใดก็จะมีการเตรียมการและท าอยา่งจริงจงัใหญ่โต 
      2.10 ความสบายกายและใจ จากประวติัศาสตร์ของชาติไทยท่ีเป็นนกัต่อสู้เพราะรัก
ในความเป็นไทย ท าใหเ้ป็นท่ีมาของอิสรเสรีในเกือบทุก ๆ เร่ืองของคนไทย ไม่ชอบใหใ้ครมาขดัใจ
และไม่ชอบขดัใจคนอ่ืน จะท าอะไรก็ไม่อยากขดัใจตนเอง จนบางคร้ังก็อ าจจะไม่ท าอะไรเลย ทั้งน้ี
เพื่อความสบายใจและกายเป็นส่วนใหญ่ กฎเกณฑต่์างๆ ท่ีสังคมตั้งข้ึนมาจึงถูกหลีกเล่ียงหลบหลีก
อยูเ่สมอ  เลยดูเหมือนวา่คนไทยจะไม่ค่อยมีความรู้สึกรับผดิชอบต่อกฎเกณฑห์รือความเป็นไปของ
สังคมเท่าท่ีควร เพราะทุกคนมุ่งแต่ในเร่ืองความสะดวกสบายของต นเองและของคนท่ีอยูใ่กลชิ้ด
ตนเองก่อนเสมอ 
 3. วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีการ
ปฏิบติักนัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี เป็นเคร่ืองแสดงใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณ์ของชาติ และความเจริญรุ่งเรืองท่ีมี
มาแต่ในอดีต ซ่ึงวฒันธรรมเหล่าน้ีเกษตรกรยงัคงยดึถือปฏิบติักนัมาอยา่งสม ่าเสมอ ดงัน้ี 
     3.1 เอกลกัษณ์ของวฒันธรรม เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
           3.1.1 วฒันธรรมไทยมกัจะเก่ียวขอ้งกบัการท าบุญและประกอบการกุศล 
เน่ืองจากชาวชนบทมีความเช่ือและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอยา่งสูง  ท าใหมี้ความเช่ือ
ในเร่ืองกฎแห่งกรรม นิยมท าบุญและประกอบการกุศลอยูเ่สมอ การท าบุญ เช่น การท าบุญในวนั
ส าคญัทางศาสนา การท าบุญเก่ียวกบัครอบครัว และการประกอบการกุศล เช่น การบริจาค การ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั เป็นตน้ 
           3.1.2 วฒันธรรมไทยแสดงออกในรูปงานพิธี การด าเนินชีวติตามวฒันธรรม
โดยทัว่ไปของคนไทยนั้น มกัจะแสดงออกในรูปของงานพิธีอยูเ่สมอ ดงัจะเห็นไดว้า่ชาวบา้นนิยม
จดังานพิธีหรือพิธีเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย นอกจากน้ีงานพิธีมกัเป็นพิธีกรรมท่ี
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แสดงออกใหเ้ห็นถึงความมีหนา้มีตา หรือเพื่อแสดงสถานภาพทางสังคมของเจา้ภาพใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับของสังคม นอกจากน้ี วฒันธรรมไทยยงัมกัจะมีเร่ืองของพิธีกรรมเขา้มาเก่ียวขอ้งอีกดว้ย 
ทั้งน้ีเพื่อสร้างความขลงั ความศกัด์ิสิทธ์ิใหก้บัเร่ืองท่ีท าเท่านั้น 
           3.1.3 วฒันธรรมมกัจะใหค้วามสนุกสนาน คนไทยมีค่านิยมในเร่ืองความ
สนุกสนาน ดงันั้นในการปฏิบติัตามวั ฒนธรรมต่างๆ ของไทยจึงมกัมีพื้นฐานบนความสนุกสนาน 
โดยมีความร่ืนเริง มีการละเล่น  การพนนั มหรสพปนอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นงานวนัคลา้ยวนัเกิด งาน
ศพ งานบวช ข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้ 
     3.2 ประเพณี ซ่ึงประกอบดว้ยประเพณีในสังคมและประเพณีของทอ้งถ่ินไทย ดงัน้ี 
           3.2.1 ประเพณีในสังคม แบ่งออกเป็น  3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) ประเพณีเก่ียวกบั
ส่วนรวม  เป็นประเพณีท่ีคนไทยไดป้ฏิบติัร่วมกนัสืบเน่ืองมาเป็นเวลานาน เช่น วนัข้ึนปีใหม่ วนั
สงกรานต ์วนัเขา้พรรษาและวนัลอยกระทง เป็นตน้ และเน่ืองจากสังคมไทยเป็นสังคมการเกษตร 
จึงไดเ้กิดประเพณีไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรหลายประการ เช่น ประเพณีขอฝน ประเพณีลงแขก  
การละเล่นเตน้ก าร าเคียว พิธีสู่ขวญัควาย เป็นตน้ 2) ประเพณีเก่ียวกบัครอบครัว ซ่ึงบางทีเรียกวา่
ประเพณีเก่ียวกบัชีวติ คือ จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีวงจร
ตั้งแต่เร่ืองการเกิดไปจนถึงการตาย เช่น การท าขวญัเดือน การอุปสมบท การแต่งงาน งานศพ ข้ึน
บา้นใหม่ เป็นตน้ 3) ประเพณีเก่ียวกบัรัฐพิธีหรือพระราชพิธี  เป็นประเพณีท่ีทางราชการก าหนดให้
เป็นรัฐพิธีหรือราชพิธีตามลกัษณะของประเพณีนั้น เช่น รัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกน าขวญั 
พระราชพิธีฉตัรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัฐพิธีวนัท่ีระลึกมหาจกัรี รัฐพิธีฉลองวนั
พระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นตน้ 
           3.2.2 ประเพณีทอ้งถ่ินไทย ซ่ึงหมายถึงประเพณีของชาวไทยในทอ้งถ่ินภาค
ต่างๆ ของประเทศ ต่างก็มีเอกลกัษณ์และการปฏิบติัดา้นประเพณีอั นเป็นท่ีนิยมในทอ้งถ่ินของตน 
ซ่ึงสามารถแยกออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 1) ประเพณีเก่ียวกบัอาชีพ หมายถึง อาชีพคนใน
ทอ้งถ่ินนั้นโดยเฉพาะ และท ากนัเป็นประเพณีสืบต่อกนัมา เช่น ภาคเหนือท าร่ม เคร่ืองเขิน 
แกะสลกัไมส้ัก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปลูกพืชไร่ ทอผา้ไหม ภาคกลางท านา จกัสาน และภาคใต้
ท าสวนยาง ผลิตภณัฑจ์ากปลา เป็นตน้ 2) ประเพณีเก่ียวกบัการแต่งกายของคนในบางทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี
ลกัษณะแตกต่างจากการแต่งกายของคนในทอ้งถ่ินอ่ืนๆ เช่น การแต่งกายของหญิงชาวเรณูนครใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การต่างกายของชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ การแต่งกา ยของชาวมุสลิม
ภาคใต ้ เป็นตน้ 3) ประเพณีการละเล่นในงานวนันกัขตัฤกษ ์เช่น การเล่นหนงัตะลุงในภาคใต ้การ
เล่นสาดน ้าในวนัสงกรานตข์องภาคเหนือ 4) ประเพณีการบริโภคอาหาร เช่น ภาคกลางและภาคใต ้
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ประชาชนชอบรับประทานขา้วเจา้  ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประชาชนชอบ
รับประทานขา้วเหนียว   
 4. อุปนิสัยโดยทัว่ไปของเกษตรกร เน่ืองจากอุปนิสัยเป็นมโนธรรมซ่ึงไม่แสดงใหเ้ห็น
เด่นชดัเป็นลกัษณะท่าทาง การท่ีจะรู้จกัอุปนิสัยของบุคคลในแต่ละสังคมนั้น จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา
ในการศึกษาและเรียนรู้พอสมควร คนไทยในชนบทมีความคาดหวงัในชีวติอยา่งง่า ยๆ มีความ
เป็นอยู่แบบพอมีพอกิน มกันอ้ย ความปรารถนาในชีวติ คือ ความสุขในครอบครัวและการท างาน
เพื่อการมีเงินและมีอาหารเล้ียงชีวติ โดยคิดถึงความอยูร่อดของตนเองและครอบครัวเป็นส่ิงแรก 
ตวัอยา่งอุปนิสัยทัว่ไปของชาวชนบท เช่น การรักความอิสระ การรักความสงบ ความซ่ือตรงแ ละมี
ความจริงใจต่อกนั ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ความสุภาพเรียบร้อย ความโอบออ้มอารี เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่
ต่อเพื่อนบา้น ยิม้แยม้แจ่มใสอยูเ่สมอ มีความเกรงใจผูอ่ื้น ใหเ้กียรติต่อชนชั้นสูงกวา่ มีความ
อะลุม้อะล่วย  ประนีประนอม ผอ่นสั้นผอ่นยาว รู้จกัประสานประโยชน์ รักถ่ินท่ี อยู ่พยายามรักษา
ความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูอ่ื้น ใจบุญสุนทาน นบัถือพระ ชอบเอาอยา่งแต่ไม่ค่อยจะรับซ่ึงกนัและกนั 
ไม่ยดึถือกฎเกณฑ ์ หยอ่นระเบียบวนิยั ขาดความมานะอดทน ขาดความสามารถในการท างานเป็น
กลุ่ม ไม่ชอบท าการคา้และธุรกิจ ขาดความมัน่ใจในตนเอง เคารพและเช้ือฟังผูมี้อ านาจหรือผูน้ ามาก
เกินไป อ่อนแอเม่ือขาดผูน้ า ไม่รู้สึกยนิดียนิร้าย ใครจะท าอะไรก็แลว้แต่เขา ชอบเส่ียงโชคเล่นการ
พนนั ชอบสนุกทุกโอกาส ชอบท าบุญจนดูเป็นฟุ่มเฟือย ชอบผลั ดวนัประกนัพรุ่ง อยูแ่บบ
พอมีพอกิน มกันอ้ย ถา้มีกินแลว้ไม่ด้ินรน เช่ือเร่ืองโชคลางและไสยศาสตร์มากเกินไป นอกจากน้ียงั
มีความเคร่งครัดต่อระเบียบประเพณี มีความยบัย ั้งชัง่ใจอยา่งมากท่ีจะรับนวตักรรมท่ีเขา้มา ทั้งน้ีดว้ย
เหตุผลทางเศรษฐกิจและการศึกษาเป็นส าคญั 
 อุปนิสัยของชาวชนบทดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้น้ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีและไม่ดี เป็นทั้ง
โอกาสและอุปสรรคในการ ส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงอุปนิสัยท่ีดีของชาวชนบทท่ีส าคญั คือ ความ
บริสุทธ์ิใจท่ีมีต่อกนั ความโอบออ้มอารี ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ไม่มีการเสแสร้งหลอกลวงซ่ึงกนัและ
กนั และพยายามจะประสานประโยชน์ ซ่ึงเป็นส่ิงดีและเอ้ืออ านวยต่อการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบั
ผูอ่ื้น แต่อยา่งไรก็ดียงัมีอุปนิสัยของชาวชนบทท่ีไม่ดี ไม่เหมาะสม ควรจะท าการแกไ้ขอยา่งยิง่ ก็คือ 
การขาดความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ การขาดระเบียบวนิยั ไม่ปฏิบติัตาม
กฎเกณฑข์องสังคม การขาดความมานะอดทนในการท างาน ความอ่อนแอเม่ือขาดผูน้ า จนไม่
สามารถตดัสินใจท าอะไรไดด้้ วยตนเอง ความลุ่มหลงเร่ืองไสยศาสตร์หรือความเช่ือถือเก่าๆ มาก
เกินไป เป็นผลใหต่้อตา้นของใหม่ๆ หรือความคิดใหม่ๆ การขาดความสามารถในการคา้ธุรกิจ ท า
ใหต้อ้งประสบปัญหาการตลาดและการถูกเอารัดเอาเปรียบอยูเ่สมอ 
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ปัจจัยบางประการทีม่ีผลต่อเกษตรกร 
 เกษตรกรในอนาคตจะตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุของการแข่งขนั การส่ือสารและโลกท่ีไร้พรมแดน หรือ
ยคุโลกาภิวตัน์ท่ีท าใหชุ้มชนโลกใกลชิ้ดกนัมากข้ึน การเปล่ียนแปลงไม่วา่จากมุมใดของประเทศ
หรือของโลกต่างมีผลกระทบต่อเกษตรกร ทั้งความ เร็ว ความแรงและความกวา้ง อยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้เกษตรกรจะตอ้งปรับตวัเองและพร้อมท่ีจะรุกและรับกบัการเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนดงัน้ี (บ าเพญ็ เขียวหวาน, 2553: 69-70)     
 1. กระแสโลกาภิวตัน์  ผลกระทบจากการะแสโลกาภิวตัน์มีต่อการเกษตรไทยหลาย
ประการ เช่น การแข่งขนัทางการคา้สินคา้เกษตรจะทวคีวามรุนแรงข้ึน เพราะประเทศต่างๆ จะเขา้สู่
ระบบการคา้เสรีตามขอ้ตกลงทางการคา้ ท าใหสิ้นคา้การเกษตรไทยหลายชนิดไดรั้บผลกระทบจาก
การน าเขา้จากต่างประเทศ และจากการแข่งขนัดงักล่าวเกษตรกรตอ้งแข่งขนัในดา้นการลดตน้ทุน
การผลิต เพื่อใหสิ้น คา้มีตน้ทุนการผลิตต ่า จะไดมี้ขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงในตลาดได ้ 
นอกจากน้ีจากการพฒันาดา้นเทคโนโลยขีอ้มูลสารสนเทศ ท าใหป้ระเทศใดท่ีเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
ไดเ้ร็วและใชป้ระโยชน์ไดม้ากจากขอ้มูลสารสนเทศก็จะเป็นประเทศท่ีไดเ้ปรียบ ดา้นแรงงาน
ต่างประเทศท่ีมีค่าแรงงานถูกจะเป็นประเทศคู่แข่งขนัทางการคา้ท่ีส าคญัของไทย 
 2. กระแสการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและสิทธิชุมชน  กระแสการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนเสรีภาพ สิทธิของประชาชน  
และขอ้ผกูพนัขององคก์ารการคา้โลกหรือขอ้ตกลงต่างๆ กบัต่างป ระเทศ  จะเป็นปัจจยัอีกประการ
หน่ึงท่ีท าใหเ้กษตรกรไทยตอ้งปรับตวัใหส้อดรับกบักระแสดงักล่าว เพราะประเด็นเหล่าน้ีจะ
น าไปสู่มาตรการการกีดกนัทางการคา้กบัต่างประเทศได ้
 3. การขาดแคลนแรงงานและการเคล่ือนยา้ยแรงงานภาคเกษตร  ในภาคการเกษตรของ
ประเทศ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีจะมีแนวโนม้มากข้ึนในอนาคต ทั้งแรงงานท่ีมีคุณภาพและ
ไม่มีคุณภาพ อนัเน่ืองมาจากการเคล่ือนยา้ยแรงงานเขา้สู่ภาคอุตสาหกรรมและเมืองท่ีมีผลตอบแทน
สูงกวา่ จะเป็นปัจจยัใหเ้กษตรกรตอ้งพฒันาการจดัการในการผลิตของตนเองดว้ย 
 4. เน้ือท่ีถือครอบทางการเกษตรของประเทศมีแนวโนม้ ลดลง  และราคาท่ีดินสูงข้ึน  
ประกอบกบัการน าท่ีดินทางการเกษตรไปใชใ้นภาคการผลิตอยา่งอ่ืนท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่ เช่น  
เป็นท่ีอยูอ่าศยั อุตสาหกรรม พานิชยกรรมและแหล่งท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน ท าใหเ้กษตรกรขาดแคลน
ท่ีดินท ากิน การใชพ้ื้นท่ีทางการเกษตรจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์ มากท่ีสุด ในสถานการณ์ท่ีท่ีดิน
ถือครองท าการเกษตรลดลง 
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 5. การปรับเปล่ียนทิศทางการพฒันาประเทศ ปัจจยัอีกประการหน่ึงคือการปรับเปล่ียน
ทิศทางการพฒันาประเทศโดยรวม ท่ีมุ่งสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัฐานรากของประเทศ คือ เกษตรกร
และการมุ่งการพฒันาท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในการพฒันา จะเป็นปัจจยัอีกประการหน่ึงในการผลกัดนัและเร่งให้
เกษตรกรตอ้งปรับตวัใหส้อดรับกบัทิศทางดงักล่าว 
 6. การขาดแคลนและการแยง่ชิงทรัพยากร  จากทรัพยากรในการผลิตของประเทศท่ีจะ
มีผูต้อ้งการใชม้ากข้ึน ทั้ งทรัพยากรน ้า ท่ีดิน ป่าไม ้ทรัพยากรในทะเลและทั้งทรัพยากรอ่ืนๆ จะท า
ใหเ้กิดการแยง่ชิงทรัพยากรจากผูท่ี้ไดเ้ปรียบกวา่ หากเกษตรกรไม่สามารถต่อสู้ตั้งรับกบั
สถานการณ์ดงักล่าวได ้ท าใหเ้กษตรกรเป็นผูท่ี้สูญเสียโอกาสในการเขา้ถึงและใชท้รัพยากรดงักล่าว
นั้นไปในท่ีสุด 
 
ลกัษณะของเกษตรกรทีพ่งึประสงค์ 
 ลกัษณะของเกษตรกรท่ีพึงประสงคจ์ะตอ้งสามารถตั้งรับและรุกต่อปัจจยัท่ีจะเขา้มา
กระทบและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงภายในและภายนอกชุมชน ซ่ึงก่อนท่ีจะกล่าวถึงลกัษณะ
ของเกษตรกรไทยท่ีพึงประสงคน์ั้น จะไดก้ล่าวถึงลกัษณะพื้นฐานของคนไทยท่ีมีคุณภาพโดยทัว่ไป 
ซ่ึงรวมถึงเกษตรกรไทยดว้ย ลกัษณะพื้นฐานน้ีเปรียบเสมือนลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีเป็นบนัไดขั้น
พื้นฐานเพื่อมุ่งไปสู่ลกัษณะท่ีพึงประสงคอ่ื์นๆ ต่อไปนั้น ควรมีลกัษณะดงัน้ี  (บ าเพญ็ เขียวหวาน , 
2553: 70-71)     
 1. มีความรับผดิชอบ (Responsibility) ผูท่ี้มีความรับผดิชอบ หมายถึง ผูท่ี้มีความ
ผกูพนัต่อหนา้ท่ีของตน พยายามปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีเหตุผล และมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยา่งดีท่ีสุด องคป์ระกอบท่ีจะก่อใหผู้น้ั้นมีความรับผดิชอบสูง ไดแ้ก่ 1) ความขยนัหมัน่เพียร ผูมี้
ความรับผดิชอบจะมีความขยนัหมัน่เพียรอยู่ ในระดบัหน่ึง ซ่ึงเพียงพอท่ีจะท างานส าเร็จลุล่วงไป
ดว้ยดี  นอกจากนั้นจะตอ้งมีความพยายามท่ีจะปรับปรุงงานใหดี้ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 2) ความละเอียด
รอบคอบ ในการปฏิบติังานจะตอ้งมีความระมดัระวงั ละเอียด ไม่เผอเรอและคิดหนา้คิดหลงัอยา่ง
พอควร 3)  ความสามารถและความรอบรู้ ผู ้มีความรับผดิชอบไดน้ั้นจะตอ้งมีพื้นความรู้พอควรและ
หมัน่ฝึกฝนภายหลงัจากท่ีไดป้ฏิบติังานมาเป็นเวลานานพอสมควร 4) ความเอาใจใส่และความ
จริงจงั จะตอ้งเป็นผูมี้ความเอาใจใส่ต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความตั้งใจใหง้านส าเร็จลุล่วงไป
อยา่งดี มีความจริงจงัและจดจ่อต่องานพอควร 5) ความฝักใฝ่แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ คนท่ีมี
ความรับผดิชอบนั้น นอกจากปฏิบติังานใหไ้ดดี้ท่ีสุดแลว้ ยงัตอ้งพยายามปรับปรุงงานของตนใหดี้
ยิง่ข้ึนไปอีก เพื่อประโยชน์ของงานและการขยายขอบเขตของงาน 



75 
 

 2. มีความเสมอตน้เสมอปลาย (Uniformity) ผูมี้ความสม ่าเสมอ คือ ผูท่ี้ด าเนินการทุก
อยา่งถูกตอ้งตามก าหนดหรือมีมาตรฐานในการกระท า ผูท่ี้มีลกัษณะของความสม ่าเสมอจะตอ้งมี
ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีจะตอ้งกระท าอยา่งเพียงพอ และตอ้งมีการวางแผนสนบัสนุนการกระท า
นั้นๆ อยา่งเป็นล ่าเป็นสัน โดยไม่ตอ้งอา้งอิงวา่ท่ีไดไ้ม่สม ่าเสมอเป็นเพราะสาเหตุอ่ืน นอกจากนั้นยงั
จะตอ้งเอาใจใส่ฝึกฝนใหท้ าไดดี้และถูกตอ้งมากกวา่เดิมอีกดว้ย 
 3. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self-confidence) คุณสมบติัพื้นฐานขอ้น้ีเป็นผลสืบ
เน่ืองมาจากการท่ีบุคคลมีความรู้พื้นฐานอยา่งเพียงพอและมีความมัน่ใจ มีแบบมีแผน ไม่ประหม่า 
เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้ก็ท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในตนเองอยา่งมาก ไม่ละเลยท่ีจะกระท าการอนัใดท่ีเห็น
วา่ดีและถูกตอ้ง แมว้า่คนอ่ืนๆ จะเห็นวา่ไม่คู่ควรท่ีจะท า ถา้หากสังคมใดมีประชากรท่ีไร้คุณสมบติั
ในขอ้น้ีแลว้ แมจ้ะมีคุณสมบติัขอ้อ่ืนๆ ก็จะท าใหก้ารพฒันาประเทศเป็นไปไดย้ากกวา่ท่ีคาดมากนกั 
 4. มีความพยายามพึ่งตนเอง (Self-reliance) คุณสมบติัขั้นพื้นฐานขอ้น้ีท าใหบุ้คคลเป็น
ผูท่ี้ไม่ค่อยแบมือรับความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่จะตอ้งเป็นผูท่ี้คิดแกปั้ญหาดว้ย
ตนเองมากท่ีสุด หากเม่ือพน้วสิัยความสามารถหรือพยายามจนสุดความสามาร ถแลว้ยงัไม่ไดผ้ลดี
ข้ึน จึงขอความช่วยเหลือจากผูท่ี้รู้หรือผูท่ี้มีประสบการณ์มากกวา่ คนท่ีพยายามพึ่งตนเองอยูเ่สมอจะ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาตนเอง เพราะขณะท่ีพยายามกระท าส่ิงใดดว้ยตนเองนั้น ก็เท่ากบัเป็นการเรียนรู้
ถึงปัญหา เรียนรู้ถึงวธีิแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง ท าใหมี้โอ กาสเพิ่มพนูความรู้ความฉลาดมากข้ึน
กวา่เดิม ก่อใหเ้กิดความมุมานะ ความพากเพียรพยายามและอดทน เป็นตน้ 
 5. มีความซ่ือสัตย ์ (Honesty) ความซ่ือสัตยข์องผูท่ี้มีคุณภาพดีก็คือซ่ือสัตยต่์อตนเอง
และผูอ่ื้นท่ีอยูร่อบๆ รวมไปถึงต่อสังคมดว้ย ผูท่ี้มีความซ่ือสัตยจ์ะตอ้งเป็นผู ้ ท่ีกลา้รับผดิเม่ือท าผดิ  
และเป็นผูท่ี้มองเห็นคุณค่าของเวลา มีความตรงต่อเวลา เพราะถือวา่ในเวลานั้นตีเป็นตวัเงินไดเ้ม่ือ
ท าผดิเก่ียวกบัเวลาก็คือการท าผดิเก่ียวกบัเงินดว้ย นอกจากนั้นยงัเป็นผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีงานตาม
ภาระหนา้ท่ีอยา่งถูกตอ้งตามระเบียบแบบแผน  ไม่เห็นแก่พรรคพวกและอามิสสินจา้ง โดยยดึหลกั
ความดีไวเ้ป็นคุณธรรมประจ าใจ 
 นอกจากลกัษณะพื้นฐานของบุคคลท่ีมีคุณภาพแลว้ ในส่วนของเกษตรกรท่ีพึง
ประสงคน์ั้นควรมีลกัษณะทางดา้นต่างๆ เพิ่มเติมดงัน้ี (บ าเพญ็ เขียวหวาน, 2553: 71-73)     
 1. ลกัษณะทัว่ไปของเกษตรไทยท่ีพึงประส งค์  ในส่วนของลกัษณะทัว่ไปของ
เกษตรกรไทยท่ีพึงประสงคเ์พื่อปฏิบติังานในยคุโลกาภิวตัน์นั้น ควรมีลกัษณะดงัน้ี 
      1.1 มีความสามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  โดยปรับตวั
ตามวงจร “4 ต” คือ “ต่ืนตวั” ต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงจะเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา “เตรียมพร้อม” ท่ี
จะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง  มิฉะนั้นจะอยูอ่ยา่งล าบาก “ตอบโต้” คือ ตอ้งปรับกลยทุธ์และ
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มาตรการเพื่อใหส้ามารถแข่งขนัไดรั้บตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ “ติดตาม
ประเมินผล ”  ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้นั้นวา่มีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด เม่ือม าถึงขั้นติดตาม
ประเมินผลแลว้ก็ไปเร่ิมท่ีการ “ต่ืนตวั” ใหม่ เป็นวงจร “4 ต”     
      1.2 มีความเขา้ใจต่อกระแสค าวา่ “โลกาภิวตัน์” และ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ” ทั้งในแง่
นามธรรมและรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบติัได ้เพราะการผลิตของเกษตรกรจะตอ้งสอดคลอ้งกบั
กระแสยคุโลกาภิวตัน์ ตอ้งค านึงถึงความย ัง่ยนืในอนาคตอีกดว้ย 
      1.3 มีจิตส านึก มีความรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เน่ืองจาก
การเกษตรตอ้งพึ่งพิงกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ  หากทรัพยากรถูกใชไ้ปอยา่งไม่เหมาะสมก็จะมี
ผลต่อการผลิตทางการเกษตรในท่ีสุด 
      1.4 มีวสิัยทศัน์กวา้งและลึก  สามารถวเิคราะห์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและลึกในส่ิงท่ีรู้
จริง  การท่ีเกษตรกรจะพฒันาการผลิตหรือพฒันาตนเองไดน้ั้น เกษตรกรตอ้งมีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล  
วเิคราะห์สถานการณ์ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตได ้โดยใชห้ลกัวทิยาศาสตร์ ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา 
      1.5 มีจิตใจกวา้งท่ีจะรับฟังขอ้ติชมดว้ยความเคารพและอดทน  เน่ืองจากการพฒันา
นั้นเกษตรกรตอ้งนอ้มรับค าติชมจากทุกๆ ฝ่าย  เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้นการปรับปรุง
และพฒันาส่ิงต่างๆ ใหดี้ยิง่ข้ึนไป 
      1.6 มีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในทอ้งถ่ินอยา่ งสม ่าเสมอ  ซ่ึง
เกษตรกรในยคุโลกาภิวตัน์ตอ้งร่วมมือร่วมใจในการพฒันาทอ้งถ่ินหรือชุมชนในทุกดา้น เพื่อ
ก่อใหเ้กิดผลต่อการพฒันาสังคมโดยรวมในท่ีสุด 
      1.7 ยนิดีถ่ายทอดความรู้ กลา้แสดงออกและแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหแ้ก่สังคม
ดว้ยความภาคภูมิใจ  โดยเกษตรกรท่ีมีความรู้ มี ประสบการณ์และพฒันาการเกษตรจนประสบ
ความส าเร็จ  จะเป็นผูท่ี้ยนิดี เตม็ใจท่ีจะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่เกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่สังคมและการพฒันาโดยรวม 
      1.8 รู้จกัใชค้วามคิดอยา่งมีจุดหมายปลายทาง คือ เป็นผูท่ี้รู้จกัใชค้วามคิดและสมอง
อยา่งมีวตัถุประสงค ์มีเหตุมีผลตามหลกัวทิยาศาสตร์แบบกระบวนการ คือ มีโครงร่างในการขบคิด  
เช่น เม่ือจะคิดถึงเร่ืองการประชุมก็ควรมีโครงสร้าง  คือ ขั้นเสนอปัญหา  ขั้นแยกประเภทปัญหา  ขั้น
จดัล าดบัปัญหา ขั้นหาสาเหตุ และขั้นหาแนวทางแกไ้ข 
      1.9 สามารถด าเนินกิจการท่ียุง่ยากส ลบัซบัซอ้นได้  เน่ืองจากสังคมสมยัใหม่นั้นมี
ความยุง่ยาก สลบัซบัซอ้นมากข้ึนทุกที เกษตรกรจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัขอ้น้ีเป็นอยา่งยิง่ เพราะ
จะท าใหมี้ความสามารถวางแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไดส้ าเร็จ ทั้งน้ีโดยอาศยัความรู้ ความ
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ชดัเจน อาศยัประสบการณ์ ตลอดจนการ ฝึกอบรมอยา่งดีมาเป็นเคร่ืองประกอบในการด าเนินการท่ี
ยุง่ยากน้ีใหไ้ดผ้ลส าเร็จ 
      1.10 มีความสุขและพึงพอใจกบัอาชีพท่ีกระท าอยู่  เน่ืองจากอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพท่ีตอ้งใชค้วามอดทนจึงจะท าใหก้ารท าเกษตรกรรมประสบผลส าเร็จ ดงันั้น  เกษตรกรท่ีมี
ความสุขและรู้สึกสนุก พึ งพอใจกบัอาชีพของตนเอง จะท าใหส้ามารถพฒันาและผลกัดนักิจกรรม
ต่างๆ ของตนใหก้า้วหนา้ยิง่ข้ึน เน่ืองจากเกษตรกรจะมีความต่ืนตวัท่ีจะพฒันาตนเองและกิจกรรม
ต่างๆ อยูเ่สมอ 
      1.11 กระตือรือร้นติดตามนโยบาย แผนงานและโครงการของรัฐ  เก่ียวกบัเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งอยูส่ม ่าเสมอ  เพื่อไดป้รับแผนของตนเองใหไ้ดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด 
      1.12 มีสุขภาพอนามยัท่ีแขง็แรง  เพราะอาชีพการเกษตรเป็นปัจจยัท่ีตอ้งติดตาม 
ดูแลการผลิตในสถานท่ีต่างๆ และสภาพแวดลอ้มต่างๆ เกษตรกรจึงตอ้งเป็นผูมี้สุขภาพอนามยั
แขง็แรง จึงจะท างานไดป้ระสบผลส าเร็จ 
 2. ลกัษณะของเกษตรกรไทยท่ีพึงประสงคด์า้นการบริหารและการจดัการการผลิต 
     2.1 ดา้นจิตส านึกและความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
            2.1.1 มีความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคในฐานะผูผ้ลิต  เกษตรกรจะตอ้งผลิต
อาหารท่ีมีคุณภาพและค านึงถึงผลกระทบต่อผูบ้ริโภคดว้ย 
            2.1.2 มีจิตส านึกอยูเ่สมอวา่ จ  าเป็นตอ้งผนึกก าลงัระหวา่งเกษตรกรดว้ยกนั เป็น
รูปองคก์ารเกษตรกรท่ีเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพราะในยคุโลกา        
ภิวตัน์จะท ากิจการใดๆ แต่ฝ่ายเดียวจะเจริญกา้วหนา้ยาก  จึงตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ในการติดต่อกบั
ผูอ่ื้น เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องตนได ้
     2.2 ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการจดัการผลิต 
            2.2.1 มีความเขา้ใจและตระหนกัวา่การคา้สินคา้เกษตรจะทวคีวามรุนแรงมาก
ยิง่ข้ึน เพราะทุกประเทศจะตอ้งเขา้สู่ระบบการคา้เสรีตามขอ้ตกลงทางการคา้โลก ดงันั้น หาก
เกษตรกรมีค วามเขา้ใจต่อภาวการณ์แข่งขนัดงักล่าวก็จะสามารถวางแผนการผลิต การตลาดให้
สามารถแข่งขนักบัภายนอกได ้
            2.2.2 มีความรู้ความสามารถในดา้นจดัการเชิงธุรกิจ ทั้งดา้นการผลิต การแปร
รูปและการตลาดในสาขาอาชีพท่ีกระท าอยูอ่ยา่งดี เพราะความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆ น้ี เป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารผลิตประสบผลส าเร็จ 
            2.2.3 มีความรู้ความเขา้ใจในความตอ้งการลกัษณะเฉพาะอยา่งของตลาด ทั้ง
ภายในและต่างประเทศของพืชชนิดนั้นๆ เป็นอยา่งดี เน่ืองจากการผลิตทางการเกษตรจะตอ้ง
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พิจารณาถึงความตอ้งการของตลาดเป็นส าคญัดว้ย ดงันั้น  เกษตรกรตอ้งมีความรู้ความตอ้งการของ
ตลาดเพื่อสามารถวางแผนการผลิตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
            2.2.4 มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยใีหม่เพื่อน ามา
ปรับปรุงอาชีพใหดี้ข้ึนเพราะการผลิตของเกษตรกรนั้นจะตอ้งมีการพฒันาอยูเ่สมอ เกษตรกรจึงตอ้ง
เป็นผูท่ี้แสวงห าความรู้ ขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยใีหม่ๆ มาปรับใชใ้นการพฒันาการผลิตของ
ตนเอง 
            2.2.5 มีความรู้ความเขา้ใจในภาวการณ์แข่งขนั วา่ในการแข่งขนันั้นปัจจยั
เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต คุณภาพของผลผลิตตามความตอ้งการของตลาด ความรวดเร็วของการ
ขนส่งและการใหบ้ริการเป็นหวัใจหลกัในการท างาน 
      2.3 ดา้นการบริหารการผลิต 
             2.3.1 สามารถพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้มูลค่าเพิ่ม ไม่วา่ทางดา้นการตลาดหรือดา้น
อุตสาหกรรมเกษตรเน่ืองจากผลผลิตท่ีไดมี้การพฒันาแลว้ จะท าใหเ้กษตรกรสามารถจ าหน่ายไดใ้น
ราคาท่ีสูงข้ึน และเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
             2.3.2 รู้จกัแสวงหารายไดม้าเสริม ในการผลิตของเกษตรกรนั้น หากสามารถมี
รายไดเ้สริมทั้งรายไดจ้ากภาคเกษตรหรือนอกภาคเกษตร จะท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน พร้อม
ทั้งท าใหเ้กษตรกรมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจมากยิง่ข้ึน 
      2.4 ดา้นการสร้างเครือข่าย 
             2.4.1 สร้างเครือข่ายขอ้มูลข่าวสารดา้นวชิาการ การตลาดและอ่ืนๆ  เพื่อ
เกษตรกรสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ เหล่านั้น และน ามาใชใ้นการพฒันาการผลิต การตลาด 
พร้อมทั้งสามารถแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั ทั้งระหวา่งเกษตรกรดว้ยกนัเองและ
องคก์รต่างๆ ได ้
             2.4.2 สร้างเครือข่ายดา้นการตลาดและอุตสาหกรรมเกษตร การผลิตของ
เกษตรกรในปัจจุบนัตอ้งอาศยัความร่วมมือและการด าเนินงานร่วมกบัองคก์ารหรือผูเ้ก่ียวขอ้งใน
หลายส่วน จึงมีความจ าเป็นท่ีเกษตรกรจะตอ้งสร้างเครือข่ายดา้นการตลาดและอุตสาหกรรมเกษตร
ข้ึน เพื่อเช่ือมโยงการผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองไดอ้ยา่งครบวงจร 
      นอกจากลกัษณะของเกษตรกรไทยท่ีพึงประสงคด์งักล่าวน้ีแลว้ ในแต่ละ
สถานการณ์  ในแต่ละวถีิการผลิต แต่ละประเภท ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารท าการเกษตรของเกษตรกรประสบ
ผลส าเร็จในท่ีสุด 
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ภาพท่ี 7 ลกัษณะของเกษตรกรไทยท่ีพึงประสงค์ 
 
การเรียนรู้ของเกษตรกร         

ชลิตา บณัฑุวงศ ์และอนุสรณ์ อุณโณ (2547: 13-22) การเรียนรู้ของเกษตรกรมีรูปแบบ
และวธีิการท่ีหลากหลาย และเกิดข้ึนภายใตบ้ริบทและเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัออกไป โดย
นอกเหนือจากการคิดคน้และพฒันาของเกษตรกรขณะท าการเกษตร รวมทั้งการศึกษาดูงานท่ีแปลง
เกษตรของเกษตรกรรายท่ีประสบความส าเร็จ ซ่ึงเป็นรูปแบบและวธีิ การเรียนรู้ซ่ึงเป็นท่ีนิยมปฏิบติั
กนัมาตั้งแต่ตน้ ปัจจุบนัการเรียนรู้ไดพ้ฒันาไปสู่รูปแบบและวธีิการท่ีมีระเบียบแบบแผนหรือมี
ระบบมากข้ึน ไดแ้ก่   

1. การวจิยัและ พฒันาแบบมีส่วนร่วม หรือบางกรณีเรียกวา่ “งานวจิยัชาวบา้น ” หรือ    
“งานวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน ” เน่ืองจากองคก์รและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและส่งเสริม
การเกษตร เห็นวา่รูปแบบและวธีิการสร้างและถ่ายทอดองคค์วามรู้ในการเกษตรกรไทยท่ีผา่นมามี
ขอ้จ ากดั ไม่สามารถตอบปั ญหาและความตอ้งการของเกษตรกรและชุมชนได ้อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิด
ปัญหาและผลกระทบในหลายลกัษณะ การพฒันาและการส่งเสริมเกษตรกรรมในระยะหลงัจึงให้
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ความส าคญัการวจิยัและพั ฒนาแบบมีส่วนร่วมค่อนขา้งมาก เพราะเห็นวา่จะช่วยใหส้ามารถ
ปรับเปล่ียนสถานะของเกษตรกรจาก “วถัตุการศึกษา” หรือผูรั้บผลของการศึกษาท่ีส าเร็จรูปท่ีเฉ่ือย
ชา มาเป็นผูศึ้กษาร่วมท่ีแขง็ขนั ซ่ึงไม่เพียงแต่จะช่วยใหโ้จทย ์เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องการ
เรียนรู้หรือการวจิยัสอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของเกษตรกรและชุมชน หากยงัช่วย
เพิ่มพนูทกัษะการสร้างและพฒันาความรู้แก่เ กษตรกร รวมทั้งเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่กลุ่ม
เกษตรกรและชุมชนในเวลาเดียวกนั 

2. สถาบนัการเรียนรู้ ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นรูปของ “โรงเรียนชาวนา ” เป็นพื้นท่ีของการ
เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งเกษตรกร เพราะเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรน าความรู้ของตนมาร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัเกษตรกรรายอ่ืนๆ โดยอาจมีขอ้มูลหรือความรู้ท่ีจ  าเป็นจากภายนอกบา้ง  แต่ส่ิงส าคญัท่ีสุด
คือการเรียนรู้และจดัการความรู้ร่วมกนั สาเหตุท่ีองคก์รหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามส าคญักบั
กระบวนการเรียนรู้ในรูปโรงเรียนชาวนาอยา่งมาก เป็นเพราะเห็นวา่การปรับเปล่ียนระบบการผลิต
สู่เกษตรแผนใหม่ส่งผลใหช้าวนาสูญเสียความรู้เดิมไปมาก และไม่สามารถจดัการความรู้ได ้จึงไม่
เท่าทนักบักลุ่มทุนท่ีเขา้มาในรูปของการจดัการสมยัใหม่ โรงเรียนชาวนาจะสามารถช่วยแกปั้ญหา
ดงักล่าวได ้ เพราะโรงเรียนชาวนา “ใชก้ระบวนการเรียนรู้และกระบวนการกลุ่มเขา้ไปช่วย ” ซ่ึงท า
ใหช้าวนากลบัไปเป็นตวัของตวัเอง กล่าวอีกนยัหน่ึง กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนชาวนา
เกิดข้ึนในแนวราบและมีลกัษณะรวมหมู่ เปิดโอกาสใหเ้กษตรกรแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัอยา่ง
เสมอภาค และอาศยัปฏิบติัการและประสบการณ์จริงเป็นฐาน ซ่ึงเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของ
เกษตรกรมากกวา่ล าพงัเพียงการฝึกอบรมในหอ้งประชุม ซ่ึงไม่เพียงแต่จ ากดัเฉพาะขอ้มูลหรือ
ความรู้ส าเร็จรูปในเชิงเทคนิคและทฤษฎี หากแต่ยงัมีลกัษณะเป็นการถ่ายทอดขอ้มูลจากบนลงล่าง 
ซ่ึงวางอยูบ่นพื้นฐานความสัมพนัธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมระหวา่ง “วทิยากร” กบั “ชาวนา”  
 3. เวทีเรียนรู้ร่วมกนั การจดักระบวนการเรียนรู้แบบน้ีมกัอิงหรืออาศยัการประสาน
ความร่วมมือกบัสถาบนัทางสังคม รวมทั้งองคก์รและหน่วยงานในชุมชนทอ้งถ่ิน อาศยั
ความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบา้น วดั  โรงเรียน และสถานีอนามยั เป็นกลไกในการจดัเวทีเรียนรู้  
รวมทั้งด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของชุมชน  
 4. การประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายพนัธมิตร เครือข่ายมีสถานะเป็น  “กลไกการ
จดัการ ” หลกัในการรวมพลงัผูค้นในการสร้างความรู้ในทอ้งถ่ิน รวมทั้งท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงและ
บูรณาการความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งต่างๆ ผา่นก ารเช่ือมโยงเครือข่ายองคก์รและหน่วยงานท่ีมี
แนวทางเดียวกนัจ านวนมาก ด าเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลายและ
ผา่นเวทีหลายระดบั ไม่วา่จะเป็นระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ ระดบัเครือข่าย เพื่อพฒันาและยกระดบั
ความรู้ระหวา่งผูค้นกลุ่มต่างๆ ท่ีเกาะเก่ียวกนัอยู ่
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 อยา่งไรก็ดีการเรียนรู้ของเกษตรกรไม่ไดเ้ป็นกระบวนการท่ีส้ินสุด หากแต่อยู่
ท่ามกลางการปรับเปล่ียนเรียนรู้ตลอดเวลา จึงมกัมีทั้งศกัยภาพและขอ้จ ากดัในเวลาเดียวกนั   
 ประทีป จินง่ี (2547ก: 16-21) ไดศึ้กษาพบวา่ เกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพ
การท าเกษตร ไม่ว่ าจะเป็นการปลูกพืช การประมง การเล้ียงสัตว ์หรือการแปรรูปนั้น จะตอ้งมี
กระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกนั นัน่คือ ICANDO ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. ขั้น I ความสนใจ (Interesting) เป็นขั้นตอนท่ีท าใหเ้กษตรกรเกิดความสนใจในส่ิงท่ี
ตอ้งการท าอนัจะน าไปสู่การท าใหเ้กษตรกรเกิ ดแรงจูงใจหรือมีแรงบนัดาลใจ ซ่ึงเกิดจากจิตใจของ
ตวัเกษตรกรเองในการท่ีจะท าอาชีพเกษตร ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาใหเ้กษตกรเกิดคุณลกัษณะในดา้น
เจตคติท่ีดีต่อการท างานเกษตร มีใจรักงาน มีความตั้งใจ อดทนต่อความยากล าบาก และพยายามท า
ทุกส่ิงทุกอยา่งเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จในการท าเกษตร   
 2. ขั้น C การรู้คิด-คิดเป็น (Cognition) เป็นขั้นท่ีท าใหเ้กษตรกรเกิดความรู้ความเขา้ใจ
หลกัของการพฒันา ดว้ยการแสวงหาค าตอบหรือหาทางออกในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  คิดเป็น 
แกปั้ญหาเป็น ตลอดจนรู้จกัคิดวเิคราะห์ มีกระบวนการคิด รู้จกัวางแผนในการท าการเกษตร   
 3. ขั้น A การปฏิบติัจริง (Action) เป็นขั้นตอนการน าเสนอการท าการเกษตรวา่จะท า
อะไร ท าอยา่งไร โดยการบอกวธีิการท า เช่น บอกขั้นตอนการปลูกพืช ขั้นตอนการแปรรูปผลไม้
หรือขั้นตอนการเล้ียงปลา การท าบ่อปลา เป็นตน้ ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะก่อใหเ้กิดคุณลกัษณะท่ีส าคญั คือ 
ความเช่ือ มัน่ในตนเองและเกิดทกัษะในการปฏิบติัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะอาชีพ 
เพราะเป็นการเรียนรู้ดว้ยการกระท า 
 4. ขั้น N การอนุรักษธ์รรมชาติ (Natural Conservation) เป็นขั้นตอนท่ีควรเกิดข้ึน
ควบคู่ไปกบัขั้นตอนการรู้คิด- คิดเป็น และการปฏิบติัจริง เพราะการพฒันาค งตอ้งค านึงถึงการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ จึงจะเป็นการพฒันาท่ีเหมาะสมและย ัง่ยนื  รวมทั้งสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อ
การวางแผนและจดัการใดๆ เก่ียวกบัการท าเกษตร 
 5. ขั้น D การพฒันาปรับปรุง (Development) เป็นขั้นตอนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันา
ปรับปรุงวธีิการท าการเกษตรใหมี้ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน ซ่ึงจะท าใหเ้กษตรกรเกิดคุณลกัษณะในเร่ือง
ของความรับผดิชอบ และเกิดความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาปรับปรุงส่ิงท่ีท าอยูใ่หดี้ยิง่ข้ึน ควรมี
การคิดคน้แกปั้ญหาต่างๆ นอกจากน้ีการพฒันาปรับปรุงอาจท าควบคู่กบัขั้นตอนการรู้คิด- คิดเป็นก็
ได ้รวมถึงการร่ วมมือกบัเครือข่ายและหน่วยงานอ่ืนในการแกปั้ญหา มีการสร้างระบบการเรียนรู้
ร่วมกนั นบัวา่เป็นแนวทางท่ีท าใหเ้กษตรกรไดพ้ฒันาผลผลิตใหมี้คุณภาพยิง่ข้ึนไปได ้
 6. ขั้น O ผลท่ีได ้(Outcome) เป็นขั้นท่ีแสดงใหเ้ห็นผลของการปฏิบติัวา่เป็นไปตามท่ี
เกษตรกรคาดหวงัมากนอ้ยเพียงไร ซ่ึงอาจพิจารณาไดท้ั้งในแง่ผลผลิต การจดัการ ผลก าไรท่ีไดรั้บ   
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ขั้น C (Cognition)                                                                                                
การรู้คิด-คิดเป็น  แบ่งเป็น 2 ระยะคือ 
ระยะท่ี 1 การเรียนรู้ 
ระยะท่ี 2 การคิดวเิคราะห์และการ 
               วางแผน 

                                                                                           
                                                                                                    ขั้น N (Natural Conservation)  
                                                                                          การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม                

                                                                                                                         ขั้น A 
                                                                                                                         (Action) 
                                                                                                                         การ   
                                                                                                                         ปฏิบติั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8 กระบวนการพฒันาคุณลกัษณะและทกัษะ ICANDO 

 
วารี ถาวรรุ่งกิจ (2548: ง-จ) ไดศึ้กษาเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรในการประกอบ

อาชีพเสริมในชุมชนชนบท  พบวา่ 1) เครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริม
ในชุมชนชนบท เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีผา่นเครือข่ายทางสังคมภายในชุมชนและภายนอกชุมชน  
เป็นการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการแ ลกเปล่ียนความรู้  ขอ้มูลข่าวสาร  ทกัษะอาชีพ  และ
ประสบการณ์การประกอบอาชีพเสริมท่ีเกษตรกรสนใจและเลือกท า  เครือข่ายการเรียนรู้ของ
เกษตรกรท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนไดแ้ก่  เครือญาติ  เพื่อนบา้น  เพื่อนร่วมอาชีพและผูน้ าชุมชนซ่ึงเป็น
เครือข่ายการเรียนรู้ในแนวนอนท่ีมีใหเ้ห็นอยู่ เสมอในสังคมชนบท  และเครือข่ายการเรียนรู้กบั
ภายนอกชุมชน  ไดแ้ก่ กลุ่มบุคคล  องคก์ร สถาบนัหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  เป็นเครือข่าย
การเรียนรู้ในแนวด่ิงท่ีมีบทบาทการถ่ายทอดความรู้ ทกัษะการประกอบอาชีพรวมทั้งการสนบัสนุน
ดา้นเงินทุนและดา้นการตลาด  2) ลกัษณะเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกร  ท่ีประกอบอาชีพเสริม
ในชุมชนชนบทเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์  ความรู้ท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เร่ิมตน้ 

ขั้น I (Interesting) 
ความสนใจท างาน
ดา้นการเกษตร ซ่ึง
เกิดได ้2 ลกัษณะคือ 
1. แรงบนัดาลใจของ 
    ตวัเกษตรกรเอง 
2. การส่งเสริมให ้
     เกิด  

ขั้น O (Outcome) 
ผลของการ
พฒันาท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

ขั้น D (Development) 
การพฒันาการเพื่อ 
ใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีดี 
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ความรู้ติดตวัคนเรียนรู้จากของจริงกบัเจา้ของประสบการณ์จริงๆ  ในลกัษณะธรรมดาวสิัยในภาษา
และบรรยากาศแบบชาวบา้นดว้ยกนั  ซ่ึงท าใหเ้กิดความมัน่ ใจซ่ึงกนัและกนัได้  การติดต่อกนัจะมี
ลกัษณะแนวนอน  อยา่งไรก็ตาม  เกษตรกรก็ไม่ปฏิเสธการเรียนรู้จากภายนอกหรือแนวตั้ง  เช่น การ
เรียนรู้จากหน่วยงานหรือองคก์รภายนอกชุมชน  เพียงแต่วา่เน้ือหาหรือประสบการณ์นั้นจะตอ้ง
ไดรั้บการยนืยนัจากเกษตรกรรายอ่ืนในชุมชนดว้ย  ส าหรับในกลุ่ มของเกษตรกรท่ีกา้วหนา้จะมี
ลกัษณะการเรียนรู้ท่ีผสมกลมกลืนความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บเพิ่มมาเขา้กบัความรู้เดิมท่ีมีอยูด่ว้ย  3) 
เครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริม  เกิดข้ึนไดด้ว้ยปัจจยัหลายๆ  ดา้น
ประกอบกนั  ซ่ึงปัจจยัท่ีพบส่วนใหญ่จะมีความเก่ียวขอ้งกั บตวัของเกษตรกรทั้งส้ิน  ไม่วา่จะเป็น
ปัจจยัทางสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  อนัไดแ้ก่ ครอบครัว  เครือญาติและเพื่อน  สภาวะความพร้อมทาง
เศรษฐกิจและปัจจยัเฉพาะบุคคลของเกษตรกร  ซ่ึงไดแ้ก่  อุปนิสัยส่วนตวัท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเกิด
เครือข่ายการเรียนรู้  ความตอ้งการความรู้  ขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะอาชีพ  และประสบการณ์  ความ
ตอ้งการดา้นการตลาดและการขาย  รวมทั้งระยะเวลาและความบ่อยคร้ังท่ีเกษตรกรพบปะกนัดว้ย   
นอกจากน้ีส่ือมวลชน เช่น วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพต่์างๆ  และกระบวนการส่งเสริม  
สนบัสนุนจากองคก์ร  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ก็เป็นปัจจัยท่ีส าคญัท่ีช่วยส่งเสริม  สนบัสนุน 
กระตุน้และผลกัดนัใหเ้กษตรกรท่ีประกอบอาชีพเสริมในชุมชนชนบทเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
หรือขวนขวายหาความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมของตนเอง 
 

การจัดการความรู้ของเกษตรกร 
 

การจัดการความรู้ของเกษตรกรท านา 
การจดัการความรู้ของ เกษตรกรท าน าเป็นการสะทอ้นถึ งวธีิการในการผสมผสาน

ระหวา่งภูมิ ปัญญาและวธีิคิดกบัความรู้ใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของครอบครัวและชุมชน เป็น
การแสดงใหเ้ห็นถึงพลงัแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ พลงัแห่งการรวมกลุ่ม และพลงัแห่งการเอ้ือ
อาทรของชาวนาท่ีตอ้งการผลิกฟ้ืนธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมท่ีดีใหก้ลบัมาสู่ชุมชนอีกคร้ัง 
ภายใตก้ารบริหารจดัการความรู้ท่ีน าทุนทางสังคมและศกัยภาพของชาวนาแต่ละคนท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็
เป่ียมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเป็นระบบอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการจดัการความรู้ท่ีเป็นไป
อยา่งเรียบง่ายและสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและสามารถเช่ือมโยงความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกบัความรู้ใหม่
อนัจะน าไปสู่การท าเกษตรกรรม อยา่งย ัง่ยนืต่อไป  (วรัท พฤกษากุลนนัท์ , 2555) การจดัการความรู้
ของเกษตรกรท า นาเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการแลกเปล่ียนความรู้ของชาวนา  ซ่ึงมี
รูปแบบการเรียนรู้โดยอาศยัรูปแบบการเรียนรู้ โดยชาวนาเป็นศูนยก์ลางตามหลกัการเรียนรู้ของ
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ผูใ้หญ่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริงในแปลงนา  มีการเปรียบเทียบผลท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี (ชลิช กล่ินอุบล, 2553: 18-19) 

ขั้นท่ี 1 การเรียนรู้เร่ิมตน้จากการท่ีชาวนามาพบกนัท่ีโรงเรียน ชาวนาหรือกลุ่มชาวนา
เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ท่ีอยูใ่นชาวนาแต่ละคน  (Tacit Knowledge) จากการพดูคุยทั้งท่ี
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

ขั้นท่ี 2 หลงัจากท่ีมีพดูคุยเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้  มีการลงแปลงนาเพื่อ
สังเกตการเปล่ียนแปลงในแปลงนาและมีการแลก เปล่ียนประสบการณ์กนัจาก  Tacit Knowledge 
ไปสู่ Explicit Knowledge ในขั้นตอนน้ีเป็นการพดูคุยเพื่อน าไปสู่การสร้างขอ้สรุป 

ขั้นท่ี 3 ขั้นต่อมามีการสร้างขอ้สรุปจากการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในแปลงนาและ
ความรู้ท่ีไดรั้บจากผูอ้  านวยความสะดวกในการเรียนรู้  การทดลองปฏิบติั  (Experimental 
Knowledge) ไปสู่ Eexplicit Knowledge  

ขั้นท่ี 4 ขั้นตอนน้ีเป็นการกลบัไปทดลองปฏิบติัในแปลงนาของตนเอง  และน าผลมา
พดูคุยในการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป (Explicit Knowledge) ไปสู่ Tacit Knowledge เป็นวงจรการเรียนรู้ 

 

 
 

ภาพท่ี 9 การจดัการความรู้ของเกษตรกรท านา 
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การจัดการความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพารา 
กลัยา มิขะมา และคณะ  (2555: 134-136) กล่าววา่ การสร้างความรู้ของเกษตรกร มี 2 

ลกัษณะ ดงัน้ีคือ 
1. เกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มผูค้น้ควา้และสร้างความรู้  (Research Oriented) มีกระบวนการ

เรียนรู้เร่ิมจากการไดรั้บความรู้จากเจา้ หนา้ท่ีส่งเสริมและน าไปปฏิบติัจริง  (Action Learning) ใน
สภาพพื้นท่ีของตนเอง  พร้อมๆ  ไปกบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้  (Share) กบัเจา้หนา้ท่ีและเพื่อน
เกษตรกร  ท าใหเ้กิดพื้นท่ีทางสังคมและความคิด  (Social Space) ท่ีช่วยสนบัสนุนการสร้างความ
เขา้ใจ  (Tacit Knowledge) และหาแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีของตนเอง  เช่ือมโยงกบั
ประสบการณ์เดิมดา้นการเกษตร  และทดลองท าในวธีิการแปลกใหม่  (Experiential Learning) เม่ือ
ตอ้งการองคค์วามรู้เพื่อเติมเตม็  ไดใ้ชก้ารแสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเอกสาร  (Explicit Knowledge) 
ต าราต่างๆ  (Resource) รวมถึงการสอบถามจากผูรู้้  นกัวชิาการภายนอกชุมชน  น ามาทดลองท าซ ้ า  
(Reproduction) ในกิจกรรมการดูแลรักษาจนเกิดความเขา้ใจ สรุป สร้างองคค์วามรู้ใหม่  และปรับใช้ 
(Application Knowledge) องคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  สร้างความช านาญในตนเอง  จน
สามารถถ่ายทอดความรู้ใหเ้พื่อนเกษตรกรดว้ยกนัได ้(Knowledge Transfer) ดงัภาพประกอบ 

 

 
 

ภาพท่ี 10 การสร้างความรู้ของเกษตรกรกลุ่มท่ีเป็นผูค้น้ควา้และสร้างความรู้ 
 

2. เกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ชค้วามรู้  (User) เกษตรกรเร่ิมกระบวนการเรียนรู้จากการรับ
เอาความรู้จากบุคคลท่ีเป็นตวัอยา่ง  ผูรู้้ในชุมชนท่ีสร้างความรู้ไวแ้ลว้  (Explicit Knowledge) มาปรับ
ใชใ้นลกัษณะคลา้ยกบัการเลียนแบบ  (Emulate) ซ่ึงเป็นการเลียนแบบโดยเช่ือมโยงกบัความรู้  
ประสบการณ์เดิมดา้นการเกษตรของตนท่ีมีอยูแ่ลว้  (Tacit Knowledge) พร้อมกบัการลงมือปฏิบติั
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จริง และลองผดิลองถูกเพื่อหาขอ้สรุปของ ความรู้และวธีิการปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัตนเอง  เม่ือ
ประสบปัญหาใชก้ระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพื่อนเกษตรกรและผูรู้้ในชุมชน  (Resource) เป็น
เคร่ืองมือเพื่อสร้างความเขา้ใจและหาแนวทางปรับใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีของตนเอง  ซ่ึงรูปแบบ
ดงักล่าวเป็นการถ่ายโอนความรู้โดยตรงระหวา่งกลุ่มคนหรือบุคคล ซ่ึงการแลกเปล่ียนประสบการณ์
จากคนหน่ึงไปอีกคนหน่ึงท่ีมีพื้นฐานความรู้ท่ีสอดคลอ้งกนัยอ่มสามารถส่ือสารและท าความเขา้ใจ
กนัไดโ้ดยง่าย ดงัภาพประกอบ 
 

 
 

ภาพท่ี  11 การสร้างความรู้ของเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ชค้วามรู้ 
 

ส่วนกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร กลัยา มิขะมา และคณะ  (2555: 136-137) พบวา่ 
กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรมี 3 แนวทาง ดงัน้ีคือ 

1. การเรียนรู้ระหวา่งคนในครัวเรือน /เครือญาติ  ลกัษณะการเรียนรู้ของเครือญาติหรือ
คนในชุมชนเป็นเร่ืองการหาแนวทางปฏิบติัร่วมกนั  หรือบางประเด็นท่ีตอ้งใชท้กัษะ  และ
ความสัมพนัธ์ในการสอน เช่น การกรีด เกษตรกรท่ีไม่เคยไดรั้บการฝึกอบรมการกรีดยางมาก่อน ใช้
การเรียนรู้ การฝึกกรีด โดยการสอนกนัเองในครอบครัวหรือในกลุ่มญาติ เน่ืองจากเป็นองคค์วามรู้ท่ี
ตอ้งเรียนรู้และควบคู่กบัการฝึกปฏิบติั 
 2. การเรียนรู้ระหวา่งคนในชุมชน ลกัษณะการเรียนรู้ระหวา่งคนในชุมชนเป็นแบบไม่
เป็นทางการ ในลกัษณะการพดูคุยซกัถาม การศึกษาตวัอยา่ง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้เพื่อการ
ตรวจสอบหรือหาแนวทางการปฏิบติัท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัเกษตรกร 
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 3. การเรียนรู้ระหวา่งคนในกบัคนนอกชุมชน คนนอกชุมชนมีทั้งเจา้หนา้ท่ี  เกษตรกร
รายอ่ืน และพอ่คา้ เกษตรกรมีโอกาสในการเรียนรู้จากคนนอกชุมชนไม่เท่ากนั ทั้งน้ีอาจมีปัจจยั
อ่ืนๆ มาเก่ียวขอ้ง  เช่น โอกาสของแต่ละคน  และลกัษณะการใฝ่เรียนรู้ท่ีแตกต่างกนัของเกษตรกร  
ซ่ึงรูปแบบการเรียนรู้แบบท่ี 1 และ 2 เป็นวธีิการเรียนรู้ของเกษตรกรกลุ่มผูใ้ชค้วามรู้ ส่วนเกษตรกร
กลุ่มท่ีเป็นผูค้น้ควา้และสร้างความรู้  ใชว้ธีิการเรียนรู้จากทั้ง  3 แนวทาง  ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ี
ก่อใหเ้กิดการสร้างความรู้ใหม่  จะเห็นวา่เกษตรกรกลุ่ม ท่ีเป็นผูค้น้ควา้และสร้างความรู้  เป็นกลุ่มท่ี
เรียนรู้และสร้างความรู้ใหก้บัตนเองไดดี้กวา่  รวมถึงเป็นตน้แบบ  หรือตวัอยา่งใหแ้ก่เกษตรกรกลุ่ม
อ่ืนได้ หากพิจารณาในแง่ของความรอบคอบของการเรียนรู้  เกษตรกรกลุ่มผูใ้ชค้วามรู้ อาจมีความ
รอบคอบของการเรียนรู้หรือการตดัสินใจเรียนรู้ไดดี้กวา่ เน่ืองจากการรู้จกัใชป้ระสบการณ์ของผูอ่ื้น
มาเป็นกลไกของการเรียนรู้ของตนเอง ซ่ึงมีความเส่ียงนอ้ยกวา่   

นอกจากน้ียงัพบวา่ พื้นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีส าคญัในชุมชนคือ  พื้นท่ีตลาดยางพารา  
(สหกรณ์ ) ซ่ึงเป็นเพียงพื้นท่ีทางกายภาพแต่ช่วยใหเ้กิดพื้นท่ีทางสังคม  และสวนยางพาราท่ีเป็น
ตวัอยา่งศึกษาเรียนรู้ได้  กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งคนในชุมชน  เครือญาติ ก่อใหเ้กิด
เครือข่ายและการจดัการเครือข่าย โดยมีฐานจากความเป็นเครือญาติ  และความสัมพนัธ์ในชุมชนท่ีดี
ต่อกนั ซ่ึงเอ้ือใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบเอ้ืออาทร  
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

งานวจัิยในประเทศ 
ชลกานดาร์ นาคทิม (2551: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา บทบาทของผูน้ า ในการจดัการความรู้

ของเกษตรกรท านาเกษตรอินทรีย ์ : กรณีศึกษากลุ่มเกษตรธรรมชาติต าบลทมอ อ าเภอปราสาท 
จงัหวดัสุรินทร์  พบวา่ บทบาทของผูน้ าในการจดัการความรู้ของเกษตรกรท านาเกษตรอินทรีย ์
สามารถแบ่งบทบาทของผูน้ าออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1 เร่ิมก่อตั้งกลุ่มและพฒัน าบทบาทผูน้ า 
ในช่วงน้ีผูน้  าเร่ิมสร้างความรู้และพฒันาตนเองจากการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การทดลองปฏิบติั 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูน้ ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ช่วงท่ี 2 การขยายกลุ่มเป็นท่ีรู้จกัต่อสาธารณชน 
ผูน้ ามีบทบาทในการจดัการความรู้โดยเป็นผูเ้อ้ืออ านวย  ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรเกิดการ
ปฏิบติัและเกิดการเรียนรู้ ช่วงท่ี 3 บทบาทผูน้ าในการแสวงหาตลาดเพื่อขยายช่องทางการจ าหน่าย
ผลผลิตและสร้างกิจกรรมใหม่ในการท าเกษตรอินทรีย ์ผูน้  ามีบทบาทในการท างานท่ีซบัซอ้นมาก
ข้ึน มีการเรียนรู้เก่ียวกบัการก าหนดราคาและระบบตลาด โดยเนน้ก ารตลาดท่ีเป็นธรรม (Fair 
Trade) บทาทผูน้ าในการจดัการความรู้ของเกษตรกรท านาเกษตรอินทรียท่ี์ผา่นมาทั้ง 3 ช่วง มีดงัน้ี 
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1) ชกัชวน แนะน าในช่วงแรกของการถ่ายทอด 2) การเป็นตวัอยา่งท่ีดีในทางปฏิบติั 3) การอบรมให้
ความรู้ใหแ้นวคิด  ก าหนดกฎระเบียบ 4) การสาธิต 5) การให้ค  าปรึกษาไดต้ลอดเวลา 6) การให้
ก าลงัใจแก่เกษตรกรท่ีก าลงัอยูใ่นช่วงเรียนรู้ 7) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิกกบัสมาชิก 
สมาชิกกบัผูน้ า สมาชิกกบัเครือข่ายภายนอก ซ่ึงผูน้ าตอ้งเป็นผูเ้ช่ือมประสานเอ้ืออ านวย
กระบวนการเรียนรู้ และ 8) การจดักิจกรรมการเรียนรู้อ่ืนๆ  ใหเ้กษตรกร ดา้นปัญหา อุปสรรค และ
เง่ือนไขปัจจยัในการจดัการความรู้ของผูน้ า ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานเกษตร
อินทรีย ์2) ปัจจยัดา้นค่านิยมของเกษตรกรท่ีเอนเอียงต่อแรงจูงใจดา้นราคาผลผลิตทางการเกษตร
และความสะดวกสบาย 3) สภาพภูมิอากาศเป็นปัจจยัท่ีไม่ สามารถใชส้ารอินทรียค์วบคุมได ้ท าให้
สมาชิกตอ้งใชปุ๋้ยเคมี 4) การสนบัสนุนจากสมาชิกภายในครอบครัว และ 5) จ านวนแรงงานใน
ครอบครัวท่ีจะท าการผลิตไดต้ลอดปี  ส่วนปัจจยัท่ีมีแนวโนม้ต่อผลส าเร็จ ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นผูน้ า 
ซ่ึงเป็นนกัปฏิบติัและเป็นแบบอยา่งใหเ้กษตรกรเห็นเป็ นรูปธรรม 2) ปัจจยัดา้นเน้ือหา รูปแบบและ
กระบวนการเรียนรู้ 3) ปัจจยัดา้นโครงสร้างกลุ่มท่ีมีความยดืหยุน่และมีระบบการบริหารงานภายใน
กลุ่มแบบมีส่วนร่วม และ 4) ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติของสมาชิกกลุ่ม   

ชุติมา เมฆวนั (2549: ก-ค) ไดศึ้กษา การจดัการความรู้ ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในจงัหวดั
ร้อยเอด็ เพื่อศึกษาการจดัการความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน และปัญหาการจดัการความรู้ของกลุ่ม
ธุรกิจชุมชนในจงัหวดัร้อยเอด็ กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยั คือ กลุ่มธุรกิจท่ีสังกดัหรือข้ึนทะเบียน
กบัส านกังานพฒันาชุมชน โดยผลิตภณัฑข์องกลุ่ม ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภณัฑร์ะดบั 3-5 ดาว จ านวน 72 ผลิตภณัฑ ์จาก 64 กลุ่ม เคร่ืองมือในการท าวจิยั คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มหรือผูรู้้ของกลุ่ม กลุ่มละ  1 
คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการพรรณนา ตีความ จดั หมวดหมู่ การแจกแจงความถ่ี จดัล าดบัความถ่ีจาก
นอ้ยไปหามาก และการหาอตัราส่วนร้อยละ ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ดา้นการจดัการความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน    
     1.1 การระบุถึงความรู้โดยการเลือกและตดัสินใจผลิตผลิตภณัฑข์องธุรกิจชุมชน 
กลุ่มธุรกิจชุมชนส่วนมากมีการตดัสินใจใ นการผลิตผลิตภณัฑด์ว้ยตนเอง  โดยกลุ่มธุรกิจชุมชน
ส่วนมากเลือกและตดัสินใจจากการประชุมพดูคุย ปรึกษาหารือกนัในกลุ่มแลว้ตดัสินใจ 
     1.2 กระบวนการแสวงหาความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน โดยการแสวงหาจากการ
อบรมทั้งหมด รองลงมาคือจากการศึกษาดูงาน และจากการน าความรู้เดิมมาพฒันาปรับปรุง 
     1.3 การใชแ้ละพฒันาความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ส่วนมากกลุ่มน าขอ้มูลความรู้ท่ี
ไดม้าจากกระบวนการแสวงหาความรู้เป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑก์ลุ่ม รองลงมาคือกลุ่ม
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น าความรู้  ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการแสวงหาความรู้มาปฏิบติัตาม และปรับปรุงหาความรู้เพิ่มเติ ม จน
พฒันาผลิตภณัฑใ์หไ้ดสู้ตรเฉพาะของกลุ่ม 
     1.4 กระบวนการการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่สมาชิกของกลุ่มธุรกิจชุมชน ทั้งหมดใช้
การสาธิต/ท าใหดู้ รองลงมาคือใชก้ารบอกกล่าวและการอบรม การแจกเอกสาร/ขอ้มูล/แผน่พบั และ
ทางดา้นกระบวนการการถ่ายทอดความรู้ใหก้บักลุ่มคนท่ีสนใจข องกลุ่มธุรกิจชุมชน พบวา่กลุ่ม
ธุรกิจชุมชน มีการถ่ายทอดความรู้ใหก้บัคนท่ีสนใจ ซ่ึงส่วนมากใชก้ารถ่ายทอดความรู้โดยการ
สาธิต ท าใหดู้ การบอกกล่าว และการอบรม 
     1.5 กระบวนการการเก็บรักษาจดจ าความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน การเก็บรักษาจดจ า
ความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน กลุ่มธุรกิจชุมชนทั้งหมดเก็บจดจ าผา่นตวับุคคล รองลงมาเก็บจดจ าจาก
ตวัช้ินงาน และเก็บรักษาจดจ าโดยการจดบนัทึก 
 2. ดา้นปัญหาการจดัการความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน    
     2.1 ปัญหาการเลือกและตดัสินใจผลิตผลิตภณัฑข์องกลุ่มธุรกิจชุมชน พบวา่
ส่วนมากประสบปัญหาในการเลือกและตั ดสินใจผลิตโดยขาดการวเิคราะห์ดา้นตลาดรองรับ 
รองลงมาคือปัญหาเลือกและตดัสินใจโดยขาดการวเิคราะห์วตัถุดิบในการผลิต และปัญหาเลือกและ
ตดัสินใจโดยขาดการวเิคราะห์ดา้นเงินทุนหมุนเวยีน 
     2.2 ปัญหากระบวนการแสวงหาความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ส่วนมากเป็นปัญหา
ขาดการแสวงหาความรู้ทกัษะการผลิตท่ีเพียงพอท าใหฝี้มือในการผลิตยงัไม่ไดม้าตรฐาน ตลาดแคบ 
ไม่แน่นอน และไดข้อ้มูลความรู้แต่ขาดความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง เป็นการลองผดิลองถูกในการผลิต 
     2.3 ปัญหาการใชแ้ละพฒันาความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ส่วนมากผูท้  างานกลุ่มไม่
สามารถใชแ้ละพฒันาค วามรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท าใหผู้ท้  างานยงัดอ้ยทกัษะฝีมือ  และความ
ช านาญในกระบวนการผลิต รองลงมาคือสมาชิกขาดความเสียสละ ความสามคัคีในการพฒันา
ความรู้กลุ่มร่วมกนั  และยงัไม่สามารถใชห้รือพฒันาความรู้ทางดา้นกระบวนการผลิตใหไ้ด้
มาตรฐาน 
     2.4 ปัญหากระบวนการถ่ายทอด ความรู้ใหแ้ก่สมาชิกกลุ่มของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
ส่วนมากกระบวนการถ่ายทอดความรู้ยงัไม่สามารถท าใหส้มาชิกจดจ า ปฏิบติัไดทุ้กคน และสมาชิก
ไม่ค่อยใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญัเท่าท่ีควรในการรับความรู้จากการถ่ายทอด ส่วนปัญหา
ดา้นกระบวนการการถ่ายทอดความรู้ใหก้บักลุ่มคนท่ีสน ใจของกลุ่มธุรกิจชุมชน  ส่วนมากมีปัญหา
การถ่ายทอดความรู้ไม่สามารถท าใหผู้เ้รียนน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัไดจ้ริง รองลงมาคือขาด
เคร่ืองมือส่ือในการอบรมท่ีเหมาะสม ผูอ้บรมไม่มีพื้นฐานความรู้ และขาดงบประมาณในการ
ถ่ายทอด 
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เทิดศกัด์ิ ค  าเหมง็ และคณะ (2551: ง-จ) ไดศึ้กษา การใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาความเขา้ใจของเกษตรกรในการใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทดสอบและขยายผลของการใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเหมาะสมกบัสภาพการผลิตในแต่ละพื้นท่ีและชุมชนของ กลุ่มเกษตรกร
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตอนบน 11 จงัหวดั ไดแ้ก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอด็ อุดรธานี 
หนองบวัล าภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2550  ถึง
เดือนพฤษภาคม 2551 ผลการด าเนินงานออกส ารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรผูท่ี้น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งส้ิน 127 ครัวเรือน จ านวน 26 ชุมชน ท่ีปลูกขา้ว
ผลิตผกัปลอดสารพิษ และเล้ียงสัตว ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล พบวา่ 
เกษตรกรท าการเกษตรโดยไม่มีการน าหลกัเกษตรทฤษฎีใหม่มาใชป้ระมาณร้อยละ 25 และ
เกษตรกรท าการเกษตร โดยมีการน าหลกัเกษตรทฤษฎีใหม่มาใชป้ระมาณร้อยละ 75 ควบคู่กบัการ
ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประมาณร้อยละ 65 เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากระดบัการศึกษา อาชีพ สภาพพื้นท่ีและชุมชน รูปแบบ
การเกษตรทฤษฎีใหม่น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแหล่งเรียนของเกษตรกรท่ีประสบ
ความส าเร็จ เกิดจากพื้นฐานความรู้และความคิดของเกษตรกร เช่น ครูนกัพฒันา เกษตรกรท่ีลงมือ
ปฏิบติัทดลองดว้ยตนเองและเกษตรกรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ท่ีถูกตอ้งจากองคก์รต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเครือข่ายต่างๆ อยูเ่สมอ การจดัประชุมสัมมนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรมและแผนชุมชนระดบักลุ่มจงัหวดัจ านวน 5 คร้ัง ในสถาบนัอุดมศึกษา
ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบวา่ เกษตรกรตวัอยา่งในโครงการวจิยัส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
ก าหนดแผนชุมชนและกิจกรรมกลุ่ม  สร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรท่ีท าการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ สนบัสนุนการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นชุมชนใหเ้พิ่มมากข้ึน การจดั
กิจกรรมการจดัการความรู้ระดบัชุมชนจ านวน 9 คร้ัง ใน 8 จงัหวดั คือ ร้อยเอด็ ขอนแก่น อุดรธานี 
หนองบวัล าภู หนองคาย สกลนคร  นครพนม และมุกด าหาร พบวา่ ชุมชนประสบปัญหาแตกต่าง
กนัข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ี ลกัษณะอาชีพ  และผูน้ าชุมชน ผลจากการจดัการความรู้ระดบัชุมชนของ
กลุ่มเกษตรกรน ามาทดสอบจ านวน  7 เร่ือง คือ การใชต้ะแกรงร่อนเพื่อคดัแยกเมล็ดขา้วกลอ้ง การ
เจาะน ้าบาดาลเพื่อการเกษตร การใชก้ระถางดินเผาครอบในก ารผลิตกุยช่ายขาว การแกไ้ขปัญหา
การขาดแคลนอาหารหยาบของโคพื้นเมือง การเล้ียงหมูหลุมเพื่อผลิตปุ๋ย การสร้างฐานการเรียนรู้
เร่ืองการผลิตปุ๋ยชีวภาพ และการเจาะน ้าบาดาลเพื่อปลูกผกัปลอดสารพิษ ซ่ึงเป็นชุดความรู้ท่ีเกิดจาก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของแต่ละชุมชน ท่ีสามารถช่วยแก้ ไขปัญหาและขยายจ านวนสมาชิกท่ีน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้การใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรในภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มีปัญหารูปแบบหลากหลายซ่ึงพบวา่  การน าเสนอผลงานวจิยัใน
ระดบัชุมชน การประชุมสัมมนาทางวชิาการ และบทความทางวชิาการท่ีเก่ียวกั บหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเพิ่มระดบัความเขา้ใจ สร้างภูมิคุม้กนัและสนบัสนุนใหมี้การน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นระบบการเกษตรมากข้ึน 

ธงชยั พาบุ (2552: บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษา รูปแบบการจดัการความรู้ธุรกิจสุดยอดหน่ึง
ต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์พบวา่ การจดัการความรู้สามารถสรุปออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) การก าหนดความรู้ 
การสร้างและการจดัหาความรู้ ในกระบวนการน้ีความรู้มาจากวฒันธรรมภูมิปัญญาและวถีิชีวติของ
ชุมชน อาศยักระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการมีส่วนร่วม ในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั กระบวนการและกิจกรรมท่ีใชส่้ วนมากเป็น การเล่าเร่ือง บอกต่อ สาธิต และฝึก
ปฏิบติั และความรู้ทางวชิาการสมยัใหม่เก่ียวกบัการบริหารจดัการธุรกิจ การพฒันาผลิตภณัฑ ์จาก
หน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนมาใหค้วามรู้เพิ่มเติม 2) การจดัเก็บความรู้ การเผยแพร่ความรู้ และการ
ใชค้วามรู้ ในกระบวนการน้ี ความรู้ ท่ีจดัเก็บจะเป็นความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมภูมิปัญญาและวถีิชีวติ
ชุมชน เป็นทกัษะท่ีถูกถ่ายทอดสั่งสมมาจากครอบครัวและเครือญาติ ฝังลึกในตวัคน การจดัเก็บใน
รูปของความรู้ชดัแจง้จึงมีนอ้ย ส่วนความรู้ทางวชิาการสมยัใหม่มีการจดัเก็บในรูปความรู้ชดัแจง้ 
เช่น เอกสารประกอบ การฝึกอบรม เอกสารรายงานการศึกษาวจิยัของบุคคลภายนอก เอกสาร
มาตรฐานและเอกสารเผยแพร่ มีการเผยแพร่ความรู้โดยอาศยักระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการมีส่วนร่วม ดว้ยการเล่าเร่ือง บอกต่อ สนทนา ประชุมช้ีแจง การฝึกอบรม การ
สาธิต การติดประกาศ การประชาสัมพนัธ์ผ่ านส่ือในทอ้งถ่ิน และการใชค้วามรู้ในกระบวนการ
ธุรกิจโดยเฉพาะการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์การตลาดและการกระจายสินคา้ ดว้ย การบอกต่อ 
ฝึกอบรม สาธิต ทดลองปฏิบติั ศึกษาดูงาน การร่วมแสดงสินคา้และจดัจ าหน่าย และ 3) การวดัผล
การจดัการความรู้  ด าเนินการในทุกขั้นตอนการผลิต โดย อาศยัเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑ ์ความพึง
พอใจของลูกคา้ การสั่งซ้ือซ ้ า ตรวจสอบจากบญัชีรายรับรายจ่าย บญัชีลูกคา้ บญัชีการสั่งซ้ือ สมุด
บนัทึก และรายงานการประชุม 
 นนัทป์พร สิทธิยา (2551: ง) ไดศึ้กษา การศึกษากระบวนการจดัการความรู้โดยชุมชน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง นิเวศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) การศึกษากระบวนการจดัการความรู้
โดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 2) ศึกษาปัจจยัส่งเสริมกระบวนการจดัการความรู้โดย
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยใชก้ารวจิยัเชิงคุณภาพในการศึกษา 2 ชุมชน คือ 
ชุมชนหนองแม่นา อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ และชุมชนแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่  ใชว้ธีิการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม และ
การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั ผลการวจิยัพบวา่ 1) การวเิคราะห์กระบวนการจดัการความรู้โดย



92 
 

ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การก าหนด/ระบุส่ิงท่ีตอ้งรู้ เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้แบบ
ไม่เป็นทางการ ส่วนใหญ่ความรู้ท่ีถูกก าหนดข้ึนมาเพื่อส่งเสริมการจดัการท่องเท่ียวมาจากวสิัยทศัน์
ของผูน้ า การแสวงหา /ไดม้าซ่ึงความรู้จากแหล่งธรรมชาติท่ีใชจ้ดัการท่องเท่ียว และการแสวงหา
ความรู้จากคนในพื้นท่ีท่ีอาศยัตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งหมู่บา้น ส่วนมากความรู้เก่าแก่จะมีอยูใ่นผูช้าย มีท่ี
ปรึกษาดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นผูใ้ห้ /น าข่าวสารในการอบรมมาแจง้ การขอความช่วยเหลือ
เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานในชุมชนอ่ืน  ความรู้ส่วนใหญ่สร้างข้ึนมาใชใ้หเ้ป็น ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังาน /การจดัการท่องเท่ียว การสร้างความรู้ท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กบัทรัพยากรธรรมชาติท่ี
ชุมชนมี การรวบรวมความรู้ท่ีไดรั้บจากภายนอกซ่ึงไดจ้ากการไปศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียน
ความรู้ประสบการณ์ วธีิการรวบรวม ใชก้ารพดูคุย การฟัง  แลว้น าส่ิงท่ีไดรั้ บมาใชป้รับปรุง การ
รวบรวมความรู้เขา้กบัการปฏิบติัโดยท่ีความรู้เดิมเป็นความรู้พื้นฐานท่ีมีในชุมชน การประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ ชุมชนยงัไม่มีการจดัใหเ้ป็นระบบท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน การจดัเก็บ
ความรู้ การเปล่ียนแปลงความรู้ท่ีปรากฏชดัแจง้ไปเป็นความรู้โด ยนยั  ชุมชนไม่มีการน ามาเก็บ
รวบรวมไวเ้ป็นรูปธรรมในลกัษณะของหนงัสือเผยแพร่ /หนงัสือเก่ียวกบัชุมชนโดยตรง การใช้
ความรู้ใหเ้ป็นประโยชน์เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพ เป็นทกัษะท่ีเกิดจากการใชชี้วติซ่ึง
ถือวา่เป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนภายใน และการน าความรู้ท่ีไดรั้ บเกิดจากหน่วยงาน /บุคคลภายนอกมา
ปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัการด าเนินการท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน  เป็นการน าความรู้ท่ีไดจ้าก
หน่วยงานภายนอกท่ีไดเ้รียนรู้แลว้น ามาใชใ้นการพฒันาหมู่บา้น การแบ่งปัน /การเผยแพร่ความรู้
ภายใน เป็นการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นผูใ้หญ่สู่รุ่นเ ยาวชน ดว้ยวธีิการเล่าและการปฏิบติัใหดู้เป็น
ตวัอยา่ง การเผยแพร่ความรู้ใหก้บัผูเ้ดินทางเขา้มาเท่ียวและเขา้มาศึกษาดูงาน  ลกัษณะเฉพาะ
กระบวนการจดัการความรู้โดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการเรียนรู้จากการ
ผลดัเปล่ียนหนา้ท่ีงาน /การแลกเปล่ียนประสบ การณ์ การเรียนรู้จากสัมพนัธภาพทางอาชีพทหาร
พราน การเรียนรู้การเช่ือมโยงความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชุมชน การสะสมทุน /งบประมาณของ
ชุมชนจากสหกรณ์ไฟฟ้าของหมู่บา้น การเรียนรู้โดยมีกลวธีิการส่ือสาร 2) ปัจจยัส่งเสริม
กระบวนการจดัการความรู้โดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการ ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น การส่ือสารท าความเขา้ใจ การปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์เป็นแนวราบ เน้ือหา
ความรู้จากการประกอบอาชีพเป็นเน้ือหาความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์การใชชี้วติ การพดูคุยกนัให้
มากท่ีสุด เคร่ืองกระจายเสียง การมีส่วน ร่วม และการใหค้วามร่วมมือจากชาวบา้น คน /บุคลากรใน
ชุมชนมีความรับผดิชอบร่วมกนัช่วยกนั และการมีผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ ซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจจากการ
คดัเลือกจากท่ีประชุมโดยการลงมติของชาวบา้น 



93 
 

พิชิตชยั แพง่ศรีสาร (2552: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา การจดัการความรู้เร่ืองเกษตรอิ นทรีย์
ของเครือข่ายเกษตรกรในจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ การจดัการความรู้เร่ืองเกษตรอินทรียน์ั้นเครือข่าย
เกษตรกรมีขั้นตอนคือ 1) การสร้างความรู้โดยศึกษาจากเอกสาร การอบรมสัมมนา การฝึกปฏิบติั
จากแปลงสาธิต และการศึกษาดูงาน 2) การถ่ายทอดและการแลกเปล่ียนความรู้ โดยการจดั เวที
ถ่ายทอดแลกเปล่ียน การปรึกษาหารือกนัและการสนทนากนัเป็นกลุ่ม 3) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
เกษตรกรในระดบัครัวเรือนมีการประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองเกษตรอินทรียเ์พียงบางส่วน กล่าวคือมีการ
แบ่งพื้นท่ีท าการเกษตรอินทรียส่์วนหน่ึง และเกษตรแบบดั้งเดิมโดยการใชส้ารเคมีส่ว นหน่ึงมี
จ านวนมากท่ีสุด  รองลงมาคือครัวเรือนท่ีใชแ้บบผสม กล่าวคือไม่มีการแบ่งพื้นท่ีใชท้ั้งสารเคมีและ
อินทรียวตัถุ ล าดบัต่อมาคือครัวเรือนท่ีท าเกษตรอินทรียท์ั้งหมด และกลุ่มสุดทา้ยไม่มีการ
ประยกุตใ์ชเ้ลยมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 

พิติรัตน์ วงศสุ์ทินวฒันา  (2552: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา ปัญหาของการจดัการความรู้ดา้น
การเกษตรใหก้บัเกษตรกร พบวา่ปัญหาของการจดัการความรู้ท่ีเกิดจากองคป์ระกอบของการจดัการ
ความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ย คน เทคโนโลย ีความรู้ และการจดัการ พบวา่ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก
องคป์ระกอบดา้นคน โดยพบวา่ผูเ้ก่ียวขอ้งขาดวฒันธรรมแห่ งการเรียนรู้ ปัญหาในส่วนของ
เทคโนโลย ีพบวา่รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไม่ค่อยใหก้ารสนบัสนุนมากนกั ปัญหาของ
องคป์ระกอบดา้นความรู้ พบวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการวจิยั รวม
ไปถึงการปรับปรุงความรู้ท่ีอยูใ่นระบบฐานขอ้มูล และปัญหาองคป์ระก อบดา้นการจดัการ พบวา่
การจดัการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ส่งผลให้ การจดัการความรู้ ยงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จ  ส่วนปัญหาของการจดัการความรู้ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจดัการความรู้ พบวา่เกษตรกร
ประสบปัญหาส าคญัในขั้นการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ เน่ืองจากไม่มัน่ใจในผลท่ีจะเกิดข้ึน 

รัตนา แสงสวา่ง  (2549: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา ชุดโครงการวจิยัพฒันาหอ้งสมุดมีชีวติ : 
การจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภาคอีสานตอนบน  พบวา่  ดา้นการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
จ าแนกตามประเภทของภูมิปัญญา  ได ้4 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นอุตสาหกรรมและหตัถกรร ม ไดแ้ก่ เร่ือง
การท าหนา้กากผตีาโขน  ปลาร้าขา้มปี  และเคร่ืองป้ันดินเผา  2) ดา้นการแพทยแ์ผนไทย  ไดแ้ก่ เร่ือง
ผกัคอนแคน  และสมุนไพรลูกประคบ  3) ดา้นปรัชญา  ศาสนา และประเพณี  ไดแ้ก่ เร่ือง การสู่ขวญั
ของชาวอีสาน  และ 4) ดา้นโภชนาการ  ไดแ้ก่ เร่ืองปลาร้าขา้มปี  และผกัคอนแคน ดา้นรูปแบบการ
ถ่ายทอด   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  พบวา่  ช่องทางการส่ือสารในการถ่ายทอดองคค์วามรู้มากท่ีสุด  คือ 
บุคคล และชุมชน  รองลงมา  คือ ครอบครัว  กลุ่ม ผูสื้บสันดาน  ผูน้ า ผูน้  ากลุ่มยอ่ย เครือข่ายองคก์ร
ของรัฐ พระ นกัเรียน พราหมณ์ และองคก์รเอกชน ตามล าดบั วธีิการการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ท่ีใชม้ากท่ีสุด คือ การสอน (การบอก- การสาธิต-การปฏิบติั) รองลงมา  คือ การสอบถาม  การสังเกต  
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การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การอบรมสัมมนา การคน้ควา้จากเอกสาร  ส่ือภาษาไทย
และส่ือต่างประเทศ  และการศึกษาดูงาน  ตามล าดบั ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีการถ่ายทอดมากท่ีสุด  คือ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองปลาร้าขา้มปี  ประเภทของส่ือท่ีใช้ มากท่ีสุดในการเผยแพร่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
คือ ส่ือนิทรรศการ  รองลงมาคือ  ส่ืออินเทอร์เน็ต  ชุดการเรียนรู้  ส่ือวฒันธรรมประเพณี  ซีดีรอม 
โทรทศัน์ วทิยุ วารสาร ฐานขอ้มูล  การแสดงผลิตภณัฑ์ ดาวเทียม  โปสเตอร์  แผน่พบั บทเพลง และ
ส่ือหมอล า  ตามล าดบั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีใชส่ื้อในการเผยแพร่องคค์วามรู้มากท่ีสุด  คือ ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเร่ืองการท า หนา้กากผตีาโขน  รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมี  8 รูปแบบ รูปแบบท่ี
ใชม้ากท่ีสุด  คือ การถ่ายทอดผ่ านบุคคล  รองลงมา  คือ การถ่ายทอดผา่นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน  การ
ถ่ายทอดผา่นแหล่งเรียนรู้ทอ้งถ่ิน  การถ่ายทอดผา่นส่ือ  การถ่ายทอดผา่นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การ
ถ่ายทอดผา่นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน  การถ่ายทอดผา่นหน่วยงานของรัฐ  และการถ่ายทอดผา่น
บทเพลงทอ้งถ่ิน  ตามล า ดบั ดา้นผลผ ลิตของกระบวนการจดัการความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  อนั
น าไปสู่การยกระดบัความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์  ซ่ึงน าไปสู่การไดม้าซ่ึงรายไดจ้ากการขาย  โดย
ประยกุตเ์ป็นรูปแบบสัญลกัษณ์  ผา้และเคร่ืองแต่งกาย  ประเภทเคร่ืองใช้  เคร่ืองประดบั  ประเภท
ศิลปะประดิษฐแ์ละของท่ีระลึก ประเภทอาหาร และประเภทสมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหารและยา  จ าแนก
ขายตามประเภทสินคา้  OTOP การพฒันาผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นนวตักรรมใหม่เพื่อสร้างสรรค์ และการ
พฒันาเพื่อเพิ่มมูลค่า ภูมิปัญญาพิธีสู่ขวญัของชาวอีสานเป็นภูมิปัญญาไทย  ในการสร้างก าลงัใจหรือ
จิตวญิญาณใหผู้ค้นในสังคม 

สุจินต ์สิมารักษ ์และคณะ (2549: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษา โครงการวจิยั : พฒันากลไกการ
จดัการความรู้เพื่อพฒันาทอ้งถ่ินระดบัต าบล- อ าเภอ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาพลงัทอ้งถ่ินและ
น ามาใชเ้ป็นกลไกการจดัการความรู้ของทอ้งถ่ิน เพื่อศึกษาการฟ้ืนและการใชพ้ลงัทอ้งถ่ินในการ
เรียนรู้ตาม วถีิธรรมชาติของชุมชนและสร้างเคร่ืองมือการจดัการความรู้โดยคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
ผา่นงานวจิยัเชิงปฏิบติัการของแต่ละทอ้งถ่ิน เพื่อสังเคราะห์บทเรียนองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยั
และกระบวนการสร้างกลไกการจดัการความรู้เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน รวมถึงเพื่อศึกษาแนวทางการ
สร้างคว ามร่วมมือของหน่วยงานท่ีเขา้มาสนบัสนุนการพฒันาพื้นท่ี การวจิยัน้ีใชก้ารวจิยัจาก
ภาคสนามท่ีใชว้ธีิการศึกษาเชิงคุณภาพ และใชห้ลกัการวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม  ใชว้ธีิการ
รวบรวมขอ้มูลหลายๆ รูปแบบ ไดแ้ก่ การร่วมเรียนรู้กบัชาวบา้นในพื้นท่ีวจิยั การสร้าง
ความสัมพนัธ์ การสังเกต  สัมภาษณ์ และการวเิคราะห์ เนน้การมีส่วนร่วมของชาวบา้นในพื้นท่ีวจิยั 
น ากิจกรรมมาใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของชุมชนอยา่งยดืหยุน่และเป็น
พลวตั ในพื้นท่ีเป้าหมาย 3 อ าเภอของจงัหวดัขอนแก่น ไดแ้ก่ อ าเภอภูเวยีง อ าเภอหนองเรือ และ
อ าเภอภูผาม่าน พบวา่ พลงัทอ้งถ่ินส่วนหน่ึงยงัคงเป็นศกัยภาพในทอ้งถ่ินและอีกส่วนหน่ึงเป็นพลงั



95 
 

ท่ีเคล่ือนไหวอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  เป็นพลงัส าคญัท่ีร้อยรัดชุมชนทอ้งถ่ินเอาไวไ้ด ้ ท าใหค้นในชุมชน
ทอ้งถ่ินนั้นอยูร่อดและสามารถจดัการตวัเองได ้พลงัทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 4 ฐานท่ีส าคญัคือ 1) ฐาน
ทรัพยากร เป็นจุดเร่ิมตน้ของการผลิตความรู้ สร้างระบบคุณค่าและความเช่ือ รวมไปถึงการสร้าง
เครือข่ายทางสังคม 2) เครือข่ายทางสังคม เป็นพลงัท่ียดึโยงชาวบา้นในชุมชนทอ้งถ่ินเอาไวด้ว้ยกนั
เป็นเครือข่าย เช่น การเป็นเครือญาติ  การมีระบบความเช่ือร่วมกนั การมีวฒันธรรมร่วมกนั เป็นตน้ 
ส่วนชุมชนท่ีเป็นคนอพยพมาจากพื้นท่ีอ่ืน จะเป็นเครือข่ายท่ีค่อนขา้งเป็นทางการท่ีผกูโยงกบั
ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และอ านาจการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 3) ระบบความรู้ ในพื้นท่ี
วจิยัส่วนใหญ่เป็นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization: Tacit to Tacit) มกัจะเป็นการ
ถ่ายทอดแบบไม่ไดต้ั้งใจ แต่เป็นเพราะการไดรู้้ ไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดส้ัมผสั แลว้ซึมซบัเอาความรู้
เหล่านั้นไวใ้นตวัเอง จากนั้นก็ใชว้ธีิการเดียวกนัถ่ายทอดไ ปสู่คนรุ่นต่อไป การใช้ กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคม เป็นวธีิการจดัการความรู้ท่ีทรงพลั งท่ีสุดและสอดคลอ้งกบัวถีิการด ารงชีวติของ
ชุมชนทอ้งถ่ิน 4) ระบบคุณค่าและความเช่ือ เป็นเคร่ืองร้อยรัดใหชุ้มชนทอ้งถ่ินสามารถด ารงอยูไ่ด ้ 
และท าหนา้ท่ีก ากบัพฤติกรรมของคนในชุมชนใหอ้ยูใ่นครรลอง แสดงออกมาในรูปของวฒันธรรม 
บุญประเพณี ความเช่ือ และพิธีกรรมต่างๆ พลงัท้ องถ่ินทั้ง 4 ฐานลว้นมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยง
ระหวา่งกนั จนบางคร้ังไม่สามารถแยกไดช้ดัเจนวา่พลงัทอ้งถ่ินนั้นอยูใ่นฐานใด ความเขม้แขง็ของ
พลงัทอ้งถ่ินในฐานหน่ึงก็มกัจะส่งผลใหพ้ลงัทอ้งถ่ินในฐานอ่ืนๆ เขม้แขง็ตามไปดว้ย ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้พลงัทอ้งถ่ินใดฐานใดฐานหน่ึงอ่ อนแอ ก็มกัจะส่งผลใหพ้ลงัทอ้งถ่ินฐานอ่ืนๆ 
อ่อนแอตามไปดว้ยเช่นกนั การเพิ่มทกัษะและขยายจ านวนวทิยากรกระบวนการ เพื่อเป็นกลไกการ
จดัการความรู้ของชุมชนทอ้งถ่ินในระยะ 4 เดือนแรกไดพ้ฒันาวทิยากรกระบวนการจ านวน 21 คน 
ซ่ึงคดัเลือกมาจากผูน้ าชุมชนและเจา้หนา้ท่ีของสมาชิกใน ภาคีความร่วมมือวจิยัและพฒันาเกษตร
ย ัง่ยนืจงัหวดัขอนแก่น ในระยะท่ี 2 ไดข้ยายจ านวนวทิยากรกระบวนการ คดัเลือกโดยวทิยากร
กระบวนการชุดเดิมชกัชวนกลุ่มเพื่อน ญาติ ผูน้  าในชุมชนคนรุ่นใหม่ จ  านวน 49 คน การเพิ่มทกัษะ
ของวทิยากรกระบวนการ ในระยะน้ีไดป้รับเป็นการเรียนรู้และจั ดกระบวนการเรียนรู้ใหก้บัชุมชน
ทอ้งถ่ินของตนเอง โดยการฟ้ืนฟูและใชพ้ลงัฟ้ืนฟูทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การ
พฒันาชีวติแบบองคร์วม แบ่งเป็น 1) กระบวนการเรียนรู้เพื่อฟ้ืนฟูพลงัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์
ทอ้งถ่ิน วฒันธรรมทอ้งถ่ิน วฒันธรรมชุมชน เช่น บุญประเพณี เปิงบา้น ความสัมพนัธ์แนวราบ 2)  
การจดักระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทกัษะและสร้างความต่อเน่ืองในการเรียนรู้ใหก้บัวทิยากร
กระบวนการ โดยใชเ้คร่ืองมือท่ีหลากหลายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก เคร่ืองมือเชิง
กระบวนการ ไดแ้ก่ การประชุม การฝึกอบรมเพื่ อพฒันาความรู้ภายในตนเอง เช่น ภาวะผูน้ า และ
การฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ภายนอกตนเอง เช่น การท าปุ๋ยชีวภาพ การศึกษาดูงาน การทดลอง
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ปฏิบติัจริงหรือการใชกิ้จกรรมผา่นประสบการณ์ การเขา้ร่วมประชุมและกิจกรรมขององคก์ร /กลุ่ม
อ่ืน ประเภทท่ีสอง เคร่ืองมือเชิงเทคโนโลยกีารจดัการและการปฏิบติัจริง (กิจกรรม) ไดน้ าเสนอการ
เปล่ียนแปลงของวทิยากรกระบวนการท่ามกลางการท างานภายใตก้ารปฏิบติัจริง ไดแ้ก่ 
 1. ร้านคา้ชุมชน ตลาดชุมชน และการจดัการตลาดเน้ือหมู การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
น าไปสู่การลดรายจ่าย คนทุกกลุ่มในชุมชนมีพื้นท่ีปะทะสังสรรค ์สร้ างผูน้ ารุ่นใหม่ เป็นจุดเร่ิมตน้
ของกลุ่มอ่ืนๆ ในชุมชน 
 2. ปุ๋ยชีวภาพและเคร่ืองมืออดัเมด็ปุ๋ยชีวภาพ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน าไปสู่การ
พึ่งตนเอง และความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างเทคโนโลยรีะดบักลางท่ีเหมาะสม  เห็นความส าคญั
ของการหา สร้าง และใชค้วามรู้ 

3. นาขา้วปลอดสารพิษและพนัธ์ุขา้วพื้นเมือง ป่าชุมชน และพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น  การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน าไปสู่การตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การ
พึ่งตนเอง ขยายแนวคิดสู่กลุ่มคนในชุมชนได ้และเกิดการพฒันาผูน้ า 
 4. กลุ่มแม่บา้น การเปล่ียนแปลงท าใหแ้ม่บา้นเช่ือมัน่ตนเอง มีโอกาสและพื้นท่ีท างาน
ส่วนรวมมากข้ึน 
 5. กลุ่มเยาวชน การเปล่ียนแปลงท าใหเ้ขาใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ คิดวเิคราะห์อยา่ง
เป็นระบบและมีเคร่ืองมือในการเรียนรู้ไดดี้ข้ึน มีส านึกรักชุมชนบา้นเกิด 

6. การออมทรัพยร์ะดบักลุ่มและเครือข่าย การเปล่ียนแปลงท าใหว้ทิยากรกระบวนการ
และชุมชน เห็นความส าคญัของการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบอยา่งเช่ือมโยงและสร้างผูน้ ารุ่นใหม่ 

7. วจิยัไทบา้น การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท าใหเ้ห็นความส าคญัของการหา สร้าง  และ
ใชค้วามรู้ มีการคิด วเิคราะห์ วางแผน ลงมือท า และบนัทึกอยา่งเป็นระบบ  
 อุทยัวรรณ  ภู่เทศ  (2551: 66-67) ไดศึ้กษา กระบวนการจดัการความรู้ในการปรับ  
เปล่ียนพฤติกรรมการใชส้ารเคมีในการเพาะปลูกของเกษตรกร  บา้นหนองแอก  ต าบลหนองหมอ้ 

อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค์  พบวา่ การจดัการความรู้ของเกษตรกร  ประกอบดว้ย 1) การสร้าง
และจดัหาความรู้  การเรียนรู้ของเกษต รกรเกิดจากการรับรู้ภายนอก  และน าความรู้นั้นมาปฏิบติัจริง
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ระหวา่งท่ีไดมี้การปฏิบติั  เกษตรกรมีความตระหนกัถึงความส าคญัของการ
เรียนรู้ทั้งในอดีตท่ีมีการซึมซบัความรู้จากการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ  รวมถึงมี
กระบวนการคิดวเิคราะห์เพื่อแกไ้ข ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  เห็นไดจ้ากการเรียนรู้ในอดีตท่ีใชห้ลกัการ
ถ่ายทอดความรู้ในลกัษณะการบอกใหจ้ า  ท าใหดู้ อยูใ่หเ้ห็น  ความรู้ต่างๆ  มิไดมี้การตราเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  ดงันั้นผูเ้รียนตอ้งมีความอดทน  ช่างสังเกต  ช่างซกัถาม  อยูต่ลอดเวลา  และกระท าซ ้ า
เพื่อใหเ้กิดความช านาญในเ ร่ืองนั้นๆ  การเช่ือมโยงความรู้ภายนอกเขา้กบัภูมิ ปัญญาดั้งเดิมของ
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ชุมชน 2) การประยกุตใ์ชค้วามรู้  การเรียนรู้ของเกษตรกรเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง  
ดงันั้น เพื่อเป็นบทพิสูจน์ความรู้ใหม่ท่ีเขา้มาจะสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  จึงมีการทดลองปฏิบติั
ร่วมกนั และเพื่อการเปรียบเทียบใหไ้ดท้ราบผลท่ีชดัเจนในแปลงทดลองจ านวน  2 แปลง และพบวา่
การเรียนรู้จากแปลงนาท่ีด าเนินการร่วมกนัของสมาชิก  ประสบความส าเร็จ ชดัเจนกวา่แปลงใน
ระดบัปัจเจกบุคคล  เพราะมีเง่ือนไขในเร่ืองของจ านวนแรงงาน  และท่ีส าคญัคือสมาชิกทุกคนลว้น
แต่มีแนวความคิดในทางเดียวกนั ต่างจากการด าเนินกิจกรรมของแปลงปัจเจก บุคคล 3) การกระจาย
ความรู้ เพื่อใหก้ารจดัการความรู้ปรากฏรูปธรรมท่ีชดัเจนประกอบกบัการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีแลว้  
การจดัแหล่งเรียนรู้ในเชิงปฏิบติัก็มีความส าคญัไม่ยิง่หยอ่น  ซ่ึงเกษตรกรไดจ้ดัแหล่งเรียนรู้ออกเป็น  
2 ส่วนคือ การบรรยายโดยวทิยากร  และการจดัท าแปลงสาธิต  4) การจดัเก็บความรู้  การเรียนรู้ของ
เกษตรกรเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริงถึงแมจ้ะเป็นการรับความรู้จากภายนอกก็ตาม  แต่
เม่ือน ามาสู่การปฏิบติัจริงร่วมกนัก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ข้ึน  ซ่ึงความรู้ท่ีไดรั้บนั้นเป็ นความรู้ใน
ลกัษณะของความรู้ท่ีฝังอยูใ่นบุคคล  และในระหวา่งการปฏิบติังานร่วมกนัยงัก่อใหเ้กิดความรู้ท่ี
สอดแทรกหรือเกิดข้ึนในระหวา่งการท างาน  (Embedded Knowledge) ซ่ึงความรู้ทั้ง  2 ประเภท มิได้
มีการจดัเก็บเป็นระบบเอกสาร  ซ่ึงยากแก่การเขา้ถึงความรู้นั้น  กระทัง่เม่ือมีการด าเนินกิจกรรมซ ้ าๆ  
จึงจะท าใหค้วามรู้นั้นเปิดเผย และบุคคลอ่ืนจึงจะสามารถเขา้ถึงได ้
 
งานวจัิยต่างประเทศ 

Dawoe et al. (2012) ไดศึ้กษา  การส ารวจความรู้พื้นบา้นของเกษตรกรและการรับรู้
และการจดัการ ความอุดมสมบูรณ์ของดินใน เขตอาชนัติของประเทศ กานา  พบวา่ ความรู้พื้นบา้น
เก่ียวกบัดินของเกษตรกรไม่มีความสัมพนัธ์กบัอายุ  ท่ีอยู ่หรือเพศ แต่ความรู้และการรับรู้ของความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการสังเกตพืชและลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัดินคือ  สีของดิน 
พืช การ อุม้น ้า  ความแขง็ของดิน ความยากในการท างาน ท่ีเก่ียวกบั ดิน ชนิดและความหลากหลาย
ของวชัพืช  สีของใบและอาการ ท่ีสังเกตในพืช  อตัราการเจริญเติบโต พืช การ มีอยู่ และความ
หลากหลายของสัตวใ์นดิน แต่กระนั้นก็ตอ้งสอดคลอ้งกับการประเมินความอุดมสมบูรณ์หรือความ
ไม่อุดมสมบูรณ์ ของดินตามหลกั ทางวทิยาศาสตร์ ดว้ย ซ่ึงความ อุดมสมบูรณ์ ของดินจะตอ้งมีธา ตุ
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปตสัเซ่ียม (K) ในระดบัสูง รวมถึงอินทรียวตัถุดว้ย  

Kao (2005: 100-102) ไดศึ้กษา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการบริหารผูน้ าชาว
ไตห้วนัและการปฏิบติัการจดัการความรู้ในบริษทัท่ีตั้งอยูใ่น ประเทศ จีน เป็นการศึกษาเพื่อวดั
รูปแบบการบริหารผูน้ า กบัการปฏิบติัการจดัการความรู้  โดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงแบ่งผูบ้ริหารตาม
พฤติกรรมในการบริหารท่ีรวมถึงการพิจารณาแต่งตั้ง  การเล่าเร่ือง  การขาย  การมีส่วนร่วมและการ
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แต่งตั้งตวัแทน  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งเป็นเพศ  อายุ ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์
ในการท างาน  การด ารงต าแหน่งในบริษทัในปัจจุบนั  และระยะเวลาในการเป็นผูน้ าตั้งแต่อดีต  ผล
การศึกษา  พบวา่  มีความสัมพนัธ์ทางบวกระหวา่งรูปแบบการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารกบัการ
ปฏิบติัการจดัการความรู้  และระหวา่งรูปแบบการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารกบัตวัแปรท่ีศึกษา  รวมทั้ง
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส า คญัในกลุ่มผูน้ ารูปแบบต่างๆ  และจ านวนปีท่ีเป็นผูน้ าในบริษทักบัการ
ปฏิบติัการจดัการความรู้และเป็นนกัขายท่ีมีการน าการจดัการความรู้มาใชสู้ง 

Keyser (2004: 116-119) ไดศึ้กษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้และผลการ
ปฏิบติังานของลูกจา้งบริษทัไฟฟ้ารัฐเทนเนสซ่ี  เป็นการศึกษาเพื่อวเิคราะห์และเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของการจดัการความรู้ในองคก์รและผลงานของลูกจา้ง  จ านวน 1,870 
คน ซ่ึงเดิมการจดัการความรู้มุ่งเนน้การรับรู้ของผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูง  การศึกษาน้ีจึงมุ่ง
ไปท่ีกลุ่มพนกังานระดบัล่างซ่ึงมีการศึกษาไม่ สูง ผลการศึกษาพบวา่  มีความสัมพนัธ์ในเชิงบวก
ระหวา่งการจดัการความรู้และผลการปฏิบติังานของลูกจา้ง  และยงัมีความแตกต่างในการรับรู้และ
เขา้ใจเร่ืองการจดัการความรู้ระหวา่งลูกจา้งกลุ่มต่างๆ ในองคก์ร 

Yang et al. (2008) ไดศึ้กษา ผลของการฝึกอบรมในการจดัการความรู้และทั กษะการ
จดัการศตัรูพืชของเกษตรกรปลูกผกัรายยอ่ย พบวา่ผลของโรงเรียนเกษตรกรท าสวน (Farmer 

Field School) และการฝึกอบรม (การบรรยายในหอ้งเรียน ) ในการจดัการความรู้และทกัษะการ
จดัการศตัรูพืช โดยศึกษากบัเกษตรกรปลูกผกัรายยอ่ยในมณฑลยนูนาน  ประเทศจีน ระหวา่งปี 
2003- 2007 พบวา่ มีนยัส าคญัของการไดรั้บความรู้เก่ียวกบัศตัรูผกั ศตัรูธรรมชาติ แมลงและ
นิเวศวทิยาของโรค และการจดัการศตัรูพืชระหวา่งเกษตรกรในโรงเรียนเกษตรกรท าสวน แต่ไม่มี
นยัส าคญัในการยกระดบัหรือพฒันาความรู้ของเกษตรกรท่ีผา่นการฝึกอบรมแลว้   

Wijetunge (2012: 212-223) ไดศึ้กษา การเล่าเร่ืองขององคก์รในการถ่ายโอนความรู้ฝัง
ลึก: กรณีศึกษามหาวทิยาลยัศรีลงักาน  พบวา่  การเล่าเร่ืองขององคก์ร  (หอ้งสมุด ) เพื่อใช้เป็น
กระบวนการถ่ายโอนความรู้มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกเร่ืองท่ีน่าท่ึง  (Story Eliciting) 
ขั้นตอนท่ี 2 ความเก่ียวข้องหรือท่ีมาของเร่ืองท่ีเล่า (Relating of Stories) ขั้นตอนท่ี 3 การจดบนัทึก 
(Note Taking) ขั้นตอนท่ี  4 การเขียนเร่ืองราวใหส้มบูรณ์ (Constructing the Complete Story) 
ขั้นตอนท่ี 5 การทบทวนเน้ือหาโดยผูเ้ล่า  (Reviewing) ขั้นตอนท่ี 6 การเพิ่มเติมเน้ือหา (Adding the 
Completed Stories to the Catalogue) ซ่ึงรูปแบบการถ่ายโอนความรู้โดยการเล่าเร่ือง นกัวจิยัอ่ืนๆ 
สามารถน าไปใช้ได ้และความรู้ฝังลึกท่ีถูกถ่ายโอนผา่นการเล่าเร่ืองจะข้ึนอยูก่บัระดบัความ ลบัของ
เน้ือหาดว้ย ดงันั้นเน้ือหาทั้งหมดอาจจะไม่ไดถู้กบนัทึกไวข้ณะท่ี เล่าเ ร่ือง นอกจากน้ี การถ่ายโอน
ความรู้ “เร่ืองราวของการท างาน” พนกังานสามารถน าความรู้มาใชป้ระโยชน์ได ้ 
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Lwoga et al. (2010: 174-185) ไดศึ้กษา  การจดัการภูมิปัญญาพื้นบา้นเพื่อการ
พฒันาการเกษตรท่ีย ัง่ยนืในประเทศก าลงัพฒันา : วธีิการจดัการความรู้ในบริบททางสังคม  ผล
การศึก ษาพบวา่  การแสวงหา และแลกเปล่ียน ความรู้พื้นบา้น  จะอยู่ ภายในเครือข่ายขนาดเล็ก  
อ่อนแอ และเป็นเครือข่ายตามธรรมชาติ  และดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหเ้กิดการ สูญเสียความรู้ เหล่าน้ีท าให้
เกิดความ แตกต่างกนัในการ แสวงหาความรู้พื้นบา้นดา้นการเกษตร  ทั้งความแตกต่างของแหล่ง
ความรู้ และความแตกต่าง ระหวา่งเพศ  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร วฒันธรรม ความ
เช่ือมัน่ และสภาพของอิทธิพลการแลกเปล่ียนและเผยแพร่ความรู้พื้นบา้น ในชุมชน  นอกจากน้ี 
รูปแบบการจดัการความรู้ สามารถใช้ เพื่อการจดัการและบูรณาการ ความรู้พื้นบา้นเขา้กบั กบัระบบ
การจดัการความรู้อ่ืนๆ  และความแตกต่าง  (เช่น เพศ แหล่งความรู้  วฒันธรรม โครงสร้างพื้นฐาน ) 
ดงันั้น ผลสรุปจาก งานวจิยัน้ีได้ แนะน าให้ประยกุตใ์ชก้าร จดัการความรู้ ส าหรับการจดัการ ความรู้
พื้นบา้นและบูรณาการกบัระบบความรู้อ่ืนๆ เพื่อการพฒันาการเกษตรในประเทศก าลงัพฒันา  เช่น 
แทนซาเนีย 

จากงานวิจยัขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่การจดัการความรู้มีผลต่อความส าเร็จของการ
ปฏิบติังาน โดยบุคคลหรือองคก์ร มีการแสวงหาความรู้จากเอกสาร ต่างๆ การฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน ส่วนใหญ่จดัเก็บความรู้โดยการจดจ าในตวับุคคล มีการ น าความรู้ท่ีไดรั้บมาใชใ้นการ
ปฏิบติังาน ดว้ยวธีิการทดลองปฏิบติั การท าซ ้ า มี การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นกระบวนการทางสังคม 
กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วม  การเล่าเร่ือง การบอกต่อ การสนทนา ก ารประชุม การฝึกอบรม 
การสอน ทั้งน้ีมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูน้  ากลุ่ม ผูน้ าองคก์ร สมาชิกลุ่ม สมาชิกในองคก์ร คนนอก
ชุมชน ความรู้  เทคโนโลยี  งบประมาณ และ หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ส่วนปัญหาท่ีพบ
คือ การจดัเก็บความรู้ชดัแจง้ เช่น เอกสาร หนงัสือ ส่วนใหญ่มีการจดัเก็บท่ียงัไม่เป็นระบบ 

 



 
 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 
    การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในลกัษณะ

วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ท่ีมุ่งศึกษา การจดัการความรู้ของเกษตรกรในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีวธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดก้  าหนดวธีิด าเนินการวจิยั เป็น  6 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา เอกสาร เป็นการศึกษาเอกสารและงานวจิยั (Documentary 

Studies) เก่ียวกบัแนวคิดทฤษฎีการจดัการความรู้ เพื่อก าหนดเป็นกรอบการวจิยัวา่กระบวนการ
จดัการความรู้ในสภาพปัจจุบนัเป็นอยา่งไร    

ขั้นตอนท่ี 2 การส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Pre-survey) ผูว้จิยัไดล้งพื้นท่ีเพื่อศึกษาขอ้มูล
เบ้ืองตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงและความเขา้ใจกลุ่มเกษตรกร  ส าหรับก าหนดแนวค าถามเก่ียวกบัการ
จดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรท านา คือ  กลุ่มเกษตรกรท านาตน้
ผึ้ง เลขท่ี 24 หมู่ 7 ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร และกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นแร่ 
เลขท่ี 10 หมู่ 1 ต าบลแร่  อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ซ่ึงมีประเด็นในการสัมภาษณ์ คือ ขอ้มูล
ทัว่ไปของกลุ่ม แนวคิดการจดัตั้งกลุ่ม โครงสร้างการบริหารงาน ทุน กิจกรรม ปัจจยัและเง่ือนไข
ของความส าเร็จ ปัญหา ความรู้เก่ียวกบั การท านา และสภาพการจดัการความรู้  ซ่ึงมีประเด็นในการ
สัมภาษณ์  คือ  การแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้  การจดัเก็บความรู้  การใช้ความรู้  และการ
แลกเปล่ียนความรู้  ส่วนกลุ่มเกษตรกร ท าสวนยางพารา คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราบา้นไผ ่ 
หมู่ 10 อ าเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร และกลุ่มเกษตรท าสวนยางพาราบา้นแร่ เลขท่ี 118/1 หมู่  
14 ต าบลแร่ อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ซ่ึงมีประเด็นในการสัมภาษณ์ คือ ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม 
แนวคิดการจดัตั้งกลุ่ม โครงสร้า งการบริหารงาน ทุน กิจกรรม ปัจจยัและเง่ือนไขของความส าเร็จ 
ปัญหา ความรู้เก่ียวกบัการท าสวนยางพารา และสภาพ การจดัการความรู้ ซ่ึง มีประเด็นในการ
สัมภาษณ์คือ การแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้  การจดั เก็บความรู้  การใช้ความรู้  และการ
แลกเปล่ียนความรู้     

100 
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ขั้นตอนท่ี 3 การสร้างเคร่ืองมือวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ ประเด็นการสนทนา
กลุ่มและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยน าผลจากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้  และการศึกษา
เอกสาร  งานวจิยั แนวคิดทฤษฎี ต่างๆ มาก าหนดเป็นกรอบในการสร้างเคร่ืองมือวจิยั ซ่ึงมีขั้นตอน
ดงัน้ี 

      3.1 ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้  
       3.2 ก าหนดหวัขอ้หลกัและ หวัขอ้ยอ่ยของ เคร่ืองมือวจิยั  เพื่อช่วยในการสร้าง
เคร่ืองมือวจิยัใหค้รอบคลุม มีรายละเอียดในเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาครบถว้น  
       3.3 การสร้างเคร่ืองมือวจิยั โดยจดัท า เป็นฉบบัร่างแลว้น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
เพื่อตรวจสอบแกไ้ขดา้นเน้ือหาและภาษา  

      3.4 การตรวจสอบคุณภาพ เคร่ืองมือวจิยั โดยการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา ด้วยผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน คือ รองศาสตราจารย ์ดร .นยันา อรรจนาทร รองศาสตราจารย์     
สมประสงค ์น่วมบุญลื อ ดร.วณิะโรจน์ ทรัพยส่์งสุข ดร.สุดารัตน์ สกุลคู และ ผูช่้วยศาสตราจารย์  
ดร.ธงชยั พาบุ จากนั้นน าเคร่ืองมือวจิยัมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ  
        3.5 การทดลองใช้ เคร่ืองมือวจิยั (Try-out) กบักลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
แต่มีลกัษณะคล้ ายกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรท านาหนองหวา้ หมู่ 4 ต าบล
หนองหวา้ อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู และกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราหนองบวับาน
พฒันา หมู่ 1 ต าบลหนองบวับาน อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี   

3.6 การวเิคราะห์และปรับปรุง เคร่ืองมือวจิยั น า เคร่ืองมือวจิยั ท่ีทดลองใช้แลว้ มา
วเิคราะห์เน้ือหาและปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงจากการทดลองใชเ้คร่ืองมือวจิยั พบวา่ สภาพการจดัการ
ความรู้ของเกษตรกรมีการประเมินความรู้ดว้ย จึงไดเ้พิ่ม ประเด็น “การประเมินความรู้ ” จากนั้น
เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์อีกคร้ัง 

3.7 จดัท าเป็นเคร่ืองมือวจิยัฉบบัจริง เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการวจิยั โดยใชเ้ทคนิค การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) และ

การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interviews)  ซ่ึงมีประเด็นในการสนทนากลุ่มคือ บริบทของกลุ่ม
เกษตรกร ไดแ้ก่ ประวติัการก่อตั้งกลุ่ม การบริหารงานของกลุ่ม  กิจกรรม แหล่งเรียนรู้  กระบวนการ
เรียนรู้ของกลุ่ม  ความส าเร็จหรือจุดเด่นของกลุ่ม  ปัญหาหรือจุดดอ้ยของกลุ่ม ความตอ้งการ  
เป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม ทศันคติต่อการท านา /สวนยางพารา  ความรู้การท านา /สวนยางพารา  ส่วน
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัสภาพการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ การแสวงหาความรู้  การสร้าง
ความรู้  การจดัเก็บความรู้  การใชค้วามรู้  การประเมินความรู้  และการแลกเปล่ียนความรู้  ซ่ึงมี
วธีิด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
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         4.1 การสนทนากลุ่ม ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
                4.1.1 ขั้นเตรียมการก่อนการสนทนากลุ่ม 
                        1) ท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมขอ้มูลถึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยั   

                              2) นดัวนั เวลา และสถานท่ีสนทนากลุ่ม  พร้อมทั้งอธิบายวตัถุประสงค์
ของการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่งใหเ้ขา้ใจ  

                              3) ส่งแนวประเด็นสนทนากลุ่มใหก้บักลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งได้
ศึกษาและเตรียมตวัก่อนการสนทนากลุ่ม เพื่อจะไดมี้เวลาศึกษารายละเอียดและเตรียมขอ้มูลในการ
สนทนากลุ่ม 

                              4) การเตรียมวสัดุอุปกร ณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการสัมภาษณ์ เช่น ดินสอ ปากกา 
สมุดบนัทึก เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป เป็นตน้ 
               4.1.2 ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม   
                        1) ขั้นแนะน าตนเองและผูช่้วยวจิยั ผูว้จิยัด าเนินการ ช้ีแจงวตัถุประสงค์
และประโยชน์ของการ ศึกษา วจิัย ความเก่ียวขอ้งกบัผูร่้วมสนทนากลุ่ม  ความส าคญัของผูร่้วม
สนทนากลุ่ม เพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้ร่้วมสนทนากลุ่มใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและครบถว้น 
                        2) ขั้นด าเนินการสนทนากลุ่ม โดยใหผู้ร่้วมสนทนากลุ่มแสดงความ
คิดเห็นใหม้ากท่ีสุด  ส่วนคณะนกัวจิยัก็ ก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ประกอบดว้ย ผูว้จิยัเป็น
ผูด้  าเนินการสนทนา ดว้ยตนเอง  (Moderator) โดยการถามค าถามตามแนวประเด็นสนทนากลุ่ม ผูจ้ด
บนัทึก (Note taker) มีหนา้ท่ีจดบนัทึกความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม และผูช่้วยทัว่ไป 
(Assistant) มีหนา้ท่ีบนัทึกเสียงการสนทนากลุ่ม ถ่ายรูป บริการอาหารวา่งและน ้าด่ืม 
                        3) ขั้นส้ินสุดของการสนทนากลุ่ม ผูว้จิยัทบทวนความถูกตอ้ง ค รบถว้น
ของขอ้มูลท่ีไดรั้บและกล่าวขอบคุณผูร่้วมสนทนากลุ่ม   

                 4.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
                4.2.1 ขั้นแนะน าตนเอง  ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยั แบ่งหนา้ท่ีกนัสัมภาษณ์ โดย
ก่อนสัมภาษณ์ไดมี้การ ช้ีแจงวตัถุประสงค์ และประโยชน์ของการศึกษาวจิยั  ความเก่ียวขอ้งกบัผู ้ ให้
การสัมภาษณ์  ความส าคญัของผู ้ ใหส้ัมภาษณ์ เพื่อเป็นการกระตุน้ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ได้ ใหข้อ้มูลท่ีเป็น
จริงและครบถว้น 
                4.2.2 ขั้นด าเนินการสั มภาษณ์  โดยการสัมภาษณ์ตามประเด็นค าถามในแบบ
สัมภาษณ์ และใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นใหม้ากท่ีสุด 
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                4.2.3 ขั้นส้ินสุดของการสั มภาษณ์  ผูส้ัมภาษณ์ทบทวนความถูกตอ้ง ครบถว้น
ของขอ้มูลท่ีไดรั้บและกล่าวขอบคุณผูใ้หส้ัมภาษณ์   

ขั้นตอนท่ี 5 การศึกษากรณีแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) โดยวธีิการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซ่ึงด าเนินการแบบเดียวกนักบัขั้นตอนท่ี 4 ซ่ึงกลุ่มท่ีใชศึ้กษาวจิยั คือ กลุ่ม
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน หมู่ท่ี 5 ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร  (กลุ่ม
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2553) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา บา้นทรัพยส์มบูรณ์  หมู่ท่ี 5 
ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น  (หมู่บา้นชาวสวนยางพฒันาเฉลิมพระเกียรติฯ     
“60 พรรษามหาวชิราลงกรณ”)                          

ขั้นตอนท่ี 6 การพฒันาแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
      6.1 ผูว้จิยัน าผลการศึกษาในขั้นตอนท่ี 4 และ 5 มาสรุปเป็นแบบสัมภาษณ์แนวทาง

ส่งเสริมการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท านาและกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา ซ่ึง
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 สรุปผลการศึกษาสภาพการจดัการความรู้ของเกษตรกร  และส่วน
ท่ี 2 ประเด็นค าถามเก่ียวกบัแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของเกษตรกรท านา    

      6.2 ผูว้จิยัส่งแบบสัมภาษณ์แนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร
ท านา ใหก้ลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว บา้นขวัคอนแคน  รศ.ดร.นยันา อรรจนาทร อาจารยป์ระจ าคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย ดร .สุดารัตน์ สกุลคู อาจารยส์งกรานต ์    
ชิระบุตร อาจารยส์ันทะยา เหระวนั อาจารยป์ระจ าคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร และนางสมหวงั โพธิราช  นกัวชิาการส่งเสริม
การเกษตรช านาญการ ส านกังานเกษตรอ าเภอพงัโคน และส่งแบบสัมภาษณ์แนวทางส่งเสริมการ
จดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท า สวนยางพาราให้ กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา บา้นทรัพย์
สมบูรณ์ รศ.ดร.นยันา อรรจนาทร ดร.สุดารัตน์ สกุลคู อาจารยส์ันทะยา เหระวนั อาจารยส์งกราน ต ์
ชิระบุตร และนายไพร สุดจิตร์ นกัวชิาการส่งเสริมเกษตรช านาญการ ส านกังานกองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยางจงัหวดัขอนแก่น  ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ใ้หก้ารสัมภาษณ์ไดศึ้กษาผลการศึกษาสภาพการ
จดัการความรู้ของเกษตรกร เพื่อเป็นแนวคิดและเตรียมตวัส าหรับการสัมภาษณ์แนวทางส่งเสริมการ
จดัการความรู้ของเกษตรกร     

      6.3 ผูว้จิยันดัวนัเวลา สถานท่ี และวธีิการสัมภาษณ์ โดยผูว้จิยั ก าหนดวธีิการ
สัมภาษณ์ 2 แบบ คือ การสัมภาษณ์ดว้ยตนเองและการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์ 

      6.4 ผูว้จิยัด าเนินการสัมภาษณ์ตามวนั เวลา และวธีิการสัมภาษณ์ท่ี ไดน้ดัหมายกบั
ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์   
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ขั้นตอนท่ี 7 สรุปผลการวจิยั ผูว้จิยัเขียนรายงานสรุปผลการวจิยั รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของงานวจิยั โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
จากนั้นน าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข และจดัท าฉบบัสมบูรณ์  
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร  คือ  กลุ่ม เกษตรกร ท านาและกลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา ในภาค
ตะวนัออก  เฉียงเหนือ ท่ีได้ จดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกร ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยกลุ่ม
เกษตรกร  พ.ศ. 2547 ประกอบดว้ยกลุ่มเกษตรกรท านา  จ านวน 1,023 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกร ท า
สวนยางพารา จ านวน 15 กลุ่ม   

2. กลุ่มตวัอยา่ง คือ กลุ่ม เกษตรกร ท านาและกลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยกลุ่มเกษตรกร  
พ.ศ. 2547 ประเภทละ 2 กลุ่ม รวมทั้งส้ิน 4 กลุ่ม โดยวธีิการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

    2.1 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามภูมิภาค คือกลุ่มตวัอยา่งจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน และกลุ่มตวัอยา่งจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

    2.2 สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามขอ้ 2.1 โดยเลือก
จงัหวดัท่ีมีกลุ่มเกษตรกรประเภทนั้นๆ มากท่ีสุด และไดจ้งัหวดัท่ีจะใชสุ่้มกลุ่มตวัอยา่ง คือ   

          2.2.1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน     
 1) กลุ่มเกษตรกรท านา คือ จงัหวดัร้อยเอด็ 
 2) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา คือ จงัหวดันครพนม 
          2.2.2 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง     
 1) กลุ่มเกษตรกรท านา คือ จงัหวดับุรีรัมย ์
 2) กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา คือ จงัหวดัอ านาจเจริญ 
    2.3 สุ่มกลุ่มตวัอยา่งตามขอ้ 2.2 โดยวธีิการจบัสลาก ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
          2.3.1 กลุ่มตวัอยา่งจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  คือ กลุ่มเกษตรกรท า

นาศรีโคตร จงัหวดัร้อยเอด็ และกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราโนนตาล จงัหวดันครพนม 
          2.3.2 กลุ่มตวัอยา่งจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง  คือ กลุ่มเกษตรกรท า

นากระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์และกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้จงัหวดัอ านาจเจริญ 

3. กลุ่มท่ีใชใ้น การศึกษา กรณีศึกษา แนวปฏิบติัท่ีดี คดัเลือกแบบ เจาะจงจาก กลุ่ม
เกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย 2 กลุ่ม คือ   
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    3.1 กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน  หมู่ท่ี 5 ต าบลตน้ผึ้ ง อ าเภอพงัโคน 
จงัหวดัสกลนคร ซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2553   
                         3.2 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบา้นทรัพยส์มบูรณ์  หมู่ท่ี 5 ต าบลดูนสาด  อ าเภอ
กระนวน  จงัหวดัขอนแก่น  ซ่ึงคดัเลือกดว้ยวธีิ Snow Ball จากค าแนะน าของส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง กรุงเทพมหานคร  ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จงัหวดั
ขอนแก่น  ประกอบกบักลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา บา้นทรัพยส์มบูรณ์  ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็น
หมู่บา้นชาวสวนยางพฒันาเฉลิมพระเกียรติฯ  “50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ” ในปี พ.ศ. 2545 และ
ปัจจุบนัก็ยงัไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นหมู่บา้นชาวสวนยางพฒันาเฉลิมพระเกียรติฯ  “60 พรรษามหา
วชิราลงกรณ”                        

    ทั้งน้ีผูว้ิ จยัไดก้  าหนดเกณฑใ์นการคดัเลือกกลุ่ม ท่ีใช้ในการศึกษา กรณีศึกษา แนว
ปฏิบติัท่ีดี  ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บคดัเลือกตอ้งผา่นเกณฑข์อ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน้ี   

                1. เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บรางวลักลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดบัภาคหรือระดบัชาติ          
                2. เป็นกลุ่มท่ีไดรั้บคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีช่ือเสียงในระดบั ภาคหรือ

ระดบัประเทศ  
4. กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษาแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ คดัเลือกแบบเจาะจงจาก

กลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มการศึกษา กรณีแนวปฏิบติัท่ีดี และนกัวชิาการดา้นการเกษตรในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงัน้ี    

   4.1 นายประไม ฉะออ้น กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน หมู่ท่ี 5 ต าบล  
ตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร    

  4.2 นายศรีสวสัด์ิ สาขาสุวรรณ  กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน หมู่ท่ี 5 
ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร    

  4.3 นางล าดวน ดงรังสี กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา บา้นทรัพยส์มบูรณ์  หมู่ท่ี 5 
ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

  4.4 นายอวยชยั เหล่าลาภะ กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบา้นทรัพยส์มบูรณ์  หมู่ท่ี 5 
ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

  4.5 นายไพร สุดจิตร์ นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ช านาญการ ส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดัขอนแก่น  

   4.6 นางสมหวงั โพธิราช นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร ช านาญการ ส านกังาน
เกษตรอ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร       
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   4.7 รศ.ดร.นยันา อรรจนาทร นกัวชิาการดา้นการจดัการความรู้ และ อาจารย์ประจ า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  

   4.8 ดร.สุดารัตน์ สกุลคู อาจารยผ์ูส้อนสาขาวชิาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร       

   4.9 อาจารยส์ันทยา เหระวนั อาจารยผ์ูส้อนวชิาการส่งเสริมการเกษตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร       

   4.10 อาจารยส์งกรานต ์ชิระบุตร อาจารยผ์ูส้อนวชิาการส่งเสริมการเกษตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร              
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้ มูลจากการ สนทนากลุ่มและ การสั มภาษณ์เชิงลึก  โดยการวเิคราะห์
เน้ือหา  (Content Analysis) ซ่ึงเป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุป ประกอบดว้ยการวเิคราะห์
แบบอุปนยัหรือการตีความ การจ าแนกชนิดขอ้มูล และการวเิคราะห์โดยการเปรียบเทียบขอ้มูล ท่ีจะ
น าไปสู่ขอ้สรุปตามวตัถุ ประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยผูว้จิยัไดเ้นน้การวเิคราะห์จากประเด็นเน้ือหา
สาระส าคญัในสถานการณ์ท่ีศึกษาเป็นหลกั (สุภางค ์จนัทวานิช, 2549: 130-144) 
 
สรุปข้ันตอนด าเนินการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดส้รุปไดส้รุปขั้นตอนการด าเนินการวจิยั ดงัตารางท่ี 6 และแผนภูมิขั้นตอนการวจิยั 
ดงัต่อไปน้ี 



 

ตารางท่ี 4 สรุปขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 

ขั้นตอน วธีิการ เคร่ืองมือ ผู้ให้ข้อมูล การวเิคราะห์ 
  1. การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้   - ศึกษาเอกสาร 

 
- สมุดบนัทึก 
 

1  - เอกสารและงานวจิยั  
/   - เวบ็ไซต ์ 

- การวเิคราะห์เอกสาร 
- การวเิคราะห์เน้ือหา 

2. การส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
    (Pre-survey)   

- การสัมภาษณ์ 
 

- ร่างแบบสัมภาษณ์ 
 

1  - เกษตรกร  
3  

- การวเิคราะห์เน้ือหา 
 

3. การสร้างเคร่ืองมือวจิยั   - ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา - ร่างประเด็นสนทนากลุ่ม - ผูท้รงคุณวฒิุ - วเิคราะห์เน้ือหา 
4. การด าเนินการวจิยั  
 

 - การสนทนากลุ่ม  
 - การสัมภาษณ์เชิงลึก 

-  ประเด็นสนทนากลุ่ม 
-  แบบสัมภาษณ์แบบมี 
   โครงสร้าง 

- เกษตรกร - การวเิคราะห์เน้ือหา   
 

5. การศึกษากรณีแนวปฏิบติั 
    ท่ีดี  

- การสนทนากลุ่ม 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 

- ประเด็นสนทนากลุ่ม 
- แบบสัมภาษณ์แบบมี 
   โครงสร้าง 

- เกษตรกร - การวเิคราะห์เน้ือหา   
 

6. การศึกษาแนวทางส่งเสริม 
    การจดัการความรู้ 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก - แบบสัมภาษณ์แบบมี  
  โครงสร้าง 

- เกษตรกร 
- นกัวชิาการ 

- การวเิคราะห์เน้ือหา   
 

7. สรุปผลการวจิยั - เขียนรายงานการวจิยั   
- ตรวจสอบความถูกตอ้งของงานวจิยั 

- รายงานวจิยัฉบบัร่าง -  - อาจารยท่ี์ปรึกษา 
     

- ตรวจสอบความ 
  ถูกตอ้งของเน้ือหา 
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แผนภูมิสรุปข้ันตอนด าเนินการวจัิย 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 สรุปขั้นตอนด าเนินการวจิยั 
 

กระบวนการ ผลทีไ่ด้รับ ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษาเอกสาร 

 

ศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กรอบแนวคิดการวจิยั 

ขั้นตอนท่ี 2 
ส ารวจขอ้มูล
เบ้ืองตน้ 

 

ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 

สรุปผลการศึกษาขอ้มูล
เบ้ืองตน้ 

 

ขั้นตอนท่ี 3 
สร้างเคร่ือง 
มือวจิยั 
ขอ้มูล 

ปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือวจิยั 
 

ทดลองเคร่ืองมือวจิยั  (Try Out) 
 

ปรับปรุงแกไ้ข / สร้างเคร่ืองมือ
วจิยัฉบบัจริง 

 

เคร่ืองมือการวจิยั
ฉบบัจริง 

 

สร้างเคร่ืองมือวจิยั 

แนวขอ้ค าถามการวจิยั 
 

ตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวฒิุ 
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แผนภูมิท่ี 2 (ต่อ) 

ขั้นตอนท่ี 5 
ศึกษาแนว
ปฏิบติัท่ีดี 

ขั้นตอนท่ี 7 
สรุปผล 

อภิปรายผล 

สนทนากลุ่ม 
(Focus Groups) 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 
 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการศึกษา 
แนวปฏิบติัท่ีดี 

อภิปรายผลการวจิยั 
 

รายงานผลการวจิยั 
ฉบบัสมบูรณ์ 

กระบวนการ ผลทีไ่ด้รับ ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 4 
การด าเนิน 
การวจิยั 

 

สนทนากลุ่ม  
(Focus Groups) 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวจิยั 

ขั้นตอนท่ี 6 
ศึกษา
แนวทาง

ส่งเสริมการ
จดัการ
ความรู้ 

สรุปผลการวจิยั 

แนวทางส่งเสริมการจดัการ
ความรู้ 
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บทที ่4   
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 

 การวจิยัการจดัการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผูว้จิยั ไดน้ าเสนอ
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรท านา 
          1.1 กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง     
          1.2 กลุ่มเกษตรกรท านาศรีโคตร    
 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรท า สวน
ยางพารา 
          2.1 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราโนนตาล   
          2.2 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้          
 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กรณีศึกษาแนวปฏิบติัท่ีดี    
           3.1 กลุ่มเกษตรกรท านาบา้นขวัขอนแคน 
           3.2 กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราทรัพยส์มบูรณ์ 
 ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์สภาพการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร 
           4.1 สภาพการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท านา 
           4.2 สภาพการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยาง 
 ตอนท่ี 5 ผลการวเิคราะห์แนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร 
           5.1 แนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท านา 
           5.2 แนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยาง 
   

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรท านา  
 

กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง   
 ผลการวเิคราะห์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง  เม่ือ
วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 ณ บา้นหวัหนา้กลุ่ม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 11 คน ผลปรากฏดงัต่อไปน้ี 
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        1. การศึกษาบริบทของกลุ่ม   
1.1 ประวติัการก่อตั้งกลุ่ม  กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง ตั้งอยูท่ี่ 1/3 หมู่ 2 ต าบล

กระสัง อ าเภอสะตึก จงัหวดับุรีรัมย ์โดยก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2544 ทั้งน้ีมีแนวคิดในการจดัตั้งกลุ่มคือ 
เพื่อรวมตวัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสาร เพื่อจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งปัจจยัการผลิตได ้เช่น เงินทุน ปุ๋ย เมล็ดพนัธ์ุ 
        1.2 การบริหารงานของกลุ่ม  คณะกรรมการของกลุ่มประกอบดว้ย  ประธานกลุ่ม 
คือ นางสมใจ ธนสินชยั รองประธาน คือ นายกี ศิริสุข เลขานุการ คือ นายบุญเกิด ศิริสุข เหรัญ ญิก 
คือ นายหนู บุญหวงั กรรมการ คือ นายฮาด ศิริสุข นางสุกญัญา เจริญสุข นายทองใบ นอ้ยดุมเหล็ก 
ผูต้รวจสอบกิจกรรม คือ นายพรม ศิริสุข และนายสุครีพ หมวดไพรสง  ปัจจุบนั กลุ่มมีสมาชิก
จ านวน 219 คน โดยผูท่ี้ตอ้งการเป็นสมาชิกตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกโดยช าระค่าสมคัร 20 บาท และ
ค่าหุน้  50 บาท ซ่ึงสมาชิกจะสามารถไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การกูย้มืเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพท านา การซ้ือปุ๋ยราคาถูก การไดรั้บความรู้และขอ้มูลข่าวสารต่างๆ   
        1.3 กิจกรรมหรือผลการด าเนินงาน  คือ การท านาหวา่น รวมถึง การอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ใหก้บัสมาชิก ไดแ้ก่ การใหส้มาชิกกูย้มืเงิน การจดัซ้ือปุ๋ยเพื่อจ าหน่ายใหก้บัสมาชิกใน
ราคาถูก เป็นตน้ 
        1.4 แหล่งเรียนรู้ กลุ่มมีแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัอาชีพการท านา คือ แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็น
บุคคล โดยเรียนรู้จากพอ่แม่ ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถาบนั  คือหน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น ส านกังานเกษตรอ าเภอเมืองสะตึก กรมส่งเสริมสหกรณ์ แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ์  
เช่น หนงัสือ แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือเทคโนโลย ีเช่น วทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้  
        1.5 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม  การเรียนรู้ของกลุ่มมีรูปแบบต่างๆ เช่น 1) การ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น การอ่านหนงัสือ การฟังวทิย ุการดูโทรทศัน์ การสังเกต การทดลองปฏิบติั 2)  
การเรียนรู้ภายในกลุ่ม เป็นการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เช่น หวัหนา้กลุ่มไดท้ดลองท านา
หวา่นแบบตดัตน้ขา้ว แลว้ใหส้มาชิ กภายในกลุ่มไดม้าศึกษาท่ีแปลงนา นอกจากน้ีการเรียนรู้ยงัเกิด
จากการท่ีสมาชิกคนหน่ึงคนใดไดไ้ปอบรมจากหน่วยงานต่างๆ แลว้น าความรู้กลบัมาถ่ายทอด
ใหก้บัสมาชิกในกลุ่มไดเ้รียนรู้ 3) การเรียนรู้จากแหล่งภายนอกกลุ่ม ไดแ้ก่ การท่ีมีหน่วยงานต่างๆ 
เขา้มาอบรมใหส้มาชิกภายในกลุ่ ม การศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เขา้มาฝึกอบรมการท าบญัชีใหส้มาชิกกลุ่ม 

1.6 ความส าเร็จหรือจุดเด่นของกลุ่ม คือ การบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี โปร่งใส จน
สามารถผา่นเกณฑข์องกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งเร่ืองของขอ้มูลกลุ่มท่ีเป็นปัจจุบนั การส่งเงินกูย้มื
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ของสมาชิกตรงตามก าหนดเวลา และการปิดงบของกลุ่มตรงตามเวลาท่ีก าหนด  จนไดรั้บรางวลัการ
บริหารจดัการกลุ่มดีเด่นจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 2551 เป็นเงินรางวลั 50,000 บาท   
        1.7 ความตอ้งการของกลุ่ม  กลุ่มมีความตอ้งการปัจจยัการผลิต เช่น  เงินทุนในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม และส าหรับใหส้มาชิกกูย้มื เมล็ดพนัธ์ุถัว่ส าหรับท าปุ๋ยพืชสด นอกจากน้ีกลุ่ม
เกษตรกรยงัมีความตอ้งการความรู้ในการท าน ้าหมกัชีวภาพดว้ย   
        1.8 เป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม  เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มคือตอ้งการใหก้ลุ่มมีความ
เขม้แขง็ มีความเจริญกา้วหนา้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้ 
        1.9 ความผกูพนัและทศันคติต่ออาชีพท านา กลุ่มเกษตรกรมีความผกูพนัต่ออาชีพ
การท านาเพราะเป็นอาชีพท่ีหล่อเล้ียงพวกเขาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ หากไม่มีนาก็จะไม่มีขา้วกิน ถา้
จะไม่มีอะไรก็ขอใหมี้ขา้วในยุง้ก็จะยงัส ามารถด ารงชีวติอ ยูไ่ด ้ส่วนทศันคติต่ออาชีพการท านา 
เกษตรกรมีความคิดเห็นวา่การท านาจะยงัคงอยูต่่อไป และพวกเขาก็จะยงัคงท านาอยูต่่อไป เพราะ
ทุกคนยงัตอ้งกินขา้ว แต่วถีิชีวติของการท านาก็อาจจะเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยับา้ง เช่น เปล่ียน
จากการไถนาโดยใชแ้รงงานควาย มาเป็นรถไถนาเดินตาม หรื อการเก่ียวขา้วดว้ยแรงงานภายใน
ครอบครัว มาเป็นการจา้งแรงงานเก่ียว หรือจา้งรถเก่ียวขา้วแทน เป็นตน้ 

 2. ความรู้การท านา 
       ความรู้การท านาของเกษตรกรนั้น ในอดีตเกษตรกรจะท านาด า แต่ปัจจุบนั

เกษตรกรไดห้นัมาท านาหวา่น เน่ืองจากประหยดัตน้ทุนและท าวนัเดียวก็เสร็จ ชุดความรู้การท านา

หวา่นในช่วงแรกท่ีเร่ิมมีการท ายงัไม่เป็นท่ียอมรับ เน่ืองจากยงัมีความเ ช่ือวา่การท านาหวา่นท าให้

ไดผ้ลผลิตนอ้ย หลงัจากหวัหนา้กลุ่มไดท้ดลองท านาหวา่นโดยมีการประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองการตดั

ตน้ขา้วมาใชใ้นการท านา เกษตรกรรายอ่ืนๆ จึงเร่ิมน าความรู้ใหม่ น้ีไปใชแ้ละยอมรับการท านา

หวา่นมากข้ึน จนปัจจุบนัเกษตรกรไดห้นัมาท านาหวา่นทุกราย ซ่ึง ขั้นตอน การท านาด าและนา

หวา่นขั้นตอนหลกัๆ จะยงัเหมือนเดิม เพียงแต่แตกต่างกนัในรายละเอียด ของการท านา รายละเอียด

ในบางขั้นตอนก็มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งส้ินเชิง และบางขั้นตอนก็ เปล่ียนแปลงบา้ง

เล็กนอ้ย ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5 ขั้นตอนการท านาของกลุ่มเกษตรกรท านากระสัง   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
1. การเตรียมดิน 
 
 
 
 

    การเตรียมดินจะท าช่วงประมาณ
เดือนพฤษภาคมก่อนถึงฤดูการท านา 
เกษตรกร จะเผาตอซงัขา้ว เพราะเช่ือ
วา่การเผาตอซงัขา้วเป็นการไล่แมลง
ศตัรูขา้ว ท าลายเช้ือโรคท่ีจะก่อใหเ้กิด
โรคขา้ว และท าให้ ไถไดง่้ายข้ึน 
เพราะไม่มีฟางขา้วและหญา้ติดไถ 

    การเตรียมดินจะท าหลงัจาก
เก็บเก่ียวข้ าวเสร็จ โดยการไถ
กลบตอซงัขา้ว เพื่อใหเ้ป็นปุ๋ย   
 
 

   1.1 การไถ     ไถฮุด (ไถดะ ) เป็นการไถเพื่อพลิก
หนา้ดินและไถกลบหญา้หรือวชัพืช  
การไถฮุดจะเร่ิมไถหลงัจากหวา่นกลา้
เสร็จ  โดยลกัษณะการไถจะไถจากริม
คนันาเขา้สู่ก่ึงกลางแปลงนา แลว้ทิ้ง
ไวป้ระมาณ 20 วนั ถึง 1 เดือนจากนั้น
จึงไถคน้ (ไถแปร ) โดยไถตดักบัรอย
ไถฮุด เพื่อใหดิ้นแตกละเอียด มีความ
ร่วนมากยิง่ข้ึน เพื่อใหห้ญา้หลุดออก
จากดิน การไถจะใชแ้รงงานจากควาย  
ช่วงเวลาท่ีไถแบ่งเป็น  2 ช่วง คือ ช่วง
เชา้ตรู่จะเร่ิมเวลาประมาณ 05.00– 
09.00 น. แลว้พกัใหค้วายไดกิ้นหญา้  
จากนั้นช่วงบ่ายจึงเร่ิมไถต่อในเวลา
ประมาณ 15.00–18.00 น. 

    ไถฮุด (ไถดะ ) เป็นการไถ
กลบหญา้ใหห้ญา้เน่า แลว้ทิ้งไป
ประมาณ 20 วนั ถึง 1 เดือน จึง
ไถคน้ (ไถแปร ) โดยไถตดักบั
รอยไถฮุด เพื่อใหดิ้น แตก
ละเอียด  มีความร่วนมากยิง่ข้ึน 
เพื่อให้ หญา้หลุดออกจากดิน  
ง่ายต่อการปักด า การไถจะใช้
รถไถนาเดินตามแทนการไถ
โดยการใชค้วาย  ดงันั้น จึง
สามารถไถไดต้ลอดทั้งวนั 
 

   1.2 การคราด     การคราดจะท าต่อจากการไถแปร 
ซ่ึงมี 2 แบบ คือ   
    1. การคราดเพื่อหวา่นกลา้ เป็นการ
คราดท่ีมีความประณีต ซ่ึงจะคราด  

    วตัถุประสงคข์องการคราด 
ยงัเหมือนเดิมคือท าใหดิ้นแตก
ละเอียด เพื่อเกล่ียดิน เพื่อปรับ
พื้นท่ีใหส้ม ่าเสมอกนั และเพื่อ 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 ประมาณ  2-3 รอบเพื่อใหดิ้นแตก

ละเอียด เพื่อเกล่ียดินและปรับพื้นท่ีให้
สม ่าเสมอกนั   
    2. การคราดเพื่อปักด า เหมือนกบั
การคราดเพื่อหวา่นกลา้ แต่จะไม่
ประณีตนกั จะคราดเพียงรอบเดียว  
กรณีพื้นท่ีนาไม่สม ่าเสมอกนัสูงบา้ง
ต ่าบา้ง จะคราดเอาดินจากท่ีสูงมาท่ีต ่า 
เพื่อใหดิ้นเสมอกนัม ากยิง่ข้ึน        
นอกจากน้ียงัเป็นการคราดเอาเศษ
หญา้หรือวชัพืชออกเพื่อลดหญา้หรือ
วชัพืชท่ีจะเกิดมาพร้อมกบัตน้ขา้ว  
ขณะท่ีคราดหากมีหญา้หรือวชัพืชท่ี
ลอดซ่ีคราด ก็จะเหยยีบกอหญา้ใหจ้ม
ดิน เพื่อใหไ้ม่ใหห้ญา้โตข้ึนมาเป็น
วชัพืชและยงัเป็นปุ๋ยไดอี้กดว้ย   

เอาเศษหญา้หรือวชัพืชออก  เพื่อ
ลดหญา้หรือวชัพืชท่ีจะเกิดมา
พร้อมกบัตน้ขา้ว  แต่ท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมคือการ
คราดจะใชร้ถไถนาเดินตาม  
ไม่ไดใ้ชค้วายเดิมแต่ก่อน 

2. พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก   
    2.1 การคดัเลือก 
          พนัธ์ุขา้ว 

    การคดัเลือกพนัธ์ุขา้วจะเลือกพนัธ์ุ
ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี นาวา่เป็นนา
หนอง หรือนาลุ่ม  และ นาดอ น ซ่ึงมี
กระบวนการคดัเลือกพนัธ์ุขา้ว เพื่อ
เพาะปลูกในปีถดัไป 2 ระยะ คือ 
    1. การคดัเลือกพนัธ์ุขา้วระยะขา้ว
ออกรวง โดยการคดัเลือกแปลงขา้วท่ี
มีตน้ขา้วสมบูรณ์ ไม่มีขา้วอ่ืนปน  ถา้
พบวา่มีขา้วอ่ืนปนอยูใ่นแปลงนา ก็จะ 

    การคดัเลือกพนัธ์ุยงัแบ่งตาม
อายกุารเก็บเก่ียวและลกัษณะ
ของท่ีนาเหมือนเดิม แต่ จะปลูก
ขา้วกลางเป็นหลกั แต่จะเปล่ียน
เมล็ดพนัธ์ุขา้วทุก 3 ปี เพราะถา้
ไม่เปล่ียนพนัธ์ุ ขา้วจะไม่หอม 
ไม่น่ิม คือจะกลายพนัธ์ุ 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 ถอนขา้วปนทิ้ง ซ่ึงขา้วปนสังเกตได้

จากลกัษณะตน้ขา้วท่ีอาจสูงกวา่ตน้
อ่ืนๆ สีของเมล็ดขา้วท่ีแตกต่างกนั  
และขนาดของเมล็ดท่ีแตกต่างกนั  
    2. การคดัเลือกพนัธ์ุขา้วระยะเก็บ
เก่ียว โดยคดัเลือกรวงท่ีมีเมล็ดขา้ว
สมบูรณ์ ถา้พบวา่รวงไหนเมล็ดฝ่อ
หรือยงัมีขา้วปนอยู ่ก็จะดึงรวงนั้น
ออกไป  และเม่ือขนข้ึนลานก็จะแยก
กองไวต่้างหาก 
    เมล็ดพนัธ์ุท่ีใชป้ลูกจะแบ่งตามอายุ
การเก็บเก่ียวและลกัษณะของท่ีนาคือ 
    1. ขา้วใหญ่หรือขา้วหนกั เป็นขา้วท่ี
ใชร้ะยะเวลาเพาะปลูก 5-6 เดือน จึง
จะเก็บเก่ียวได ้ขา้วใหญ่จะปลูกในนา
หนองท่ีน ้าขงัเป็นเวลานาน เช่น ขา้วข้ี
ตม้หางนาก ขา้วอีขาวใหญ่   
    2. ขา้วกลาง เป็นขา้วท่ีใชร้ะยะ  
เวลาเพาะปลูก 4-5 เดือน จึงจะเก็บ
เก่ียวได ้ ขา้วกลางจะปลูกในนาลุ่มท่ีมี
น ้าขงัประมาณ 2 เดือน เช่น ขา้วสัน
ป่าตอง และขา้ว กข 6   
    3. ขา้วดอหรือขา้วเบา  เป็นขา้วท่ีใช้
ระยะเวลาเพาะปลูก 3-4 เดือน จึงจะ
เก็บเก่ียวได ้ ขา้วดอจะปลูกในนาดอน
หรือนาโคก ท่ีน ้าไม่สามารถขงัได ้
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 นาน เช่น นาท่ีเป็นดินทราย ส่วนพนัธ์ุ

ขา้วท่ีปลูก เช่น ขา้วอีเหลืองบุญมา  
(เมล็ดสั้น ตน้เต้ีย ) กข 2 (เมล็ดเรียว
ยาว ตน้สูง) 

 

    2.2 แหล่งท่ีมาของ 
          พนัธ์ุขา้ว 

    ชาวนาจดัท าเมล็ดพนัธ์ุดว้ยตนเอง     ซ้ือจากส านกังานเกษตร
อ าเภอหรือแลกเปล่ียนจากเพื่อน
บา้น 

    2.3 พนัธ์ุขา้วท่ี 
          ปลูก 
 

    ขา้วข้ีตม้หางนาก ขา้วอีขาวใหญ่  
ขา้วอีเหลืองบุญมา ขา้วสันป่าตอง 
ขา้วหอมมะลิ ขา้ว กข 2 และขา้ว
เหนียว กข 6 

    1. ขา้วเหนียว กข 6   
    2. ขา้วจา้ว ไดแ้ก่ ขา้วขาว
ดอกมะลิ 105   

3. การเพาะปลูกขา้ว   
    3.1 การเตรียม 
          เมล็ดพนัธ์ุ 
 
 
 
 
 
 
 

    น าเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีบรรจุในห่อขา้ว
ปลูกไปแช่น ้าในหว้ยหรือสระน ้าแลว้
น าข้ึนมามอก (อบ) การมอกจะกองไว้
บนดินท่ีไม่มีหญา้แลว้น าก่ิงใบไมม้า
ปิดพอไม่ใหส่้องเขา้ไปในกองขา้ว  
ซ่ึงการมอกจะมี  2 แบบ คือ แช่น ้า 3  
คืน มอก 2 คืน และแช่น ้า 2 คืน มอก   
2 คืน เพื่อใหเ้มล็ดข้ าวแตกหน่อและ
เกิดราก   

    โดยการ ซ้ือจากส านกังาน
เกษตรอ าเภอหรือแลกเปล่ียน
จากเพื่อนบา้น เม่ือใกลถึ้งฤดูท า
นา 
 

    3.2 การหวา่นกลา้ 
 

    การหวา่นกลา้จะหวา่นประมาณ
เดือนพฤษภาคม หรือขยบัข้ึนลงได้
ตามภาวะน ้าฝน เช่น ถา้ปีใดฝนมาเร็ว
และมีน ้าฝนมาก ประมาณเมษายน
ช่วงหลงัสงกรานตก์็สามารถหวา่น 

    ไม่มีการหวา่นกลา้ 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 กลา้ไดแ้ลว้  ถา้ปีใดฝนมาชา้ก็สามารถ

เล่ือนมาหวา่นประมาณเดือนมิถุนายน
ได้ การหวา่นกลา้เกษตรกรจะเลือก
แปลงนาท่ีพื้นท่ีมีความสม ่าเสมอกนั
และอยูใ่กลแ้หล่งน ้า ซ่ึงจะมีการ
เตรียมดินเป็นพิเศษโดยการใส่ปุ๋ยคอก
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
และในปีต่อๆ ไปส่วนใหญ่ก็มกัเลือก
แปลงเดิมส าหรับหวา่นกลา้ 

 

    3.3 การถอนกลา้ 
 

    การถอนตน้กลา้จะถอ นเม่ือตน้กลา้
อายปุระมาณ 30 วนั หรือตน้กลา้สูง
ประมาณ 1 ศอก การถอนตน้กลา้ จะ
ใชแ้รงงานในครอบครัว  

    ไม่มีการถอนตน้กลา้ 

    3.4 การปักด า     การปักด าใชต้น้ขา้วประมาณ 3-5 
ตน้ ต่อ 1 กอ ปักด าแบบสลบัตน้ และ
ให้ มีระยะ ห่างกนัประมาณ 20  
เซนติเมตร และช่วงเวลาท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการปักด าคือเดือนมิถุนายน 

    หวา่นเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ซ่ึงท า
วนัเดียวก็เสร็จ 

4. การดูแลรักษา   
    4.1 การใส่ปุ๋ย 
 

    ใส่ปุ๋ยหลงัปักด า 1 สัปดาห์ และใส่
ก่อนขา้วตั้งทอ้ง โดยใชปุ๋้ยสูตร      
16-16-8 ส าหรับนาดอนท่ีเป็นดิน
ทราย และสูตร 16-20-0 ส าหรับนาลุ่ม 

    เหมือนชุดความรู้เดิม 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
    4.2 การจดัการน ้า     1. ก่อนปักด าถา้มีน ้ามากให้ ระบาย

น ้าออกจากแปลงนาใหเ้หลือประมาณ  
10 เซนติเมตร พอใหห้ล่อเล้ียงตน้ขา้ว  
เพราะถา้น ้ามากเกินไปตน้ขา้วจะเน่า
เป่ือย และปูจะกดักินตน้ขา้ว 
    2. ขณะท่ีตน้ขา้วตั้งตวัไดห้รือเร่ิม
แตกกอก็เก็บกกัน ้าในแปลงใหสู้งท่ี
ระดบัสะดือตน้ขา้ว 
    3. เม่ือตน้ขา้วออกรวงและ มีเน้ือ
ขา้วเตม็เมล็ดหรือประมาณเดือน
ตุลาคมจะเร่ิมระบายน ้าออกจากแปลง
นา เพราะขา้วจะสุกแก่ พอดีกบัท่ีน ้า
แหง้ เวลาเก่ียวจะไดไ้ม่เป็นโคลน  
สามารถเดินเก่ียวและวางฟ่อนขา้วได้
สะดวก 

    1. เม่ือ ตน้ขา้วเร่ิมแตกกอก็
เก็บกกัน ้าในแปลงใหสู้งท่ี
ระดบัสะดือตน้ขา้ว 
    2. เม่ือตน้ขา้วออกรวงและ มี
เน้ือขา้วเตม็เมล็ดหรือประ มาณ
เดือนตุลาคม จะเร่ิม ระบาย น ้า
ออกจากแปลงนา เพราะขา้วจะ
สุกแก่พอดีกบัท่ีน ้าแหง้ เวลา
เก่ียวจะไดไ้ม่เป็นโคลน  
สามารถเดินเก่ียวและวางฟ่อน
ขา้วไดส้ะดวก 
 

    4.3 การก าจดั 
          วชัพืช 
 

    ถา้จดัการเร่ืองน ้าใหไ้ด ้โดยใหมี้น ้า
ขงัในแปลงนาก็จะไม่มีวชัพืช  แต่ถา้ปี
ไหนแลง้ไม่มีน ้าขงัในนา จนท าใหเ้กิด
วชัพืช จะใชว้ธีิถอนดว้ยมือ   

    โดยการตดัตน้ขา้ว เพราะเม่ือ
ตดัแลว้ตน้ขา้วจะโตเร็วกวา่
วชัพืช   
 

    4.4 การก าจดัศตัรู 
          ขา้ว 

    ไม่ท าอะไรเลย ปล่อยทิ้งไว ้     ถา้ไม่มากจะไม่ท าอะไรเลย 
จะปล่อยทิ้งไว ้แต่ถา้มีมาก
จะแจง้เกษตรอ าเภอใหช่้วยหา
วธีิจดัการให ้

    4.5 การปลูกซ่อม 
 
 

    เกษตรกรจะปักมดักลา้ไวมุ้มของ
แปลงนาตรงท่ีลุ่ม ส าหรับถอนไปปัก
ด าซ่อมแทนตน้ท่ีตาย 

    ถา้บริเวณตรงไหนท่ีขา้วตาย 
จะถอนจากบริเวณท่ีขา้วหนาๆ 
มาปลูกซ่อม 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
5. การเก็บเก่ียวขา้ว   
    5.1 การเก่ียวขา้ว      1. เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเก่ียว

ขา้ว ไดแ้ก่ 
          1.1 เคียว เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
เก่ียวขา้ว 
          1.2 ไมม้อบขา้ว เป็นไมท่ี้ท าจาก
ไมไ้ผเ่ปาะ มีความยาวประมาณ 350  
เซนติเมตร ใชส้ าหรับมอบขา้วใหต้น้
ขา้วลม้เอียงเล็กนอ้ยและลม้เอียงไป
ทางเดียวกนั เพราะหากตน้ขา้วตั้งตรง
เกินไปเวลาเก่ียวขา้วจะท าใหป้วดอุง้
มือ นอกจากน้ีการมอบขา้วยงัช่วยให้
ไม่ใหต้น้ขา้วไขวพ้นักนัเวลาลมพดั 
    2. ช่วงเวลาเก็บเก่ียวขา้ว  คือ
ประมาณปลายเดือนตุลาคม 
    3. การเก่ียวขา้วจะใชเ้คียวเก่ียวโดย
ใชมื้อขา้งซา้ยจบัตน้ขา้ว ส่วนมือขวา
หรือขา้งท่ีถนดัจบัเคียว แลว้เก่ียวให้
ขา้วขาดจากตน้ใหมี้ความยาว
ประมาณ 1 ศอก เม่ือเก่ียวจนเตม็ก ามือ
แลว้ เกษตรกรจะใชเ้ทา้เหยยีบตอ ซงั
ขา้วใหล้ม้ลง แลว้น าขา้วมาวางเรียง
กนั 6-7 ก า ต่อ 1 ฟ่อน เรียงกนัไปจน
เก่ียวเสร็จในแต่ละแปลง 
    4. แรงงานท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียวขา้ว
มี 3 ประเภท คือ      

     1. ช่วงเวลาเก็บเก่ียวขา้วคือ
ประมาณปลายเดือนตุลาคม 
     2. การเก่ียวมีทั้งแบบใช้
แรงงานในครอบครัวและจา้งรถ
เก่ียวขา้วในราคาไร่ละ 600 บาท 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
         4.1 แรงงานในครอบครัว  

        4.2 แรงงานจากเครือญาติ   
        4.3 การลงแขกเก่ียวขา้ว   
     5. การลงแขกเก่ียวขา้ว ส าหรับ มี
พื้นท่ี นามากและอาจเก็บเก่ียวเสร็ จ
ล่าชา้กวา่คนอ่ืน เจา้ของนาจ ะวานคน
ในหมู่บา้นมาช่วยเก่ียวขา้ว และตอบ
แทนดว้ยการเล้ียงอาหารกลางวนั ซ่ึง
การลงแขกเก่ียวขา้วจะแบ่งออกเป็น  2 
ยคุ คือ การลงแขกเก่ียวขา้วยคุก่อนปี 
2512 จะเป็นการลงแขกเก่ียวข้ าวท่ี
ชาวนามีความตั้งใจช่วยเหลือกนัและ
กนัอยา่งจริงจงั อุทิศแรงกายในการ
เก่ียวขา้วโดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ 
ท าใหเ้ก่ียวขา้วไดป้ริมาณมาก ส่วนอีก
ยคุคือ การลงแขกเก่ียวขา้วยคุหลงัปี 
2512 หลงัปี 2512 เป็นตน้มา การลง
แขกเก่ียวขา้วไดเ้ปล่ียนแปลงไป คือ
คนท่ีไปลงแขกเก่ียวข้ าวมกัจะ
เรียกร้องเจา้ของนาใหจ้ดัหาเร่ือง
อาหารและเคร่ืองด่ืมมากเกินไป เช่น  
ใหมี้อาหารและเคร่ืองด่ืมใหกิ้นใหด่ื้ม
อยา่งอ่ิมหมีพีมนั  เช่น ลาบววั เหลา้
ขาว น ้าอดัลม และเบียร์ เป็นตน้ หลาย
คนพอกินเหลา้แลว้จะยนืพดูคุยกนั  
ไม่เก่ียวขา้ว ท าใหเ้ก่ียวขา้วไดน้อ้ย 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 วางฟ่อนขา้วไม่เป็นระเบียบ รวงขา้ว

ตกหล่นมาก และเก่ียวขา้วเร่ียราด 
ดงันั้นในภายหลงัการลงแขกเก่ียวขา้ว
จึงเร่ิมหายไป เพราะเม่ือเปรียบเทียบ
ค่าใชจ่้ายเร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืม
แลว้ จะมีค่าพอๆ กบัราคาจา้งแรงงาน  
ชาวนาจึงหนัมาจา้งแรงงานเก่ียวขา้ว
แทนการลงแขกเก่ียวขา้ว เพราะได้
ปริมาณงานมากกวา่ 

 

    5.2 การมดัฟ่อน 
         ขา้ว 

    ขา้วท่ีเก่ียวเสร็จจะตากแดดไว้
ประมาณ 3 วนั เพื่อใหข้า้วแหง้  เวลา
หาบข้ึนลานจะไดไ้ม่หนกั หลงัจาก
นั้นจึงใชต้อก มดั ซ่ึง ท าจากไมไ้ผบ่ง
แช่น ้าประมาณ  1 คืน เพื่อใหต้อก
เหนียวไม่หกัง่าย  ช่วงเวลาท่ีมดัคือ
ตอนเชา้ประมาณ  05.00–09.00 น.  
เน่ืองจากขา้วท่ีเก่ียวไวจ้ะมีความช้ืน
จากหมอกในตอนกลางคืน ท าใหร้วง
ขา้วไม่กรอบ เวลามดัรวงขา้วจะไม่
หกัหรือร่วงง่าย  และส่วนใหญ่ผูท่ี้มดั
ฟ่อนขา้วมกัจะเป็นผูช้าย 

    1. กรณีเก่ียวดว้ยมือ การมดั
ขา้ว จะ ท าเช่นเดียวกนักบัใน
อดีต  
    2. กรณีใชร้ถเก่ียว ซ่ึงจะนวด
ขา้วไปพร้อมดว้ย เกษตรกร
เพียงปูตาข่ายไนล่อนรอตรง
บริเวณท่ีแหง้ หรือขา้งถนนหนา้
บา้น เพื่อใหร้ถน าขา้วท่ีนวดไป
เท แลว้ตากแดดประมาณ 3 วนั 

     5.3 การท าลาน 
 

    การท าลาน เกษตรกรจะเลือกแปลง
นาท่ีมีพื้นดินแหง้มีความสม ่าเสมอกนั  
อยูใ่กลท้างเกวยีนเพื่อความสะดวกใน
การขนข้ึนยุง้ ใกลต้น้ไมใ้หญ่เพื่อเป็น
ร่มเงาเวลานวดขา้ว  ใกลเ้ถียงนาเพื่อ 

    1. ถา้เก่ียวดว้ยมือ เกษตรกร
จะใชต้าข่ายไนล่อน ปูบริเวณท่ี
แหง้ ส าหรับตากขา้วท่ีไดจ้าก
เคร่ืองนวดขา้ว ถา้แดดจดัจะ
ตากประมาณ 2-3 วนั ถา้แดดไม่ 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 สะดวกต่อการจดัเก็บฟางขา้วไวเ้ป็น

อาหารววัควายเม่ือถึงฤดูท านา ปีถดัไป 
ซ่ึงการท าลานขา้วมีวธีิท าดงัน้ี 
     1. ดายหญา้และตอซงัขา้วออก 
     2. น ามูลควายท่ีถ่ายออกมาใหม่ๆ  
มากองไวใ้นบริเวณท่ีจะท าลาน
ประมาณ 5 กองๆ ละประมาณ 3-4  
ถงั กระจายอยูท่ ัว่ลาน  
     3. น าน ้ามารด แลว้ใช้ เทา้ย  ่าให้
เหลว 
     4. ใชไ้มก้วาดซ่ึงท าจากใบไมม้า
กวาดใหท้ัว่บริเวณลาน   
     5. ทิ้งไวป้ระมาณ 2-3 วนั ใหล้าน
แหง้ 

จดัจะตากประมาณ 5 วนั  
    2. ถา้ใชร้ถเก่ียวขา้วซ่ึงจะ
นวดขา้วไปพร้อมดว้ย นั้น   
เกษตรกรเพียงปูตาข่ายไนล่อน
รอตรงบริเวณท่ีดอน หรือขา้ง
ถนนหนา้บา้น เพื่อใหร้ถน าขา้ว
ท่ีนวดไปเท เพื่อตากแดด 
 

    5.4 การขนขา้วข้ึน 
           ลาน 

    1. เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการขนขา้ว
ข้ึนลาน ไดแ้ก่   
         1.1 ไมค้นัหลาว ท าจากไมไ้ผ่
ยาวประมาณ 250-300 เซนติเมตร เส้น
รอบวงประมาณ 12-15 เซนติเมตร 
เหลาปลายทั้งสองขา้งใหแ้หลม  
         1.2 มา้หาบขา้ว ประกอบดว้ยไม้
ฐานเป็นไมเ้หล่ียมหนา้กวา้ง 30 
เซนติเมตรข้ึนไป  หนาไม่นอ้ยกวา่ 15 
เซนติเมตร มีเสาไมก้ลม 2 ตน้ ปักอยู่
ท่ีฐาน เสาห่างกนัประมาณ 40-50 
เซนติเมตร ปลายเสามีง่ามส าหรับวาง   

    1. กรณีเก่ียว ขา้ว ดว้ยมือ  
เกษตรกรจะขนขา้วข้ึนลานโดย
ใชร้ถอีแตก็  (รถไถนาเดินตาม
ต่อพว่งกระบะ ) ขนไปกองท่ี
ลาน 
    2. กรณีใชร้ถเก่ียว ขา้ว  ซ่ึงจะ
นวดขา้วไปพร้อมดว้ย นั้น  
เกษตรกรก็จะไม่ตอ้งขนขา้ว 
เพียงปูตาข่ายไนล่อนรอตรง
บริเวณท่ีดอน หรือขา้งถนน
หนา้บา้น เพื่อใหร้ถน าขา้วท่ี
นวดไปเท เพื่อตากแดด 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 ไม้ คนัหลาว สูงประมาณ  130-150  

เซนติเมตร เส้นรอบวงหนาประมาณ 
14-16  เซนติเมตร 
    2. วธีิขนขา้วข้ึนลาน จะท าช่วงแดด
ล่มคือเวลาประมาณ 16.00–18.00 น. 
ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี 
        2.1 ตั้งมา้หาบขา้วบริเวณตรง
กลางของแถวฟ่อนขา้วแต่ละแถว   
        2.2 วางไมค้นัหลาวท่ีง่ามมา้หาบ
ขา้ว โดยใหไ้มค้นัหลาวอยูก่ึ่งกลาง   
         2.3 น าฟ่อนขา้วมาเสียบเขา้
ปลายไมค้นัหลาวดา้นละ 2-3 ฟ่อน 
สลบักนัไปมาระหวา่งปลายไมค้นั
หลาวทั้งสองดา้น การจะเสียบฟ่อน
ขา้วดา้นละก่ีฟ่อนนั้นข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของแต่ละคนวา่จะ
สามารถหาบไดก่ี้ฟ่อน  
         2.4 จากนั้นคนหาบจะยกไม้ คนั
หลาว  ใส่บ่าขา้งท่ีถนดั แลว้หาบเอา
ฟ่อนขา้วไปกองท่ีลานขา้ว 

 

    5.5 การตั้งกอง 
         ขา้ว 

    การตั้งกองขา้ว (ลอมขา้ว ) ของ
เกษตรกรเป็นทั้งภูมิปัญญาพื้นบา้น
และเป็นศิลปะ เน่ืองจากขั้นตอนของ
การนวดในสมยัก่อนตอ้งใชแ้รงงาน  
คนมาก การตั้งลอมขา้วจึงเป็นการ
ชะลอเวลาไวก่้อน เพื่อรอใหเ้ครือญาติ  

    ถา้เก่ียวขา้วดว้ยมือจะน าฟ่อน
ขา้วมากองรวมกนัในตาข่ายไน
ล่อนขนาดประมาณ 7 x 6 เมตร 
ท่ีปูไว ้โดยไม่ไดต้ั้งลอม  ทั้งน้ี
เพราะการนวดขา้วจะใชเ้คร่ือง
นวดขา้ว ท าใหล้ดระยะเวลาลง  
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 มาช่วยนวดขา้ว  รวมถึงรอให้ นาของ

คนอ่ืนท่ีจะตดัเป็นทางเกวยีนส าหรับ
ขนขา้วข้ึนยุง้เก่ียวขา้วใหแ้ลว้เสร็จ
ก่อน ชาวนาในละแวกนั้นจึงจะมา
ช่วยกนัตดัทางเกวยีน ขณะเดียวกนัก็
เป็นหาวธีิท่ีจะไม่ท าใหข้า้วเกิดความ
เสียหายข้ึน  ทั้งจากสัตวม์ากดักินและ
ป้องกนัน ้าฝนหลงฤดู  เพราะลกัษณะ
ของลอมขา้วจะเหมือนหลงัคา เวลา
ฝนตกน ้าจะไหลออกดา้นขา้ง น ้าฝน
จะไม่ซึมเขา้ไปดา้นในลอมขา้ว ส่วน
น ้าฝนท่ีตกถึงพื้นลานก็จะไม่ท าให้
ขา้วท่ีตีนลอมเสียหาย  เพราะส่วนท่ี
เป็นรวงขา้วไดถู้กตั้งข้ึน จึงเป็นการ
ป้องกนัความเสียหายของขา้วจาก
น ้าฝนไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากน้ีแลว้
ชาวนาจะมีความเช่ียวชาญในการท า
ลอมขา้วซ่ึงสามารถประมาณไดว้า่
ขา้วของตนเองตอ้งท าลอมขา้วขนาด
เท่าไร และท าไดส้วยงามไม่โยเ้ย ้หาก
ใครท าลอมขา้วไดส้วยงามชาวน าผูท่ี้
สัญจรไปมาในละแวกนั้นก็จะกล่าว
ชม เจา้ของลอมขา้วก็จะมีความยนิดี
ปรีดาท่ีไดรั้บค าช่ืนชม 

 

 

 



125 
 

 

ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
     การตั้งลอมขา้วเกษตรกรจะมีทกัษะ

ท่ีสามารถก า หนดไดว้า่ปริมาณขา้ว
ของตนจะตั้งลอมขา้วก่ีแถว  แต่ละ
แถวจะยาวเท่าไหร่ โดยใชฟ่้อนขา้ว
เป็นหน่วยนบั แลว้จึงด าเนินการดงัน้ี  
    1. จดัเตรียม เสาซ่ึงเป็น ไมง่้าม  
จ านวน 3 เสา และไมเ้น้ือแขง็ทรงกลม
ส าหรับท าราว ความยาวไมข้ึ้นอยูก่บั
ปริมาณขา้ว 
    2. ขดุหลุมดา้นซา้ย  กลาง  และขวา
ทางทิศเหนือของลาน แลว้ฝังเสาทั้ง  3
เสา จากนั้นจึงน าไมร้าวมาพาด 
    3. ท าตีนชา้ง (ฐานกองขา้ว ) เป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ โดยน าฟ่อนขา้วมาตั้ง
เอียงประมาณ 80 องศา ใหส่้วนท่ีเป็น
รวงขา้วพาดกบัไมร้าว โดยตั้งใหชิ้ด
กนัเพื่อใหมี้ความแขง็แรง เม่ือเสร็จ
แถวแรกก็ท าแถวต่อๆ ไป จนครบตาม
จ านวนแถวท่ีไดก้ าหนดไว ้  
    4. การท าตวัลอมขา้ว เป็นส่วนท่ีท า
ต่อจากตีนชา้ง โดยท าทีละชั้นจนถึง
ชั้นสุดทา้ย ดงัน้ี 
          4.1 เร่ิมจากแถวแรกดา้นหนา้ท่ี
มุมซา้ยของลอมขา้ว โดยน าฟ่อนขา้ว
มาแบ่งรวงขา้ว ออกขนาด 1 ก ามือ  
แลว้พนัจากดา้นบนไปดา้นล่างของ 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 ฟ่อนขา้ว ให้ส่วนท่ีพนัอยูใ่ตฟ่้อนและ

ยืน่ออกมาดา้นขวา จากนั้นน ามาวาง
ใหส่้วนท่ีเป็นรวงขา้วออกดา้นนอก 
ฟ่อนท่ีสองก็เหมือนเดิม แลว้วางฟ่อน
ท่ีสองทบัส่วนท่ียืน่ออกมาของฟ่อน
แรก เพื่อไม่ใหฟ่้อนขา้วแรกหล่นซ่ึง
จะท าใหล้อมขา้วมีความแขง็แรง และ
ท าแบบน้ีไปเร่ือยๆ จนถึงกลางลอม 
แลว้เปล่ียนไปท าดา้นขวาใน แบบ
เดียวกนั จนฟ่อนขา้วมาจรดกนัท่ีตรง
กลางลอม  เม่ือเสร็จแถวแรกดา้นหนา้ 
ก็เปล่ียนมาท าแถวแรกของด้ านหลงั
ลอมขา้ว โดยท าเหมือนกนักบัแถว
แรกดา้นหนา้   
            4.2 เม่ือเสร็จจะเหลือตรงกลาง
ลอม แลว้จึงวางฟ่อนขา้วตรงกลาง
ลอม โดยเร่ิมจากดา้นซา้ยวางเรียงเป็น
แถวต่อจากฟ่อนขา้วแถวแรกดา้นหนา้  
ใหร้วงขา้วออกดา้นนอก เรียงไป
เร่ือยๆ  จนถึงแถวแรกดา้นหลงั 
จากนั้นเรียงแถวท่ีสองใหส่้วนรวงขา้ว
ทบัส่วนท่ีเป็นกระจุกของแถวแรก 
แถวต่อไปก็ท าเหมือนเดิมเรียงจนถึง
กลางลอม แลว้เปล่ียนไปเรียงดา้นขวา
ในลกัษณะเดิม จนฟ่อนขา้วมาจรดกนั
ท่ีกลางลอม   
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
             4.3 ชั้นต่อไปก็ท าเหมือนเดิม  

เม่ือฟ่อนขา้วใกลจ้ะหมด จะเรียงให้
สอบเล็กลงคลา้ยหนา้จัว่  จนเหลือแถว
บนสุดจะเรียงเด่ียว  และสุดทา้ยจะวาง
ฟ่อนขา้ว ขนาด ใหญ่  รวงใหญ่  เมล็ด
ใหญ่ แบ่งฟ่อนออกเป็น 2 ส่วน ฟาด
ไวบ้นสุดตรงกลางลอม (ฟ่อนน้ีจะใช้
ส าหรับปลงขวญัขา้ว ) วธีิท าลอมขา้ว
ใหเ้ล็กสอบลงน้ี  เพื่อกนัน ้าไม่ใหไ้หล
เขา้ภายในลอมขา้วหากฝนตก 

 

    5.6 การนวดขา้ว     การนวดขา้วจะ ใชแ้รงงานชายเป็น
ส่วนใหญ่ เน่ืองจากฟ่อนขา้วจะหนกั
และตอ้งใชแ้รงมากในการฟาด 
เพื่อใหเ้มล็ดขา้วหลุดออกจากรวง  
โดยใช้มา้ตีขา้วตั้งหนา้ลอมขา้ว คนตี
ขา้วจะยนืขา้งหลงั ม้าตีขา้ว โดยใช้
คอ้นตีขา้วคีบขดัจุกฟ่อนขา้ว แลว้
ยกข้ึนฟาดลงบน มา้ตีขา้ว เมล็ดขา้วก็
จะหลุดออกมาจากรวง  กองเมล็ดขา้ว
ก็จะสูงข้ึนเร่ือยๆ เม่ือมีเศษฟางขา้วก็
จะใชไ้มก้วาดเข่ียฟางออกมา และใช้
พดัพดัเมล็ดขา้วลีบออกไป บางคร้ังจะ
มีรวงขา้วหกัก็จะ กวาด ออกมากอง
รวมกนักบั “ขา้วสะนุ”  (ขา้วสะนุ คือ
ขา้วท่ีไดจ้ากฟ่อนขา้วท่ีผา่นการนวด
แลว้ โดยใชมื้อจบัปลายฟ่อนขา้ว แลว้ 

    เกษตรกรท่ีเก่ียวขา้วดว้ยมือ 
จะนวดขา้ว โดยจา้งเคร่ืองนวด
ขา้ว ซ่ึงเจา้ของนาและเครือญาติ
จะมาช่วยกนั ใชถุ้งปุ๋ยรองเ มล็ด
ขา้วท่ีไหลออกมาจากเคร่ือง
นวดจนเกือบเตม็ถุง แลว้ใชต้อก
มดัปากถุง ยกไปเรียงไวเ้ตรียม
ขนข้ึนยุง้ต่อไป ซ่ึงค่าจา้งเคร่ือง
นวดขา้วจะข้ึนอยูก่บัปริมาณ
ขา้ว โดยคิดค่าจา้งนวดขา้วเป็น
ขา้วเปลือกในอตัราร้อยละสาม 
(ขา้วเปลือก 100 ถุงปุ๋ย  คิดค่า  
จา้งนวดขา้ว 3 ถุงปุ๋ย)   
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 ใชเ้คียวหรือมีดตดัตอกท่ีมดั จากนั้น

จึงสลดัไปมาใหร้วงขา้วหล่น ซ่ึงเป็น
รวงขา้วท่ีอยูต่รงโคนจุกฟ่อนขา้วท่ี
ตอกมดั การนวดแบบปกติเมล็ดขา้วท่ี
อยูบ่ริเวณน้ีจะหลุดออกยาก ) แลว้จึง
ใชไ้มตี้ขา้วสะนุตีเพื่อใหเ้มล็ดขา้วท่ียงั
หลงเหลืออยูห่ลุดออก ซ่ึงแรงงานจะ
เป็นหญิงและเด็ก เพราะเป็นงานเบา 

 

    5.7 การขนขา้วข้ึน 
           ยุง้ 

    เกษตรกร ขนขา้ว ข้ึนยุง้โดยใช้
เกวยีน  แต่ถา้ตรงกบัว ันพระหรือวนัท่ี
คนในหมู่บา้นเสียชีวติ เกษตรกรจะงด
เวน้การขนขา้วข้ึนยุง้ในวนัดงักล่าว 

    เกษตรกรขนขา้วข้ึนยุง้โดยใช้
รถยนต์ 6 ลอ้ การขนขา้วข้ึนยุง้
ส่วนใหญ่จะท าในวนัเดียวกนั
กบัวนันวดขา้ว เพราะเจา้ของ
เคร่ืองนวดขา้วจะมีรถยนต ์ 6 
ลอ้ บริการขนขา้วข้ึนยุง้ดว้ย 
โดยคิด ค่าจา้งขนขา้วเป็น
ขา้วเปลือกเท่ียวละ 2 ถุงปุ๋ย  
และถา้ตรงกบัวนัพระหรือวนัท่ี
คนในหมู่บา้นเสียชีวติ  
เกษตรกรจะงดเวน้การขนขา้ว
ข้ึนยุง้ในวนัดงักล่าว 

6. การจดัการผลผลิต   
    6.1 การเก็บขา้วไว ้
           บริโภค 
 

    ขา้วทั้งหมดจะถูกเก็บไวเ้พื่อบริโภค  
โดยขา้วทั้งหมดจะกองอยูใ่นยุง้ เม่ือ
ตอ้งการน าไปบริโภคก็จะน าตะกร้า
มาตกัเพื่อน าไปต าดว้ยครกกระเด่ือง 

    เก็บ ขา้ว ไวบ้ริโภคปีละ  1 
ส่วน หรือประมาณ  30-40 ถุง  
ข้ึนอยูก่บัวา่ครอบครัวนั้นมีก่ีคน 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
    6.2 การจ าหน่าย 
           ขา้ว 
 

   ส่วนใหญ่เก็บขา้วไวบ้ริโภค จะไม่
ขาย 
 

    ขายขา้วปีละ 3 ส่วน การขาย
จึงเป็นแบบต่างคนต่างขาย ซ่ึงมี
ทั้งการน าไปขายท่ี สหกรณ์
การเกษตร โรงสี  และพอ่คา้ คน
กลาง 

    6.3 การจดัเก็บ 
          เมล็ดพนัธ์ุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพนัธ์ุขา้วไว้
ในห่อขา้วปลูก ซ่ึงท าจากฟางขา้วมี
ลกัษณะเป็นทรงกลม  ห่อขา้วปลูก คือ
ภูมิปัญญาในการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้ว วธีิท าคือ ขดุหลุมแลว้รองดว้ย
ฟางขา้วใหแ้น่นหนา รองชั้นท่ีสอง
ดว้ยใบตองกุงหรือใบตองเรียง แลว้น า
ขา้วเทลงในหลุม แลว้จึงห่อให้
เรียบร้อย จดัแต่งใหส้วยงาม หรือท าหู
ห้ิวเพื่อสะดวกในการเคล่ือนยา้ย 

    1. เกษตรกรจดัเก็บเมล็ดพนัธ์ุ
เองโดยจดัเก็บไวใ้นถุงปุ๋ย     
    2. แลกเปล่ียนกบัเพื่อนบา้น 
 
 
 
  

7. ความเช่ือ / 
    พิธีกรรม 
    เก่ียวกบัขา้ว 

    1. วธีิปักตาแฮก  ใหเ้อาตน้กลา้มา 8 
ตน้ เอาขนั 5 มายกใส่หวั อธิษฐานถึง
แม่โพสพใหม้าค ้าคูณ วางขนัลงขา้ง
ตาแฮก หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก  
ปักกลา้ลงแต่ละตน้ใหก้ล่าววา่   
      ปักตน้น้ีพุทธรักษา  ปักตน้น้ีธรรม
รักษา 
      ปักตน้น้ีสังฆรักษา ปักตน้น้ีเ พิ่น
เสียใหก้ไูด ้
     ปักตน้น้ีเพิ่นไฮใ้หก้มีู  ปักตน้น้ีให้
ไดห้ม่ืนมาเยยี 

    พิธีกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัขา้ว
ลดลง บางพิธีก็ไม่ไดท้  า เช่น 
เกษตรกรบางรายท่ีใชเ้คร่ือง
เก่ียวขา้วพร้อมนวดขา้ว แต่ส่วน
เกษตรกรรายท่ียงัปฏิบติัอยูส่่วน
ใหญ่จะจ าเน้ือหาไม่ได ้ เวลาท า
พิธีตอ้งอ่านจากต ารา  
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
         2. การปลงขา้ว  เม่ือขนขา้วข้ึน

ลานแลว้ ก่อนนวดขา้วจะตอ้งท าพิธี
ปลงขา้ว จะท าในวนัศุกร์หรือวนัเสาร์
ก็ได ้ โดยจดัเตรียมซวย 4 อนั เหลา้ 1 
ขวด ไข่ 1 ฟอง น ้าเตม็เตา้ 1 เตา้ ขา้ว
เตม็ก่อง 1 ก่อง เผอืกตม้ 2 หวั  มนัตม้ 
2 หวั ขมิ้นข้ึน 5 หวั ขา้วตม้ตีนงวัตีน
ควาย 1 คู่ ใบคูณ ใบมะยม ใบยอ อยา่ง
ละ 5 ใบ ผลไมต้ามฤดูกาล 5 ลูก ธูป 5 
คู่ เทียน 5 คู่ และดอกไมข้าว 5 คู่ จดั
ใส่พานเอาขา้วท่ีแยกไว ้จ  านวน 7 
ฟ่อน มาวางขา้งขวาพานเคร่ืองบูชา 3  
ฟ่อน ขา้งซา้ย 3 ฟ่อน อีกฟ่อนเอาไว้
เคาะ (นวด) ใหพ้อ่บา้นผูป้ระกอบพิธี
ยกพานข้ึนเหนือหวั กล่าว นะโม 3 จบ 
แลว้ป่าวสัคเค ถา้ไม่ไดใ้หพ้ดูเอา โดย
ใหก้ล่าววา่ “อุกาสะ ผูข้า้ขอโอกาส
อาราธนา คุณเทวดาและเจา้ท่ี ตาแฮก  
เจา้แม่โพสพ  จงมาประ ชุม ชุมนุมกนั
เม่ือมาแลว้ ผูข้า้ขอถวายเคร่ืองสักระ
บูชากียาอนัไดท้  าไวแ้ลว้  ขอใหผู้แ้ก่น
แกว้ จงเอน็ดูกณูา อยา่ไดเ้ป็นโทสา
บาปขอ้ง ผูข้า้ขอเหยยีบย  ่าขวญัขา้วผูมี้
พระคุณ ขอใหคู้ณกนัมาไหลหลัง่ อัง่
อัง่ข้ึนคือน ้าแม่นะที อุอะ มุมะ มูลมา 
มหามูลมงัสวาหุม”      
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
      ค ากล่าวเคาะขา้วหรือนวดขา้ว   

“เคาะบาดหน่ึง ใหไ้ดง้วัแม่ลาย 
เคาะบาดสอง ใหไ้ดค้วายเขาหยอ่ง 
เคาะบาดสาม ใหไ้ดฆ้อ้งเกา้ก า 
เคาะบาดส่ี ใหไ้ดค้  าเกา้หม่ืน 
เคาะบาดหา้ ใหไ้ดข้า้วหม่ืนมาเยยี 
เคาะบาดหก ใหไ้ดผ้วัเมีย และพี่นอ้ง 
เคาะบาดเจด็ ใหไ้ดช้า้งใหญ่มาเทียม
โฮง” 
      ใหก้ล่าวดงัน้ี จนเคาะหมดทั้ง 7 
ฟ่อน เอาเคร่ืองสักการะทั้งหมดใน
พาน ยดัเขา้ในฟ่อนฟางฟ่อนแรก  แลว้
ห่อและ มดัใหดี้ เ สียบเขา้กบัไม้ คนั
หลาว  น าปักเฉียงข้ึ นกลางลอมขา้ว 
เม่ือหวัหนา้ครอบครัวปลงขา้ว และ
เคาะขา้วเป็นพิธีแลว้ จากนั้นลูกหลาน
ก็เคาะต่อไปไดเ้ลย 
    3. การเอาขา้วข้ึนเลา้  วนัเอาขา้วข้ึน
เลา้  นิยมท าวนัจนัทร์ วนัพฤหสับดี  
วนัศุกร์ เวลาบ่าย 3 โมง ถึงบ่าย 5 โมง  
ขา้วของเคร่ืองใชท่ี้ตอ้งเตรียม คือ 
เทียน 5 คู่  ดอกไม ้5 คู่ ใส่ขนั กระบุง  
1 ใบ ขนัหรือกระบอกใส่ขา้ว (ขวญั
ขา้ว ) 1 อนั จากนั้นพอ่บา้นหรือ
หวัหนา้ครอบครัวเอาผา้ขาวมา้มาพาด
เฉวยีงบ่า  ถือกระบุงและขนัดอกไม ้  
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 พร้อมทั้งขนัหรือกระบอกส าหรับใส่

ขวญัขา้ว นัง่คุกเข่าหรือยองๆ ก็ได ้ 
ไม่ตอ้งกราบ หนัหนา้ไปทางทิศ
ตะวนัออก ยกขนั 5 ข้ึนแลว้กล่าว นะ
โม 3 จบ แลว้ใหว้า่คาถาเรียกขวญัขา้ว 
ดงัน้ีวา่ “ อุกาสะ อุกาสะ  ผูข้า้ขอ        
อาราธนาคุณแม่โพสพใหเ้มืออยูเ่ลา้ 
คุณขวญัขา้วใหเ้มืออยูฉ่าง ภะสะ
พะโภชะนงั มะหาลาภงั สุขงั โหตุ ”  
แลว้เอาขนัหรือกระบอกท่ีเตรียมไป
ตกัขา้วนั้น ตกัเอาขวญัขา้วใส่กระบุง  
อุม้เดินกลบับา้น เอาข้ึนไปวางไวบ้น
ข่ือดา้นบนสุด ตรงขา้มกบัประตูเขา้
เลา้ แลว้หาอะไรครอบ เพื่อไม่ใหห้นู
หรือนกบินไปกิน ขา้วท่ีเก็ บไวน้ั้นคือ 
ขวญัขา้ว ซ่ึงจะน ามาผสมกบัขา้วปลูก
ในปีถดัไป 
    4. การเปิดเลา้ขา้ว  เม่ือมีการขนขา้ว
ข้ึนเลา้ แลว้ชาวนาจะแยกเอาขา้ว
บางส่วนใส่ตะกร้า กระบุง หรือ
กระสอบไวส้ าหรับกินใหพ้อถึงวนั
เปิดเลา้  ซ่ึงนิยมเปิดเลา้ในเดือน 3 ข้ึน 
3 ค ่า หรือวนัมงคลอ่ืนๆ โดยกล่าวค า
เปิดเลา้ขา้ว คือ กล่าว นะโม 3 จบ แลว้
เสกคาถาวา่  “โอมแม่เจา้โพสพ  ผูเ้ป็น
เจา้ขวญัขา้ว ขนมาแลว้มาเยยี ถึงฤดู  
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ตารางท่ี 5 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 เดือนตกัขา้วแลว้ ขอใหแ้ม่แก่นแกว้

อยา่ไดต้กใจ ผูข้า้ตกักินทานไปอยา่ได้
บก ผูข้า้ตกักินทานอยา่ไดเ้ส่ียง ขอให้
มีอยูเ่ล้ียงเหลืออยากเหลือกิน มาขะโย 
มาวะโย  มยัหงั มา จะ โกจิ อุปัททะโว  
ธญัญะธะนานิ  เม ปะวสัสันตุ ธนญั
ชะยสัสะ ยถา ฆะเร  ภะสะโภชะนงั  
มหาลาภงั สุขงั  โหนตุ กล่าว 3 จบ 
แลว้ตกัขา้วไปกิน  

 

 
 3. การจดัการความรู้ 

 3.1 การแสวงหาความรู้  การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการท านาของเกษตรกรนั้น  
สามารถแบ่งออกไดคื้อ เป็น 2 ประเภท คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบา้น  ซ่ึงเป็นความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการ
ท านา  เกษตรกรแสวงหาความรู้พื้นฐานการท านาโดยวธีิการ เรียนรู้จากพอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย ซ่ึงเป็น
การเรียนรู้แบบธรรมชาติ พอ่แม่ท า ลูกเห็น เกิดการซึมซบัและเลียนแบบ ไม่ตอ้งมีการจดบนัทึกใดๆ 
บางอยา่งก็สามารถท าไดเ้องเลย บางอยา่งตอ้งให้ พอ่แม่พาท าหรือท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง การแสวงหา
ความรู้โดยการ เรียนรู้ดว้ยตนเองจากการสังเกต การทดลองปฏิบติั ลองผดิลองถูกกนัไปเร่ือยๆ 
กลายเป็นความรู้ฝังลึกในตวับุคคล การแสวงหาความรู้จากการเรียนรู้ผา่นพิธีกรรมเก่ียวกบัขา้ว ซ่ึงมี
ตั้งแต่พิธีกรรมเก่ียวกบัการเพาะปลูก พิธีกรรมเก่ียวกบัการเก็บเก่ียว พิธีกรรมเ ก่ียวกบัการนวดขา้ว 
และพิธีกรรมเก่ียวกบัการขนขา้วข้ึนยุง้ ในแต่ละพิธีกรรมจะมีความเช่ือเก่ียวกบัฤกษว์นัดว้ย โดยทั้ง
พิธีกรรมและความเช่ือนั้นต่างปฏิบติัเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตและความอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชาวนา ดงั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคน กล่าววา่ “การท านาเรียน รู้จากพอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย บางอยา่ง เช่น 
การถอนตน้กลา้ การเก่ียวขา้วก็ดูพอ่แม่ท า แลว้ก็สามารถท าไดเ้ลย ” 2) ความรู้สมยัใหม่ เป็นความรู้
ทางวชิาการสมยัใหม่ในเร่ืองต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท านา เช่น การท าปุ๋ยชีวภาพ การ
แสวงหาความรู้ ของเกษตรกร จึงมีทั้งการท่ีกลุ่ มไปแสวงหาความรู้ยงัหน่วยงานภายนอกต่างๆ ดว้ย
การใหส้มาชิกไปฝึกอบรม ศึกษาดูงานแปลงสาธิตต่างๆ จากการอ่านหนงัสือ และมีหน่วยงาน
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ภายนอกเขา้มาฝึกอบรมให ้เช่น เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์เขา้มาฝึกอบรมการท าบญัชีครัวเรือน
ใหส้มาชิกกลุ่ม เป็นตน้ นอกจากน้ี ก็ยงัก็มีการ แสวงหาความรู้ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่มเอง เช่น 
การแสวงหาความรู้จากหวัหนา้กลุ่ม ดงั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 1 กล่าววา่ “การท านาหวา่นแบบตดั
ตน้ขา้ว ตอนแรกท่ีรู้มาไม่กลา้ท า เพราะกลวัวา่จะไม่ไดผ้ลผลิตท่ีดี สามารถท าไดดี้จริงหรือ ต่อมา
เม่ือรู้วา่หวัหนา้กลุ่มท า จึงไปดู แปลงนาของหวัหนา้กลุ่ม ก็พบวา่ ตน้ขา้วงามดี หญา้ในแปลงก็นอ้ย 
จากนั้นมาท าตาม แลว้ปรากฏวา่ไดผ้ลดี หลงัจากนั้นจึงท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้วมาตลอด”    
       3.2 การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้สามารถแบ่งออกไดคื้อ 1) การจดจ า เป็น
การจดัเก็บความรู้ไวใ้นตวับุคคล ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะเกษตรกรในสมยัก่อนยงัอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้
การเรียนรู้จึงเรียนรู้ผา่นวธีิการบอกเล่า แลว้จดจ าไวใ้นตวับุคคล อาจท าใหเ้กษตรกรมีความเคยชิน
กบัการเรียนรู้โดยวธีิการบอกเล่า และถ่ายทอดความรู้โดยวธีิบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น  ซ่ึง ผูเ้ขา้ร่วม
สนทนาทุกคนก ล่าวเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “ความรู้ต่างๆ เก่ียวกบัการท านา ชาวนาจะไม่มีการจด
บนัทึก ทุกคนจะใชว้ธีิจดจ าเอา นอกจากน้ีการท านามนัอยูใ่นสายเลือด ท่ีทุกคนสามารถท านาได้ ” 
2) การจดบนัทึก เป็นการจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ในสมุดบนัทึก ซ่ึงการจดบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ของ
กลุ่มเกษตรกร ท่ีพบ ไดแ้ก่ สมุดทะเบียนสมาชิก ท่ีเขียนรายละเอียดต่างๆ ของสมาชิก ทั้งช่ือ- สกุล 
จ านวนการถือหุน้ และการกูย้มืเงินทุน ส่วนระเบียบขอ้บงัคบัของกลุ่มก็จะใชค้อมพิวเตอร์จดัท า
เป็นเอกสาร คู่มือ (ดงัภาพท่ี 12) นอกจากน้ี ยงัมีสมุดบนัทึกการประชุม ซ่ึงจะ จดบนัทึกขอ้มูลการ
ประชุมต่างๆ ไวใ้นสมุดบนัทึกเพื่อเป็นหลกัฐาน ทั้งเร่ืองแจง้ใหท้ราบ มติท่ีประชุม เป็นตน้  
 

 
 

ภาพท่ี 12 เอกสารคู่มือท่ีจดัท าดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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       3.3 การสร้างความรู้ การสร้างความรู้ของเกษตรกรเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์  
ความรู้เดิม และการสังเกต ผสมผสานกนัเพื่อเป็นฐานคิดในการสร้างความรู้ใหม่ ดว้ย การทดลอง
ปฏิบติั การลองผดิลองถูก ทั้งน้ีเพื่อหาทางเพิ่มผลผลิต และลดตน้ทุนการผลิต เช่น การตดัตน้ขา้ว 
ดงั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 2 กล่าววา่ “ไดย้นิคนพดูคุยเร่ืองการท านาแบบตดัตน้ขา้วเม่ือเขา้ไปใน
อ าเภอ แต่ไม่ไดรู้้ขอ้มูลวา่เขาท ากนัอยา่งไร จน กลบัถึงบา้นก็มานัง่คิดวา่มนัท าไดจ้ริงๆ หรือ เม่ือ
ลองนึกยอ้นดูตนเคยสังเกตเห็นตน้ขา้วท่ีถูกควายกดักินล าตน้ ขา้วตน้นั้นจะแตกกอใหญ่กวา่ตน้อ่ืน 
จากนั้นตนจึงได้ทดลองท านาหวา่นแบบ ตดัตน้ขา้วประมาณ 1งาน เพราะยงัไม่เช่ือวา่จะไดผ้ลจริง   
เม่ือทดลองแลว้พบวา่ขา้วแตกกอไดดี้ รวงใหญ่ และวชัพืชมีนอ้ย หลงัจากนั้นจึงท านาหวา่นแบบตดั
ตน้ขา้วทั้งแปลง ” นอกจากน้ี  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 2 ดงักล่าว ยงัมีการทดลองหวา่นขา้วในสวน
ยางพาราเม่ือตน้ยางพารามีอาย ุ1 ปี ก็พบวา่ขา้วใหผ้ลผลิตดี (ดงัภาพท่ี 13) ส่วนผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคน
ท่ี 3 ไดก้ล่าวเสริมวา่ “การท านาแบบตดัตน้ขา้ว ถา้จะใหดี้ตน้ขา้วควรสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร 
และในแปลงนาควรมีน ้าขงัประมาณ 1 น้ิว จะดีมาก ส่วนตน้ขา้วท่ีตดัก็สามารถทิ้งไวอ้ยา่งนั้นให้
เป็นปุ๋ยได ้หรือถา้ใครมีววัควายก็สามารถน าไปเป็นอาหารววัควายไดด้ว้ย” นอกจากน้ีแลว้ ผูเ้ขา้ร่วม
สนทนาคนท่ี 4 กล่าวเพิ่มเติมวา่ “ส าหรับคนท่ีไม่มีววัควาย สามารถใหค้นอ่ืนท่ีมีววัควายมาตดัตน้
ขา้วในนาของตนเอง ใหเ้ขาเอาไปเล้ียงววัควายได ้ซ่ึงจะเป็นการลดตน้ทุนของเจา้ของนาไดด้ว้ย” 
 

 
 

ภาพท่ี 13 การหวา่นขา้วในสวนยางพารา 
 

      3.4 การประเมินความรู้  ความรู้ท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมิน
ความรู้ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใชค้วามรู้ โดยเกษตรกรจะวเิคราะห์หรือประเมินวา่
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ความรู้นั้นเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนหรือไม่ ถา้ประเมินแลว้วา่ไม่เหมาะสม และยงัตอ้งเพิ่ม
งบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใชค้วามรู้นั้น เช่น เกษตรกรมีการเปรียบเทียบขอ้ดีระหวา่ง
การท านาด าและการท านาหวา่น ดงัน้ี  ขอ้ดีการท านาด า  คือ ประหยดัเมล็ดพนัธ์ุ  วชัพืชมีนอ้ย  ขอ้ดี
การท านาหวา่น คือประหยดัตน้ทุนการจา้งด า รวดเร็ว ท าวนัเดียวเสร็จ เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้ กลุ่ม
เกษตรกรท านาจึงเลือกท่ีจะท านาหวา่น เน่ืองจากนาหวา่นใชต้น้ทุนการผลิตนอ้ยกวา่นาด า และท า
เพียงวนัเดียวก็เสร็จ ประกอบกบัการสร้างควา มรู้เร่ืองการตดัตน้ขา้วจะช่วยลดวชัพืชได ้และท าให้
ขา้วไดผ้ลผลิตดี ยิง่เป็นแรงเสริมท าให้ กลุ่มเกษตรกรเลือกท่ีจะท านาหวา่นแทนนาด า  2) การ
ประเมินหลงัใชค้วามรู้ ความรู้ท่ีเกษตรกรไดน้ าไปใชแ้ลว้ หลงัจากทดลองใชแ้ลว้เกษตรกรก็จะ
วเิคราะห์ทบทวนอีกคร้ังวา่ ผลการใชค้วามรู้ ท่ีไดม้าใหม่นั้นเป็นอยา่งไร หากผลท่ีไดไ้ม่ดีเท่ากบั
ความรู้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใชค้วามรู้ใหม่ แลว้หนักลบัมาใชค้วามรู้เดิม แต่ถา้ความรู้ใหม่สามารถ
สร้างความพึงพอใจใหเ้กษตรกรทั้งเร่ืองการเพิ่มผลผลิต การลดระยะเวลา และการลดตน้ทุน 
เกษตรกรก็จะใชค้วามรู้นั้นต่อไป เ ช่น การท านาแบบตดัตน้ขา้ว ซ่ึงสามารถท าใหว้ชัพืชลดนอ้ยลง  
เพิ่มผลผลิต ลดระยะเวลาและตน้ทุนลง เกษตรกรจึงใชค้วามรู้น้ีต่อไป ดงัค ากล่าวของ ผูเ้ขา้ร่วม
สนทนาคนท่ี 4 คนท่ี 5 และ คนท่ี  6 กล่าววา่ “เร่ืองการตดัตน้ขา้วนั้น ตอนแรกก็ยงัไม่เช่ือวา่จะได้
ผลผลิตดี จึงไม่กลา้ท า จึงชวนกนัไปดูท่ีแปลงนาของหวัหนา้กลุ่ม พอเห็นวา่ขา้วงามจริง ไดผ้ลผลิต
ดีจริง จึงตดัสินใจท านาแบบตดัตน้ขา้ว และเม่ือตนเองน ามาท าตามก็พบวา่ไดผ้ลผลิตดี วชัพืชก็นอ้ย
กวา่แบบไม่ตดัตน้ขา้ว จากนั้นจึงเปล่ียนจากนาด ามาท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้วแทน”  

3.5 การใชค้วามรู้ เกษตรกรใชค้วามรู้ใน 3 รูปแบบ ซ่ึงการใชค้วามรู้แต่ละแบบนั้น
ข้ึนอยูก่บัแต่ละขั้นตอนของการท านาดว้ย ดงัน้ี 1) การใชภู้มิปัญญาพื้นบา้น เป็นความรู้ พื้นฐาน
เก่ียวกบัการท านา ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น การมดัฟ่อน
ขา้ว ส าหรับคนท่ีเก่ียวขา้วดว้ยมือก็จะมดัฟ่อนขา้วในช่วงตอนเชา้ คือเวลาประมาณ 05.00–09.00 น.  
เน่ืองจากขา้วท่ีเก่ียวไวจ้ะมีความช้ืนจากหมอกในตอนกลางคืน ท าใหร้วงขา้วไม่กรอบ เวลามดัรวง
ขา้วจะไม่หกัหรือร่วงง่าย 2) การใช้ความรู้สมยัใหม่ เช่น การใชต้าข่ายไนล่อนแทนการท าลาน การ
ใชร้ถไถนาเดินตามขนขา้วข้ึนลานแทนการหาบ 3) การใช้ภูมิปัญญาพื้นบา้นผสมผสานกบัความรู้
สมยัใหม่ เช่น  การท านาหวา่นแ บบตดัตน้ขา้ว  โดยตดัตน้ขา้ว เม่ือตน้ขา้วสูงประมาณ 30-40 
เซนติเมตร และมีน ้าขงัระดบัประมาณ 1 น้ิว จะท าใหข้า้วแตกกอดี วชัพืชนอ้ยลง   

3.6 การแลกเปล่ียนความรู้ จากการศึกษาพบวา่ การแลกเปล่ียนความรู้ ของ
เกษตรกรมี 4 รูปแบบ คือ 1) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกภายในครอบครัว  เช่น พอ่แม่สอนลูกเก่ียวขา้ว วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น 
การสอน การสาธิต การ บอกเล่า 2) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียนความรู้
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ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม เช่น การประชุมกลุ่มอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ 
เช่น การสอน การสาธิต การ บอกเล่า การพบปะพดูคุย การประชุม  3) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบั
ชุมชน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ของประชาชนในชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิกลุ่มและไม่ไดเ้ป็นสมาชิก
กลุ่ม เช่น เกษตรกร ในชุมชน มาศึกษา ดูวธีิการตดัตน้ขา้วท่ีแปลงนาของหวัหนา้กลุ่ม วธีิการ
แลกเปล่ียนความรู้  เช่น การสอน การสาธิต การเล่าเร่ือง การพบปะพดูคุย  4) การแลกเปล่ียนความรู้
ระดบัเครือข่าย  คือการแลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มเกษตรกรอ่ืนท่ีอยูใ่นชุมชนอ่ืน  วธีิการแลกเปล่ียน
ความรู้ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน   
 

กลุ่มเกษตรกรท านาศรีโคตร   
 ผลการวเิคราะห์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์กลุ่ม เกษตรกรท านาศรีโคตร เม่ือ
วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2554 ณ บา้นหวัหนา้กลุ่ม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 9 คน ผลการศึกษาปรากฏดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี 

        1. การศึกษาบริบทของกลุ่ม   
1.1 ประวติัการก่อตั้งกลุ่ม  กลุ่มเกษตรกรท านา ศรีโคตร  ตั้งอยู่ เลขท่ี 155 หมู่ 6 

ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัพิมาน  จงัหวดัร้อยเอด็ โดยก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2532 ทั้งน้ีมีแนวคิดในการ
จดัตั้งกลุ่มคือ เพื่อรวมตวัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสาร เพื่อจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหส้ามารถเขา้ถึงแหล่งปัจจยัการผลิตได ้เช่น เงินทุน ปุ๋ย เมล็ดพนัธ์ุ 
        1.2 การบริหารงานของกลุ่ม  คณะกรรมการของกลุ่มประกอบดว้ย  ประธานกลุ่ม 
คือ นา บุญชู  ศรีภูงา รองประธาน คือ นายหนูจนัทร์ เพชรวลิยั เลขานุการ คือ นาย อุทยั มะลิวลัย์   
เหรัญญิก  คือ นาย ภาส สอนดี  กรรมการ คือ นาย ลม แสงเมืองแกว้ ปั จจุบนักลุ่มมีสมาชิกจ านวน 
432 คน โดยผูท่ี้ตอ้งการเป็นสมาชิกตอ้งสมคัรเป็นสมาชิกโดยช าระค่าสมคัร 20 บาท และค่าหุน้ 50 
บาท สมาชิกถือหุน้อยา่งนอ้ย 1 หุน้ ซ่ึงสมาชิกจะสามารถไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่างๆ คือ เงินปันผล 
การกูย้มืเงินทุนในการประกอบอาชีพท านา การซ้ือปุ๋ยราค าถูก การไดรั้บความรู้และขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ   
        1.3 กิจกรรมหรือผลการด าเนินงาน  คือ การท านา การท าปุ๋ยชีวภาพ รวมถึง การ
อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหก้บัสมาชิก ไดแ้ก่ การใหส้มาชิกกูย้มืเงิน การจดัซ้ือปุ๋ยเพื่อจ าหน่าย
ใหก้บัสมาชิกในราคาถูก เป็นตน้ 
        1.4 แหล่งเรียนรู้ กลุ่มมีแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัอาชีพการท านา คือ แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็น
บุคคล โดยเรียนรู้จากพอ่แม่ ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เพื่อนบา้น แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถาบนั เช่น 
หน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่  ส านกังานเกษตรอ าเภอ ศรีโคตร  สหกรณ์จงัหวดัร้อยเอด็  องคก์ารบริหาร
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ส่วนต าบล แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์ เช่น หนงัสือ แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือเทคโนโลย ี เช่น วทิย ุ
โทรทศัน์ เป็นตน้  
        1.5 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม  การเรียนรู้ของกลุ่มมีรูปแบบต่างๆ เช่น 1) การ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น การอ่านหนงัสือ การฟังวทิย ุการดูโทรทศัน์ การสังเกต การทดลองปฏิบติั 2) 
การเรียนรู้ภายในกลุ่ม เป็นการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม เช่น สมาชิกกลุ่มเม่ือไดไ้ปอบรมจาก
หน่วยงานต่างๆ แลว้จะน าความรู้กลบัมาถ่ายทอดใหก้บัสมาชิกในกลุ่มไดเ้รียนรู้  3) การเรียนรู้จาก
แหล่งภายนอกกลุ่ม เช่น สหกรณ์จงัหวดัร้อยเอด็ เขา้มาอบรมเร่ืองการบริหารจดัการกลุ่ม ท าอยา่งไร
จะใหเ้งินทุนของกลุ่มงอกเงยเพิ่มข้ึน  

1.6 ความส าเร็จหรือจุดเด่นของกลุ่ม คือ การบริหารจดัการกลุ่มท่ีดี โปร่งใส  จน
ไดรั้บรางวลักลุ่มเกษตรกรดีเด่น   
        1.7 ปัญหาหรือจุดดอ้ยของกลุ่ม  กลุ่มประสบปัญหาในเร่ืองต่างๆ คือ ปัญหาเร่ือง
คน สมาชิกบางรายไม่ใหค้วามร่วมมือเท่าท่ีควร  บางรายแค่เขา้มาร่วมถือหุน้ แต่ไม่ใหค้วามร่วมมือ 
เช่น ไม่เขา้ร่วมประชุมกลุ่ม  ปัญหาเร่ืองธรรมชาติ คือ ดินในชุมชนส่วนใหญ่เป็นดินเคม็และทราย  
ไม่มีน ้าคลอง ปัญหาเร่ืองเงินทุน กลุ่มยงัขาดเร่ืองเงินทุนท่ีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิก 
เช่น ซ้ือปุ๋ยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถกูย้มืเงินไดม้ากอยา่งท่ี
ตอ้งการ     
 1.8 ความตอ้งการของกลุ่ม  ความตอ้งการของกลุ่ม แบ่งไดด้งัน้ีคือ ความตอ้งการ
ดา้นปัจจยัการผลิต เช่น เงินทุนในการด าเนินงานของกลุ่ม ส าหรับใหส้มาชิกกูย้มื ความตอ้งการ
แหล่งน ้าส าหรับท านา เช่น น ้าบาดาล ความตอ้งการดา้นความรู้ เช่น ท าอยา่งไรจึงจะใหท่ี้นาท่ีมีอยู่
ซ่ึงมีไม่มากนกัของชาวบา้น สามารถท าแลว้ไดผ้ลผลิตเพิ่มมากข้ึน จากท่ีได้ 30 ถงั ต่อไร่ ได ้50-100 
ถงั ต่อไร่     
        1.9 เป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม คือ สร้างกลุ่มใหมี้ความเขม้แขง็ มีความมัน่คง มีความ
เจริญกา้วหนา้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้ สมาชิกกลุ่มมีความสามคัคีกนั มีความซ่ือสัตย ์ไม่อยากให้
ลูกหลานหรือชาวบา้นอพยพไปท างานในกรุงเทพฯ   
        1.10 ความผกูพนัและทศันคติต่ออาชีพท านา กลุ่มเกษตรกรมีความผกูพนัต่ออาชีพ
การท านาเพราะเป็นอาชีพ ของพอ่แม่ของบรรพบุรุษ นอกจากน้ีเกษตรกรยงัมี ทศันคติต่ออาชีพการ
ท านาวา่การท านาจะยงัคงอยูต่่อไป และ การท านาในปัจจุบนัจะไดผ้ลผลิตมากข้ึน อาจเน่ืองมาจาก
พอ่แม่แบ่ง ท่ีนาใหลู้กๆ แมท่ี้นาจะเล็กลง แต่คงเพราะแต่ละคนสามารถดูแลผนืนาไดเ้ตม็ท่ีท าให้
ไดผ้ลผลิตขา้วมากข้ึน และทุนส่วนใหญ่ของเกษตรกรท านานั้นส้ินเปลืองเพราะเคร่ืองจกัรกล
ทางการเกษตร เป็นตน้ 
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 2. ความรู้การท านา 
       การท านา ในอดีต นั้นเกษตรกรจะท านาด า แต่ปัจจุบนัเกษตรกรไดห้นัมาท านา

หวา่น เน่ืองจากประหยดัตน้ทุนและท าวนัเดียวก็เสร็จ  แมผ้ลผลิตจะไดน้อ้ยกวา่การท านาด า แต่เม่ือ

เปรียบเทียบตน้ทุนการท านาแลว้ การท านาหวา่นก็นบัวา่คุม้กวา่การท านาด า ซ่ึงตอ้งจา้งแรงงานวนั

ละประมาณ  200-250 บาท  ขั้นตอนการท านาด าและนาหวา่นขั้ นตอนหลกัๆ จะยงัเหมือนเดิม 

เพียงแต่แตกต่างกนัในรายละเอียดปลีกยอ่ยของการท านา รายละเอียดในบางขั้นตอนก็มีการ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งส้ินเชิง และบางขั้นตอนก็เปล่ียนแปลงบา้งเล็กนอ้ย ดงัน้ี 

ตารางท่ี 6 ขั้นตอนการท านาของกลุ่มเกษตรกรท านาศรีโคตร   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
1. การเตรียมดิน 
 
 
 
 

    การเตรียมดินจะท าช่วงประมาณ
เดือนพฤษภาคมก่อนถึงฤดูการท านา 
เกษตรกร จะเผาตอซงัขา้ว เพราะเช่ือ
วา่การเผาตอซงัขา้วเป็นการไล่แมลง
ศตัรูขา้ว ท าลายเช้ือโรคท่ีจะก่อใหเ้กิด
โรคขา้ว และท าให้ ไถไดง่้ายข้ึน 
เพราะไม่มีฟางขา้วและหญา้ติดไถ 

    การเตรียมดินจะท าหลงัจาก
เก็บเก่ียวขา้วเสร็จ โดยการไถ
กลบตอซงัขา้ว เพื่อใหเ้ป็นปุ๋ย   
 
 

   1.1 การไถ     ไถฮุด (ไถดะ ) เป็นการไถเพื่อพลิก
หนา้ดินและไถกลบหญา้หรือวชัพืช  
การไถฮุดจะเร่ิมไถหลงัจากหวา่นกลา้
เสร็จ  โดยลกัษณะการไถจะไถจากริม
คนันาเขา้สู่ก่ึงกลางแปลงนา แลว้ทิ้ง
ไวป้ระมาณ 20 วนั ถึง 1 เดือนจากนั้น
จึงไถคน้ (ไถแปร ) โดยไถตดักบัรอย
ไถฮุด เพื่อใหดิ้นแตกละเ อียด มีความ
ร่วนมากยิง่ข้ึน เพื่อใหห้ญา้หลุดออก
จากดิน การไถจะใชแ้รงงานจากควาย  
ช่วงเวลาท่ีไถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง 

    ไถฮุด (ไถดะ ) เป็นการไถ
กลบหญา้ใหห้ญา้เน่า แลว้ทิ้งไป
ประมาณ 20 วนั ถึง 1 เดือน จึง
ไถคน้ (ไถแปร ) โดยไถตดักบั
รอยไถฮุด เพื่อใหดิ้น แตก
ละเอียด  มีความร่วนมากยิง่ข้ึน 
เพื่อใหห้ญา้หลุดออกจากดิน  
ง่ายต่อการปักด า การไถจะใช้
รถไถนาเดินตามแทนการไถ
โดยการใชค้วาย  ดงันั้น จึง
สามารถไถไดต้ลอดทั้งวนั 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 เชา้ตรู่จะเร่ิมเวลาประมาณ  05.00– 

09.00 น. แลว้พกัใหค้วายไดกิ้นหญา้ 
จากนั้นช่วงบ่ายจึงเร่ิมไถต่อในเวลา
ประมาณ 15.00–18.00 น. 

 

    1.2 การคราด     การคราดจะท าต่อจากการไถแปร  
ซ่ึงมี 2 แบบ คือ   
    1. การคราดเพื่อหวา่นกลา้ เป็นการ
คราดท่ีมีความประณีต ซ่ึงจะคราด
ประมาณ 2-3 รอบ เพื่อใหดิ้นแตก
ละเอียด  เพื่อเกล่ียดินและปรับพื้นท่ี
ใหส้ม ่าเสมอกนั   
    2. การคราดเพื่อปักด า โดยมี
จุดประสงคข์องการคราดเหมือนกบั
การคราดเพื่อหวา่นกลา้ แต่จะไม่
ประณีตนกั จะคราดเพียงรอบเ ดียว  
กรณีพื้นท่ีนาไม่สม ่าเสมอกนัสูงบา้ง
ต ่าบา้ง จะคราดเอาดินจากท่ีสูงมาท่ีต ่า  
เพื่อใหดิ้นเสมอกนัมากยิง่ข้ึน 
      นอกจากน้ีการคราดยงัเป็นการ
คราดเอาเศษหญา้หรือวชัพืชออกเพื่อ
ลดหญา้หรือวชัพืชท่ีจะเกิดมาพร้อม
กบัตน้ขา้ว ขณะท่ีคราดหากมีหญา้
หรือวชัพืชท่ีลอดซ่ีคร าด ก็จะเหยยีบ
กอหญา้ใหจ้มดิน เพื่อใหไ้ม่ใหห้ญา้
โตข้ึนมาเป็นวชัพืชและยงัเป็นปุ๋ยได้
อีกดว้ย   
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
2. พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก   
    2.1 การคดัเลือก 
          พนัธ์ุขา้ว 

    การคดัเลือกพนัธ์ุขา้วจะเลือกพนัธ์ุ
ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีนาวา่เป็นนา
หนองหรือนาลุ่ม และนาดอน ส าหรับ 
การคดัเลือกพนัธ์ุขา้วส าหรับปลูกในปี
ถดัไป สามารถด าเนินการได ้ 2 ระยะ 
คือ 
    1. การคดัเลือกพนัธ์ุขา้วระยะขา้ว
ออกรวง โดยการคดัเลือกแปลงขา้วท่ี
มีตน้ข้าวสมบูรณ์ ไม่มีขา้วอ่ืนปน ถา้
พบวา่มีขา้วอ่ืนปนในแปลงนาก็จะ
ถอนขา้วปนทิ้ง ซ่ึงขา้วปนสังเกตได้
จากลกัษณะตน้ขา้วท่ีอาจสูงกวา่ตน้
อ่ืนๆ สีของเมล็ดขา้วท่ีแตกต่างกนั  
และขนาดของเมล็ดท่ีแตกต่างกนั  
    2. การคดัเลือกพนัธ์ุขา้วระยะเก็บ
เก่ียว โดยคดัเลือกรวงท่ีมีเมล็ด ขา้ว
สมบูรณ์ ถา้พบวา่รวงไหนเมล็ดฝ่อ
หรือยงัมีขา้วปนอยู ่ก็จะดึงรวงนั้น
ออกไป  และเม่ือขนข้ึนลานก็จะแยก
กองไวต่้างหาก 
    เมล็ดพนัธ์ุท่ีใชป้ลูกจะแบ่งตามอายุ
การเก็บเก่ียวและลกัษณะของท่ีนาคือ 
    1. ขา้วใหญ่หรือขา้วหนกั เป็นขา้วท่ี
ใชร้ะยะเวลาเพาะปลูก 5-6 เดือน จึง
จะเก็บเก่ียวได ้ ขา้วใหญ่จะปลูกในนา  

    การคดัเลือกพนัธ์ุยงัแบ่งตาม
อายกุารเก็บเก่ียวและลกัษณะ
ของท่ีนาเหมือนเดิม แต่ จะปลูก
ขา้วกลางเป็นหลกั แต่จะเปล่ียน
เมล็ดพนัธ์ุขา้วทุก 3 ปี เพราะถา้
ไม่เปล่ียนพนัธ์ุ ขา้วจะไม่หอม 
ไม่น่ิม คือจะกลายพนัธ์ุ  
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 หนองท่ีน ้าขงัเป็นเวลานาน เช่น ขา้วข้ี

ตม้หางนาก ขา้วอีขาวใหญ่   
    2. ขา้วกลาง เป็นขา้วท่ีใชร้ะยะเวลา
เพาะปลูก  4-5 เดือน จึงจะเก็บเก่ียวได้    
ขา้วกลางจะปลูกในนาลุ่มท่ีมีน ้าขงั
ประมาณ 2 เดือน เช่น  ขา้วสันป่าตอง 
และขา้ว กข. 6   
    3. ขา้วดอหรือขา้วเบา  เป็นขา้วท่ีใช้
ระยะเวลาเพาะปลูก 3-4 เดือน จึงจะ
เก็บเก่ียวได ้ขา้วดอจะปลูกในนาดอน
หรือนาโคก ท่ีน ้าไม่สามารถขงัได้
นาน เช่น นาท่ีเป็นดินทราย ส่วนพนัธ์ุ
ข้าวท่ีปลูก เช่น ขา้วอีเหลืองบุญมา  
กข 2        

 

    2.2 แหล่งท่ีมาของ 
          พนัธ์ุขา้ว 

    ชาวนาจดัท าเมล็ดพนัธ์ุดว้ยตนเอง     ซ้ือจากส านกังานเกษตร
อ าเภอหรือแลกเปล่ียนจากเพื่อน
บา้น 

    2.3 พนัธ์ุขา้วท่ี 
         ปลูก 
 

    ขา้วข้ีตม้หางนาก ขา้วอีขาวใหญ่  
ขา้วอีเหลืองบุญมา ขา้วสันป่าตอง  
ขา้วหอมมะลิ ขา้ว กข 2 และขา้ว
เหนียว กข 6 

    1. ขา้วเหนียว  กข  6   
    2. ขา้วจา้ว ไดแ้ก่ ขา้วขาว
ดอกมะลิ 105   

3. การเพาะปลูกขา้ว   
    3.1 การเตรียม 
         เมล็ดพนัธ์ุ 
 
 

    น าเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีบรรจุในห่อขา้ว
ปลูกไปแช่น ้าในหว้ยหรือสระน ้าแลว้
น าข้ึนมามอก (อบ) การมอกจะกองไว้
บนดินท่ีไม่มีหญา้  แลว้น าก่ิงใบไมม้า 

    โดยการ ซ้ือจากส านกังาน
เกษตรอ าเภอหรือแลกเปล่ียน
จากเพื่อนบา้น เม่ือใกลถึ้งฤดูท า
นา 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 ปิดพอไม่ใหส่้องเขา้ไปในกองขา้ว  

ซ่ึงการมอกจะมี 2 แบบ คือ แช่น ้า 3  
คืน มอก 2 คืน และแช่น ้า 2 คืน มอก   
2 คืน เพื่อใหเ้มล็ดขา้วแตกหน่อและ
เกิดราก   

 

    3.2 การหวา่นกลา้ 
 

    การหวา่นกลา้จะหวา่นประมาณ
เดือนพฤษภาคม หรือขยบัข้ึนลงได้
ตามภาวะน ้าฝน เช่น ถา้ปีใดฝนมาเร็ว
และมีน ้าฝนมาก ประมาณเมษายน
ช่วงหลงัสงกรานตก์็สามารถหวา่น
กลา้ไดแ้ลว้ ถา้ปีใดฝนมาชา้ก็สามารถ
เล่ือนมาหวา่นประมาณเดือนมิถุนายน
ได้ การหวา่นกลา้เกษตรกรจะเลือก
แปลงนาท่ีพื้นท่ีมี ความสม ่าเสมอกนั
และอยูใ่กลแ้หล่งน ้า ซ่ึงจะมีการ
เตรียมดินเป็นพิเศษโดยการใส่ปุ๋ยคอก
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
และในปีต่อๆ ไปส่วนใหญ่ก็มกัเลือก
แปลงเดิมส าหรับหวา่นกลา้ 

    ไม่มีการหวา่นกลา้ 

    3.3 การถอนกลา้ 
 

    การถอนตน้กลา้จะถอนเม่ือตน้กลา้
อายปุระมาณ 30 วนั หรือตน้กลา้สูง
ประมาณ 1 ศอก โดยใชแ้รงงานใน
ครอบครัวในการถอนตน้กลา้ 

    ไม่มีการถอนกลา้ 

    3.4 การปักด า     การปักด าใชต้น้ขา้วประมาณ 3-5 
ตน้ ต่อ 1 กอ ปักด าแบบสลบัตน้ และ
ใหห่้างกนัประมาณ 20 เซนติเมตร  

    โดยการหวา่นเมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
ในช่วงเวลาประมาณเดือน
พฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
4. การดูแลรักษา   
    4.1 การใส่ปุ๋ย 
 

    ใส่ปุ๋ยหลงัปักด า 1 สัปดาห์ และใส่
ก่อนขา้วตั้งทอ้ง โดยใชปุ๋้ยสูตร 16-
16-8 ส าหรับนาโคกหรือนาดอนท่ี
เป็นดินทราย และสูตร 16-20-0 
ส าหรับนาลุ่ม 

    เหมือนชุดความรู้เดิม 

    4.2 การจดัการน ้า     1. ก่อนปักด าถา้มีน ้ามากให้ ระบาย
น ้าออกจากแปลงนาใหเ้หลือประมาณ  
10 เซนติเมตร พอใหห้ล่อเล้ี ยงตน้ขา้ว  
เพราะถา้น ้ามากเกินไปตน้ขา้วจะเน่า
เป่ือย และปูจะกดักินตน้ขา้ว 
    2. ขณะท่ีตน้ขา้วตั้งตวัไดห้รือเร่ิม
แตกกอก็เก็บกกัน ้าในแปลงใหสู้งท่ี
ระดบัสะดือตน้ขา้ว 
    3. เม่ือตน้ขา้วออกรวงและ มีเน้ือ
ขา้วเตม็เมล็ดหรือประมาณเดือน
ตุลาคม จะเร่ิม ระบาย น ้าออกจาก
แปลงนา เพราะขา้วจะสุกแก่ พอดีกบั
ท่ีน ้าแหง้ เวลาเก่ียวจะไดไ้ม่เป็นโคลน  
สามารถเดินเก่ียวและวางฟ่อนขา้วได้
สะดวก 

    1. เม่ือ ตน้ขา้วเร่ิมแตกกอก็
เก็บกกัน ้าในแปลงใหสู้งท่ี
ระดบัสะดือตน้ขา้ว 
    2. เม่ือตน้ขา้วออกรวงและ มี
เน้ือขา้วเตม็เมล็ดหรือประมาณ
เดือนตุลาคม จะเร่ิม ระบาย น ้า
ออกจากแปลงนา เพราะขา้วจะ
สุกแก่ พอดีกบัท่ีน ้าแหง้ เวลา
เก่ียวจะไดไ้ม่เป็นโคลน  
สามารถเดินเก่ียวและวางฟ่อน
ขา้วไดส้ะดวก 
 

    4.3 การก าจดั 
         วชัพืช 

     การก าจดัวชัพืชถา้จดัการเร่ืองน ้า
ใหไ้ด ้โดยใหมี้น ้าขงัในแปลงนาก็จะ
ไม่มีวชัพืช แต่ถา้ปีไหนแลง้ไม่มีน ้าขงั
ในนา จนท าใหเ้กิดวชัพืช จะใชว้ธีิ
ถอนดว้ยมือ   

    โดยการตดัตน้ขา้ว เพราะเม่ือ
ตดัแลว้ตน้ขา้วจะโตเร็วกวา่
วชัพืช   
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
    4.4 การก าจดัศตัรู 
           ขา้ว 

    ไม่ท าอะไรเลย ปล่อยทิ้งไว ้
 

    ถา้ไม่มากจะไม่ท าอะไรเลย 
จะปล่อยทิ้งไว ้แต่ถา้มีมาก
จะแจง้เกษตรอ าเภอใหช่้วยหา
วธีิจดัการให ้

    4.5 การปลูกซ่อม 
 
 

    เกษตรกรจะปักมดักลา้ไวมุ้มของ
แปลงนาตรงท่ีลุ่มท่ีสุดของแปลงนา 
ส าหรับถอนไปปัก ด าซ่อมแทนตน้ท่ี
ตาย 

    บริเวณท่ีขา้วตาย จะถอนจาก
บริเวณท่ีขา้วหนาๆ มาปลูกซ่อม 

5. การเก็บเก่ียวขา้ว   
    5.1 การเก่ียวขา้ว     1. เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการเก่ียว

ขา้ว ไดแ้ก่ 
         1.1 เคียว  เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
เก่ียวขา้ว 
         1.2 ไมม้อบขา้ว  เป็นไมท่ี้ท าจาก
ไมไ้ผเ่ปาะ มีความยาวประมาณ 350  
เซนติเมตร ใชส้ าหรับมอบขา้วใหต้น้
ขา้วลม้เอียงเล็กนอ้ยและลม้เอียงไป
ทางเดียวกนั  เพราะหากตน้ขา้วตั้งตรง
เกินไปเวลาเก่ียวขา้วจะท าใหป้วดอุง้
มือ นอกจากน้ีการมอบขา้วยงัช่วยให้
ไม่ใหต้น้ขา้วไขวพ้นักนัเวลาลมพดั 
    2. ช่วงเวลาเก็บเก่ียวขา้ว  คือ
ประมาณปลายเดือนตุลาคม 
    3. การเก่ียวขา้วจะใชเ้คียวเก่ียวโดย
ใชมื้อขา้งซา้ยจบัตน้ขา้ว ส่วนมือขวา
หรือขา้งท่ีถนดัจบัเคียว แลว้เก่ียวให ้

    1. ช่วงเวลาเก็บเก่ียวขา้วคือ
ประมาณปลายเดือนตุลาคม 
    2. การเก่ียวมีทั้งแบบใช้
แรงงานในครอบครัวและจา้งรถ
เก่ียวขา้วในราคาไร่ละ 600 บาท 



146 
 

 

ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 ขา้วขาดจากตน้ใหมี้ความยาว

ประมาณ 1 ศอก เม่ือเก่ียวจนเตม็ก ามือ
แลว้ เกษตรกรจะใชเ้ทา้เหยยีบตอซงั
ขา้วใหล้ม้ลง แลว้น าขา้วมาวางเรียง
กนั 6-7 ก า ต่อ 1 ฟ่อน เรียงกนัไปจน
เก่ียวเสร็จในแต่ละแปลง 
    4. แรงงานท่ีใชใ้นการเก็บเก่ียวขา้ว
มี 3 ประเภท คือ  
        4.1 แรงงานในครอบครัว  
        4.2 แรงงานจากเครือญาติ   
        4.3 การลงแขกเก่ียวขา้ว         

 

    5.2 การมดัฟ่อน 
         ขา้ว 

    ขา้วท่ีเก่ียวเสร็จจะตากแดดไว้
ประมาณ 3 วนั เพื่อใหข้า้วแหง้ เวลา
หาบข้ึนลานจะไดไ้ม่หนกั  หลงัจาก
นั้นจึงใชต้อก มดั ซ่ึง ท าจากไมไ้ผบ่ง
แช่น ้าประมาณ 1 คืน เพื่อใหต้อก
เหนียวไม่หกัง่ายส าหรับมดัฟ่อนขา้ว 
ช่วงเวลาท่ีมดัคือตอนเชา้ประมาณ  
05.00-09.00 น.  เน่ืองจากขา้วท่ีเก่ียว
ไวจ้ะมีความช้ืนจากหมอกในตอน
กลางคืน ท าใหร้วงขา้วไม่กรอบ เวลา
มดัรวงขา้วจะไม่หกัหรือร่วงง่าย  และ
ส่วนใหญ่ผูท่ี้มดัฟ่อนขา้วมกัจะเป็น
ผูช้าย 

    1. กรณีเก่ียวขา้วดว้ยมือ จะ
ท าเช่นเดียวกนักบัในอดีต  
    2. กรณีใชร้ถเก่ียวขา้ว ซ่ึงจะ
นวดขา้วไปพร้อมดว้ยนั้น  
เกษตรกรเพียงปูตาข่ายไนล่อน
รอตรงบริเวณท่ีแหง้ หรือขา้ง
ถนนหนา้บา้น เพื่อใหร้ถน าขา้ว
ท่ีนวดไปเท แลว้ตากแดด
ประมาณ 3 วนั 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
    5.3 การท าลาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    การท าลานขา้วเกษตรกรจะเลือก
แปลงนาท่ีมีพื้นดินแหง้มีความ
สม ่าเสมอกนั อยูใ่กลท้างเกวยีนเพื่อ
ความสะดวกในการขนข้ึนยุง้ ใกล้
ตน้ไมใ้หญ่เพื่อเป็นร่มเงาเวลานวด
ขา้ว  ใกลเ้ถียงนาเพื่อสะดวกต่อการ
จดัเก็บฟางขา้วไวเ้ป็นอาหารววัควาย
เม่ือถึงฤดูท านา ซ่ึงการท าลานขา้วมี
วธีิท าดงัน้ี 
    1. ดายหญา้และตอซงัขา้วออก 
    2. น ามูลควายท่ีถ่ายออกมาใหม่ๆ  
มากองไวใ้นบริเวณท่ีจะท าลาน
ประมาณ 5 กองๆ ละ ประมาณ 3-4  
ถงั กระจายอยูท่ ัว่ลาน  
    3. น าน ้ามารด แลว้ใชเ้ทา้ย  ่าใหเ้หลว 
    4. ใชไ้มก้วาดซ่ึงท าจากใบไมม้า
กวาดใหท้ัว่บริเวณลาน   
    5. ทิ้งไวป้ระมาณ 2-3 วนั ใหล้าน
แหง้ 

    1. กรณีเก่ียวขา้วดว้ยมือ 
เกษตรกรจะใชต้าข่ายไนล่อน ปู
บริเวณท่ีแหง้ ส าหรับตากขา้วท่ี
ไดจ้ากเคร่ืองนวดขา้ว ถา้แดด
จดัจะตากประมาณ 2-3 วนั ถา้
แดดไม่จดัจะตากประมาณ 5 วนั  
    2. ถา้ใชร้ถเก่ียวขา้วซ่ึงจะ
นวดขา้วไปพร้อมดว้ยนั้น  
เกษตรกรเพียงปูตาข่ายไนล่อน
รอตรงบริเวณท่ีดอน หรือขา้ง
ถนนหนา้บา้น เพื่อใหร้ถน าขา้ว
ท่ีนวดไปเท แลว้ตากแดด
ประมาณ 3 วนั 
 
 
 
 
 
 

    5.4 การขนขา้วข้ึน 
           ลาน 

    1. เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการขนขา้ว
ข้ึนลาน ไดแ้ก่   
        1.1 ไมค้นัหลาว ท าจากไมไ้ผย่าว
ประมาณ 250-300 เซนติเมตร เส้น
รอบวงประมาณ 12-15 เซนติเมตร 
เหลาปลายทั้งสองขา้งใหแ้หลม  

    1. ถา้เก่ียวขา้วดว้ยมือ  
เกษตรกรจะขนข้าวข้ึนลานโดย
ใชร้ถอีแตก็ขนไปกองท่ีลาน 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
         1.2 มา้หาบขา้ว  ประกอบดว้ยไม้

ฐานเป็นไมเ้หล่ียมหนา้กวา้ง 30 
เซนติเมตรข้ึนไป  หนาไม่นอ้ยกวา่ 15 
เซนติเมตร มีเสาไมก้ลม 2 ตน้ ปักอยู่
ท่ีฐาน เสาห่างกนัประมาณ 40-50 
เซนติเมตร ปลายเสามีง่ามส าหรับวาง
คนัหลาว สูงประมาณ 130-150  
เซนติเมตร เส้นรอบวงหนาประมาณ 
14-16 เซนติเมตร 
    2. วธีิขนขา้วขา้ลาน จะท าช่วงแดด
ล่มคือเวลาประมาณ 16.00-18.00 น. 
ซ่ึงมีวธีิการดงัน้ี 
        2.1 ตั้งมา้หาบขา้วบริเวณตรง
กลางของแถวฟ่อนขา้วแต่ละแถว   
        2.2 วางไมค้นัหลาวท่ีง่ามมา้หาบ
ขา้ว โดยใหไ้มค้นัหลาวอยูก่ึ่งกลาง   
        2.3 น าฟ่อนขา้วมาเสียบเขา้ปลาย
ไมค้นัหลาวดา้นละ 2-3 ฟ่อน สลบักนั
ไปมาระหวา่งปลายไมค้นัหลาวทั้ง
สองดา้น การจะเสียบฟ่อนขา้วดา้นละ
ก่ีฟ่อนนั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถของ
แต่ละคนวา่จะสามารถหาบไดก่ี้ฟ่อน  
        2.4 จากนั้นคนหาบจะยกไมค้นั
หลาว ใส่บ่าขา้งท่ีถนดั แลว้หาบเอา
ฟ่อนขา้วไปกองท่ีลานขา้ว 

    2. ถา้ใชร้ถเก่ียวขา้วซ่ึงจะ
นวดขา้วไปพร้อมดว้ยนั้น 
เกษตรกรก็จะไม่ตอ้งขนขา้ว 
เพียงปูตาข่ายไนล่อนรอตรง
บริเวณท่ีแหง้ หรือขา้งถนนหนา้
บา้น เพื่อใหร้ถน าขา้วท่ีนวดไป
เท เพื่อตากแดด 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
    5.5 การตั้งกอง 
         ขา้ว 

    การตั้งกองขา้ว (ลอมขา้ว )ของ
เกษตรกรเป็นทั้งภูมิปัญญาพื้นบา้น
และเป็นศิลปะ เน่ืองจากการนวดใน
สมยัก่อนตอ้งใชแ้รงงานคนมาก การ
ตั้งลอมขา้วจึงเป็นการชะลอเวลาไว้
ก่อน เพื่อรอใหเ้ครือญาติมาช่วยนวด
ขา้ว   รวมถึงรอให้ นาของคนอ่ืนท่ีจะ
ตดัเป็นทางเกวยีนส าหรับขนขา้วข้ึน
ยุง้เก่ียวขา้วใหแ้ลว้เสร็จก่อน ชาวนา
ในละแวกนั้นจึงจะมาช่วยกนัตดัทาง
เกวยีน ในขณะเดียวกนัก็เป็นหาวธีิท่ี
จะไม่ท าใหข้า้วเกิดความเสียหายข้ึน   
ทั้งจากสัตวม์ากดักินและป้องกนั
น ้าฝนหลงฤดู  เพราะลกัษณะของลอม
ขา้วจะเหมือนหลงัคา เวลาฝนตกน ้า
จะไหลออกดา้นขา้ง น ้าฝนจะไม่ซึม
เขา้ไปดา้นในลอมขา้ว ส่วนน ้าฝนท่ี
ตกถึงพื้นลานก็จะไม่ท าใหข้า้วท่ีตีน
ลอมเสียหาย เพราะส่วนท่ีเป็นรวงขา้ว
ไดถู้กตั้งข้ึน จึงเป็นการป้องกนัความ
เสียหายของขา้วจากน ้าฝนไดเ้ป็น
อยา่งดี  ชาวนา ท่ีมีความเช่ียวชา ญใน
การท าลอมขา้ว จะสามารถประมาณ
ไดว้า่ขา้วของตนเองตอ้งท าลอมขา้ว
ขนาดเท่าไร และท าไดส้วยงามไม่โย ้
เย ้หากใครท าลอมขา้วไดส้วยงาม  

    กรณีเก่ียวขา้วดว้ยมือจะ น า
ฟ่อนขา้วมากองในตาข่ายไน
ล่อนขนาดประมาณ 7 x 6 เมตร 
ท่ีปูไว ้โดยไม่ไดต้ั้งลอม  เพราะ
การนวดขา้วจะใชเ้คร่ืองนวด
ขา้ว ท าใหล้ดระยะเวลาลง   
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 ชาวนาผูท่ี้สัญจรไปมาในละแวกนั้นก็

จะกล่าวชม เจา้ของลอมขา้วก็จะมี
ความยนิดีปรีดาท่ีไดรั้บค าช่ืนชม 
      การตั้งลอมขา้ว เป็นทกัษะหน่ึง
ของเกษตรกร  ท่ีสามารถก าหนดไดว้า่
ปริมาณขา้วของตนจะตั้งลอมขา้วก่ี
แถว แต่ละแถวจะยาวเท่าไหร่ โดยใช้
ฟ่อนขา้วเป็นหน่วยนบั แลว้จึง
ด าเนินการ ดงัน้ี  
      1. จดัเตรียม เสา ซ่ึงเป็น ไมง่้าม
จ านวน 3 เสา และไมเ้น้ือแขง็ทรงกลม
ส าหรับท าราว ความยาวไมข้ึ้นอยูก่ ั บ
ปริมาณขา้ว 
      2. ขดุหลุมดา้นซา้ย กลาง และขวา
ทางดา้นทิศเหนือของลาน แลว้ฝังเสา
ง่ามทั้งสามเสา จากนั้นจึงน าไมร้าวมา
พาด 
      3. ท าตีนชา้ง (ฐานกองขา้ว ) เป็น
รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ โดยน าฟ่อนขา้วมา
ตั้งเอียงประมาณ 80 องศา ใหส่้วนท่ี
เป็นรวงขา้วพาดกบัไมร้าว การตั้ง
จ ะตอ้งใหชิ้ดกนัเพื่อใหมี้ความ
แขง็แรง เม่ือเสร็จแถวแรกก็ท าแถว
ต่อๆ ไป จนครบตามจ านวนแถวท่ีได้
ก าหนดไว ้  
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
       4. การท าตวัลอมขา้ว เป็นส่วนท่ี

ท าต่อจากตีนชา้ง โดยท าทีละชั้น
จนถึงชั้นสุดทา้ย  ดงัน้ี 
          4.1 เร่ิมจากแถวแรกดา้นหนา้ท่ี
มุมซา้ยของลอมขา้ว โดยน าฟ่อนขา้ว
มาแลว้แบ่งรวงขา้วขนาด 1 ก ามือ  
แลว้พนัจากดา้นบนไปดา้นล่างฟ่อน
ขา้ว ใหส่้วนท่ีพนัอยูใ่ตฟ่้อนและยืน่
ออกมาดา้นขวา จากนั้นน ามาวางให้
ส่วนท่ีเป็นรวงขา้วออกดา้นนอก  
ฟ่อนท่ีสองก็เหมือนเดิม แลว้วางฟ่อน
ท่ีสองทบัส่วนท่ียืน่ออกมาของฟ่อน
แรก  เพื่อไม่ใหฟ่้อนขา้วแรกหล่นซ่ึง
จะท าใหล้อมขา้วมีความแข็ งแรง และ
ท าแบบน้ีไปเร่ือยๆ จนถึงกลางลอม  
แลว้เปล่ียนไปท าดา้นขวาในลกัษณะ
เดียวกนั จนฟ่อนขา้วมาจรดกนัท่ีตรง
กลางลอม เม่ือเสร็จแถวแรกดา้นหนา้  
ก็เปล่ียนมาท าแถวแรกของดา้นหลงั
ลอมขา้ว โดยท าเหมือนกนักบัแถว
แรกดา้นหนา้   
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
           4.2 เม่ือเสร็จจะเหลือตรงกลาง

ลอม แลว้จึงวางฟ่อนขา้วตรงกลาง
ลอม โดยเร่ิมจากดา้นซา้ยวางเรียงเป็น
แถวต่อจากฟ่อนขา้วแถวแรกดา้นหนา้ 
ใหร้วงขา้วออกดา้นนอก เรียงไป
เร่ือยๆจนถึงแถวแรกดา้นหลงั จากนั้น
เรียงแถวท่ีสองใหส่้วนรวงขา้วแถวท่ี
สองทบัส่วนท่ีเป็นกระจุกของแถว
แรก แถวต่อไ ปก็ท าเหมือนเดิมเรียง
จนถึงกลางลอม แลว้เปล่ียนไปเรียง
ดา้นขวาในลกัษณะเดิม จนฟ่อนขา้ว
มาจรดกนัท่ีกลางลอม   
          4.3 ชั้นต่อไปก็ท าเหมือนเดิม  
เม่ือฟ่อนขา้วใกลจ้ะหมด จะเรียงให้
สอบเล็กลงคลา้ยหนา้จัว่  จนเหลือแถว
บนสุดเรียงเด่ียวเพียงแถวเดียว  และ
สุดทา้ยจะวางฟ่อนขา้วท่ีมดัใหญ่รวง
ใหญ่เมด็ใหญ่หน่ึงฟ่อนไวบ้นสุด  ตรง
กลางลอม (ฟ่อนน้ีจะใชส้ าหรับปลง
ขวญัขา้ว ) วธีิท าลอมขา้วใหเ้ล็กสอบ
ลงน้ี เพื่อกนัน ้าไม่ใหไ้หลเขา้ภายใน
หากฝนตก 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
    5.6 การนวดขา้ว     การนวดขา้วจะ ใชแ้รงงานชายเป็น

ส่วนใหญ่ เน่ืองจากฟ่อนขา้วจะหนกั
และตอ้งใชแ้รงมากในการฟาด 
เพื่อใหเ้มล็ดขา้วหลุดออกจากรวง  
โดยใช้มา้ตีขา้วตั้งหนา้ลอมขา้ว คนตี
ขา้วจะยนืขา้งหลงั ม้าตีขา้ว โดยใช้
คอ้นตีขา้วคีบขดัจุกฟ่อนขา้ว แลว้
ยกข้ึนฟาดลงบน มา้ตีขา้ว เมล็ดขา้วก็
จะหลุดออกมาจากรวง  กองเมล็ดขา้ว
ก็จะสูงข้ึนเร่ือยๆ เม่ือมีเศษฟางขา้วก็
จะใชไ้มก้วาดเข่ียฟางออกมา และใช้
พดัพดัเมล็ดขา้วลีบออกไป บางคร้ังจะ
มีรวงขา้วหกัก็จะ กวาด ออกมากอง
รวมกนักบั “ขา้วสะนุ”  (ขา้วสะนุ คือ
ขา้วท่ีไดจ้ากฟ่อนขา้วท่ีผา่นการนวด
แลว้ โดยใชมื้อจบัปลายฟ่อนขา้ว แลว้
ใชเ้คียวหรือมีดตดัตอกท่ีมดั จากนั้น
จึงสลดัไปมาใหร้วงขา้วหล่น ซ่ึงเป็น
รวงขา้วท่ีติดอยูต่รงโคนจุกฟ่อนขา้วท่ี
ตอกมดั การนวดแบบปกติเมล็ดขา้วท่ี
อยูบ่ริเวณน้ีจะหลุดออกยาก ) แลว้จึง
ใชไ้มตี้ขา้วสะนุตีเพื่อใหเ้มล็ดขา้วท่ียงั
หลงเหลืออยูห่ลุดออก ซ่ึงแรงงานจะ
เป็นหญิงและเด็ก เพราะเป็นงานเบา 

    เกษตรกรท่ีเก่ียวขา้วดว้ยมือ 
จะนวดขา้ว โดยจา้งเคร่ืองนวด
ขา้ว ซ่ึงเจา้ของนาและเครือญาติ
จะมาช่วยกนั ใชถุ้งปุ๋ยรองเมล็ด
ขา้วท่ีไหลออกมาจากเคร่ือง
นวดจนเกือบเตม็ถุง แลว้ใชต้อก
มดัปากถุง ยกไปเรียงไวเ้ตรียม
ขนข้ึนยุง้ต่อไป ซ่ึงค่าจา้งเคร่ือง
นวดขา้วจะข้ึนอยูก่บัปริมาณ
ขา้ว โดยคิดค่าจา้งนวดขา้วเป็น
ขา้วเปลือกในอตัราร้อยละสาม 
(ขา้วเปลือก 100 ถุงปุ๋ย  คิดค่า  
จา้งนวดขา้ว 3 ถุงปุ๋ย)   
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
    5.7 การขนขา้ว 
           ข้ึนยุง้ 

     เกษตรกร ขนขา้ว ข้ึนยุง้โดยใช้
เกวยีน  แต่ถา้ตรงกบัวนัพระหรือวนัท่ี
คนในหมู่บา้นเสียชีวติ เกษตรกรจะงด
เวน้การขนขา้วข้ึนยุง้ในวนัดงักล่าว 

    เกษตรกรขนขา้วข้ึนยุง้โดยใช้
รถยนต์ 6 ลอ้ การขนขา้วข้ึนยุง้
ส่วนใหญ่จะท าในวนัเดียวกนั
กบัวนันวดขา้ว  เพราะเจา้ของ
เคร่ืองนวดขา้วจะมีรถยนต ์ 6 
ลอ้ บริการขนขา้วข้ึนยุง้ดว้ย 
โดยคิดค่าจา้งขนขา้วเป็น
ขา้วเปลือกเท่ียวละ 2 ถุงปุ๋ย 
และถา้ตรงกบัวนัพระหรือวนัท่ี
คนในหมู่ บา้นเสียชีวติ  
เกษตรกรจะงดเวน้การขนขา้ว
ข้ึนยุง้ในวนัดงักล่าว 

6. การจดัการผลผลิต   
    6.1 การเก็บขา้วไว ้
          บริโภค 
 

    ขา้วทั้งหมดจะถูกเก็บไวเ้พื่อบริโภค  
โดยขา้วทั้งหมดจะกองอยูใ่นยุง้ เม่ือ
ตอ้งการน าไปบริโภคก็จะน าตะกร้า
มาตกัเพื่อน าไปต าดว้ยครกกระเด่ือง 

    เก็บ ขา้ว ไวบ้ริโภคปีละ  1 
ส่วน หรือประมาณ  30-40 ถุง  
ข้ึนอยูก่บัวา่ครอบครัวนั้นมีก่ีคน 

    6.2 การจ าหน่าย 
           ขา้ว 

    ส่วนใหญ่เก็บขา้วไวบ้ริโภค จะไม่
ขาย 
 

    ขา้วท่ีจ าหน่ายปีละ 3 ส่วน  
การขายจึงเป็นแบบต่างคนต่าง
ขาย ซ่ึงมีทั้งการน าไปขายท่ี
สหกรณ์การเกษตร โรงสี และ
พอ่คา้คนกลาง 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
    6.3 การจดัเก็บ 
         เมล็ดพนัธ์ุ 
 

    เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพนัธ์ุขา้วไว้
ในห่อขา้วปลูก ซ่ึงท าจากฟางขา้วมี
ลกัษณะเป็นทรงกลม  ห่อขา้วปลูก คือ
ภูมิปัญญาในการเก็บรักษาเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้ว วธีิท าคือ ขดุหลุมแลว้รองดว้ย
ฟางขา้วใหแ้น่นหนา รองชั้นท่ีสอง
ดว้ยใบตองกุงหรือใบตองเรียง แลว้น า
ขา้วเทลงในหลุม แลว้จึงห่อให้
เรียบร้อย จดัแต่งใหส้วยงาม หรือท าหู
ห้ิวเพื่อสะดวกในการเคล่ือนยา้ย 

    1. เกษตรกรจดัเก็บเมล็ดพนัธ์ุ
เองโดยเก็บไวป้ระมาณ 3 ถุงปุ๋ย  
    2. แลกเปล่ียนกบัเพื่อนบา้น  

7. ความเช่ือ/ 
    พิธีกรรม 
    เก่ียวกบัขา้ว 

    1. วธีิปักตาแฮก  ใหเ้อาตน้กลา้มา 8 
ตน้ เอาขนั 5 มายกใส่หวั อธิษฐานถึง
แม่โพสพใหม้าค ้าคูณ วางขนัลงขา้ง
ตาแฮก หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก  
ปักกลา้ลงแต่ละตน้ใหก้ล่าววา่   
      ปักตน้น้ีพุทธรักษา ปักตน้น้ีธรรม
รักษา 
      ปักตน้น้ีสังฆรักษา ปักตน้น้ีเ พิ่น
เสียใหก้ไูด ้
     ปักตน้น้ีเ พิ่นไฮใ้หก้มีู ปักตน้น้ีให้
ไดห้ม่ืนมาเยยี 
    2. การปลงขา้ว  เม่ือขนขา้วข้ึนลาน
แลว้ ก่อนนวดขา้วจะตอ้งท าพิธีปลง
ขา้ว โดยท าในวนัศุกร์หรือวนัเสาร์ก็
ได ้ใหเ้ตรียมดงัน้ี ซวย 4 อนั เหลา้ 1 
ขวด ไข่ 1 ฟอง น ้าเตม็เตา้ 1 เตา้  

    พิธีกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัขา้ว
ลดลง บางพิธีก็ไม่ไดท้  า เช่น 
เกษตรกรบางรายท่ีใชเ้คร่ือง
เก่ียวขา้วพร้อมนวดขา้ว ส่วน
เกษตรกรรายท่ียงัปฏิบติัอยูส่่วน
ใหญ่จะจ าเน้ือหาไม่ได ้ เวลาท า
พิธีตอ้งอ่านจากต ารา  
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 ขา้วเตม็ก่อง 1 ก่อง เผอืกตม้ 2 หวั มนั

ตม้ 2 หวั ขมิ้นข้ึน 5 หวั ขา้วตม้ตีนงวั 
ตีนควาย 1 คู่ ใบคูณ ใบมะยม ใบยอ 
อยา่งละ 5 ใบ ผลไมต้ามฤดูกาล 5 ลูก 
ธูป 5 คู่  เทียน 5 คู่ ดอกไมข้าว 5 คู่ จดั
ใส่พาน เอาขา้วท่ีแยกไวจ้  านวน 7 
ฟ่อน มาวางขา้งขวาพานเคร่ืองบูชา 3  
ฟ่อน วางขา้งซา้ย 3 ฟ่อน อีกฟ่อน
เอาไวเ้คาะ พอ่บา้นผูป้ระกอบพิธียก
พานข้ึนเหนือหวั  กล่าว นะโม 3 จบ 
แลว้ป่าว สัคเค ถา้ไม่ไดใ้หพ้ดูเอา โดย
ใหก้ล่าววา่ “อุกาสะ ผูข้า้ขอโอกาส
อาราธนา คุณเทวดาและเจา้ท่ี ตาแฮก 
เจา้แม่โพสพ จงมาประชุ ม ชุมนุมกนั 
เม่ือมาแลว้ผูข้า้ขอถวายเคร่ืองสักระ
บูชากียาอนัไดท้  าไวแ้ลว้  ขอใหผู้แ้ก่น
แกว้ จงเอน็ดูกณูา อยา่ไดเ้ป็นโทสา
บาปขอ้ง ผูข้า้ขอเหยยีบย  ่าขวญัขา้วผูมี้
พระคุณ ขอใหคู้ณกนัมาไหลหลัง่ อัง่
อัง่ข้ึนคือน ้าแม่นที อุอะ มุมะ มูลมา  
มหามูลมงัสวาหุม” 
    ค ากล่าวเคาะขา้วหรือนวดขา้ว   
    “เคาะบาดหน่ึง ใหไ้ดง้วัแม่ลาย 
เคาะบาดสอง ใหไ้ดค้วายเขาหยอ่ง 
เคาะบาดสาม ใหไ้ดฆ้อ้งเกา้ก า 
เคาะบาดส่ี ใหไ้ดค้  าเกา้หม่ืน 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 เคาะบาดหา้ ใหไ้ดข้า้วหม่ืนมาเยยี 

เคาะบาดหก ใหไ้ดผ้วัเมีย และพี่นอ้ง 
เคาะบาดเจด็ ใหไ้ดช้า้งใหญ่มาเทียม
โฮง” 
    ใหก้ล่าวดงัน้ี จนเคาะหมดทั้ง 7 
ฟ่อน ใหแ้ยกฟ่อนท่ีเคาะคร้ังแรก เอา
เคร่ืองสักการะทั้งหมดในพานยดัเขา้
ในฟ่อนฟางฟ่อนแรก  แลว้ห่อและมดั
ใหดี้ จากนั้นเสียบเขา้กบัไม่คนัหลาว
แลว้จึงน าไปปักท่ีกลางลอมขา้วใหต้ั้ง
เฉียงข้ึน เม่ือหวัหนา้ครอบครัวปลง
ขา้วและเคาะขา้วเป็นพิธีแลว้ จากนั้น
ลูกหลานก็เคาะต่อไปไดเ้ลย 
    3. การเอาขา้วข้ึนเลา้  วนัเอาขา้วข้ึน
เลา้ นิยมท าวนัจนัทร์ วนัพฤหสับดี  
วนัศุกร์ เวลาบ่าย 3 โมง ถึงบ่าย 5 โมง  
ขา้วของเคร่ืองใช่ท่ีตอ้งเตรียม คือ 
เทียน 5 คู่  ดอกไม ้5 คู่ ใส่ขนั กระบุง  
1 ใบ ขนัหรือกระบอกใส่ขา้ว (ขวญั
ขา้ว ) 1 อนั เม่ือท าพิธี พอ่บา้นหรือ
หวัหนา้ครอบครัวเอาผา้ขาวมา้มาพาด
เฉวยีงบ่า ถือกระบุงและขนัดอกไม ้
พร้อมทั้งขนัหรือกระบอกส าหรับใส่
ขวญัข้ าว นัง่คุกเข่าหรือยองๆ ก็ได ้ 
ไม่ตอ้งกราบ หนัหนา้ไปทางทิศ
ตะวนัออก ยกขนั 5 ข้ึน แลว้กล่าว     
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 นะโม 3 จบ แลว้ใหว้า่คาถาเรียกขวญั

ขา้ว ดงัน้ีวา่ “อุกาสะ อุกาสะ ผูข้า้ขอ       
อาราธนาคุณแม่โพสพใหเ้มืออยูเ่ลา้  
คุณขวญัขา้วใหเ้มืออยูฉ่าง ภะสะ
พะโภชะนงั  มะหาลาภงั สุขงั โหตุ  
แลว้เอาขนัหรือกระบอกท่ีเตรียมไป
ตกัขา้วนั้น ตกัเอาขวญัขา้วใส่กระบุง  
อุม้เดินกลบับา้น เอาข้ึนไปวางไวบ้น
ข่ือดา้นบนสุด ตรงขา้มกบัประ ตูเขา้
เลา้  แลว้หาอะไรครอบ  เพื่อไม่ใหห้นู
หรือนกบินไปกิน ขา้วท่ีเก็บไวน้ั้นคือ  
ขวญัขา้ว ซ่ึงจะน ามาผสมกบัขา้วปลูก
ในปีถดัไป 
    4. การเปิดเลา้ขา้ว  เม่ือมีการขนขา้ว
ข้ึนเลา้ แลว้ชาวนาจะแยกเอาขา้ว
บางส่วนใส่ตะกร้า กระบุง หรือ
กระสอบไวส้ าหรับกินใหพ้อถึงวนั
เปิดเล้า ซ่ึงนิยมเปิดเลา้ในเดือน 3 ข้ึน 
3 ค ่า หรือวนัมงคลอ่ืนๆ โดยกล่าวค า
เปิดเลา้ขา้ว คือ กล่าว นะโม 3 จบ แลว้
เสกคาถาวา่  “โอมแม่เจา้โพสพ  ผูเ้ป็น
เจา้ขวญัขา้ว ขนมาแลว้มาเยยี ถึงฤดู
เดือนตกัขา้วแลว้ ขอใหแ้ม่แก่นแกว้
อยา่ไดต้กใจ ผูข้า้ตกักินทานไปอยา่ได้
บก ผูข้า้ตกักินทานอยา่ไดเ้ส่ียง ขอให้
มีอยูเ่ล้ียงเหลืออยากเหลือกิน มาขะโย  

 



159 
 

 

ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
 มาวะโย มยัหงั มา จะ โกจิ อุปัททะโว  

ธญัญะธะนานิ เม ปะวสัสันตุ ธนญั
ชะยสัสะ ยถา ฆะเร ภะสะโภชะนงั  
มหาลาภงั สุขงั โหนตุ วา่ 3 จบ แลว้
ตกัขา้วไปกิน 

 

8. การท ากองฟาง     การท ากองฟาง หรือภาคอีสานเรียกวา่ “ป่ันเฟียง ” เป็นภูมิปัญญา
พื้นบา้นในการเก็บรักษาฟางขา้วท่ีเหลือจากการนวดขา้วไวเ้ป็นอาหารววั
ควายในฤดูแลง้และฤดูท านา ซ่ึงเป็นช่วงท่ีอาหารววัควายขาดแคลน การ
ท ากองฟางนั้นไม่วา่จะเป็นในอดีตหรือปัจจุบนัจะท าเหมือนกนั จะ
แตกต่างกนัเพียงฟางขา้วท่ีใชท้  าเท่านั้น คือ ในอดีตเป็นฟางขา้วท่ีเหลือ
จากการนวดขา้วดว้ยมือ ปัจจุบนัเป็นฟางขา้งท่ีเหลือจากการนวดขา้วดว้ย
เคร่ืองนวดขา้ว ซ่ึงมีวธีิการท าดงัน้ี 
     1. การเตรียม ไดแ้ก่   
         1.1 คนท ากองฟาง ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 2 คน   
         1.2 เสาไม ้เสาไมส้ าหรับท าเป็นแกนของกองฟาง อาจเป็นล าไมไ้ผ ่ 
หรือตน้ไมอ่ื้นก็ไดป้ระมาณขนาดเท่าขา ความยาวข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ
วา่จะท ากองฟางสูงเท่าใด ซ่ึงเสาไมจ้ะช่วยยดึฟางขา้วไม่ใหห้ล่น   
         1.3 การเลือกพื้นท่ี ใหเ้ลือกพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีเนิน ถา้ฝนตกน ้าไม่ขงั อยู่
ใกลเ้ถียงนา ใกลค้อกววัคอกควาย หรืออยูใ่นบริเวณพื้นท่ีดอนตามหวัไร่
ปลายนาซ่ึงเป็นพื้นท่ีวา่งส าหรับใช้ เล้ียงววัเล้ียงควาย เพื่อสะดวกในการ
ขนยา้ยมาใหเ้ป็นอาหารววัควาย 
          1.4 เชือก พลาสติก และไมส่้งฟาง       
      2. การท ากองฟาง เร่ิมจาก 
          2.1 ขดุหลุมฝังเสาไม ้  
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ตารางท่ี 6 (ต่อ)   

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้การท านา 

ความรู้ดั้งเดิม  (การท านาด า) ความรู้ใหม่  (การท านาหว่าน) 
           2.2 ก่อฐานกองฟางเป็นวงกลม ส่วนความกวา้งของกองฟางข้ึนอยู่

กบัความตอ้งการ แลว้เหยยีบฟางขา้วใหแ้น่นโดยเฉพาะฟางขา้วท่ีอยูติ่ด
เสาตอ้งเหยยีบใหแ้น่นเพื่อยดึกองฟองไว ้
           2.3 ก่อเป็นวงกลมสูงข้ึนไปเร่ือยๆ โดยใหก้องฟางส อบแหลมเขา้
หาเสาไม ้ เม่ือก่อจนสูงท่วมศีรษะใหอี้กคนใชไ้มเ้ข่ียฟางส่งฟางข้ึนไปให้
คนท่ีอยูข่า้งบน คนท่ีอยูบ่นก็กระจายฟางและเหยยีบใหแ้น่น 
          2.4 เม่ือก่อจนเสร็จตามท่ีตอ้งการแลว้ ใหม้ดัฟางส่วนท่ีอยูด่า้น
บนสุดเขา้กบัเสาใหแ้น่น หรือใชพ้ลาสติกคลุมแลว้มดัเขา้กบัเสาไม ้เพื่อ
ป้องกนัน ้าฝนไหลเขา้แกนกลางของกองฟาง ซ่ึงจะท าใหฟ้างขา้วเน่าได ้
นอกจากน้ีการก่อกองฟางใหส้อบแหลมข้ึนไปเร่ือยๆ ก็เพื่อป้องกนัน ้าฝน
ไม่ใหไ้หลเขา้กองฟาง ถา้ไหลเขา้กองฟางไดก้็เพียงเล็กนอ้ย น ้าฝนส่วน
ใหญ่จะไหลลงสู่พื้นดินอยา่งรวดเร็ว ดงัภาพ 
 

 
 

ภาพท่ี 14 การท ากองฟาง 
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 3. การจดัการความรู้ 
              3.1 การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการท านาของเกษตรกรนั้น  
สามารถแบ่งออกได้ ตามประเภทของความรู้ คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบา้น เป็นความรู้ พื้นฐานเก่ียวกบั
การท านา แหล่งความรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้น เช่น พอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ 
วธีิการเรียนรู้ เช่น การซึมซบั การเลียนแบบ การสอน การสาธิตหรือการท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง การ
อ่าน และการเล่าเร่ือง เป็นตน้  ดงั ผูร่้วมสนทนา ทุกคน กล่าวเป็นเสียงเดียวกนัวา่  “การเรียนรู้การท า
นานั้น  เรียนรู้มาจากพอ่แม่ หรือปู่ ยา่ ตายาย ” ส่วน ผูร่้วมสนทนาคนท่ี 1 กล่าววา่ “ประเพณีหรือ
ความเช่ือต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการท านา ตอนน้ีเหลือนอ้ยแลว้ แต่ก็ยงัพอมีใหเ้ห็นอยูบ่า้ง เช่น การแฮกนา 
การปลงขา้ว หรือ ไม่ไถนาและเอาขา้วข้ึนยุง้ในวนัพระหรื อวนัท่ีคนในหมู่บา้นเสียชีวติ ” 2) ความรู้
สมยัใหม่  เป็นความรู้ทางวชิาการสมยัใหม่ในเร่ืองต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท านา เช่น การ
ท าปุ๋ยชีวภาพ แหล่งความรู้ เช่น แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น ส านกังานเกษตรในทอ้งท่ี กรม
ส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายเกษตรกร ท่ีประสบผลส าเร็จ  วธีิการเรียนรู้จากแหล่งความรู้
ภายนอกกลุ่ม เช่น การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น หวัหนา้กลุ่ม หมอ
ดิน สมาชิกกลุ่ม ส่ือต่างๆ วธีิการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น การประชุม การพบปะ
พดูคุย  การเล่าเร่ือง การสาธิต เป็ นตน้ ดงั ผูร่้วมสนทนาคนท่ี 2 กล่าววา่ “ก็มีทั้งส านกังานเกษตร
อ าเภอ สหกรณ์จงัหวดั และ อบต. เขา้มาอบรมความรู้ใหก้บัชาวบา้น”  ส่วน ผูร่้วมสนทนากลุ่มคนท่ี 
2 ยงัไดก้ล่าววา่ “โรคขา้วท่ีเป็นปัญหาของกลุ่ม คือ หนอนกอและเพล้ียกระโดด เวลาโรคพวกน้ี
ระบาด ก็จะไปหาเกษตรอ าเภอ เพื่อหาทางก าจดัโรค ” นอกจากน้ี ผูร่้วมสนทนาคนท่ี 3 กล่าววา่ 
“เวลาพอ่เป็นผูน้ าท าพิธีต่างๆ เช่น พิธีปลงขา้ว บางคร้ังก็จะหลงๆ ลืมๆ ก็จะเอาหนงัสือไปอ่านเวลา
ท าพิธี”       
     3.2 การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็น 1) การจดจ า เป็น
การจดัเก็บความรู้ในตวับุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้เก่ียวกบักระบวนการท านาในขั้นตอนต่างๆ 
ซ่ึงเป็นการจดจ าจากท่ีพอ่แม่สั่งสอน หรือการจดจ าจากประสบการณ์ท่ีเคยท า  ดงั ผูร่้วมสนทนาทุก
คน กล่าววา่ “ความรู้เร่ืองการท านามกัจะจ ามา จะไม่จดบนัทึก ” 2) การจดบนัทึก คือ การจดัเก็บ
ขอ้มูลในสมุดบนัทึก  ส่วนใหญ่เป็นการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกลุ่ม  ไดแ้ก่  
สมุดทะเบียนสมาชิก ซ่ึงบนัทึกรายละเอียดต่างๆ ของสมาชิก ทั้ งช่ือ-สกุล จ านวนการถือหุน้ การ
กูย้มืเงินทุน เป็นตน้ นอกจากน้ีก็จะมี สมุดบนัทึกการประชุม ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรใชใ้นการจดบนัทึก
ขอ้มูลการประชุมต่างๆ ไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งเร่ืองแจง้ใหท้ราบ มติท่ีประชุม  ดงั ผูร่้วมสนทนาคนท่ี 4 
กล่าววา่ “การจดบนัทึกของกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็ นการบนัทึกขอ้มูลสมาชิก ขอ้มูลต่างๆ ท่ีจดบนัทึก
คือ ช่ือ-สกุลสมาชิก จ านวนหุน้ และสมุดบนัทึกการประชุม ก็จะจดบนัทึกเร่ืองแจง้ใหท้ราบ มติการ
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ประชุม” ส่วนความรู้ท่ีเก่ียวกบัพิธีกรรมต่างๆ จะอยูใ่นรูปหนงัสือท่ีเกษตรกรเก็บไวอ่้านเม่ือตอ้งใช ้
เช่น หนงัสือมูลมงัดั้งเดิม มรดกอีสาน บนัทึกภูมิปัญญาชาวบา้น : องคค์วามรู้ของชาวบา้นจากอดีต
ถึงปัจจุบนั และต าราพรมชาติ เป็นตน้ ดงัภาพ       
 

  
 

ภาพท่ี 15 สมุดบนัทึกและต าราของกลุ่มเกษตรกรท านาศรีโคตร 
 

      3.3 การสร้างความรู้ การสร้างความรู้ของเกษตรกร สามารถวเิคราะห์ไดว้า่ เกิดจาก
การสั่งสมประสบการณ์  การทดลองปฏิบติั การลองผดิลองถูก และการสังเกต ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่ม
ผลผลิต เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท านา และลดตน้ทุนการผลิต  เช่น การท านา
หวา่น แบบตดัตน้ขา้ว แทนการท านาด า โดยชุดความรู้เร่ืองการท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้วท่ี
เกษตรกรสร้างข้ึนมานั้น เป็นการสร้างชุดความรู้เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของชุมชน  ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นดินทราย  แมผ้ลผลิตท่ีไดจ้ะไม่เท่าการท านาด า แต่การท านาหวา่นช่วยลดตน้ทุนและ
ขั้นตอนการท านา  ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัสภ าพของชุมชนท่ีพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายและมกั
ประสบปัญหาฝนแลง้ ดงั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 5 กล่าววา่ “ชาวบา้นส่วนใหญ่ไดห้นัมาท านาหวา่น
แบบตดัตน้ขา้วแทนนาด า เพราะดินแถบน้ีเป็นดินทราย บางปีฝนแลง้ การท านาหวา่นแบบตดัตน้
ขา้วสามารถท าไดต้ั้งแต่หวัปี”       

     3.4 การประเมินความรู้ ผลจากการสนทนากลุ่มร่วมกบักลุ่มเกษตรกร พบวา่ ความรู้
ท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมินความรู้ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใช้
ความรู้ โดยเกษตรกรจะวเิคราะห์หรือประเมินวา่ความรู้นั้นเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนหรือไม่ 
ถา้ประเมินแลว้วา่ไม่เหมาะสม และยงัตอ้งเพิ่มงบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใชค้วามรู้นั้น  
เช่น การท านาหวา่นกบัการท านาด า เกษตรกรบางรายไดป้ระเมินถึงสภาพของพื้นท่ีในชุมชนวา่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท่ีเป็นทราย พื้นท่ีดินเคม็ บางปีฝนแลง้ การท านาด า บางปีท่ีฝนแลง้ ชาวนาไม่
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สามารถหวา่ นกลา้ได ้ เม่ือมีฝนตกลงมาพอจะปักด าตน้ขา้วได ้แต่ไม่มีตน้กลา้จะปักด า คร้ันเม่ือ
หวา่นกลา้กวา่กลา้จะโตพอปักด าได ้ ก็เกือบหมดหนา้ฝนไปแลว้ เม่ือมีความรู้เร่ืองท านาหวา่นเขา้
มายงักลุ่ม เกษตรกรเลยลองท านาหวา่น เน่ืองจากท าวนัเดียวเสร็จ ลงทุนนอ้ย และสามารถหวา่นได้
ในระหวา่งฝนทิ้งช่วง ในขณะท่ีนาด าถา้ปีไหนแลง้ ไม่สามารถหวา่นกลา้ได ้ เม่ือฝนมาก็ไม่มีกลา้จะ
ปักด า อีกทั้งถา้จะจา้งแรงงานค่าแรงงานก็แพง ซ่ึงค่าจา้งตกประมาณวนัละ 200-250 บาทต่อวนั 
เกษตรกรบางรายจึงเร่ิมหนัมาท านาหวา่นแทนนาด า ซ่ึงเกษตรกรไดเ้ปล่ียนจากท านาด ามาเป็นท านา
หวา่นตั้งแต่ประมาณปี 2540  เป็นตน้มา ดงั ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5 และคนท่ี 6 ไดก้ล่าวในท านอง
เดียวกนัวา่ “ ค่าจา้งแรงงานตอนน้ีแพง ตกวนัละประมาณ 200-250 บาท หรือบางทีอาจจา้งเป็นคู่คือ
สามีและภรรยา คู่ละ 500 บาท” 2) การประเมินหลงัใชค้วามรู้ ความรู้ท่ีเกษตรกรไดน้ าไปใชแ้ลว้ 
หลงัจากทดลองใชแ้ลว้เกษตรกรก็จะวเิคราะห์ทบทวนอีกคร้ังวา่ ผลการใชค้วามรู้ท่ีไดม้าใหม่นั้น
เป็นอยา่งไร หากผลท่ีไดไ้ม่ดีเท่ากบัความรู้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใชค้วามรู้ใหม่ แลว้หนักลบัมาใช้
ความรู้เดิม แต่มีคว ามพึงพอใจในความรู้ใหม่นั้นก็จะใชค้วามนั้นต่อไป เช่น การจา้งรถเก่ียวขา้ว
พร้อมนวดในราคาไร่ละ 600 บาท เกษตรกรจะเปรียบเทียบกบัการจา้งแรงงานคนในราคาวนัละ 
200-250 บาท แต่ตอ้งจดัหาอาหารและเคร่ืองด่ืมใหผู้ม้ารับจา้งดว้ย เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้พบวา่
การจา้งแรงงานคนจะแพงกวา่ และจะไดป้ริมาณงานนอ้ยกวา่  เกษตรกรบางรายจึงนิยมจา้งรถเก่ียว
ขา้วแทนการจา้งแรงงานคน ซ่ึง ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 1 ไดก้ล่าววา่ “ค่าจา้งแรงงานแพง ยงัตอ้งเล้ียงขา้ว
กลางวนัอีก ตนจึงหนัมาจา้งรถเก่ียวขา้วแทนเพราะไดป้ริมาณงานมากกวา่”     

  3.5 การใชค้วามรู้ จากการสนทนากลุ่ม พบวา่ ลกัษณะการใชค้วามรู้ของ เกษตรกร
มี 3 รูปแบบ ซ่ึงการใชค้วามรู้แต่ละแบบนั้นข้ึนอยูก่บัแต่ละขั้นตอนของการท านาดว้ย ดงัน้ี 1) การ
ใชภู้มิปัญญาพื้นบา้น เป็นความรู้ พื้นฐานเก่ียวกบัการท านา ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ท่ีไดรั้บการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุ ษ เช่น การจดัการน ้า แมเ้กษตรกรส่วนใหญ่จะเปล่ียนจากการท านาด ามา
เป็นการท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้วแทน แต่ก็ยงัมีการน าภูมิปัญญาเร่ืองการจดัการน ้ามาใชก้บันา
หวา่น คือ เม่ือตน้ขา้วเร่ิมแตกกอก็เก็บกกัน ้าในแปลงใหสู้งท่ีระดบัสะดือตน้ขา้ว  และเม่ือตน้ขา้ว
ออกรวงและมีเน้ือขา้วเตม็เมล็ดหรือประมาณเดือนตุลาคม จะเร่ิมระบายน ้าออกจากแปลงนา เพราะ
ขา้วจะสุกแก่พอดีกบัท่ีน ้าแหง้ เวลาเก่ียวจะไดไ้ม่เป็นโคลน  ส าหรับคนท่ีเก่ียวขา้วดว้ยมือก็จะ
สามารถเดินเก่ียวและวางฟ่อนขา้วไดส้ะดวก  2) การใช้ความรู้สมยัใหม่ เป็นการน าความรู้สมยัใหม่
มาใช้ในการท านาในขั้นตอนต่างๆ เช่น การใชต้าข่ายไนล่อนแทนการท าลาน การใชร้ถไถนาเดิน
ตามขนขา้วข้ึนลานแทนการหาบ 3) การใช้ภูมิปัญญาพื้นบา้นผสมผสานกบัความรู้สมยัใหม่  เป็น
การใชภู้มิปัญญาพื้นบา้นทั้งวธีิการท านาและความเช่ือต่างๆ มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบั



164 
 

 

สถานการณ์ เช่น การใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพร่วมกบัปุ๋ยเคมี หรือการขนขา้วข้ึนยุง้ดว้ยรถยนต ์ซ่ึง
เป็นเคร่ืองจกัรสมยัใหม่ แต่เกษตรกรก็จะยงัคงตอ้งเลือกวนัท่ีเป็นฤกษย์ามดี  

     3.6 การแลกเปล่ียนความรู้ จากการสนทนากลุ่มสามารถจ าแนก การแลกเปล่ียน
ความรู้ของเกษตรกรออกไดเ้ป็น  4 รูปแบบ คือ 1) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว เป็นการ
แลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกภายในครอบครัว  หลงัจากท่ีคนใดคนหน่ึงไดรั้บความรู้
มา แลว้น ามาเล่าต่อใหค้นในครอบครัวไดรั้บฟัง  วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต 
การเล่าเร่ือง 2) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งสมาชิกภายใน
กลุ่ม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมกลุ่ม โดย มีการประชุมใหญ่ปีละ 1 คร้ัง และการประชุมยอ่ย
ประมาณปีละ 3-4 คร้ัง ข้ึนอยูก่บัวาระความจ าเป็นของการประชุม นอกจากน้ีการแลกเปล่ียนความรู้
ระดบักลุ่มยงัมี วธีิการอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การสอน การสาธิต การเล่าเร่ือง การพบปะพดูคุย 3) การ
แลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน เ ป็นการแลกเปล่ียนความรู้ของประชาชนในชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิก
ลุ่มและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนไดรั้บรู้และเรียนรู้การท างานของ
กลุ่ม ซ่ึงบา งคร้ังอาจเป็นขอ้มูลใหค้นในชุมชนไดต้ดัสินใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม วธีิการ
แลกเปล่ียนความรู้  เช่น การสอน การสาธิต การเล่าเร่ือง การพบปะพดูคุย ดงั ผูร่้วมสนทนาคนท่ี 4 
กล่าววา่ “พอ่คา้ในหมู่บา้นท่ีไปขายเส้ือผา้ยงัต่างหมู่บา้น พอกลบัมาแลว้เขามาเล่าเร่ืองการท าน า
หวา่นแบบตดัตน้ขา้วใหฟั้ง” 4) การแลกเปล่ียนความรู้ระ ดบัเครือข่าย  คือการแลกเปล่ียนความรู้กบั
กลุ่มเกษตรกรอ่ืน  ซ่ึงอาจอยูใ่นชุมชนอ่ืน  วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น  การฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน การประชุมสัมมนา เป็นตน้ 
 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา  
  
กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราโนนตาล 
 ผลการวเิคราะห์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์กลุ่ม เกษตรกร ท าสวนยางพารา
โนนตาล เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2554 ณ ตลาดกลางลุ่มน ้าโขง ต าบลโนนตาล โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
ทั้งส้ิน 6 คน ผลการศึกษาปรากฏดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาบริบทของกลุ่ม 

   1.1 ประวติัการก่อตั้งกลุ่ม  กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา โนนตาล  หมู่ 2 ต าบล
โนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2543 โดยมีแนวความคิดในการก่อตั้งคือ 
เพื่อรวมกลุ่มกนัในการจ าหน่ายยางพารา ซ่ึงสามารถต่อรองราคากบัพอ่คา้คนกลางไม่ใหพ้อ่คา้คน
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กลางเอารัดเอาเปรียบได้  เพื่อใหมี้ตลาดกลางในการจ าหน่ายยางพาราท่ีอยูใ่กลชุ้มชน และเพื่อการ
แลกเปล่ียนความรู้เร่ืองการท าสวนยางพารา 
                   1.2 การบริหารงานของกลุ่ม  คณะกรรมการกลุ่มประกอบดว้ย ประธานกลุ่ม นาย
สนัน่ นครางสุ  รองประธาน นาย สมยั  วพิรรณะ  เลขานุการ นาง สวสัด์ิ ภูธร เหรัญญิก นากุล เส
ววิฒัน์  กรรมการ นาย บุญเทียน แกว้นิล นายสุกนัต ์นครางสุ นายแสวง สนุมศรี ปัจจุบนักลุ่มมี
สมาชิก   จ านวน  171 คน ส าหรับการเป็นสมาชิกนั้นผูท่ี้ประสงคจ์ะเป็นสมาชิกกลุ่มจะตอ้งยืน่ใบ
สมคัรต่อประธานกลุ่ม พร้อมค่า ธรรมเนียมแรกเขา้ 20 บาท ค่าหุน้ 50 บาท สมาชิกจะถือหุน้ก่ีหุน้ก็
ได ้ทั้งน้ีประโยชน์ท่ีสมาชิกจะไดรั้บคือ เงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 8 ค่าเบ้ียประชุมคร้ังล ะ 50 บาท 
เงินเฉล่ียคืนค่าซ้ือปุ๋ยกระสอบละ 10 บาท ค่าประสบภยัธรรมชาติ เช่น ไฟไหมส้วนยางพารา แปลง
ละ 1,000 บาท ค่าฌาปณกิจศพสมาชิก 500 บาท การจ าหน่ายยางพารา  การฝึกอบรมความรู้การท า
สวนยางพารา และการศึกษาดูงาน เป็นตน้  นอกจากน้ี กลุ่มยงัจดัสรรเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์
อ่ืนๆ ให ้วดั โรงเรียน สถานีอนามยั ตามมติของสมาชิกดว้ย   
                   1.3 กิจกรรมหรือผลการด าเนินงาน กิจกรรมหรือการด าเนินงานของกลุ่มคือ การ
รวมกลุ่มเกษตรกรท่ีท าสวนยางพารา เพื่อจดัตั้งตลาดรวบรวมยางพาราในชุ มชน โดยจะเปิดตลาด
รวบรวมยางเดือนละ 3 คร้ัง และปี 2555 จะเปิดตลาดรวบรวมยางเพิ่มเป็นเดือนละ 4 คร้ัง เน่ืองจาก
ปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มมากข้ึน     
                   1.4 แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการท าสวนยางพาราของกลุ่ม ไดแ้ก่ 1) แหล่ง
เรียนรู้ท่ีเป็นบุ คคล เช่น เจา้หนา้ท่ีส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอ าเภอ ท่าอุเทน 
ส านกังานเกษตรอ าเภอท่าอุเทน ประธานกลุ่ม ครูยาง สมาชิกกลุ่ม 2) แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานท่ี เช่น 
ตลาดกลางจ าหน่ายยางพารา  สวนยางพารา 3) แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือสารสนเทศ  เช่น  หนงัสือ 
โทรทศัน์   
                   1.5 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม การเรียนรู้ของกลุ่มเป็นการฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัจาก ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอ าเภอ ท่าอุเทน  ซ่ึงเป็น
หลกัสูตรท่ีจดัฝึกอบรมกระบวนการท าสวนยางพาราทั้งหมด เช่น การปลูกยาง การแต่งก่ิง การกรีด
ยาง เป็นตน้  

             1.6 ความส าเร็จหรือจุดเด่นของกลุ่ม ความส าเร็จหรือจุดเด่นของกลุ่มคือ การ
บริหารจดัการตลาดรวบรวมยาง ซ่ึงสามารถต่อรองกบับริษทัประมูล  โดยค่าบริหารจดัการตลาด
รวบรวมยาง บริษทัท่ีประมูลยางได้  จะเป็นผูจ่้ายทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นค่าจา้งพนกังาน ค่าอาหารวา่ง 
ซ่ึงถา้ค่าบริหารจดัการเหลือจะน าเขา้กลุ่ม ร้อยละ  10 ปันผลใหส้มาชิก ร้อยละ 10 และมอบให้
สาธารณะประโยชน์ร้อยละ 20     
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              1.7 ปัญหาหรือจุดดอ้ยของกลุ่ม ปัญหาท่ีกลุ่มประสบ ไดแ้ก่ การเกิดตลาดรวบรวม
ยางข้ึนในพื้นท่ีใกลเ้คียง จ านวน 3 แห่ง ซ่ึงแต่ละแห่งยงัไม่ไดร่้วมมือกนัในการก าหนดราคายางเพื่อ
ต่อรองกบับริษทัหรือพอ่คา้คนกลางได ้ท าใหร้าคายางของตลาดรวบรวมยางแต่ละแห่งไม่เท่ากนั 
ราคายางจึงผนัผวน   
                   1.8 ความตอ้งการ ความตอ้งก ารของกลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ ความตอ้งการ รับการ
สนบัสนุนในการก่อสร้างต่อเติม อาคารตลาดรวบรวมยาง เพราะปัจจุบนัพื้นท่ีเล็กเกินไปอาจไม่
เพียงพอต่อการขยายตวัของปริมาณยางในอนาคต ความตอ้งการสร้างเครือข่ายกบัตลาดรวบรวมยาง
ในพื้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อใหส้ามารถก าหนดราคายางและต่ อรองกบัพอ่คา้คนกลางได ้ความตอ้งการ
อบรมความรู้เพิ่มเติม เช่น ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการกรีดยาง กรณีไม่ปฏิบติัตามค าแนะน า
การกรีดยางของเจา้หนา้ท่ี อาทิ กรีดยางท่ีตน้ยางยงัไม่ครบ 7 ปี หรือเส้นรอบล าตน้ไม่ถึง 50 
เซนติเมตร เป็นตน้       

             1.9 เป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มคือ  ตอ้งการใหก้ลุ่มมีความ
เขม้แขง็ มัน่คง สามารถต่อรองราคายางกบัพอ่คา้ได ้บริหารงานโปร่งใส ไม่มีฮั้วการประมูล   
                   1.10 ทศันคติต่อการท าสวนยางพารา กลุ่มมีทศันคติต่อการท าสวนยางพาราคือ การ
ท าสวนยางช่วยสร้างรายไดเ้พิ่มมากข้ึนแก่เกษตรกร ท าใหเ้กษตรกรมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ซ่ึงถือ
วา่เป็นรายไดห้ลกัของเกษตรกร  แต่ในอนาคตก็เกิดความกงัวลต่อราคายางในตลาดโลกวา่จะเป็น
อยา่งไร การท่ีเกษตรกรปลูกยางเพิ่มมากข้ึนจะท าใหย้างลน้ตลาดหรือไม่   

2. ความรู้การท าสวนยางพารา 
              ความรู้เร่ืองการท าสวนยางพาราของกลุ่มเกษตรกรยงัเป็นความรู้ชุดเดียว ซ่ึงเป็นชุด
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมจากส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอ าเภอเมือง  จงัหวดั
นครพนม ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 7 ขั้นตอนการท าสวนยางของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราโนนตาล   
 

ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 

1. การเตรียมพื้นท่ีปลูกยางพารา  
    1.1 การคดัเลือกพื้นท่ี     เลือกพื้นท่ีดอน พื้นดินราบ ไม่มีน ้าขงั 

    1.2 การปรับพื้นท่ี 
    ใชร้ถแทรกเตอร์ไถปรับพื้นท่ี ซ่ึงมีทั้งพื้นท่ีปลูกพืชไร่เดิม
และท่ีนาดอนท่ีปลูกขา้วแลว้ไดผ้ลผลิตไม่ดี 

    1.3 การไถพลิก     ไถพลิก 2 คร้ัง ก่อนปลูกยางพารา 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ)   
 

ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 
    1.4 การไถพรวน     การไถพรวนจะไถปีละ 3 คร้ัง หรือเม่ือมีหญา้ข้ึน ทั้งน้ีการ

ไถพรวนไถเพื่อเป็นการก าจดัหญา้ โดยไถถึงปีท่ี 4   
    1.5 การวางแนวปลูก     1. ก าหนดระยะปลูก 3x7 เมตร หากการก าหนดพื้นท่ีปลูก

ไม่ลงตวัก็สามารถขยบัระยะปลูกลงเป็น 2.5x7 เมตร ก็ได ้ซ่ึง 
1 ไร่  จะปลูกยางพาราได ้76-90 ตน้ 
    2. วางแถวหลกัใหข้วางทางการไหลของน ้าเพื่อลดการชะ
ลา้ง 

    1.6 การขดุหลุมปลูก     หลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร (กวา้งxยาวxลึก) 
    1.7 การรองกน้หลุม     1. รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ยหินฟอสเฟสและปุ๋ยคอก 

    2. โพลิดาน  1 ชอ้นโตะ๊  เพื่อป้องกนัปลวก และมดกดักิน
ราก 

2. พนัธ์ุยางพาราท่ีปลูก  
     2.1 ชนิดตน้พนัธ์ุและการ 
            คดัเลือกพนัธ์ุ 

    ชนิดตน้พนัธ์ุท่ีปลูกคือ ตน้ติดตา โดยคดัเลือกตน้พนัธ์ุท่ีตา
สมบูรณ์ ตน้แขง็แรง และมี 2 ฉตัรจะดีเพราะโอกาสรอดตาย
จะสูงกวา่ 1 ฉตัร 

    2.2 แหล่งท่ีมาของพนัธ์ุ     1. ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอ าเภอ          
ท่าอุเทน 
    2. ร้านจ าหน่ายพนัธ์ุยาง 

    2.3 พนัธ์ุยางพาราท่ีใชป้ลูก     พนัธ์ุยางพาราท่ีปลูก คือ RRIM 600 และ สถาบนัวจิยัยาง 
251 (RRIT 251) 

3. การปลูกยางพารา  
    3.1 ช่วงเวลาท่ีปลูก     ปลูกยางช่วงเดือนมิถุนายน 
    3.2 การปักหลกัหมายปลูก     ขึงเชือกตามแนวปลูกท่ีก าหนดไว ้จากนั้นน าไมไ้ผม่าปัก

หมายปลูกตามระยะท่ีปลูก แลว้จึงขดุหลุมบริเวณไมห้ลกั
หมายปลูก ซ่ึงแนวปลูกจะตรงเป็นแถว 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ)   
 

ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 
    3.3 วธีิปลูก     คนท่ีหน่ึงจะน าตน้พนัธ์ุไปวางตามหลุมปลูก ส่วนอีกคนจะ

เป็นคนปลูก โดยมีวธีิการปลูก ดงัน้ี 
    1. ใหต้าท่ีติดตน้หนัไปทางทิศตะวนัตกใหต้าหลบแดด 
    2. ใชมี้ดตดักน้ถุงใหข้าด น าไปวางในหลุม แลว้กรีด
ดา้นขา้งถุงใหข้าดจากกนั แต่ยงัไม่ดึงถุงออก 
    3. กลบดินทบัรอบๆ ถุง   
    4. ดึงพลาสติกออก ระวงัอยา่ใหดิ้นในถุงพลาสติกแตก 
    5. กลบดินใหแ้น่นเสมอกบัดินในถุง เพื่อไม่ใหล้มเขา้
เพราะตน้ยางจะตายได ้
    6. ปักไมไ้ผ ่ผกูยางกบัหลกัเพื่อไม่ใหต้น้ยางโยกเวลาถูกลม
พดั 

4. การบ ารุงรักษาตน้ยางพารา  
    4.1 การปลูกซ่อม     ปลูกซ่อมเม่ือมีตน้ยางพาราตาย และตอ้งปลูกซ่อมในช่วงท่ี

ยงัไม่หมดฤดูฝน 
    4.2 การปลูกพืชคลุมดิน     ปลูกสับปะรดเป็นพืชแซมคลุมดินในระยะสามปีแรก  เพื่อ

สร้างรายไดใ้นระหวา่งการรอกรีดยาง โดยจ าหน่ายราคา  
กิโลกรัมละ 12 บาท และจ าหน่ายหน่อสับปะรด หน่อละ 1 
บาท นอกจากน้ีเกษตรกรบางรายก็ปลูกกลว้ย มนัส าปะหลงั 

    4.3 การใส่ปุ๋ย     การใส่ปุ๋ยจะใส่ปีละ 2 คร้ัง คือ ตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน 
ซ่ึงมีหลกัการใส่ปุ๋ยดงัน้ี 
    1. ตน้ยางเล็ก เป็นตน้ยางก่อนเปิดกรีด อาย ุ0-7 ปี จะใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 10-20-12   
    2. ตน้ยางใหญ่ ตั้งแต่อาย ุ7 ปี ข้ึนไป เป็นตน้ยางท่ีเปิดกรีด
แลว้จะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-70-8 หรือ 15-15-15 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ)   
 

ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 
    4.4 การตดัแต่งก่ิง     1. ตดัแต่งก่ิงในช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน 

    2. ตดัแต่งก่ิงใหชิ้ดล าตน้ในระดบัต ่ากวา่ 2 เมตร 
    3. ตดัแต่งใหเ้หลือ 3 ก่ิง 
    4. ใชปู้นขาวทาบริเวณแผลท่ีตดั 

    4.5 การสร้างทรงพุม่     1. สร้างทรงพุม่ท่ีระดบั 3 เมตร 
    2. ใชห้นงัยางรัดยอด 

    4.6 การก าจดัวชัพืช     การก าจดัวชัพืชของเกษตรกร 
    1. ใชร้ถไถเดินตามไถกลบวชัพืช  โดยใหห่้างจากตน้
ยางพาราประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อไม่ใหเ้ป็นอนัตรายต่อ
รากยางพารา 
    2. ถา้วชัพืชมีนอ้ยจะใชเ้คร่ืองตดัหญา้  หรือใชย้าฆ่าหญา้ฉีด
พน่ แต่จะไม่ฉีดพน่สารเคมีก าจดัวชัพืช เม่ือตน้ยางอายตุั้งแต่ 
6 ปีข้ึนไป เพราะจะท าใหต้น้ยางใหน้ ้ายางนอ้ย 

    4.7 การก าจดัศตัรูยางพารา 
 

    ศตัรูยางพาราท่ีพบคือ มดและปลวก ซ่ึงระบาดไม่มาก  
เกษตรกรจึงปล่อยทิ้งไว ้  

    4.8 การป้องกนัและรักษาโรค 
           ยางพารา 

    โรคยางพาราท่ีพบคือ ราแป้ง และราน ้าคา้ง ซ่ึงไม่ระบาด
มากนกัเกษตรกรจึงปล่อยทิ้งไวร้อใ หผ้ลดัใบใหม่  หรือให้
แสงแดดท าลาย ถา้ระบาดมากจะรายงานส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) 

    4.9 การป้องกนัรอยไหมจ้าก 
          แสงแดด 

    ใชปู้นขาวทาล าตน้ 

    4.10 การดูแลสวนยาง 
           ในหนา้แลง้ 

    1. หมัน่ตรวจสวนยาง 
    2. ท าแนวกนัไฟจากร้ัวถึงตน้ยาง 3 เมตร   

    4.11 การส ารวจสวนยาง     เจา้ของสวนยางหมัน่ตรวจทุกวนั 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ)   
 

ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 
5. การกรีดยางพาราและการ 
    แปรรูปน ้ายางพารา 

     
 

    5.1 ระยะเวลาท่ีเร่ิมกรีด     เร่ิมกรีดเม่ือตน้ยางพารามีอายไุด ้7 ปี 
    5.2 การเปิดกรีด     เปิดกรีดเม่ือตน้ยางมีขนาดรอบล าตน้ไม่ต ่ากวา่ 50 

เซนติเมตร ท่ีระดบัความสูงโดยวดัจาพื้นดิน 150 เมตร   
    5.3 วธีิกรีดยางพารา     วธีิกรีดยางของเกษตรกร มีดงัน้ี 

    1. รอยกรีดท ามุม 36 องศา กบัแนวระนาบ เอียงจากซา้ยบน
ลงมาขวาล่าง 
    2. การกรีดตอ้งกรีดใหลึ้ก แต่ระวงัอยา่ใหถึ้งเน้ือไม ้
    3. การกรีดใหก้ระตุกมีดดว้ยเพื่อเปิดท่อน ้ายาง  และเส้น
กรีดหนา 1-1.5 มิลลิเมตร 
    4. กรีดช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. และเร่ิมเก็บน ้ายาง
ประมาณ 04.00 น. 
    5. ระบบกรีด  จะกรีด 2 วนั หยดุ 1 วนั ส าหรับตน้ยางใหญ่  
ส่วนตน้ยางท่ีเปิดกรีดปีแรก กรีด 1 วนั หยดุ 1 วนั   

    5.4 การกรีดชดเชย 
 

    ถา้ตอ้งมีการกรีดชดเชย เกษตรกรจะใชร้ะบบกรีด แบบกรีด 
3 วนั หยดุ 1 วนั 

    5.5 การแปรรูปน ้ายาง     1. การแปรรูปยางแผน่ดิบ ดงัน้ี 
        1.1 ผลิตยางแผน่ดิบขนาด 50x80  เซนติเมตร (กวา้งx 
ยาว) 
         1.2 เก็บรวบรวมน ้ายางในภาชนะท่ีสะอาด กรองเอาส่ิง
สกปรกออก 
         1.3 ผสมกรดฟอร์มิคกบัน ้าในอตัรา 7/4 หรือ 6/4 กวน
ใหเ้ขา้กนั 
         1.4 เทน ้ายางลงในตะกง แลว้เทส่วนผสมของน ้ากรด
ฟอร์มิค กวนใหเ้ขา้กนั           

 



171 
 

 

ตารางท่ี 7 (ต่อ)   
 

ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 

 

         1.5 ระหวา่งการกวนจะมีฟอง ใหต้กัฟองออก แลว้รอ
ประมาณ 30 นาที ใหย้างแขง็ตวั 
         1.6 คว  ่าตะกงลงแท่นนวด แลว้นวดดว้ยเหล็กนวดจน
ยางบางลงมีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร   
         1.7 น าแผน่ยางไปรีดดว้ยเคร่ืองรีด โดยรีด 4 คร้ัง 
         1.8 น าแผน่ยางไปตาก พอแหง้จึงน าเขา้โรงอบจนยาง
สุกสีสม ่าเสมอ 
    2. การท ายางกอ้นถว้ย 
        2.1 เติมกรดออร์แกนนิกตา มปริมาณน ้ายางในถว้ย  คน
ใหเ้ขา้กนั 
         2.2 ทิ้งไวป้ระมาณ 20-30 นาที น ้ายางจะเป็นกอ้น แลว้
จึงน าไปตากแดด 

6. วธีิการจดัจ าหน่าย 
 

    การจ าหน่ายยางของกลุ่มเกษตรกร มีดงัน้ี 
    1. เปิดตลาดจ าหน่ายยางเดือนละ 3 คร้ัง  
    2. ใหบ้ริษทัหรือพอ่คา้ประมูล   

7. เคร่ืองมือ / อุปกรณ์การกรีด 
    ยางพารา 
 

    อุปกรณ์การกรีดยาง ไดแ้ก่ 
    1. หินลบัมีด 2 กอ้น โดยหินหยาบจะใชล้บัมีดใหค้ม ส่วน
หินละเอียดใชล้บัคมมีดใหเ้สมอกนั   
    2. มีดกรีด จะตอ้งลบัใหค้มท่ีสุด หนา้มีดตอ้งตรงไม่คดงอ  
เพราะถา้คดงอเวลากรีดจะท าใหห้นา้ยางเสียหายได ้ โดยมีด
กรีดยาง มี 3 เบอร์ คือ มีดกกรีดยางเบอร์ 1 ใชส้ าหรับกรีดยาง
ใหม่  มีดกรีดเบอร์ 3 ใชส้ าหรับกรีดยางท่ีอาย ุ10 ปีข้ึนไป 

 
 3. การจดัการความรู้ 
       3.1 การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพาราสามารถ
แบ่งออกตามลกัษณะของแหล่งความรู้  คือ 1) แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เป็นการแสวงหาความรู้จาก  
หวัหนา้กลุ่ม ครูยาง สมาชิกกลุ่ม ตลาดจ าหน่ายยางประจ ากลุ่ม สวนยางพารา วธีิการเรียนรู้ คือ การ
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สอน การสาธิต การส อบถาม การพบปะพดูคุย การศึกษาดูงานจากสวนยางเกษตรกรรายอ่ืน และ
การประชุมกลุ่ม เป็นตน้ 2) แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น ร้านจ าหน่ายพนัธ์ุยาง ส านกังาน
การเกษตรท่าอุเทน และ ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จงัหวดันครพนม เช่น 
ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดันครพนม จดัฝึกอบรมความรู้ท่ีเก่ียวกบัการปลูก
ยาง การดูแลรักษาตน้ยาง การกรีดยาง เป็นตน้ วธีิ การเรียนรู้  เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  ดงั
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 1 กล่าววา่ “ตนไดรั้บการฝึกอบรมการท าสวนยางจาก  สกย. นครพนม  ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 วนั และภาคปฏิบติั 4 วนั” ส่วน ผูเ้ขา้ร่วม
สนทนากลุ่มคนท่ี 2 กล่าววา่ “สกย. จะอบรมใหเ้ป็นครูยาง จนสามารถตรวจแปลงแทน สกย. ได”้  
 

  
 

ภาพท่ี 16 ตลาดกลางรวบรวมยางกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราโนนตาล 
 

             3.2 การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้ของกลุ่มเกษตรกรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ 1) การจดจ า เป็นการจดัเก็บความรู้ไวใ้นตวับุคคล  เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีง่าย และหากตอ้งการใช้
เม่ือไหร่ก็สามารถน าออกมาใชไ้ดท้นัที 2) การจดบนัทึก เช่น สมุดบนัทึกขอ้มูลสมาชิก บอก
รายละเอียดของสมาชิก รายละเอียดการถือหุน้ สมุดบนัทึกผลการประชุม ถา้เป็นเอกสารจะมี
เฉพาะท่ีหน่วยงานราชการมอบใหห้รือแจกให้ ซ่ึง ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนกล่าววา่ “ความรู้ท่ีไดรั้บ
มาไม่วา่จะจากการฝึกอบรมจาก สกย. ก็ตาม หรือจากการสอบถามคนอ่ืนๆ จะไม่จดบนัทึก จะจ าไว้
ในหวัตนเอง ส่วนท่ีเป็นเอกสาร จะมีแต่เอกสารการอบรมท่ี สกย. แจกให”้   
             3.3 การสร้างความรู้ การสร้างหรือพฒันาความรู้เพิ่มเติมในการท าสวนยางพารา  
เกษตรกรไดส้ร้างความรู้ใหม่ดว้ยการต่อยอดความรู้เดิมท่ีไดรั้บมาจากการแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู้ใหม่ของเกษตรใชว้ธีิการสังเกต การประยกุตแ์ละการทดลองเพื่อสร้างเป็นความรู้ใหม่ ซ่ึง
เป็นผลมาจากการท่ีราคายางพาราเป็นท่ีน่าพอใจของเกษตรกรและสร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรเป็ น
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อยา่งดี ท าใหก้ลุ่มเกษตรกรตอ้งการท าใหท่ี้ดินท่ีมีจ ากดัสามารถปลูกตน้ยางไดม้ากข้ึน รวมถึง
ตอ้งการเพิ่มพื้นท่ีปลูกยางพารา ดงันั้นเกษตรกรจึงไดมี้การสร้างความรู้ข้ึนมาดว้ยวธีิการทดลอง
ต่างๆ เช่น ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มคนท่ี 3 กล่าววา่ “ตนได้พฒันาวธีิการผลิตยางพาราแ ผน่ดิบ โดยใช้
กรดธรรมชาติคร่ึงขวดผสมน ้าคร่ึงกะละมงั น ายางพาราแผน่แช่ไว ้ 1 คืน จากนั้นน าออกตากแดด 
พอแหง้จึงน าเขา้โรงอบ จะท าใหย้างพาราแผน่สีสวยสดใสสม ่าเสมอกนัทั้งแผน่ ท าใหข้ายไดร้าคา
ดี”  

       3.4 การประเมินความรู้ 1) การประเมินก่อนใชค้วามรู้ โดยเกษตรกรจะวเิคราะห์
เปรียบเทียบหรือประเมินวา่ความรู้นั้นเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนหรือไม่  เช่น  การปลูกพืชแซม
ในสวนยางระหวา่ง 3 ปีแรก เกษตรกรก็ประเมินแลว้วา่ในบรรดาพืชแซมท่ีส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยางแนะน าทั้งพืชตระกลูถัว่และพืชไร่นั้น พืชแซมท่ีเหมาะสมกบัชุมชนน่าจะ
เป็นสับปะรด  เพราะเป็นพืชท่ีมีการปลูกในชุมชนอยูแ่ลว้ อีกทั้งก็สามารถสร้างรายไดเ้ป็นอยา่งดี 
เน่ืองจากสามารถจ าหน่ายไดท้ั้งลูกและหน่อสับปะรด เกษตรกรจึงเลือกปลูกสับปะรดเป็นพืชแซม 
นอกจากน้ี การรักษาโรคท่ีเกิดกบัตน้ยาง เช่น ราแป้ง และราน ้าคา้ง ถา้ไม่ระบาดมาก เกษตรกรจะ
ไม่ใชส้ารเคมี แต่จะปล่อยใหแ้สงแดดเป็นตวัท าลายเช้ือโรค 2) การประเมินหลงัใชค้วามรู้ ความรู้ท่ี
เกษตรกรไดน้ าไปใชแ้ลว้ หลงัจากทดลองใชแ้ลว้เกษตรกรก็จะวเิคราะห์ทบทวนอีกคร้ังวา่ ผลการ
ใชค้วามรู้ท่ีไดม้าใหม่นั้นเป็นอยา่งไร  เช่น เกษตรกร มีการเปรียบเทียบหลงัการปลูกยางพาราพนัธ์ุ  
RRIM 600 กบั RRIT 251 พบวา่ ยางพาราพนัธ์ุ  RRIM 600 ทนแลง้ไดดี้กวา่ ยางพาราพนัธ์ุ RRIT 
251 เกษตรกรจึงนิยมปลูกยางพาราพนัธ์ุ RRIM 600 ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงั ผูเ้ขา้ ร่วมสนทนาคนท่ี 4 กล่าววา่ “อ าเภอท่าอุเทนมีช่ือเสียงเร่ือง
สับปะรด ดงันั้นชาวสวนยางจึงเลือกปลูกสับปะรดเป็นพืชแซมในสวนยางพารา ” และผูเ้ขา้ร่วม
สนทนาคนท่ี 5 กล่าววา่ “โรคยางพารา เช่น ราแป้ง ราน ้าคา้ง ถา้ระบาดไม่มากจะปล่อยใหแ้ดด
ท าลาย เพราะภาคอีสานจะมี 8 แดด 4 ฝน ไม่เหมือนกบัภาคใตท่ี้มี 4 แดด 8 ฝน”                         
             3.5 การใชค้วามรู้ ลกัษณะการใชค้วามรู้ของกลุ่มเกษตรกร  พบวา่มี 2 ลกัษณะ คือ 
1) การใชค้วามรู้ ตามค าแนะน าของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดันครพนม 
โดยไดรั้บความรู้มาอยา่งไรก็ใชไ้ปอยา่งนั้น ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการฝึกอบรมหรือวธีิอ่ืนๆ การน า
ความรู้ มาใชใ้นการปลูกยางพารา เช่น  การขดุหลุมปลูกขนาด  50x50x50 เซนติเมตร การปลูก
ยางพาราในเดือนมิถุนายน การเปิดกรีดเม่ืออาย ุ 7 ปี ขนาดเส้นรอบตน้ 50 เซนติเมตร ความสูง 150 
เซนติเมตร จากพื้นดิน เป็นตน้ ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคน กล่าววา่ “น าความรู้จากการฝึกอบรม
มาใชใ้นการท าสวนยาง สกย . เขาบอกใหท้ าอยา่งไร ก็ท  าตามท่ีเขาฝึกอบรมให้ ” 2) การใชค้วามรู้
จากประสบการณ์  เป็นการ ประยกุต์ ใชค้วามรู้ท่ีสร้างหรือพฒันาต่อยอดข้ึนมาจากความรู้ และ
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ประสบการณ์เดิม เช่น การพฒันาวธีิการผลิตยางพาราแผน่ดิบ โดยใชก้รดธรรมชาติคร่ึงขวดผสมน ้า
คร่ึงกะละมงั แลว้น ายางพาราแผน่แช่ไว ้ 1 คืน จากนั้นน าออกตากแดด พอแหง้จึงน าเขา้โรงอบ  จะ
ท าใหย้างพาราแผน่สีสวยสดใสสม ่าเสมอกนัทั้งแผน่ เป็นตน้  
             3.6 การแลกเปล่ียนความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รูปแบบ คือ 1) 
การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งสามีกบัภรรยา บิดา
มารดากบับุตร เป็นตน้  2) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่ง
สมาชิกภายในกลุ่ม เช่น การประชุมกลุ่มเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อแจง้ผลการด าเนินงานของกลุ่ม ปัญหา
การจ าหน่ายยางพารา เช่น ยางพาราไม่ไดคุ้ณภาพท าใหพ้อ่คา้ต าหนิยางพารา ปัญหายางพาราราคา
ตกต ่า การท าส าเนาเอกสารตารางเปิดตลาดจ าหน่ายยางพาราใหส้มา ชิกกลุ่ม เป็นตน้ นอกจากน้ียงั มี
การแลกเปล่ียนความรู้หรือปัญหาต่างๆ ในวนัเปิดตลาดจ าหน่ายยางพาราดว้ย 3) การแลกเปล่ียน
ความรู้ระ ดบัชุมชน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ของประชาชนในชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิกลุ่มและ
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม  4) การแลกเปล่ียนความรู้ระ ดบัเครือข่าย  คือการแลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่ม
เกษตรกรอ่ืนท่ีอยูใ่นชุมชนอ่ืน ดงั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 5 “สกย . จะแจง้มาวา่ทางกลุ่มตอ้งการ
ฝึกอบรมหรือไม่ และตอ้งการฝึกอบรมเร่ืองใด เช่น การแต่งก่ิง การกรีดยาง การดูแลรักษา จากนั้น
กลุ่มจะประชุมกนัวา่ แต่ละหมู่บา้นจะไดโ้ควตาเขา้ฝึกอบรมก่ีคน ” ส่วนผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 6 
กล่าววา่ “กลุ่มจะเปิดตลาดจ าหน่ายยางเดือนละ 3 คร้ัง บางคนก็จะมาเล่าสู่กนัฟังวา่สวนยางตนเอง
ประสบปัญหาอะไรบา้ง”  
 
กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาแต้ 
 ผลการวเิคราะห์ การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กลุ่ม เกษตรกรท าสวนยางพารานา
แต ้เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2554 ณ ตลาดรวบรวมยางประจ ากลุ่ม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 8 คน ผล
การศึกษาปรากฏดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. การศึกษาบริบทของกลุ่ม 

   1.1 ประวติัการก่อตั้งกลุ่ม  กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้ตั้งอยูเ่ลขท่ี 223 
หมู่ 1 ต าบลนาแต ้อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ  ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2535 โดยมีแนวความคิดในการ
ก่อตั้งคือ เพื่อรวมกลุ่มกนัในการจ าหน่ายยางพารา  ซ่ึงสามารถต่อรองราคากบัพอ่คา้คนกลางไม่ให้
พอ่คา้คนกลางเอารัดเอาเปรียบได ้เพื่อใหมี้ตลาดกลางในการจ าหน่ายยางพาราท่ีอยูใ่กลชุ้มชน  (ก่อน
การตั้งกลุ่มเกษตรกรตอ้งน าผลผลิตไปจ าหน่ายไกลถึงอุบลราชธานี ยโสธร ) และเพื่อการ
แลกเปล่ียนความรู้เร่ืองการท าสวนยางพารา 
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                   1.2 การบริหารงานของกลุ่ม  คณะกรรมการกลุ่มประกอบดว้ย ประธานกลุ่ม นาย
ประเสริฐ จนัทโสม รองประธาน นายประสิทธ์ิ สุวะไกร เลขานุการ นางดาวเรือง กญัญะมาสา 
กรรมการจ าหน่ายสินคา้ นายจ าปี ทศับุตร นายสุทิน เสมอภกัด์ิ กรรมการจดน ้าหนกั นายอ านวย ทศั
บุตร นายนฐัพล อรกุล นายประเสริฐ สาเหล่ นายบุญศรี เสมอภกัด์ิ กรรมการคดัยางพารา นายค า
เคือง สุริมาต นายวนิสั ปัญญาสาย กรรมการชัง่ยางพารานายประยงค ์วะริพนัธ์ นายมาลยั วะริพนัธ์  
เหรัญญิก นางประนงค ์อุ่นทอง ทั้งน้ีคณะกรรมการกลุ่มมีวาระ 2 ปี ปัจจุบนักลุ่มมีจ านวนสมาชิก
ทั้งหมด 135 คน ส าหรับการเป็นสมาชิกนั้นผูท่ี้ประสงคจ์ะเป็นสมาชิกกลุ่มจะตอ้งยืน่ใบสมคัรต่อ
ประธานกลุ่ม พร้อมค่าสมคัรสมาชิก 50 บาท และเงินค่าหุน้ 100 บาท (10 หุน้ๆ ละ 10 บาท) ทั้งน้ี
ประโยชน์ท่ีสมาชิกจะไดรั้บคือ  เงินปันผล การจ าหน่ายย างพาราแผน่  และการอบรมความรู้การท า
สวนยางพารา 

                   1.3 กิจกรรมหรือผลการด าเนินงาน กิจกรรมหรือการด าเนินงานของกลุ่มคือการ
รวมกลุ่มเกษตรกรท่ีท าสวนยางพารา เพื่อจดัตั้งตลาดรวบรวมยางพาราในชุมชน สร้างอ านาจต่อรอง
ในการจ าหน่ายยางพารา รวมทั้งการแลกเปล่ียนความรู้การท าสวนยางพารา 
                   1.4 แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการท าสวนยางพาราของกลุ่ม ไดแ้ก่ 1) แหล่ง
เรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล เช่น เจา้หนา้ท่ีส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ ประธานกลุ่ม ครูยาง  สมาชิกกลุ่ม  2) แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานท่ี เช่น ตลาดกลาง
จ าหน่ายยางพารา สวนยางพารา  3) แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือสารสนเทศ  เช่น  หนงัสือ โทรทศัน์ 
โทรศพัทมื์อถือ 
                   1.5 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม  การเรียนรู้ของกลุ่มเป็นการฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัจาก ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
ซ่ึงเป็นหลกัสูตรท่ีจดัฝึกอบรมกระบวนการท าสวนยางพาราทั้งหมด เช่น  การปลูก ปุ๋ย ยารักษาโรค 
การกรีด การลบัมีด เป็นตน้  

             1.6 ความส าเร็จหรือจุดเด่นของกลุ่ม ความส าเร็จหรือจุดเด่นของกลุ่มคือ การ
บริห ารงานท่ีมีความโปร่งใสตรวจสอบได้  ความซ่ือสัตย ์สุจริตของคณะกรรมการ และ
ความสามารถในการผลิตยางพาราแผน่คุณภาพดีเด่นอนัดบั  1 ของจงัหวดัอ านาจเจริญ ซ่ึงเคยไดรั้บ
รางวลัในปี 2544 และ 2545   
              1.7 ปัญหาหรือจุดดอ้ยของกลุ่ม ปัญหาท่ีกลุ่มประสบ ไดแ้ก่ ปัญหาเงินทุนของกลุ่ม
ท่ียงัไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์สหกรณ์จงัหวดัก าหนด และปัญหาเร่ืองการท าบญัชีกลุ่ม 
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                   1.8 ความตอ้งการ  กลุ่มมีความตอ้งการใหห้น่วยงานทางราชการสนบัสนุน
งบประมาณในการรวบรวมยางพารา เน่ืองจากเงินทุนของกลุ่มท่ีมีจะใชส้ าหรับใหส้มาชิกกูย้มืไปใช้
ในการท าสวนยางพารา เช่น ซ้ือปุ๋ย ถว้ยรองน ้ายาง เป็นตน้    

             1.9 เป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มคือความเจริญกา้วหนา้ ความ
มัน่คงของกลุ่ม สามารถยนืหยดัดว้ยกลุ่มเอง ไม่เป็นหน้ีธนาคาร    
                   1.10 ทศันคติต่อการท าสวนยางพารา กลุ่มมีทศันคติต่อการท าสวนยางพาราคือช่วย
ใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มมากข้ึน มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ซ่ึงมีรายไดดี้กวา่การท านา ซ่ึงเกษตรกรรายหน่ึง
ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ ขา้ว 1 กระสอบ (ถุงปุ๋ย ) ขายไดเ้งินปร ะมาณ 300-400 บาท ขณะท่ีเศษ
ยางพารา 1 กระสอบ ขายไดเ้งินประมาณ 800-1,200 บาท นอกจากน้ียงัมีเกษตรกรอีกรายให้
ความคิดเห็นวา่การท าสวนยางพาราสบายกวา่การท านา เพราะปลูกคร้ังเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้
หลายปี แต่ขา้วตอ้งปลูกทุกปี ส่วนเกษตรกรอีกรายยงักล่าวอีกวา่ในอนาคตการ ท าสวนยางพาราจะ
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีเกษตรกรท าสวนยางพารามีเครดิตดี สามารถกูย้มืเงินจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ไดง่้ายกวา่ 

2. ความรู้การท าสวนยางพารา 
              ความรู้เร่ืองการท าสวนยางพาราของกลุ่มเกษตรกรยงัเป็นความรู้ชุดเดียว ซ่ึงเป็นชุด
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมจากส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 8 ขั้นตอนการท าสวนยางของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้  
 

ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 

1. การเตรียมพื้นท่ีปลูกยางพารา  
    1.1 การคดัเลือกพื้นท่ี     เลือกพื้นท่ีดอน พื้นดินราบ ไม่มีน ้าขงั 

    1.2 การปรับพื้นท่ี 
    ใชร้ถแทรกเตอร์ไถปรับพื้นท่ี ซ่ึงมีทั้งพื้นท่ีปลูกพืชไร่เดิม
และท่ีนาดอนท่ีปลูกขา้วแลว้ไดผ้ลผลิตไม่ดี 

    1.3 การไถพลิก     ไถพลิก 2 คร้ัง ก่อนปลูกยางพารา 
    1.4 การไถพรวน     การไถพรวนจะไถปีละ 3 คร้ัง หรือเม่ือมีหญา้ข้ึน ทั้งน้ีการ

ไถพรวนไถเพื่อเป็นการก าจดัหญา้ โดยไถถึงปีท่ี 4   
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ตารางท่ี 8 (ต่อ)  
 

ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 
    1.5 การวางแนวปลูก     1. ก าหนดระยะปลูก 3x7 เมตร หากการก าหนดพื้นท่ีปลูก

ไม่ลงตวัก็สามารถขยบัระยะปลูกลงเป็น 2.5x7 เมตร ก็ได ้ซ่ึง 
1 ไร่ จะปลูกยางพาราได ้76-90 ตน้ 
    2. วางแถวหลกัใหข้วางทางการไหลของน ้าเพื่อลดการ     
ชะลา้ง 

    1.6 การขดุหลุมปลูก     หลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร (กวา้งxยาวxลึก) 
    1.7 การรองกน้หลุม     1. รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ยคอก 

    2. หยดโพลิดาน 3-4 หยด เพื่อป้องกนัปลวก 
2. พนัธ์ุยางพาราท่ีปลูก  
     2.1 ชนิดตน้พนัธ์ุและการ 
            คดัเลือกพนัธ์ุ 

    ชนิดตน้พนัธ์ุท่ีปลูกคือ ตน้ติดตา โดยคดัเลือกตน้พนัธ์ุท่ีตา
สมบูรณ์ ตน้แขง็แรง และมี  2 ฉตัรจะดีเพราะโอกาสรอดตาย
จะสูงกวา่ 1 ฉตัร 

    2.2 แหล่งท่ีมาของพนัธ์ุ     1. ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอ าเภอ เมือง
อ านาจเจริญ 
    2. ร้านจ าหน่ายพนัธ์ุยาง 

    2.3 พนัธ์ุยางพาราท่ีใชป้ลูก     พนัธ์ุยางพาราท่ีปลูก คือ RRIM 600 และ สถาบนัวจิยัยาง 
251 

3. การปลูกยางพารา  
    3.1 ช่วงเวลาท่ีปลูก     ปลูกยางช่วงเดือนมิถุนายน 
    3.2 การปักหลกัหมายปลูก     ขึงเชือกตามแนวปลูกท่ีก าหนดไว ้จากนั้นน าไมไ้ผม่าปัก

หมายปลูกตามระยะท่ีปลูก แลว้จึงขดุหลุมบริเวณไมห้ลกั
หมายปลูก ซ่ึงแนวปลูกจะตรงเป็นแถว 

    3.3 วธีิปลูก     คนท่ีหน่ึงจะน าตน้พนัธ์ุไปวางตามหลุมปลูก ส่วนอีกคนจะ
เป็นคนปลูก โดยมีวธีิการปลูก ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ)  
 

ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 

 

    1. ใหต้าท่ีติดตน้หนัไปทางทิศตะวนัตกใหต้าหลบแดด 
    2. ใชมี้ดตดักน้ถุงใหข้าด น าไปวางในหลุม แลว้กรีด
ดา้นขา้งถุงใหข้าดจากกนั แต่ยงัไม่ดึงถุงออก 
    3. กลบดินทบัรอบๆ ถุง   
    4. ดึงพลาสติกออก ระวงัอยา่ใหดิ้นในถุงพลาสติกแตก 
    5. กลบดินใหแ้น่นเสมอกบัดินในถุง เพื่อไม่ใหล้มเขา้
เพราะตน้ยางจะตายได ้
    6. ปักไมไ้ผ ่ผกูยางกบัหลกัเพื่อไม่ใหต้น้ยางโยกเวลาถูกลม
พดั 

4. การบ ารุงรักษาตน้ยางพารา  
    4.1 การปลูกซ่อม     ปลูกซ่อมเม่ือมีตน้ยางพาราตาย และตอ้งปลูกซ่อมในช่วงท่ี

ยงัไม่หมดฤดูฝน 
    4.2 การปลูกพืชคลุมดิน     ปลูกถัว่แดง ถัว่ลิสงเป็นพืชคลุมดิน และปลูกมนัส าปะหลงั

แซมในระยะ 3 ปีแรก 
    4.3 การใส่ปุ๋ย     การใส่ปุ๋ยจะใส่ปีละ 2 คร้ัง  คือ ตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน 

ซ่ึงมีหลกัการใส่ปุ๋ยดงัน้ี 
    1. ตน้ยางเล็ก เป็นตน้ยางก่อนเปิดกรีด อาย ุ0-7 ปี จะใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-4-5   
    2. ตน้ยางใหญ่ ตั้งแต่อาย ุ7 ปี ข้ึนไป เป็นตน้ยางท่ีเปิดกรีด
แลว้จะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18  

    4.4 การตดัแต่งก่ิง     1. ตดัแต่งก่ิงในช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน 
    2. ตดัแต่งก่ิงใหชิ้ดล าตน้ในระดบัต ่ากวา่ 2 เมตร 
    3. ตดัแต่งใหเ้หลือ 3 ก่ิง 
    4. ใชปู้นขาวทาบริเวณแผลท่ีตดั 

    4.5 การสร้างทรงพุม่     1. สร้างทรงพุม่ท่ีระดบั 3 เมตร 
    2. ใชห้นงัยางรัดยอด 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ)  
 

ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 
    4.6 การก าจดัวชัพืช     ถา้มีวชัพืชในสวนยางพารา เกษตรกรมีวธีิก าจดัดงัน้ี 

    1. ใชร้ถไถเดินตามไถกลบวชัพืช  โดยใหห่้างจากตน้
ยางพาราประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อไม่ใหเ้ป็นอนัตรายต่อ
รากยางพารา 
    2. ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 
    3. ใชย้าฆ่าหญา้ฉีดพน่  

    4.7 การก าจดัศตัรูยางพารา 
 

    ศตัรูยางพาราท่ีพบคือ มดและปลวก ซ่ึงระบาดไม่มาก  
เกษตรกรจึงปล่อยทิ้งไว ้  

    4.8 การป้องกนัและรักษาโรค 
           ยางพารา 

    โรคยางพ าราท่ีพบคือ ราแป้ง และราน ้าคา้ง ซ่ึงไม่ระบาด
มากนกัเกษตรกรจึงปล่อยทิ้งไวร้อใหผ้ลดัใบใหม่  หรือให้
แสงแดดท าลาย ถา้ระบาดมากจะรายงานส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) 

    4.9 การป้องกนัรอยไหมจ้าก 
          แสงแดด 

    ใชปู้นขาวทาล าตน้ 

    4.10 การดูแลสวนยาง 
             ในหนา้แลง้ 

    ท าแนวกนัไฟ โดยกวาดใบยางพาราแหง้ท่ีพื้นดินออกจาก
ตน้ยางขา้งละ 1 เมตร มาไวก้ลางร่อง เพราะถา้ไฟไหมก้็จะ
ไหมเ้ฉพาะท่ีกลางร่อง จะช่วยป้องกนัความเสียหายของตน้
ยางได ้  

    4.11 การส ารวจสวนยาง     ส ารวจอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 
5. การกรีดยางพาราและการ 
    แปรรูปน ้ายางพารา 

     
 

    5.1 ระยะเวลาท่ีเร่ิมกรีด     เร่ิมกรีดเม่ือตน้ยางพารามีอายไุด ้7 ปี 
    5.2 การเปิดกรีด     เปิดกรีดเม่ือตน้ยางมีขนาดรอบล าตน้ไม่ต ่ากวา่ 50 

เซนติเมตร ท่ีระดบัความสูงโดยวดัจาพื้นดิน 150 เมตร   
    5.3 วธีิกรีดยางพารา     วธีิกรีดยางของเกษตรกร มีดงัน้ี 

    1. รอยกรีดท ามุม 36 องศา กบัแนวระนาบ เอียงจากซา้ยบน
ลงมาขวาล่าง 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ)  
 

ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 

 

    2. การกรีดตอ้งกรีดใหลึ้ก แต่ระวงัอยา่ใหถึ้งเน้ือไม ้
    3. การกรีดใหก้ระตุกมีดดว้ยเพื่อเปิดท่อน ้ายาง  และเส้น
กรีดหนา 1-1.5 มิลลิเมตร 
    4. กรีดช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. และเร่ิมเก็บน ้ายาง
ประมาณ 04.00 น. 
    5. ระบบกรีด จะกรีด 2 วนั หยดุ 1 วนั ส าหรับตน้ยางใหญ่  
ส่วนตน้ยางท่ีเปิดกรีดปีแรก กรีด 1 วนั หยดุ 1 วนั   

    5.4 การกรีดชดเชย 
 

    ถา้ตอ้งมีการกรีดชดเชย เกษตรกรจะใชร้ะบบกรีด แบบกรีด 
3 วนั หยดุ 1 วนั 

    5.5 การแปรรูปน ้ายาง 
 

    1. การแปรรูปยางแผน่ดิบ ดงัน้ี 
        1.1 ผลิตยางแผน่ดิบขนาด 50x80  เซนติเมตร (กวา้ง x 
ยาว) 
         1.2 เก็บรวบรวมน ้ายางในภาชนะท่ีสะอาด กรองเอาส่ิง
สกปรกออก 
         1.3 ผสมกรดฟอร์มิคกบัน ้าในอตัรา 7/4 หรือ 6/4 กวน
ใหเ้ขา้กนั 
         1.4 เทน ้ายางลงในตะกง แลว้เทส่วนผสมของน ้ากรด
ฟอร์มิค กวนใหเ้ขา้กนั   
         1.5 ระหวา่งการกวนจะมีฟอง ใหต้กัฟองออก แลว้รอ
ประมาณ 30 นาที ใหย้างแขง็ตวั 
         1.6 คว  ่าตะกงลงแท่นนวด แลว้นวดดว้ยเหล็กนวดจน
ยางบางลงมีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร   
         1.7 น าแผน่ยางไปรีดดว้ยเคร่ืองรีด โดยรีด 4 คร้ัง 
         1.8 น าแผน่ยางไปตาก พอแหง้จึงน าเขา้โรงอบจนยาง
สุกสีสม ่าเสมอ 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ)  
 

ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 

 

    2. การท ายางกอ้นถว้ย 
        2.1 เติมกรดออร์แกนนิกตามปริมาณยางในถว้ย  คนให้
เขา้กนั 
        2.2 ทิ้งไวป้ระมาณ 20-30 นาที ยางจะเป็นกอ้น แลว้จึง
น าไปตากแดด 

6. วธีิการจดัจ าหน่าย 
 

    การจ าหน่ายยางของกลุ่มเกษตรกร มีดงัน้ี 
    1. ก าหนดวนัรวบรวมยางพาราในวนัองัคารแบบสัปดาห์
เวน้สัปดาห์   
    2. สมาชิกน ายางมารวมกนัท่ีตลาดรวบรวมยางของกลุ่ม 
    3. กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งตอ้งมาปฏิบติัหนา้ท่ี   
    4. การจ าหน่ายจะอา้งอิงราคาจากตลาดกลางหาดใหญ่ โดย
ลดราคาจ าหน่ายลงจากราคากลางหาดใหญ่ร้อยละ 3 

7. เคร่ืองมือ / อุปกรณ์การกรีด 
    ยางพารา 
 

    อุปกรณ์การกรีดยาง ไดแ้ก่ 
    1. หินลบัมีด 2 กอ้น โดยหินหยาบจะใชล้บัมีดใหค้ม ส่วน
หินละเอียดใชล้บัคมมีดใหเ้สมอกนั   
    2. มีดกรีด จะตอ้งลบัใหค้มท่ีสุด หนา้มีดตอ้งตรงไม่คดงอ  
เพราะถา้คดงอเวลากรีดจะท าใหห้นา้ยางเสียหายได ้ โดยมีด
กรีดยาง มี 3 เบอร์ คือ มีดกกรีดยางเบอร์ 1 ใชส้ าหรับกรีดยาง
ใหม่  มีดกรีดเบอร์ 3 ใชส้ าหรับกรีดยางท่ีอาย ุ10 ปีข้ึนไป 

8. บทลงโทษ 
 

    กลุ่มเกษตรกรไดก้ าหนดบทลงโทษบางประการไวด้งัน้ี 
    1. การขโมยตดัตน้ยางพารา จะปรับตน้ละ 2,000 บาท x 20 
ปี (จ านวนปีท่ีตน้ยางพาราสามารถกรีดได)้    
    2. ความเสียหายจากววัควาย เช่น ววัควายท าใหต้น้ยางพารา 
(ตน้เล็ก) หกั จะถูกปรับตน้ละ 500 บาท    
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 3. การจดัการความรู้ 
       3.1 การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพาราสามารถ
แบ่งออกตามลกัษณะแหล่งความรู้ คือ 1) แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น  หวัหนา้กลุ่ม ครูยาง สมาชิก
กลุ่ม โปสเตอร์ ตลาดจ าหน่ายยางประจ ากลุ่ม สวนยางพารา วธีิการเรียนรู้ คือ การสอน การสาธิต 
การสอบถาม การพบปะพดูคุย การศึกษาจากสวนยางเกษตรกรรายอ่ืน และการประชุม 2) แหล่ง
ความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ในหวัขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่ การปลูก การดูแลรักษา การกรี ด และ
การบริหารจดัการกลุ่ม เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีแหล่งความรู้ภายนอกลุ่มอีก เช่น ตลาดกลางจ าหน่าย
ยางพารา จงัหวดั อุบลราชธานี ตลาดกลางจ าหน่ายยางพารา จงัหวดัยโสธร  ส่ือเทคโนโลย ีวธีิ การ
เรียนรู้  เช่น การฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  การศึกษาดูงาน  การบอกรับขอ้ควา มราคา
ยางพาราทางโทรศพัทมื์อถือ ดงัผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคนกล่าววา่ “ความรู้การท าสวนยางไดจ้าก
การฝึกอบรมกบั สกย . อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ” นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคนยงัไดก้ล่าว
อีกวา่ “สมาชิกกลุ่มทุกคนจะมีโทรศพัทซ่ึ์ง สกย . แนะน าใหมี้ไวรั้บ ขอ้ความราคายางในแต่ละวนั 
โดยประมาณไม่เกินเท่ียงวนั ราคายางก็จะถูกส่งมาแลว้ ซ่ึงสามารถน ามาใชต้ดัสินใจวา่จะเอายางมา
ขายหรือไม่ในวนัเปิดตลาด”  
 

 
 

ภาพท่ี 17 แหล่งความรู้ท่ีเป็นโปสเตอร์ 
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             3.2 การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้ของกลุ่มเกษตรกรแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ 1) การจดจ า  เป็นการจดัเก็บ ความรู้ในตวับุคคล  ส่วนใหญ่ จะเป็นความรู้เก่ียวกบัการปลูก
ยางพาราและการแปรรูปยางพารา 2) การจดบนัทึก คือการจดัเก็บขอ้มูลในสมุดบนัทึก  ส่วนใหญ่จะ
เป็นการจดบนัทึกข้ อมูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกลุ่ม เช่น การจดบนัทึกขอ้มูลสมาชิกใน
สมุดบนัทึก การจดบนัทึกผลการประชุมกลุ่ม และการใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัท าตารางวนัเปิด
ตลาดจ าหน่ายยางพารา พร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น รายช่ือคณะกรรมการ หนา้ท่ีของคณะกรรมการ 
วนัเปิดตลาดจ าหน่ายยางพารา ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มทุกคน กล่าววา่ “เก็บความรู้ไวใ้นหวั จ าเอา 
จะไม่จด ” ส่วนผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มคนท่ี 1 กล่าววา่ “ท่ีมาการจดบนัทึกก็จะเป็นสมุดทะเบียน
สมาชิกกลุ่ม สมุดบนัทึกการประชุมของกลุ่ม เพื่อเป็นหลกัฐานวา่ประชุมเร่ืองอะไร มติท่ีประชุมวา่
อยา่งไร” นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มคนท่ี 2 ยงัไดก้ล่าววา่ “ทางกลุ่มไดน้ าคอมพิวเตอร์มาพิมพ์
ตารางวนัเปิดตลาดจ าหน่ายยางพารา แลว้ถ่ายเอกสารใหส้มาชิกคนอ่ืนๆ” ดงัภาพ  
 

 
 

ภาพท่ี 18 ตารางเปิดตลาดยางพาราท่ีจดัท าดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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             3.3 การสร้างความรู้ การสร้างหรือพฒันาความรู้เพิ่มเติมในการท าสวนยางพารา  
เกษตรกรไดส้ร้างความรู้ใหม่ดว้ยการต่อยอดความรู้เดิมท่ีไดรั้บมาจากการแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู้ใหม่ของเกษตรใชว้ธีิการสังเกต กา รประยกุตแ์ละการทดลองเพื่อสร้างเป็นความรู้ใหม่ ซ่ึง
เป็นผลมาจากการท่ีราคายางพาราเป็นท่ีน่าพอใจของเกษตรกรและสร้างรายไดใ้หเ้กษตรกรเป็น
อยา่งดี ท าใหก้ลุ่มเกษตรกรตอ้งการท าใหท่ี้ดินท่ีมีจ ากดัสามารถปลูกตน้ยางไดม้ากข้ึน รวมถึง
ตอ้งการเพิ่มพื้นท่ีปลูกยางพารา ดงันั้นเก ษตรกรจึงไดมี้การสร้างความรู้ข้ึนมาดว้ยวธีิการทดลอง
ต่างๆ ดงัผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มคนท่ี 3 “จากราคายางท่ีผา่นมาราคาจะดี ซ่ึงชาวบา้นพอใจ หลายคน
ปรับท่ีนาท่ีเป็นท่ีดอนเป็นสวนยาง บางคนก็ปลูกยางพาราบนคูนา โดยเลือกคูนาท่ีมีขนาดใหญ่ อยูท่ี่
ดอนท่ีน ้าขงัไม่นาน”  

       3.4 การประเมินความรู้ เกษตรกรประเมินความรู้และตรวจสอบความรู้ต่างๆ 
เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของเกษตรกรเอง โดยการทดลอง
ปฏิบติัแลว้น ามาเปรียบเทียบ คือ 1) การประเมินก่อนใชค้วามรู้ โดยเกษตรกรจะวเิคราะห์
เปรียบเทียบหรือประเมินวา่ความรู้นั้นเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนหรือไม่  เช่น การเลือกชนิด
วสัดุปลูก เกษตรกรจะเลือกชนิดวสัดุปลูกท่ีหาซ้ือไดง่้ายและมีจ าหน่ายในทอ้งตลาด  2) การประเมิน
หลงัใชค้วามรู้ ความรู้ท่ีเกษตรกรไดน้ า ไปใชแ้ลว้ หลงัจากทดลองใชแ้ลว้เกษตรกรก็จะวเิคราะห์
ทบทวนอีกคร้ังวา่ ผลการใชค้วามรู้ท่ีไดม้าใหม่นั้นเป็นอยา่งไร ถา้ผลการทดลองใชพ้บวา่ความรู้เดิม
ดีกวา่ก็ยงัคงใชค้วามรู้เดิมต่อไป ดงั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มคนท่ี 4 กล่าววา่ “ตนได้ ทดลอง
เปรียบเทียบการใชปุ๋้ย  2 สูตร โดยปุ๋ยสูตรท่ีใชอ้ยูเ่ดิมคือสูตร  15-7-18 และสูตรใหม่ท่ีน ามาทดลอง
ใชคื้อสูตร 30-5-18 ซ่ึงพอเปรียบเทียบกนัแลว้ สูตร 15-7-18 จะใหน้ ้ายางดีกวา่สูตรใหม่ ตนจึงยงัคง
ใชปุ๋้ยสูตรเดิมต่อไป”                           
             3.5 การใชค้วามรู้ การใชค้วามรู้ของกลุ่มเกษตรกรมี 3 ลกัษณะ คือ 1) การใช้
ความรู้ตามค าแนะน าของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ เป็น
การใชค้วามรู้แบบไดม้าอยา่งไรก็ใชไ้ปอยา่งนั้น เช่น การขดุหลุมปลูกขนาด  50x50x50 เซนติเมตร 
การปลูกยางพาราในเดือนมิถุนายน การเปิดกรีดเม่ืออาย ุ7 ปี ขนาดเส้นรอบตน้ 50 เซนติเมตร ความ
สูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน เป็นตน้ ดงัผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มคนท่ี 5 กล่าววา่ “สกย. แนะน าวา่ให้
เปิดกรีดยางเม่ืออายขุองตน้ยางได ้ 7 ปี และมีขนาดเส้นรอบล าตน้  50 เซนติเมตร บางตน้ท่ีเส้นรอบ
ล าตน้ไม่ถึง  50 เซนติเมตร ก็จะยงัไม่กรีด” 2) การใชค้วามรู้จากประสบการณ์  เป็นการประยกุตใ์ช้
ความรู้ ท่ีสร้างหรือพฒันาต่อยอดข้ึนมาจากความรู้ และประสบการณ์ เดิม ดงัผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม
คนท่ี 6 กล่าววา่ “ดินท่ีเหมาะสมกบัการปลูกยางตอ้งเป็นดินท่ีร่วน ยงัไม่เคยปลูกอะไรมาก่อน อาจ
เป็นดินหวันาท่ีเป็นป่าละเมาะ ดินเหนียวจะไม่ดี ไม่ไดน้ ้ายาง ” 3) การใชค้วามรู้ตามค าแนะของคน
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ภาคใต้ เป็นการใชค้วามรู้ ตามค าบอกเล่าของคนภาคใตแ้ละมีประสบการณ์การท าสวนยางมาก่อน 
ดงั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มคนท่ี 7 กล่าววา่ “ตนกรีดยางตามวธีิท่ีนอ้งเขยสอน ซ่ึงเขาเป็นคนภาคใต”้ 
             3.6 การแลกเปล่ียนความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รูปแบบ คือ 1) 
การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว ซ่ึงเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งสามีกบัภรรยา บิดา
มารดากบับุตร เช่น สามีสอนภรรยากรีดยาง นอ้งเขยสอนพี่ภรรยา พอ่แม่สอนลูกทาปูนแดงเพื่อ
รักษาหนา้ยาง เป็นตน้  ดงั ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7 กล่าววา่ “ตนเรียนรู้การท าสวนยางมาจากนอ้งเขย 
ซ่ึงเป็นคนภาคใตส้อนวธีิการปลูก ระยะท่ีปลูก พนัธ์ุยางท่ีปลูก การดูแลรักษาสวนยาง และการกรีด
ยาง” 2) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียน ความรู้ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม 
เช่น การประชุมกลุ่มเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อแจง้ผลการด าเนินงานของกลุ่ม ปัญหาการจ าหน่ายยางพารา 
เช่น ยางพาราไม่ไดคุ้ณภาพท าใหพ้อ่คา้ต าหนิยางพารา ปัญหายางพาราราคาตกต ่า การท าส าเนา
เอกสารตารางเปิดตลาดจ าหน่ายยางพาราใหส้มาชิกกลุ่ม เป็นตน้  นอกจากน้ียงั มีการแลกเปล่ียน
ความรู้หรือปัญหาต่างๆ ในวนัเปิดตลาดจ าหน่ายยางพาราดว้ย 3) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน 
เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ของประชาชนในชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิกลุ่มและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม  
ดงัผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มคนท่ี 6 กล่าววา่ “กลุ่มไดเ้ปิ ดโอกาสใหช้าวบา้นท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกเขา้
ประชุมกลุ่มดว้ย อยากใหเ้ขารู้วา่กลุ่มท าอะไร ไดป้ระโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิกกลุ่ม ” 4) การ
แลกเปล่ียนความรู้ระ ดบัเครือข่าย  คือการแลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มเกษตรกรอ่ืนท่ีอยูใ่นชุมชนอ่ืน  
เช่น การไปศึกษาดูงานท่ีตลาดกลางจ าหน่ายยางพารา  ดงั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มคนท่ี 8 กล่าววา่ 
“กลุ่มไดไ้ปศึกษาดูงานการท างานของตลาดจ าหน่ายยางท่ียโสธร และท่ีอุบลราชธานี 
 

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กรณศึีกษาแนวปฏิบัติทีด่ี  
 
กลุ่มผู้ผลติเมลด็พนัธ์ุข้าวบ้านขัวขอนแคน   
 ผลการวเิคราะห์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวั
ขอนแคน เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน  2555 ณ ท่ีท าการกลุ่ม  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 15 คน ผลการศึกษา
ปรากฏดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

        1. การศึกษาบริบทของกลุ่ม   
1.1 ประวติัการก่อตั้งกลุ่ม  กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน ตั้งอยูท่ี่ 39/1 

หมู่ 5 บา้นขวัขอนแคน ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนครโดยก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2529  
สมาชิกเร่ิมแรกมี 12 คน ทั้งน้ีมีแนวคิดในการจดัตั้งกลุ่มคือ เพื่อการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วใหมี้คุณภาพ
ไดม้าตรฐานตามเป้าหมาย  กระจายเมล็ดพนัธ์ุดีสู่ชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมในการบริหารจดัการกลุ่ม
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อยา่งเป็นระบบยัง่ยนื และเพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยผีลิตเมล็ดพนัธ์ุในทอ้งถ่ิน 
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมชาวนา นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรยงัไดก้  าหนดวสิัยทศัน์ คือ “เราจะมุ่งมัน่
พฒันากลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขวัขอนแคน ใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน สร้างผลงานใหดี้เด่น เป็น
ผูน้ าพฒันาการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ” ดงันั้น กลุ่มเกษตรกรจึงไดก้  าหนดบทบาทและภาระหนา้ท่ี คือ 
1) ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่
ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว 2) เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว การท านาปลูกขา้วและ
สังคมชาวนา  3) เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วแก่เกษตรกรและผูส้นใจ
ทัว่ไป ตลอดจนกระจาย เมล็ดพนัธ์ุดีสู่เกษตรกรในชุมชนใหท้ัว่ถึง และ 4) บริหารจดัการกลุ่มสู่การ
เป็นชุมชนท่ีเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนืและพึ่งตนเองได ้
  1.2 การบริหารงานของกลุ่ม  การบริหารงานกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอน
แคน มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มประกอบดว้ย  ประธานกลุ่ม คือ นายประไม ฉะออ้น 
รองประธาน คือ นายสุบิน วงศเ์มืองจนัทร์  เลขานุการ คือ นายศรีสวสัด์ิ สาขาสุวรรณ เหรัญญิก คือ 
นายผอ่งใส ศรีแกว้ ประชาสัมพนัธ์  คือ นายสวสัด์ิ วงศเ์มืองจนัทร์  คณะกรรมการ มีหนา้ท่ี คือ 
บริหารจดัการกลุ่มใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์  วางแผนและก าหนดเป้าหมายการผลิต
และจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ พิจารณาคดัเลือกพื้นท่ีและเกษตรกร  ประสานงานกบัหน่วย /องคก์รและ
ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัหาปัจจยัการผลิตและจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุ  ปัจจุบนักลุ่มมีสมาชิก
จ านวน 60 คน สมาชิกมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานของกลุ่มทุกกิจกร รมตามแผนการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเร่ิมตั้งแต่การจดัท าแผนพฒันา  โดยคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกนัด าเนินการ
ก าหนดเป้าหมายตวัช้ีวดั แผนการด าเนินการพฒันา และมีส่วนร่วมในการพฒันาทุก ดา้นทั้งดา้นการ
พฒันากลุ่มใหมี้ความเขม้แขง็  ดา้นการพฒันากองทุน ดา้นการพฒันาการเรียนรู้  ดา้นการมีส่วนร่วม
ในการจดัท าแปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุ  การพฒันาดา้นเครือข่าย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ความส าเร็จของการพฒันา มีส่วนร่วมคดัเลือกค ณะกรรมการ การก าหนดหลกัเกณฑ ์กฎระเบียบ
หรือขอ้ก าหนดต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการกลุ่มใหมี้ประสิทธิภาพ 
        1.3 กิจกรรมหรือผลการด าเนินงาน คือ การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว และการด าเนินงาน
กลุ่มยอ่ยต่างๆ ไดแ้ก่ ธนาคารขา้ว ศูนยเ์คร่ืองจกัรการเกษตร  ศูนยเ์รียนรู้ชุมชน ร้านคา้ชุมชน กลุ่ม
ปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ กลุ่มบริหารการใชน้ ้า กลุ่มผูเ้ล้ียงโคเน้ือและโคขนุโพนยางค า กลุ่ มผูเ้ล้ียงปลาใน
กระชงั กลุ่มสตรีแม่บา้น และกลุ่มออมทรัพย์ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมี กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดยกลุ่มมีส่วนร่วม ในการพฒันาชุมชนและ
สาธารณะประโยชน์ ตามรูปแบบ “พอสมควร” ไดแ้ก่ 
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         1.3.1 “พ” พฒันาองคก์รโดยการสนบัสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   
กลุ่มมีส่วนส าคญัในการจดัท าแผนพฒันาองคก์รและแผนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ ภายใตก้าร
มีส่วนร่วมของสมาชิกและชุมชน  
         1.3.2 “อ” องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน กลุ่มมีส่วนร่วมสนบัสนุนประธานกลุ่ม
ผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว  ซ่ึงเป็นกลุ่มเครือข่ายเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล สนบัสนุนสมาชิก
กลุ่มเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อไปเป็นผูแ้ทนในการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ขอรับการสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  
         1.3.3 “ส” สาธารณสุขชุมชน กลุ่มมีส่วนร่วมสนบัสนุนสมาชิกเป็นผูมี้บทบาท
ในดา้นสาธารณสุข โดยเป็นอาสาสาธารณสุข (อสม.) ใหค้วามรู้ค าแนะน าสุขภาพแก่ชุมชน 
         1.3.4 “ม” หมู่บา้นและชุมชน กลุ่มสนบัสนุนสมาชิกเป็นผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วย
ผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมู่บา้น เป็นผูน้ าในการพฒันาดา้นต่างๆ ของหมู่บา้น โดยกลุ่มเขา้ร่วม
กิจกรรมส าคญั  ดงัน้ี การจดัหางบประมาณและแรงงานจากสมาชิกกลุ่มและชุมชน เพื่อก่อสร้าง
อาคารท่ีท าการ ศาลาเอนกประสงค ์โรงปุ๋ยชีวภาพ ธนาคารขา้ว ร้านคา้ชุมชน เพื่อเป็นศูนยเ์รียนรู้
และจดักิจกรรมของกลุ่มและชุมชน การพฒันาชุมชน โดยการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ปลูกผกัสวน
ครัวร้ัวกินได ้ จดัท าร้ัว  ถนน ท่อระบายน ้า อาคารสถานท่ีในวนัส าคญั เช่น วนัแม่ วนัพอ่ และจดัเวร
พฒันาเป็นหมู่คณะหมุนเวยีนตามแผนพฒันาชุมชนแต่ละวนัและแต่ละสัปดาห์  การพฒันาแหล่งน ้า
สาธารณะประโยชน์หนองทุ่ม  ซ่ึงต้ืนเขินและถูกบุกรุกท่ีโดยการขอรับการสนบั สนุนงบประมาณ
เพื่อการขดุลอกพฒันาเป็นแหล่งน ้าธรรมชาติ  แหล่งอาหารของชุมชน และแหล่งป่าไมชุ้มชน  การ
ปลูกป่าชุมชนในพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ ไดแ้ก่  ป่าชา้ หนองทุ่ม หนองหวาย หนองทาม  และวดั 
พื้นท่ี 100  ไร่   
         1.3.5 “ค” ครอบครัวและคนในชุมชน กลุ่มเป็นผูน้ าในก ารพฒันาของชุมชน 
ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม ท าใหค้รอบครัวและคนในชุมชนมีความสุข
และมีการพฒันาท่ีดีข้ึน 
         1.3.6 “ว” วดั กลุ่มเป็นแกนน ากิจกรรมดา้นศาสนาของชุมชนในกิจกรรม
ส าคญั ดงัน้ี จดัหาทุนบูรณปฏิสังขรณ์ สนบัสนุนการสร้างศาลาการเปรียญวดัชยัมงคล ซ่อมแซมต่อ
เติมกุฏิวดัชยัมงคล ร่วมเป็นเจา้ภาพกฐินและผา้ป่าสามคัคี 
         1.3.7 “ร” โรงเรียน กลุ่มสนบัสนุนในการพฒันาโรงเรียน ไดแ้ก่ การปรับปรุง
ซ่อมแซมร้ัวโรงเรียน อาคารเรียน โดยสนบัสนุนทั้งทุนทรัพยแ์ละแรงงานในการพฒั นา ตลอดจน
การพฒันาเชิดชูใหเ้กียรติผูน้ าทางความคิดหรือปราชญช์าวบา้นชุมชน 
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        1.4 แหล่งเรียนรู้ กลุ่มมีแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบั การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว คือ แหล่ง
เรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล โดยเรียนรู้จากพอ่แม่ ประธานกลุ่ม หมอขา้ว สมาชิกกลุ่ม แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็น
สถาบนั คือ ท่ีท าการกลุ่ม กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่นแห่งชาติบา้นตาลเลียน ศูนยว์จิยัขา้ว ศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุขา้ว มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  วทิยาเขตสกลนคร ศูนยบ์ริการวชิาการดา้น
พืชและปัจจยัการผลิต แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ แผน่พบั โปสเตอร์ แหล่งเรียนรู้ท่ี
เป็นส่ือเทคโนโลย ีเช่น วทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้ ดงัภาพ 
 

  
 

  
 

ภาพท่ี 19 แหล่งความรู้ของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน 
 

       1.5 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม  การเรียนรู้ของกลุ่มมีรูปแบบต่างๆ เช่น 1) การ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น การอ่านหนงัสือ การฟังวทิย ุการดูโทรทศัน์ การสังเกต การทดลองปฏิบติั 2) 
การเรียนรู้ภายในกลุ่ม กลุ่มจดัใหมี้แปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วเพื่อแกไ้ขปัญหาพฒันา
ปรับปรุงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ โดย ใชก้ระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมตามขบวนการโรงเรียน
เกษตรกรเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกั บประสบการณ์และเทคโนโลยี
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การผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีเหมาะสม พื้นท่ีการเรียนรู้ 8 ไร่ ด าเนินการ 8 คร้ัง ต่อฤดู ตามขั้นตอนและการ
เจริญเติบโตของขา้วในการผลิตเมล็ ดพนัธ์ุขา้ว สมาชิกลงเรียนรู้ ปฏิบติัเพื่อเรียนรู้ร่วมกนั ท าการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ และการน าไปสู่การปฏิบติัในแปลงของสมาชิกต่อไป  
นอกจากน้ี คณะกรรมการและสมาชิก ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน จะตอ้ง น าความรู้และ
ประสบการณ์มาถ่ายทอดสู่การปฏิบติัและพฒันาก ลุ่มอยา่งต่อเน่ือง ในหลกัสูตรและสถานท่ีต่างๆ 
เช่น การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชแบบผสมผสาน การท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ การผลิตปุ๋ยอินทรียเ์คมี (ไคโตชาน) การท าน ้าขา้วกลอ้งงอก การแปรรูปขา้ว (ขา้วหอมทอง ) 
3) การเรียนรู้จากแหล่งภายนอกกลุ่ม คือ  การท่ีกลุ่มส่งคณะกรรมการและสมาชิกเขา้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานจาก หน่วยงานต่างๆ หรือหน่วยงานต่างๆ เขา้มาอบรมใหส้มาชิกภายใน
กลุ่ม เช่น การศึกษาดูงานท่ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่นแห่งชาติบา้นตาลเลียน ศูนยว์จิยัขา้ว ศูนย์
เมล็ดพนัธ์ุขา้ว การ ฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยหมกัชีวภาพ โดยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน  วทิยาเขตสกลนคร การฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพเคมี (ไคโตซาน ) การจดัท าปุ๋ย
ชีวภาพเคมี จากกรมส่งเสริมการเกษตร   

1.6 ความส าเร็จหรือจุดเด่นของกลุ่ม กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขวัขอนแคนมี
ผลงานเด่นจนไดรั้บรางวลัต่างๆ มากมาย เช่น  รางวลัศูนยข์า้วชุมชนดีเด่นระดบัจงัหวดั ปี 2548 
กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่นระดบัศูนยอ์นัดบัท่ี 3 ปี 2549 กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่นระดั บ
ศูนยอ์นัดบัท่ี 2 ปี 2550 กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วดีเด่นระดบัศูนยอ์นัดบัท่ี 1 ปี 2551 รางวลัชนะเลิศ
อนัดบั 1 ศูนยข์า้วชุมชนระดบัจงัหวดั ปี 2551 รางวลัศูนยข์า้วชุมชนดีเด่นระดบัภาค อนัดบัท่ี 2 ปี 
2552 นอกจากน้ี เมล็ดพนัธ์ุขา้ว ท่ีกลุ่มผลิตยงั ไดรั้บการรับรอง ระบบการตรวจสอบและรับรอ ง
คุณภาพ GAP Seed และ GAP Grain การท่ีกลุ่มประสบความส าเร็จเน่ืองมาจากสมาชิกมีความ
สามคัคีกนั สมาชิกเคารพระเบียบ และขอ้บงัคบัของกลุ่ม และการบริหารงานโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้   
        1.7 ปัญหาหรือจุดดอ้ยของกลุ่ม ปัญหาท่ีกลุ่มประสบคือ ปัญหาภยัธรรมชาติ เช่น 
ฝนตกในฤดูเก็บเก่ียวขา้ว ปัญหาค่าแรงงานสูง     
  1.8 ความตอ้งการของกลุ่ม  กลุ่มมีความตอ้งการปัจจยัการผลิต เช่น เงินทุนในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม เทคโนโลยกีารผลิตครบวงจร เช่น หอ้งอบเมล็ดพนัธ์ุขา้ว   
         1.9 เป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มคือตอ้งการใหก้ลุ่มมีความ
เขม้แขง็ มีความเจริญกา้วหนา้ สามารถพึ่งพาตนเองได ้ลดการพึ่งพาจากหน่วยงานรัฐ  
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         1.10 ความผกูพนัและทศันคติต่ออาชีพท านา กลุ่มเกษตรกรมีทศันะต่ออาชีพการ
ท านาวา่ถา้ยงัมีท่ีนา ก็จะยงัคงท านาเหมือนเดิม ตราบใดท่ีย ังตอ้งกินขา้ว ก็ยงัตอ้งท านาต่อไป เพราะ
เป็นอาชีพของบรรพบุรุษ และจะถ่ายทอดไปยงัลูกหลาน   
 2. ความรู้การท านา 
             ความรู้การท านาของกลุ่มเกษตรกร เพื่อการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว กลุ่มเกษตรกร
ไดผ้สมผสานทั้งภูมิปัญญาพื้นบา้นและความรู้สมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 9 ขั้นตอนการท านาของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน  
 

ขั้นตอนการท านา ความรู้การท านา 
1. การเตรียมดิน 
     
 

    ปลูกพืชหมุนเวยีนหลงัเสร็จส้ินการท านาไดแ้ก่ ถัว่ลิสง ขา้วโพด 
แตงกวา พริก มะเขือเทศ เพื่อปรับปรุงดินและลดการระบาดโรค 
แมลงศตัรูขา้ว 

    1.1 การไถ     การไถมี 3 คร้ัง คือการไถกลบตอซงัก าจดัขา้วเร้ือ ไถดะ และไถ
แปร โดยรถไถเดินตามและรถไถนัง่ขบัขนาดกลาง 

    1.2 การคราด 
 

    คราดท าเทือกปรับระดบัความสม ่าเสมอหนา้ดิน โดยรถไถเดิน
ตามและรถไถนัง่ขบัขนาดกลาง 

2. พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก       
    2.1 การคดัเลือกพนัธ์ุ 
         ขา้วท่ีปลูก 

    พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกเป็นพนัธ์ุขา้วท่ีจดัสรรโดย ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว
สกลนคร 

    2.2 แหล่งท่ีมาของพนัธ์ุ 
          ขา้ว 

    ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วสกลนคร จดัสรรใหต้ามจ านวนพื้นท่ีของ
สมาชิกแต่ละคน 

    2.3 พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก     พนัธ์ุ กข 15 
3. การเพาะปลูกขา้ว       
    3.1 การเตรียมเมล็ด 
         พนัธ์ุ 

    น าเมล็ดพนัธ์ุขา้วไปแช่น ้าในหว้ยหรือสระน ้า 2 คืน แลว้น าข้ึนมา
มอก (อบ) 2 คืน การมอกจะกองไวบ้นดินท่ีไม่มีหญา้แลว้น าก่ิง
ใบไมม้าปิดพอไม่ใหส่้องเขา้ไปในกองขา้ว  เพื่อใหเ้มล็ดขา้วแตก
หน่อและเกิดราก   
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ขั้นตอนการท านา ความรู้การท านา 
    3.2 การหวา่นกลา้     หวา่นกลา้ประมาณเดือนพฤษภาคม โดยเลือกแปลงนาท่ีพื้นท่ีมี

ความสม ่าเสมอกนัและอยูใ่กลแ้หล่งน ้า   
    3.3 การถอนกลา้     ถอนตน้กลา้เม่ือตน้กลา้อายปุระมาณ 30 วนั หรือตน้กลา้สูง

ประมาณ 1 ศอก เนน้การถอดดว้ยมือโดยแรงงานในครอบครัว  หรือ
การจา้งแรงงาน 

    3.4 การปักด า     ปักด าดว้ยแรงงานคนทุกแปลง โดยแรงงานในครอบครัวหรือ
แรงงานต่างตอบแทนและราคาต ่า มีการเวน้ร่องแปลงและระยะห่าง
ระหวา่งแปลง พร้อมติดป้ายประจ าแปลงทุกแปลง 

4. การดูแลรักษา  
    4.1 การใส่ปุ๋ย 
 

    โดยการใชปุ๋้ยคอกจาก การเล้ียงโคเน้ือและโคขนุโพนยางค าผสม
แกลบขา้วจากการสีขา้ว ใชปุ๋้ยอินทรียชี์วภาพท่ีผลิตโดยกลุ่ม ใชปุ๋้ย
พืชสดจากปอเทือง  ใชปุ๋้ยน ้าหมกัชีวภาพจากหอยเชอร่ี  ใชปุ๋้ย
อินทรียเ์คมีชีวภาพ (ไคโตซาน) ควบคู่กบัการใชปุ๋้ยเคมีในปริมาณท่ี
เหมาะสมท่ีผลิตโดยสมาชิกเพื่อลดตน้ทุนการผลิต 

    4.2 การจดัการน ้า 
 

    จดัตั้งกลุ่มบริหารการใชน้ ้า โดยสลบัวนัในการผนัน ้าเขา้นา และ
มีวธีิการจดัการน ้าในแปลงนา ดงัน้ี 
    1. ก่อนปักด าถา้มีน ้ามากให้ ระบายน ้าออกจากแปลงนาใหเ้หลือ
ประมาณ 10 เซนติเมตร พอใหห้ล่อเล้ียงตน้ขา้ว เพราะถา้น ้ามาก
เกินไปตน้ขา้วจะเน่าเป่ือย หอยเชอร่ีและปูจะกดักินตน้ขา้ว 
    2. เม่ือตน้ขา้วเร่ิมแตกกอก็เก็บกกัน ้าในแปลงใหสู้งท่ีระดบัสะดือ
ตน้ขา้ว 
    3. เม่ือตน้ขา้วออกรวงและเกสรขา้วหล่น ใหเ้ร่ิม ระบายน ้าออก
จากแปลงนา เพราะขา้วจะสุกแก่ พอดีกบัท่ีน ้าแหง้ เวลาเก่ียวจะได้
ไม่เป็นโคลน สามารถเดินเก่ียวและวางฟ่อนขา้วไดส้ะดวก 

    4.3 การก าจดัวชัพืช     จะตอ้งไม่มีหญา้บนคูนา ถา้มีจะใชเ้คร่ืองตดัหญา้ใหเ้ตียน 
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ขั้นตอนการท านา ความรู้การท านา 
    4.4 การป้องกนัและ 
          รักษาโรคขา้ว 

    ส่วนใหญ่ไม่พบโรคขา้ว ถา้พบเกษตรกรท่ีเป็นเจา้ของแปลงนา
จะแจง้ใหห้มอขา้วทราบ เพื่อรายงานศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วเขา้มาดูเพื่อ
หาทางป้องกนัก าจดั 

    4.5 การก าจดัศตัรูขา้ว     โดยการใชว้ธีิป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดยใชว้ธีิผสมผสานจากแปลง
เรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษ ตรกรคือ ใชต้วัห ้ าตวัเบียนควบคุม
กนัเอง ถา้ตัก๊แตนมีมากก็จบัมาคัว่ท าเป็น อาหาร ก า จดัหอยเชอร่ี
โดยการ ใช้น ้าหมกัชีวภาพ และโดยการปล่อย เป็ดเล้ียงในแปลงนา 
นอกจากน้ียงัใชธ้งผา้หรือพลาสติกปักไวต้ามคูนาเพื่อไล่นก จะไม่
ใชส้ารเคมี เพื่อเป็นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนมีการบริหารจดัการศตัรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด   

    4.6 การตรวจและก าจดั 
          ขา้วปน 

    ตรวจและก าจดัขา้วปนใน 3 ระยะ คือระยะออกดอก ระยะขา้วสุก
แก่ และระยะการเก็บเก่ียว  เร่ิมดว้ยการตรวจคดัพนัธ์ุปนโดยสมาชิก
เจา้ของแปลงก่อน แลว้จึงท าการตรวจโดยคณะกรรมการตรวจ
แปลงขยายพนัธ์ุของกลุ่ม และโดยคณะกรรมการตรวจแปลงอยา่ง
เป็นทางการของศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว 

5. การเก็บเก่ียวขา้ว  
    5.1 การเก่ียวขา้ว 
 

    เก็บเก่ียวขา้วในระยะท่ีเหมาะสม ระบายน ้าออกก่อนการเก็บเก่ียว  
เก็บเก่ียวโดยใชแ้รงงานคนทุกแปลง ไมใ้ชร้ถเก่ียวนวดเพื่อใหไ้ด้
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพสูงสุด 

    5.2 การมดัฟ่อนขา้ว 
 

    ขา้วท่ีเก่ียวเสร็จจะตากแดด ลดความช้ืน ไวป้ระมาณ 4-5 วนั 
เพื่อใหข้า้วแหง้ หลงัจากนั้น จึงใชต้อกมดัคือตอนเชา้ประมาณ  
05.00-09.00 น. เน่ืองจากขา้วท่ีเก่ียวไวจ้ะมีความช้ืนจากหมอกใน
ตอนกลางคืน ท าใหร้วงขา้วไม่กรอบ เวลามดัรวงขา้วจะไม่หกัหรือ
ร่วงง่าย   

 
 



193 
 

 

ตารางท่ี 9 (ต่อ) 
 

ขั้นตอนการท านา ความรู้การท านา 
    5.3 การท าลาน 
 

    เกษตรกรจะใชต้าข่ายไนล่อน หรือชาวบา้นเรียกวา่ “ผา้เขียว ” 
แทนการท าลาน เพื่อปูส าหรับรองฟ่อนขา้ว  ซ่ึงตาข่ายไนล่อนจะซ้ือ
จากพอ่คา้ท่ีน ามาขายในหมู่บา้นหรือร้านขายของ ช าในราคาผนืละ
ประมาณ  850-1,000 บาท ข้ึนอยูก่บัการต่อรอง และเม่ือใชเ้สร็จก็จะ
พบัเก็บไวใ้ชใ้นปีต่อไป 

    5.4 การขนขา้วข้ึนลาน 
 

    การขนขา้วข้ึนลาน โดยใชร้ถไถนาเดินตามต่อพว่งหรือชาวบา้น
เรียกวา่ “รถอีแตก็” ขนขา้วไปกองท่ีลาน 

    5.5 การตั้งกองขา้ว     น าฟ่อนขา้วมากองรวมกนัในตาข่ายไนล่อนขนาดประมาณ 7x6 
เมตร ท่ีปูไว ้  

    5.6 การนวดขา้ว     โดยเคร่ืองสีนวดของกลุ่มท่ีมีการควบคุมคุณภาพ บริหารจดัการ
โดยคณะกรรมการกลุ่มดว้ยความเร็วรอบเหมาะสม ตากลดความช้ืน
ไดม้าตรฐาน สีฝัดคดัท าความสะอาดเบ้ืองตน้ บรรจุกระสอบชัง่
น ้าหนกัตามมาตรฐานท่ีก าหนดทุกราย 

    5.7 การจดัเก็บ       โดยใชไ้มร้องพื้นกองเมล็ดพนัธ์ุ เก็บในท่ีปลอดภยัไม่เส่ียงต่อการ
สูญเสียดา้นคุณภาพและปริมาณ จดัวางอยา่งเป็นระเบียบ 

6. การจดัการผลผลิต     
    6.1 การเก็บขา้วไว ้
           บริโภค 

    เก็บไวกิ้น 3-5 ถุง 
 

    6.2 การจ าหน่ายขา้ว     ส่วนท่ีเหลือจะขายใหก้บัศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้วสกลนคร 
7. ความเช่ือ / พิธีกรรม 
    เก่ียวกบัขา้ว 

    กลุ่มและชุมชนยงัรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ยดึมัน่ในประเพณี
พิธีกรรมและความเช่ือต่างๆ ดงัน้ี 
    1. ประเพณีและพิธีกรรม 
        1.1 พิธีแฮกนา เป็นพิธีปักด าตน้ขา้วก่อนการเร่ิมปักด าขา้ว
จริงๆ ซ่ึงการท าพิธีแฮกนามกัท าในวนัพฤหสับดี โดยแต่งพาขา้ว 
เหลา้ 1 ไห ไก่ 1 ตวั ค าหมาก มวนยาสูบ อธิฐานขอใหแ้ม่โพสพ
ช่วยปกปักรักษาผนืนาใหข้า้วงอกงามสมบูรณ์ดี และปักด าตน้ขา้ว 9 
ตน้ 
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         1.2 พิธีเล้ียงปู่ ตา ท าในเดือนหก ออกใหม่ 6 ค ่า เพื่อขอใหปู้่ ตา

ช่วยปกปักรักษาชาวนาใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข และดลบนัดาลใหฝ้นตก 
        1.3 บุญกองขา้วใหญ่ ท าในช่วงปีใหม่ 
        1.4 พิธีเล้ียงแม่โพสพ ท าในเดือนสาม 
    2. ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัขา้ว   
        2.1 วนัพระและวนัท่ีคนในหมู่บา้นเสียชีวติ จะไม่ตกัขา้วในยุง้ 
ไม่ไถนา ไม่น าฟืนเขา้มาในหมู่บา้น 
        2.2 การตกัขา้ว จะคว  ่าขนัคว  ่าถว้ยท่ีใชต้กั เวลาตกัตอ้งนัง่ตกัจะ
ไม่ยนื  เพราะเช่ือวา่การยนืจะเป็นการยนืคร่อมหวัแม่โพสพ  
 

 
 

ภาพท่ี 20 ศาลเจา้ปู่ ตา 
 
 3. การจดัการความรู้ 
                           3.1 การแสวงหาความรู้ ถึงแมก้ลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน จะมี
วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งเป็นองคก์รผลิตเมล็ดพนัธ์ุ แต่กระบวนการท านาก็ยงัตอ้งอาศยัความรู้
พื้นฐานต่างๆ อนัไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาประยกุตใ์ชก้บัการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ดงันั้น
การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการท านาของเกษตรกรจึงสามารถแบ่งออกไดต้ามประเภทของความรู้
คลา้ยกบักลุ่ม เกษตรกรท านาอ่ืนๆ คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบา้น เป็นความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการท านา 
แหล่งความรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้น เช่น พอ่แม่ ปู่ ยา่  ตายาย ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ วธีิการเรียนรู้ 
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เช่น การซึมซบั การเลียนแบบ การสอน การสาธิตหรือการท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง และการบอกเล่า เป็น
ตน้ ดงัผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคน กล่าวเป็นเสียงเดียวกนัวา่ “เรียนรู้การท านามาจากพอ่แม่  ปู่ ยา่ ตา
ยาย” นอกจากน้ี ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 1 ยงักล่าวเสริมวา่ “ตนเกิดมาไม่รู้วา่ท านาเป็นตั้งแต่เม่ือไหร่ 
พอจ าความไดก้็รู้วา่ท านาเป็นแลว้ ” 2) ความรู้สมยัใหม่ โดยเฉพาะความรู้เร่ืองการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ขา้ว กลุ่มเกษตรกรแสวงหาความรู้ทางวชิาการสมยัใหม่ในเร่ืองต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ดงัน้ีคือ การท าน ้าหมกัชีวภาพจากหอยเชอร่ี การท าปุ๋ยอินทรียเ์คมีชีวภาพ (ไคโต
ซาน) การแปรรูปขา้ว แหล่งความรู้ แบ่งออกเป็น แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น ศูนยเ์มล็ ดพนัธ์ุ
ขา้ว ศูนยว์จิยัขา้วสกลนคร  ส านกังานเกษตรอ าเภอพงัโคน ส านกังานเกษตรกรจงัหวดัสกลนคร 
ชลประทานเข่ือนน ้าอูน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร ส านกังานจดั
รูปท่ีดิน และเครือข่ายเกษตรกรอ่ืนๆ วธีิการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น การฝึกอ บรม 
การศึกษาดูงาน แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น หวัหนา้กลุ่ม หมอขา้ว สมาชิกกลุ่ม ศูนยข์อ้มูลของ
กลุ่ม ส่ือโปสเตอร์ต่างๆ แปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว วธีิการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ภายใน
กลุ่ม เช่น ขบวนการโรงเรียนชาวนา การประชุม สามญัประจ าปี การประชุมวสิามั ญ การพบปะ
พดูคุย การเล่าเร่ือง การสาธิต เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั เป็นตน้         
     3.2 การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็น 1) การจดจ า การ
จดจ าคงยงัเป็นการจดัเก็บความรู้ท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบติัมากท่ีสุด ซ่ึง เป็นการจดัเก็บความรู้ใน
ตวับุคคล  อนัไดแ้ก่ ความรู้เก่ียวกบักระบวนการท านาในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการด าเนินงานของ
กลุ่ม 2) การจดบนัทึก กลุ่มผูผ้ลิ ตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขวัขอนแคน มีการจดบนัทึกขอ้มูลความรู้ต่างๆ ทั้ง
เร่ืองการท านา การด าเนินงานกลุ่ม การท าบญัชีกลุ่ม โดยจดัเก็บขอ้มูลดว้ยการจดัท าเป็นเอกสารของ
กลุ่ม เพื่อเก็บขอ้มูลของกลุ่มแบบควบคู่กบัการจดจ าของบุคคล ซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ย วสิัยทศัน์ 
พนัธกิจ ประวติัความเป็นมาของกลุ่ม การบริหารงานกลุ่ม ระเบียบและขอ้บงัคบัของกลุ่ม ความรู้
การการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว บทบาทของกลุ่มต่อชุมช น แผนการด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน 
เป็นตน้ ดงัผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 2 กล่าววา่ “นอกจาการจดจ าในตวับุคลแลว้ ทางกลุ่มยงัไดจ้ดัพิมพ์
เอกสารไวเ้ป็นคู่มือด าเนินงานของกลุ่ม ควบคู่กบัการจดจ าเพื่อป้องกนัการหลงลืม โดยสมาชิกกลุ่ม
สามารถใชค้อมพิวเตอร์ได ้จึงมาช่วยกนัจั ดท าเอกสาร และมีเจา้หนา้ท่ีจากศูนยเ์มล็ดพนัธ์ุขา้ว
สกลนครมาช่วยจดัท าดว้ย”          
      3.3 การสร้างความรู้ การสร้างความรู้ของเกษตรกร  นั้น เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ การ ทดลองปฏิบติั การลองผดิลองถูก และการสังเกต ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต  
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท านา และลดตน้ทุนการผลิต  เช่น การสร้าง
ขบวนการโรงเรียน ชาวนาข้ึน บนพื้นท่ีการเรียนรู้ 8 ไร่ ด าเนินการ 8 คร้ัง ต่อฤดู ตามขั้นตอนและ
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ระยะเวลาของ การเจริญเติบโตของขา้วในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว โดยสมาชิกลงเรียนรู้ ปฏิบติัเพื่ อ
เรียนรู้ร่วมกนั ท าการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ และการน าไปสู่การปฏิบติัในแปลงของ
สมาชิกต่อไป  ดงัค ากล่าวของผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 3 คนท่ี 4 และคนท่ี 5 ไดก้ล่าววา่ “ขบวนการ
โรงเรียนชาวนาท่ีทางกลุ่มไดด้ าเนินการ คือ สมาชิกจะลงพื้นท่ีส ารวจแปลงขา้ว เพื่อดูวา่เ กิดปัญหา
อะไรข้ึนบา้ง เช่น มีศตัรูขา้วหรือไม่ มีโรคขา้วหรือไม่ มีหอยเชอร่ีหรือไม่ แลว้น าส่ิงท่ีพบเห็นหรือ
ปัญหาเขา้สู่กระบวนการกลุ่มเพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ” นอกจากน้ีแลว้ทางกลุ่มยงัได้ สร้าง
เคร่ืองเป่าเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เพื่อเป่าเมล็ดขา้วลีบออกจากเมล็ดขา้วดี  ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาการท างาน
แบบเดิมท่ีใชก้ระดง้ฝัด  ทั้งน้ีการสร้างความรู้ใหม่นั้น ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 6 กล่าววา่ “การสร้าง
ความรู้ใหม่ของกลุ่ม โดยการน าความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บมานั้น เอามาผสมผสานกบัความรู้เดิมท่ีมี”     
      3.4 การใชค้วามรู้ เกษตรกรใชค้วามรู้ใน 3 รูปแบบ ซ่ึงการใชค้วามรู้แต่ละแบบนั้น
ข้ึนอยูก่บัแต่ละขั้นตอนของการท านาดว้ย ดงัน้ี 1) การใชภู้มิปัญญาพื้นบา้น เป็นความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัการท านาซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น การ ลงแขก
ด านาและเก่ียวขา้ว ซ่ึง ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 9 คนท่ี 10 และคนท่ี 11 ไดก้ล่าววา่ “ทางกลุ่มยงัคง
อนุรักษก์ารลงแขกด านาและเก่ียวขา้ว เพื่อลดรายจ่ายระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั โดยการเวยีนไปช่วย
สมาชิกแต่ละรายไปเร่ือยๆ ” นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัไดจ้ดัท าพิธีกรรมการเล้ียงปู่ ตา เพื่อความร่มเยน็
เป็นสุขของคนในชุมชน และความอุดมสมบูรณ์ของพืชพนัธ์ุ  ดงั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 12 กล่าววา่ 
“แมก้ารท านาเกษตรกรจะน าเทคโนโลยสีมยัใหม่ ทั้ง รถไถนาเดินตาม รถนวดขา้วมาใชใ้นการท า
นา แต่ชาวบา้นก็ยงัคงสืบสานพิธีกรรมท่ีไดรั้บจากบรรพบุรุษ คือ การเล้ียงปู่ ตา ในเดือน 6 ออกใหม่ 
6 ค ่า เพื่อใหปู้่ ตาปกปักรักษาใหช้าวบา้นอยูเ่ยน็เป็นสุข และใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤดูกาล ” นอกจากน้ี 
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนดงักล่าว ยงัไดก้ล่าวต่อวา่ “เป็นท่ีน่าแปลกใจ วนัใดท่ีมีการเล้ียงปู่ ตา ฝนมกัจะ
ตกในช่วงท าพิธี หรือหลงัท าพิธีเสร็จในวนันั้ น” 2) การใชค้วามรู้สมยัใหม่ เช่น การใชป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยหวัหนา้กลุ่มไดก้ล่าววา่ “ทางกลุ่มไดน้อ้มน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของใน
หลวงมาประยกุตใ์ชท้ั้งการด าเนินชีวติประจ าวนั คือ อยูกิ่นอยา่งพอเพียง และน ามาใชใ้นการท างาน
ของกลุ่ม ช่วยเหลือ ดูแลกนัและกนัภาย ในกลุ่ม” นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัไดน้ าความรู้สมยัใหม่ใน
เร่ืองต่างๆ มาใช ้ไดแ้ก่ การใชต้าข่ายไนล่อนแทนการท าลาน การใชร้ถไถนาเดินตามขนขา้วข้ึนลาน
แทนการหาบ 3) การใชภู้มิปัญญาพื้นบา้นผสมผสานกบัความรู้สมยัใหม่ เช่น การท าหุ่นไล่นก โดย
กลุ่มประยกุตใ์ชพ้ลาสติกหรือผา้มาผู กกบัไม ้แลว้น าไปปักในแปลงนา เพื่อไล่นกท่ีจะมากินขา้ว 
แทนการท าหุ่นฟางแบบในอดีต ซ่ึงเป็นวธีิท่ีง่ายและสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัไดน้ าภูมิ
ปัญญาเร่ืองการจดัการหญา้บนคูนามาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัยคุสมยั ดงั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 13 
กล่าววา่ “ในอดีตหญา้บนคูนาจะใชเ้คียวเก่ียวแลว้น าหญา้ไปเป็นอาหารววัควาย โดยการเก่ียวหญา้
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บนคูนาใดคูนาหน่ึงไปเร่ือยๆ จนหมด ถา้คูนาแรกหญา้งอกข้ึนมาใหม่ ก็มาเร่ิมตน้เก่ียวหญา้ใหม่ท่ีคู
นานั้น ท าแบบน้ีไปเร่ือยๆ แต่การจดัการหญา้ในปัจจุบนัจะใชเ้คร่ืองตดัหญา้แทน แต่จะใชห้ลกัการ
เดียวกนักบัในอดีต”   
    3.5 การประเมินความรู้  ความรู้ท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมิน
ความรู้ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใชค้วามรู้ โดยเกษตรกรจะวเิคราะห์หรือประเมินวา่
ความรู้นั้นเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนหรือไม่ ถา้ประเมินแลว้วา่ไม่เหมาะสม และยงัตอ้งเพิ่ม
งบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใชค้วามรู้นั้น เช่น การคดัเลือกปุ๋ยเคมีท่ีจะใชร่้วมกบัปุ๋ยคอก
ตอ้งเป็นปุ๋ยเคมีสูตรท่ีสามารถบ ารุงเมล็ดขา้วใหมี้น ้าหนกัดี  เมล็ดเตม็ ไม่ลีบ นอกจากน้ีทางกลุ่มยงั
ไดป้ระเมินความรู้เก่ียวกบัการด านาระหวา่งการปักด าดว้ ยมือกบัการใชเ้คร่ืองจกัร โดย ผูเ้ขา้ร่วม
สนทนาคนท่ี 7 และคนท่ี 8 กล่าววา่ “ทางกลุ่มจะไม่น าเคร่ืองด านามาใช ้เพราะตน้กลา้ท่ีใชด้ าโดย
เคร่ืองจะเป็นตน้กลา้ท่ีอายยุงัไม่ครบ 30 วนั ตน้กลา้ยงัอ่อน ซ่ึงง่ายต่อการเป็นอาหารของหอยเชอร่ี 
ดงันั้นทางกลุ่มจึงเลือกท่ีจะปักด าดว้ยมือ เพราะใชต้น้กลา้ท่ีมีอายคุรบตามก าหนด ตน้กลา้จะมีความ
แขง็แรงกวา่” 2) การประเมินหลงัใชค้วามรู้ ความรู้ท่ีเกษตรกรไดน้ าไปใชแ้ลว้ หลงัจากทดลองใช้
แลว้เกษตรกรก็จะวเิคราะห์ทบทวนอีกคร้ังวา่ ผลการใชค้วามรู้ท่ีไดม้าใหม่นั้นเป็นอยา่งไร หากผลท่ี
ไดไ้ม่ดีเท่ากบัค วามรู้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใชค้วามรู้ใหม่ แลว้หนักลบัมาใชค้วามรู้เดิม เช่น ถา้ใช้
ปุ๋ยคอกอยา่งเดียวจะท าใหต้น้ขา้วงามเกินไปท าใหต้น้ขา้วลม้ เมล็ดขา้วไม่มีน ้าหนกั แต่ถา้ใชปุ๋้ยเคมี
ร่วมดว้ยจะท าใหเ้มล็ดขา้วมีน ้าหนกั  

     3.6 การแลกเปล่ียนความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รูปแบบ คือ 1) 
การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกภายใน
ครอบครัว วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต การ บอกเล่า 2) การแลกเปล่ียนความรู้
ระดบักลุ่ม   เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม เช่น วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ 
เช่น ขบวน การโรงเรียนชาวนา เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกั บ
ประสบการณ์และเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีเหมาะสม บนพื้นท่ีการเรียนรู้ 8 ไร่ ด าเนินการ 8 
คร้ัง ต่อฤดูท านา ตามขั้นตอนและการเจริญเติบโตของขา้วในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว โดยสมาชิกลง
เรียนรู้ปฏิบติัการเพื่อเรียนรู้ร่วมกนั  เช่น การตรวจศตัรูขา้ว การตรวจขา้วปน และการตรวจโรคขา้ว  
เป็นตน้ จากนั้นน าผลการเรียนรู้สู่การแลกเปล่ียนความรู้ดว้ยการจดัเวทีเสวนาเพื่อสรุปผ ลการเรียนรู้  
แลว้น าไปสู่การปฏิบติัในแปลงของสมาชิกต่อไป  ดงัค ากล่าวของผูเ้ขา้ร่วมคนท่ี 14 กล่าววา่ “การ
ตรวจแปลงจะแบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย ไปดูแปลงของแต่ละคน ไปเจอปัญหาอะไรก็เอามาเล่าสู่กนัฟัง เป็น
การเรียนรู้ตลอดชีวติ เพราะแต่ละปีปัญหาจะไม่เหมือนเดิม ” นอกจากน้ียงัมี วธีิการแลกเปล่ียน
ความรู้อ่ืนๆ เช่น การสอน การสาธิต การเล่าเร่ือง การพบปะพดูคุย การประชุม 3) การแลกเปล่ียน
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ความรู้ระดบัชุมชน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ของประชาชนในชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิกลุ่มและ
ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม โดยการถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่างๆ ของกลุ่มสู่ชาวบ้ านในชุมชน วธีิการ
แลกเปล่ียนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต การบอกเล่า การพบปะพดูคุย  4) การแลกเปล่ียนความรู้
ระดบัเครือข่าย  คือการแลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มเกษตรกรอ่ืนท่ีอยูใ่นชุมชนอ่ืน ซ่ึงทางกลุ่มจะไป
ศึกษาดูงานทุกปี เช่น การศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นตาลเลียน อ าเภอพงั
โคน จงัหวดัสกลนคร ซ่ึงกรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรท่ีประสบผลส าเร็จ วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น  
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
 โดยสรุป การจดัการความรู้ของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน  มีสภาพการ
จดัการความรู้ คลา้ยกบักลุ่มเกษตรกรท านาอ่ืนๆ แต่ส่ิงท่ีแตกต่างจากกลุ่ม เกษตรกรท านาอ่ืนท่ีเห็น
ไดช้ดัเจน คือ กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคนไดน้ ารูปแบบการด าเนินงานตามรูปแบบ 
“พอสมควร” ซ่ึงเป็นการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมและเช่ือมโยงกบัการจดัการความรู้ของกลุ่มได้
เป็นอยา่งดี นัน่คือการ เนน้การท างานแบบมีส่วนร่วมทั้งระหวา่งสมาชิก ภายในกลุ่มดว้ยกนั คนใน
ชุมชน องคก์รในชุมชน และองคก์รภายนอกชุมชน เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ การสนบัสนุน และการ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั อนัเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างพลงัของกลุ่มใหมี้ความเขม้แขง็ นอกจากน้ี
ยงัพบวา่กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน ยงัคงอนุรักษว์ถีิการด าเนินชีวติแบบดั้งเดิมท่ี
ไดรั้บ การถ่ายทอด มาจากบรรพบุรุษ ไวไ้ดอ้ยา่งเหนียวแน่น นัน่คือพิธีการเล้ียงปู่ ตา อนัเป็น
ศูนยก์ลางความเช่ือความศรัทธาร่วมกนั เพื่อเป็นการขอพรจากปู่ ตาใหป้กปักรักษาคุม้ครอง ผูค้นใน
ชุมชนใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข ใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล  ใหเ้รือกสวนไร่นาไดผ้ลผลิตอุดมสมบูรณ์ ทั้งยงั
เป็นการสร้างขวญั ก าลงัใจ และความสามคัคีของคนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
 
กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราทรัพย์สมบูรณ์ 
 ผลการวเิคราะห์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา
ทรัพยส์มบูรณ์ เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2555 ณ ท่ีท าการกลุ่ม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งส้ิน 6 คน ผลการศึกษา
ปรากฏดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. การศึกษาบริบทของกลุ่ม  
   1.1 ประวติัการก่อตั้งกลุ่ม  กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา ทรัพยส์มบูรณ์ หมู่ 5 

ต าบลดูนสาด  อ าเภอกระนวน  จงัหวดัขอนแก่น  ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2543 โดยมีแนวความคิดในการ
ก่อตั้งคือ เพื่อรวมกลุ่มในการจ าหน่ายยางพารา  ซ่ึงสามารถต่อรองราคากบัพอ่คา้คนกลางไม่ให้
พอ่คา้คนกลาง กดราคาได ้เพื่อใหมี้ตลาดกลางในการจ าหน่ายยางพาราท่ีอยูใ่กลชุ้มชน  เพื่อการ
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แลกเปล่ียนความรู้เร่ืองการท าสวนยางพารา  และเพื่อรับการสงเคราะห์ต่างๆ  จากส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยางพาราจงัหวดัขอนแก่น เช่น พนัธ์ุยางพารา ปุ๋ย การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ 
                   1.2 การบริหารงานของกลุ่ม  คณะกรรมการกลุ่มประกอบดว้ย ประธานกลุ่ม จสต. 
จรินทร์ ธรรมดี รองประธาน นาย สไว  ศิริบุรี   เลขานุการ นา ยสวาท ศิริบุรี ปัจจุบนักลุ่มมีจ านวน
สมาชิกทั้งหมด 80 คน ส าหรับการเป็นสมาชิกนั้นผูท่ี้ประสงคจ์ะเป็นสมาชิกกลุ่มจะตอ้งยืน่ใบ
สมคัรต่อประธานกลุ่ม พร้อมค่าสมคัรสมาชิก 50 บาท และเงินค่าหุน้ ๆ ละ 10 บาท โดยไม่จ  ากดั
จ านวนหุน้ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของสมาชิก    

                   1.3 กิจกรรมหรือผลการด าเนินงาน กิจกรรมหรือการด าเนินงานของกลุ่มคือ  การ
รวมกลุ่มเกษตรกรท่ีท าสวนยางพารา เพื่อสร้างอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายยางพารา รวมทั้งการ
แลกเปล่ียนความรู้การท าสวนยางพารา 
                   1.4 แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการท าสวนยางพาราของกลุ่ม ไดแ้ก่ 1) แหล่ง
เรียนรู้ท่ีเป็นบุคคล เช่น ประธานกลุ่ม ครูยาง สมาชิกกลุ่ม เจา้หนา้ท่ีส านกังานกองทุนสงเคราะห์การ
ท าสวนยาง 2) แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานท่ี เช่น ตลาดกลางจ าหน่ายยางพารา สวนยางพารา ท่ีประสบ
ผลส าเร็จ 3) แหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือสารสนเทศ เช่น หนงัสือ คู่มือครูยาง 
                   1.5 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม  การเรียนรู้ของกลุ่มเป็นการฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัจากส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดัขอนแก่น  ซ่ึงเป็น
หลกัสูตรท่ีจดัฝึกอบรมกระบวนการท าสวนยางพาราทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เช่น หลกัสูตร
การป้องกนัและรักษาโรคยาง หลกัสูตรการกรีดยาง เป็นตน้  
               1.6 ความส าเร็จหรือจุดเด่นของกลุ่ม  ความส าเร็จหรือจุดเด่นของกลุ่มคือ การเขา้
ร่วมโครงการหมู่บา้นยางพาราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามกุฎราชกุมาร  
“หมู่บา้นเฉลิมพระเกียรติฯ  ๕0 พรรษามหาวชิราลงกรณ ” ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  คือ การพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนใหพ้ึ่งตนเอง  การไดรั้บ
การสนบัสนุนการรวมตวัของคนในชุมชน  การไดรั้บการสนบัสนุนกระบวนการประชาสังคม  และ
การไดรั้บส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร เป็นตน้   
               1.7 ปัญหาหรือจุดดอ้ยของกลุ่ม ปัญหาท่ีกลุ่มประสบ ไดแ้ก่ ปัญหาราคายางพารา
ผนัผวน   
                    1.8 ความตอ้งการ กลุ่มมีความตอ้งการใหห้น่วยงานทางราชการสนบัสนุน
งบประมาณในการรวบรวมยางพารา เน่ืองจากเงินทุนของกลุ่มท่ีมีจะใชส้ าหรับใหส้มาชิกกูย้มืไปใช้
ในการท าสวนยางพารา เช่น ซ้ือปุ๋ย ถว้ยรองน ้ายาง เป็นตน้    
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              1.9 เป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มคือความเจริญกา้วหนา้ ความ
มัน่คงของกลุ่ม เป็นตน้    
                    1.10 ทศันคติต่อการท าสวนยางพารา กลุ่มมีทศันคติต่อการท าสวนยางพาราคือ
ช่วยใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มมากข้ึน  มีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  นอกจากน้ีทางกลุ่มยงัไดเ้สนอแนวคิดวา่
น่าจะจดัตั้งกระทรวงยา งพารา ซ่ึงประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 3 ส่วน คือ 1) ศูนยว์จิยัยาง ท าหนา้ท่ีวจิยั
เก่ียวกบัยางพาราในเร่ืองต่างๆ เช่น การพฒันาพนัธ์ุยางท่ีใหน้ ้ายางคุณภาพดี 2) ส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) มีหนา้ท่ีส่งเสริมการปลูกยางพารา การดูแลรักษาสวนยางพารา
ใหแ้ก่เกษตรกร และ 3) ส านกังานการตลาดยางพารา เป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีดูแลและจดั หาตลาด
จ าหน่ายยางพารา 
  2. ความรู้การท าสวนยางพารา   

     ความรู้เร่ืองการท าสวนยางพาราของกลุ่มเกษตรกรยงัเป็นความรู้ชุดเดียว ซ่ึงเป็นชุด
ความรู้ท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมจากส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จงัหวดัขอนแก่น  
ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 10 ขั้นตอนการท าสวนยางของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราทรัพยส์มบูรณ์ 
   

    ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 

1. การเตรียมพื้นท่ีปลูกยางพารา  
    1.1 การคดัเลือกพื้นท่ี     เลือกพื้นท่ีดอน พื้นดินราบ ไม่มีน ้าขงั 
    1.2 การปรับพื้นท่ี     ใชร้ถแทรกเตอร์ไถปรับพื้นท่ี ซ่ึงมีทั้งพื้นท่ีปลูกพืชไร่

เดิม  เช่น ออ้ย ขา้วโพด และมนัส าปะหลงั เป็นตน้  
    1.3 การไถพลิก     ไถพลิก 2 คร้ัง ก่อนปลูกยางพารา 
    1.4 การไถพรวน     การไถพรวนจะไถปีละ 3 คร้ัง หรือเม่ือมีหญา้ข้ึน ทั้งน้ี

การไถพรวนไถเพื่อเป็นการก าจดัหญา้ โดยไถถึงปีท่ี 4   
    1.5 การวางแนวปลูก 
 

    1. ก าหนดระยะปลูก 2.5x7 เมตร   
    2. วางแถวหลกัใหข้วางทางการไหลของน ้าเพื่อลดการ
ชะลา้งหนา้ดิน 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
 

    ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 

    1.6 การขดุหลุมปลูก     การขดุหลุมส าหรับปลูกยางพารามี 2 แบบ คือ แบบแรก
เป็นการขดุหลุมปลูกดว้ยมือจะขดุหลุม ปลูกขนาด  50x50x 
50 เซนติเมตร (กวา้งxยาวxลึก) ส่วนแบบท่ีสองคือ การขดุ
หลุมปลูกดว้ยเคร่ืองเจาะคลา้ยสวา่น ขนาด  50 x60 
เซนติเมตร (กวา้งxลึก) โดยราคาจา้งหลุมละ 4 บาท 

    1.7 การรองกน้หลุม     รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ยคอก และหนา้ดิน  ซ่ึงหนา้ดินจะมี
ความอุดมสมบูรณ์กวา่ดินส่วนอ่ืนๆ 

2. พนัธ์ุยางพาราท่ีปลูก  
    2.1 ชนิดตน้พนัธ์ุและการ 
         คดัเลือกพนัธ์ุ 

    ชนิดตน้พนัธ์ุท่ีปลูกคือ ตน้ติดตา โดยคดัเลือกตน้พนัธ์ุท่ี
ตาสมบูรณ์ ตน้แขง็แรง และมี  2 ฉตัรจะดีเพราะโอกาสรอด
ตายจะสูงกวา่ 1 ฉตัร 

    2.2 แหล่งท่ีมาของพนัธ์ุ     ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จงัหวดั
ขอนแก่นใหก้ารสงเคราะห์พนัธ์ุยาง และ ร้านจ าหน่ายพนัธ์ุ
ยาง 

    2.3 พนัธ์ุยางพาราท่ีใชป้ลูก     พนัธ์ุยางพาราท่ีปลูก คือ RRIM 600 และสถาบนัวจิยัยาง 
251 (RRIT 251) 

3. การปลูกยางพารา  
    3.1 ช่วงเวลาท่ีปลูก     ปลูกยางพาราช่วงเดือนมิถุนายน 
    3.2 การปักหลกัหมายปลูก 
 

    ขึงเชือกตามแนวปลูกท่ีก าหนดไว ้จากนั้นน าไมไ้ผม่าปัก
หมายปลูกตามระยะท่ีปลูก แลว้จึงขดุหลุมบริเวณไมห้ลกั
หมายปลูก ซ่ึงแนวปลูกจะตรงเป็นแถว 

    3.3 วธีิปลูก     1. ใหต้าท่ีติดตน้หนัไปทางทิศตะวนัตกใหต้าหลบแดด 
    2. ใชมี้ดตดักน้ถุงใหข้าด น าไปวางในหลุม แลว้กรีด
ดา้นขา้งถุงใหข้าดจากกนั แต่ยงัไม่ดึงถุงออก 
    3. กลบดินทบัรอบๆ ถุง   
    4. ดึงพลาสติกออก ระวงัอยา่ใหดิ้นในถุงพลาสติกแตก  
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
 

    ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 

     5. กลบดินใหแ้น่นเสมอกบัดินในถุง เพื่อไม่ใหล้มเขา้
เพราะตน้ยางจะตายได ้
    6. ปักไมไ้ผ ่ ผกูตน้ยางกบัหลกัเพื่อไม่ใหต้น้ยางโยกเวลา
ถูกลมพดั 

4. การบ ารุงรักษาตน้ยางพารา  
    4.1 การปลูกซ่อม     ปลูกซ่อมเม่ือมีตน้ยางพาราตาย และตอ้งปลูกซ่อม

ในช่วงท่ียงัไม่หมดฤดูฝน 
    4.2 การปลูกพืชคลุมดิน     ปลูกถัว่แดง ถัว่ลิสงเป็นพืชคลุมดิน และปลูกมนั

ส าปะหลงัแซมในระยะสามปีแรก 
    4.3 การใส่ปุ๋ย 
 

    การใส่ปุ๋ยจะใส่ปีละ 2 คร้ัง คือ  ตน้ฤดูฝนและปลายฤดู
ฝน ซ่ึงมีหลกัการใส่ปุ๋ยดงัน้ี 
    1. ตน้ยางเล็ก เป็นตน้ยางก่อนเปิดกรีด จะใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-4-5   
    2. ตน้ยางใหญ่ เป็นตน้ยางท่ีเปิดกรีดแลว้จะใส่ ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-7-18 

    4.4 การตดัแต่งก่ิง     1. ตดัแต่งก่ิงในช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน 
    2. ตดัแต่งก่ิงใหชิ้ดล าตน้ในระดบัต ่ากวา่ 2 เมตร 
    3. ตดัแต่งใหเ้หลือ 3 ก่ิง 
    4. ใชปู้นขาวทาบริเวณแผลท่ีตดั 

    4.5 การสร้างทรงพุม่     ไม่สร้างทรงพุม่ ปล่อยตามธรรมชาติ 
    4.6 การก าจดัวชัพืช 
 

    ถา้มีวชัพืชในสวนยางพารา เกษตรกรจะก าจดัวชัพืชโดย 
    1. ใชร้ถไถเดินตามไถกลบวชัพืช  โดยไถใหห่้างจากตน้
ยางพาราประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อไม่ใหเ้ป็นอนัตรายต่อ
รากยางพารา 
    2. ใชเ้คร่ืองตดัหญา้ 
    3. ใชย้าฆ่าหญา้ฉีดพน่ 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 
 

    ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 

    4.7 การก าจดัศตัรูยางพารา     ศตัรูยางพาราท่ีพบคือแมลงเต่าทองซ่ึงระบาดไม่มาก นกั  
เกษตรกรจึงปล่อยทิ้งไว ้  

    4.8 การป้องกนัและรักษาโรค 
           ยางพารา 

    โรคยางพาราท่ีพบคือ โรคใบด่าง ใบจุด ส่วนใหญ่จะ ไม่
ระบาดมากนกัเกษตรกรจึงปล่อยทิ้งไวร้อใหผ้ลดัใบใหม่   
หรือใหแ้สงแดดท าลาย ถา้ระบาดมากจะรายงาน ครูยาง 
แลว้ครูยางจะแจง้ให้ ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยางทราบ จากนั้น ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยางจะเขา้มาตรวจอีกคร้ัง เพื่อหาทางป้องกนัและรักษา 

    4.9 การป้องกนัรอยไหมจ้าก 
           แสงแดด 

    ใชปู้นขาวทาล าตน้ 

    4.10 การดูแลสวนยางใน 
             หนา้แลง้ 
 

    ท าแนวกนัไฟ โดยกวาดใบยางพาราแหง้ท่ีพื้นออกจาก
ตน้ขา้งละ 1 เมตร มาไวก้ลางร่อง เพราะถา้ไฟไหม้จะไหม้
เฉพาะกลางร่อง ซ่ึงช่วยป้องกนัไฟไหมต้น้ยางได ้

    4.11 การส ารวจสวนยาง     1. เจา้ของสวนยางส ารวจทุกวนั  
    2. มีคณะกรรมการตรวจ ยาง  ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  ท าการส ารวจ
อยา่งปีละ 2 คร้ัง คือตน้ฤดูและปลายฤดูฝน 

5. การกรีดยางพาราและ 
    การแปรรูปน ้ายางพารา 

 

    5.1 ระยะเวลาท่ีเร่ิมกรีด     เร่ิมกรีดเม่ือตน้ยางพารามีอายไุด ้7 ปี 
    5.2 การเปิดกรีด 
 

    เปิดกรีดเม่ือตน้ยางมีขนาดรอบล าตน้ไม่ต ่ากวา่ 50 
เซนติเมตร ท่ีระดบัความสูงโดยวดัจาพื้นดิน 150 เมตร   

    5.3 วธีิกรีดยางพารา 
 

    วธีิกรีดยางของเกษตรกร มีดงัน้ี 
    1. รอยกรีดท ามุม 36 องศากบัแนวระนาบ เอียงจากซา้ย
บนลงมาขวาล่าง 
    2. การกรีดตอ้งกรีดใหลึ้ก แต่ระวงัอยา่ใหถึ้งเน้ือไม ้
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ตารางท่ี 10 (ต่อ)  
 

    ขั้นตอนการท าสวนยางพารา ความรู้การท าสวนยางพารา 

     3. การกรีดใหก้ระตุกมีดดว้ยเพื่อเปิดท่อน ้ายาง  และเส้น
กรีดหนา 1-1.5 มิลลิเมตร 
    4. กรีดช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. และเร่ิมเก็บน ้ายาง
ประมาณ 04.00 น. 
    5. ระบบกรีดจะกรีด 2 วนั หยดุ 1 วนั 

    5.4 การกรีดชดเชย     ถา้ตอ้งมีการกรีดชดเชย เกษตรกรจะใชร้ะบบกรีด 3 วนั 
หยดุ 1วนั 

    5.5 การแปรรูปน ้ายาง     เกษตรกรมีการแปรรูปยาง พารา 2 แบบ คือ ยางแผน่ดิบ  
และยางกอ้นถว้ย  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสะดวกของสมาชิกแต่
ละคน 

6. วธีิการจดัจ าหน่าย 
 
 
 

    การจ าหน่ายของกลุ่มเกษตรกร มีดงัน้ี 
    1. ถา้ประมูลไดจ้ะจ าหน่ายใหส้หกรณ์   
    2. ถา้ประมูลไม่ไดจ้ะจ าหน่ายใหพ้อ่คา้รายยอ่ย ซ่ึงขอ้ดี
ของการจ าหน่ายใหพ้อ่คา้รายยอ่ยคือไดเ้งินทนัที 

7. เคร่ืองมือ / อุปกรณ์การกรีด 
    ยางพารา 
 

    อุปกรณ์การกรีดยาง ไดแ้ก่ 
    1. หินลบัมีด 2 กอ้น โดยหินหยาบจะใชล้บัมีดใหค้ม 
ส่วนหินละเอียดใชล้บัคมมีดใหเ้สมอกนั   
    2. มีดกรีด จะตอ้งลบัใหค้มท่ีสุด หนา้มีดตอ้งตรงไม่คด
งอ  เพราะถา้คดงอเวลากรีดจะท าใหห้นา้ยางเสียหายได ้  
    3. อุปกรณ์อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ไฟฉาย ลวดมดัถว้ยรองน ้ายาง  

 
 3. การจดัการความรู้ 
       3.1 การแสวงหาความรู้ ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 
คือ 1) ความรู้เก่ียวกบัการท าสวนยาง เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการเขา้รับการฝึกอบรมจากส านกังาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดัขอนแก่น  ทั้งภาคทฤษฏีและการฝึกปฏิบติั โดยเป็นความรู้
ในทุกขั้นตอนของการท าสวนยางพารา เร่ิมตั้งแต่การเตรียมพื้นท่ีปลูก การคดัเลือกพนัธ์ุ วธีิการปลูก 
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การบ ารุงรักษาตน้ยางพารา การกรีดยาง การแปรรูปยางแผน่ดิบ และอุปกรณ์การกรีดยาง นอกจากน้ี
ยงัแสวงหาความรู้ดว้ยวธีิอ่ืนๆ เช่น การประชุมสัมมนา การอ่านจากเอกสารต่างๆ สอบถามหวัหนา้
กลุ่ม สอบถามจากครูยาง การศึกษาดูงานจากสวนยางพาราของบุคคลอ่ืน 2) ความรู้เก่ียวกบัการ
บริหารจดัการกลุ่ม ไดรั้บความรู้โดยการแนะน าจากส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง
จงัหวดัขอนแก่น  ดงั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 1 กล่าววา่ “สกย . ขอนแก่น อบรมการท าสวนยางให ้
โดยอบรม 1-2 วนั”         
             3.2 การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้ของกลุ่มเกษตรกรแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
คือ 1) การจดจ า  เป็นการจดัเก็บความรู้ในตวับุคคล  ส่วนใหญ่ จะเป็นความรู้เก่ียวกบัการปลูก
ยางพาราและการแปรรูปยางพารา 2) การจดบนัทึก คือการจดัเก็บขอ้มูลในสมุดบนัทึก  ส่วนใหญ่จะ
เป็นการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกลุ่ม เช่น การจดบนัทึกขอ้มูลสมาชิกใน
สมุดบนัทึก การจดบนัทึกผลการประชุมกลุ่ม  ถา้เป็นเอกสารส่วนใหญ่จะเป็นหนงัสือคู่มือท่ีทาง
หน่วยงานราชการมอบให้  ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี  1 กล่าววา่ “เกษตรกรไม่ค่อยจดบนัทึก ถา้เป็น
เอกสารต่างๆ ก็จะเป็นเอกสารท่ี สกย. มอบให ้เช่น หนงัสือคู่มือครูยาง”   
             3.3 การสร้างความรู้ การสร้างหรือพฒันาความรู้เพิ่มเติมในการท าสวนยางพารา 
เกษตรกรไดส้ร้างความรู้ใหม่ดว้ยการต่อยอดความรู้เดิมท่ีไดรั้บมาจากการแสวงหาความรู้  การสร้าง
ความรู้ใหม่ของเกษตรใชว้ธีิการสังเกต การประยกุตแ์ละการทดลองเพื่อสร้างเป็นความรู้ใหม่  ทั้ง
เพื่อการลดขั้นตอนต่างๆ ในการปลูกและท าใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็วข้ึน  ดงันั้น เกษตรกรจึงไดมี้
การสร้างความรู้ข้ึนมาดว้ยวธีิการทดลองต่างๆ เช่น   

                     3.3.1 การกรีดยาง 3 หนา้ ซ่ึงส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง
แนะน าใหก้รีด 2 หนา้ แต่เกษตรกรเห็นวา่การจะกลบัมากรีดท่ีรอยกรีดเดิมนั้นท าใหก้ารกรีดยากข้ึน 
เพราะเปลือกยางแขง็และไม่เรียบสม ่าเสมอกนั  ดงั ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 2 กล่าววา่ “แบ่งตน้ยาง
กรีด 3 หนา้ ไดน้ ้ายางมากกวา่กรีด 2 หนา้ และการจะกลบัมากรีดท่ีหนา้เดิม จะท าใหก้รีดยาก เพราะ
เปลือกยางแขง็ เป็นปุ่มไม่สม ่าเสมอกนั”   

                      3.3.2 การขดุหลุมปลูกดว้ยเคร่ืองเจาะ ขนาด 50x60 เซนติเมตร (กวา้งxลึก) 
ซ่ึงเป็นหลุมปลูกทรงกลมสามารถท าใหต้น้ยางเจริญเติบโตไดดี้ เพราะดินท่ีติดอยูต่ามเกลียวเจาะจะ
หล่นลงกน้หลุมท่ีความหนาประมาณ  10 เซนติเมตร ท าใหไ้ดค้วามลึกเท่ากบัค าแนะน าของ
ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนย างท่ีระดบั 50 เซนติเมตร  แต่ดินท่ีกองในกน้หลุมจะเป็น
เสมือนการพรวนดินท าใหดิ้นร่วน ซ่ึงช่วยใหต้น้ยางเจริญเติบโตไดดี้  

       3.4 การประเมินความรู้ เกษตรกรประเมินความรู้และตรวจสอบความรู้ต่างๆ 
เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงและเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีของเกษตรกรเอง โดยการ สอบถาม
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เกษตรกรรายอ่ืนท่ีเคยใชค้วามรู้ในเร่ืองท่ีตนเองยากรู้ หรือเกษตรกรบางรายก็ท าการ ทดลองปฏิบติั
แลว้น ามาเปรียบเทียบ กนัดู ซ่ึงการประเมินความรู้ของเกษตรกร ไดแ้ก่ 1) การประเมินก่อนใช้
ความรู้ โดยเกษตรกรจะวเิคราะห์หรือประเมินวา่ความรู้นั้นมีความเหมาะสม สามารถเพิ่มผลผลิตได้
หรือไม่ ช่วยลดขั้นตอนการท างานไดห้รือไม่ เช่น การ ขดุหลุมปลูกดว้ยเคร่ืองเจาะ ขนาด 50x60 
เซนติเมตร ซ่ึง ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 3 และคนท่ี 4 กล่าววา่ “เม่ือไดย้นิวา่มีการขดุหลุมปลูกดว้ย
เคร่ืองจกัร พวกตนก็ยงัไม่กลา้ใชว้ธีิน้ี เพราะยงัไม่แน่ใจกบัผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อตน้ยาง จึงใชว้ธีิ
สอบถามจากเกษตรกรรายท่ีท าก่อนแลว้ซกัถามจนเขา้ใจชดัเจน เม่ือแน่ใจแลว้จึงน ากลบัม าทดลอง
ใช ้ ซ่ึงก็พบวา่การขดุหลุม ปลูกดว้ยเคร่ืองเจา ะสามารถท าใหต้น้ยางพาราเจริญเติบโตไดดี้ จากนั้น
เม่ือสร้างสวนยางใหม่จึงใหผู้รั้บจา้งขดุมาขดุให”้ นอกจากน้ี ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 3 ยงัไดก้ล่าวต่อ
วา่ “มีบางคนใชเ้กลือเร่งตน้ยางเพื่อใหต้น้ยางใหน้ ้ายางมาก แต่ 2 ปี ตน้ยางก็ตาย ไม่คุม้ ” 2) การ
ประเมินหลงัใชค้วามรู้  ความรู้ท่ีเกษตรกรไดน้ าไปใชแ้ลว้ หลงัจากทดลองใชแ้ลว้เกษตรกรก็จะ
วเิคราะห์ทบทวนอีกคร้ังวา่ ผลการใชค้วามรู้ท่ีไดม้าใหม่นั้นเป็นอยา่งไร หากผลท่ีไดไ้ม่ดีเท่ากบั
ความรู้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใชค้วามรู้ใหม่ แลว้หนักลบัมาใชค้วามรู้เดิม แต่ถา้ความรู้ใหม่สามารถ
สร้างความพึงพอใจต่อเกษตรกร โดยความรู้ใหม่นั้นช่วยใหต้น้ยางพาราเจริญเติบโตไดดี้เกษตรกรก็
จะเลือกใชค้วามรู้ใหม่ เช่น การขดุหลุมปลูกดว้ยเคร่ืองเจาะ ขนาด 50x60 เซนติเมตร สามารถท าให้
ตน้ยางพาราเจริญเติบโตไดดี้ อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาในการปลูกลง และลงทุนไม่มากนกั ท าให้
เกษตรกรเร่ิมหนัมาใชค้วามรู้ใหม่น้ีมากข้ึน                          

      3.5 การใชค้วามรู้ การใชค้วามรู้ของกลุ่มเกษตรกรมี 3 ลกัษณะ คือ 1) การใช้
ความรู้ตามค าแนะน าของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง คือการใชค้วามรู้แบบไดม้า
อยา่งไรก็ใชไ้ปอยา่งนั้น ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรผูป้ลูกยางพารารายใหม่ โดยน า ความรู้ท่ีได้
จากการฝึกอบรมหรือวธีิอ่ืนๆ มาใชใ้นขั้นตอนของการปลูกยางพารา เช่น การขดุหลุมปลูก
ขนาด 50x50x 50 เซนติเมตร การปลูกยางพาราในเดือนมิถุนายน การเปิดกรีดเม่ืออาย ุ 7 ปี ขนาด
เส้นรอบตน้ 50 เซนติเมตร ความสูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน  การใส่ปุ๋ยจะใส่ปีละ 2 คร้ัง คือ ตน้
ฤดูฝนและปลายฤดูฝน  เป็นตน้ ดงัผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มคนท่ี 4 กล่าววา่ “ตนใส่ปุ๋ยตน้ยางปีละ 2 
คร้ัง คือตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน ตามค าแนะน าของ สกย.” 2) การใชค้วามรู้จากประสบการณ์  เป็น
การใชค้วามรู้ท่ีสร้างหรือพฒันาต่อยอดข้ึนมาจากความรู้ และประสบการณ์เดิม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น
เกษตรกรผูป้ลูกยางพารารายเก่า ท่ีมีประสบการณ์การท าสวนยางแลว้ เช่น การกรีดยาง 3 หนา้ ซ่ึง 
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 5 กล่าววา่ “ความรู้ทางวชิาการท่ีไดรั้บมานั้นจะเป็นเร่ื องทัว่ๆ ไป บางเร่ืองถา้
จะน ามาใชต้อ้งประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ” ส่วนผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 2 กล่าววา่ “ตน
กรีดยาง 3 หนา้ ไดน้ ้ายางมากกวา่กรีด 2 หนา้ และการจะกลบัมากรีดท่ีหนา้เดิม จะท าใหก้รีดยาก 
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เพราะเปลือกยางแขง็ เป็นปุ่มไม่สม ่าเสมอกนั ” 3) การใชค้วามรู้ โดยการเลียนแบบ เป็นการใช้
ความรู้ท่ีเกษตรกรรายอ่ืนไดพ้ฒันาข้ึน ดว้ยวธีิการเลียนแบบ เขาท าอยา่งไรก็ท าตาม ดงั ผูเ้ขา้ร่วม
สนทนากลุ่มคนท่ี 6 กล่าววา่ “สวนยางใหม่ของตนนั้น ตนขดุหลุม ปลูกดว้ยการจา้งรถมา เจาะ โดย
เขาจะเจาะหลุมขนาด 50x60 เซนติเมตร ซ่ึงตนไดไ้ปสอบถามคนท่ี เขาท าแบบน้ีแลว้ เขาบอกวา่ตน้
ยางงามดี ตนจึงน าวธีิการขดุหลุมปลูกแบบน้ีมาใช”้  
             3.6 การแลกเปล่ียนความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รูปแบบ คือ 1) 
การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว  เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกภายใน
ครอบครัว วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ ไดแ้ก่ การสอน การสาธิต  เช่น สามีสอนภรรยากรีดยาง พอ่แม่
สอนลูกทาปูนแดงเพื่อรักษาหนา้ยาง 2) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียน
ความรู้ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต การประชุม 
การพบปะพดูคุย 3) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ของประชาชนใน
ชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิกลุ่มและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม เช่น ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนท่ี 6 กล่าววา่ “ได้
เรียนรู้วธีิกรีดยางจากคนท่ีเคยไปกรีดยางท่ีภาคใต ้แลว้กลบัมารับจา้งกรีดยางในหมู่บา้น ” วธีิการ
แลกเปล่ียนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต การพบปะพดูคุย  4) การแลกเปล่ียนความรู้ระ ดบั
เครือข่าย คือการแลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มเกษตรกรอ่ืนท่ีอยูใ่นชุมชนอ่ืน  เช่น การไปศึกษาดูงานท่ี
นครศรีธรรมราช วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การศึกษาดูงาน 

  
ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร 

 
 สภาพการจดัการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ น้ีเป็นผลสรุปจากการ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งกลุ่มเกษตรกรท านาและกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา จาก
ผลการศึกษาในตอนท่ี 1-3 สามารถสรุปไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี    
 
สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท านา   
  ผลจากการ สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มเกษตรกรท านา จ านวน 2 
กลุ่ม และกรณีศึกษาแนวปฏิบติัท่ีดี จ  านวน 1 กลุ่ม สามารถสรุปสภาพการจดัการความรู้ได้
ดงัต่อไปน้ี 
                      1. การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการท านาของเกษตรกรนั้น 
สามารถแบ่งออกได้ ตามประเภทของความรู้ คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบา้น เป็นความรู้ พื้นฐานเก่ียวกบั
การท านา ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ พอ่แม่ท า ลูกเห็น เกิดการซึมซบัและเลียนแบบ ไม่ตอ้งมี
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การจดบนัทึกใดๆ บางอยา่งก็สามารถท าไดเ้องเลย บางอยา่งตอ้งให้ พอ่แม่พาท าหรือท าใหดู้เป็น
ตวัอยา่ง พอ่แม่จึงเป็นเสมือนครูท่ีคอยบอกสอน มีทอ้งนาเป็นหอ้งเรียน มี ตน้ขา้วและอุปกรณ์ท านา
อ่ืนๆ เป็นส่ือการเรียนรู้ ทุกอยา่งเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป จนสามารถท าไดอ้ยา่งช านาญ ซ่ึง 
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาทุกคนจะกล่าวในท านองเดียวกนัวา่ เรียนรู้วธีิการท านาจากพอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย และ
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนหน่ึงของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว บา้นขวัขอนแคน ไดก้ล่าวไวว้า่ “เห็นพอ่แม่
ท านามาตั้งแต่ยงัเด็ก และไม่รู้วา่ตนเองท าเป็นตอนไหน เห็นพอ่แม่ท าก็ท  าตาม” การแสวงหาความรู้
โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการสังเกต การทดลองปฏิบติั ลองผดิลองถูกกนัไปเร่ือยๆ กลายเป็น
ความรู้ฝังลึกในตวับุคคล การแสวงหาความรู้ จากการเรียนรู้ ผา่นพิธีกรรมเก่ียวกบัขา้ว ซ่ึงมีตั้งแต่
พิธีกรรมเก่ียวกบัการเพาะปลูก พิธีกรรมเก่ียวกบัการเก็บเก่ียว พิธีกรรมเก่ียวกบัการนวดขา้ว และ
พิธีกรรมเก่ียวกบัการขนขา้วข้ึนยุง้ ในแต่ละพิธีกรรมจะมีความเช่ือเก่ียวกบัฤกษว์นัดว้ย โดยทั้ง
พิธีกรรมและความเช่ือนั้นต่างปฏิบติัเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตและความอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชาวนา แหล่งความรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้น เช่น พอ่แม่ ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ วธีิการเรียนรู้ เช่น 
การซึมซบั การเลียนแบบ การสอน การสาธิตหรือการท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง และการ บอกเล่า เป็นตน้ 
โดยพบวา่กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน เป็นกลุ่มท่ียงัรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ยดึมัน่
ในประเพณีพิธีกรรมและความเช่ือต่างๆ ไดแ้ก่ (1) ประเพณีและพิธีกรรม เช่น พิธีแฮกนา เป็นพิธี
ปักด าตน้ขา้วก่อนการเร่ิมปักด าขา้วจริงๆ ซ่ึงการท าพิธีแฮกนามกัท าในวนัพฤหสับดี โดยแต่งพาขา้ว  
เหลา้ 1 ไห ไก่ 1 ตวั ค าหมาก มวนยาสูบ อธิ ฐานขอใหแ้ม่โพสพช่วยปกปักรักษาผนืนาใหข้า้วงอก
งามสมบูรณ์ดี และปักด าตน้ขา้ว 9 ตน้ พิธีเล้ียงปู่ ตา ท าในเดือนหก ออกใหม่ 6 ค ่า เพื่อขอใหปู้่ ตา
ช่วยปกปักรักษาชาวนาใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข และดลบนัดาลใหฝ้นตก บุญกองขา้วใหญ่ โดยกลุ่ม
เกษตรกรและคนในชุมชนจะร่วมกนัท าในช่วงปีใหม่  และพิธีเล้ียงแม่โพสพ กลุ่มเกษตรกรและคน
ในชุมชนก็จะร่วมกนัท าในเดือนสาม  (2) ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัขา้ว เช่น วนัพระและวนัท่ีคนใน
หมู่บา้นเสียชีวติ จะไม่ตกัขา้วในยุง้ ไม่ไถนา  ไม่น าฟืนเขา้มาในหมู่บา้น นอกจากน้ีการ ตกัขา้ว จะ
คว  ่าขนัหรือถว้ยท่ีใชต้กั เวลาตกัตอ้งนัง่ตกัจะไม่ยนื เพราะเช่ือวา่การยนืจะเป็นการยนืคร่อมหวัแม่
โพสพ 2) ความรู้สมยัใหม่ เป็นความรู้ทางวชิาการสมยัใหม่ในเร่ืองต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ท านา เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าน ้าหมกัชีวภาพ  โดยมีแหล่งค วามรู้ คือ แหล่งความรู้
ภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่ม หมอดิน สมาชิกกลุ่ม ส่ือต่างๆ วธีิการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ภายใน
กลุ่ม เช่น การประชุม การพบปะพดูคุย การ บอกเล่า การสาธิต แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม ไดแ้ก่ 
ส านกังานเกษตรในทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวทิยาลยัท่ีอยูใ่กลชุ้มชน เครือข่ายเกษตรกร ท่ี
ประสบผลส าเร็จ  วธีิการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
เป็นตน้         
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          2. การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็น  1) การจดจ า เป็นการ
จดัเก็บความรู้ในตวับุคคล  ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ใชว้ธีิการจดัเก็บความรู้แบบจดจ าความรู้ไวใ้นตวั
บุคคล  ความรู้ ส่วนใหญ่เป็นเร่ือง เก่ียวกบักระบวนการท านา ซ่ึงไดรั้บจากแหล่งความรู้ ต่างๆ แลว้
จดจ าไวใ้นตวับุคคล ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นวธีิท่ีง่ายและสามารถน าค วามรู้ออกมาใชไ้ดท้นัที นอกจากน้ี
อาจเป็นเพราะเกษตรกรในสมยัก่อนยงัอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้การเรียนรู้จึงเรียนรู้ผา่นวธีิการบอก
เล่า ซ่ึงอาจท าใหเ้กษตรกรเกิดความเคยชินกบัการเรียนรู้โดยวธีิการบอกเล่า และถ่ายทอดความรู้โดย
วธีิบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น 2) การจดบนัทึก คือการจดัเก็บขอ้มูลในสมุดบนัทึก  ส่วนใหญ่เป็นการจด
บนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกลุ่ม  ไดแ้ก่ สมุดทะเบียนสมาชิก สมุดบนัทึกการ
ประชุมกลุ่ม ส่วนเอกสารเก่ียวกบัการท านาท่ีกลุ่มเกษตรกรจดัท าข้ึนเองยงัมีนอ้ย สมุดทะเบียน
สมาชิกจะ บนัทึก ขอ้มูล ของ กลุ่ม  เช่น  วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ประวติัความเป็นมาของกลุ่ม การ
บริหารงานกลุ่ม ระเบียบและขอ้บงัคบัของกลุ่ม แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ช่ือ-สกุลของ
สมาชิก จ านวนการถือหุน้ของสมาชิก การกูย้มืเงินทุนของสมาชิก สมุดบนัทึกการประชุมกลุ่ม กลุ่ม
เกษตรกรจะใชใ้นการจดบนัทึกขอ้มูลการ ประชุมต่างๆ ไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งเร่ืองแจง้ใหท้ราบ มติท่ี
ประชุม  เป็นตน้ ส่วนการบนัทึกความรู้เก่ียวกบัการท านา พบวา่ กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวั
ขอนแคน มีการท าเป็นเอกสารความรู้เก่ียวกบัการท านา เช่น ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว เป็นตน้        
           3. การสร้างความรู้ การสร้างความรู้ของเกษตรกรเกิดจาก การสั่งสมประสบการณ์  
ความรู้เดิม และการสังเกต ผสมผสานกนัเพื่อเป็นฐานคิดในการสร้างความรู้ใหม่ จากนั้นจึง ทดลอง
ปฏิบติั ลองผดิลองถูก ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการ
ท านา และลดตน้ทุนการผลิต เช่น กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์สร้างความรู้ การท านา
หวา่นแบบตดัตน้ขา้ว โดยเกษตรกรสังเกตตน้ขา้วท่ีถูกควายกดักินล าตน้ ขา้วตน้นั้นจะแตกกอใหญ่
กวา่ตน้อ่ืน เกษตรกรจึงทดลองตดัตน้ขา้วประมาณ 1 งาน แลว้พบวา่ขา้วแตกกอไดดี้ รวงใหญ่ และ
วชัพืชมีนอ้ย เกษตรกรจึงหนัมาท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้ว นอกจากน้ี  กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง
ยงัทดลองหวา่นขา้วในสวนยางพาราท่ีตน้ยางพารามีอายรุะหวา่ง 1-4 ปี ซ่ึงพบวา่ขา้วใหผ้ลผลิตดี 
และเม่ือเก็บเก่ียวขา้วเสร็จก็ไถกลบตอซงัขา้วใหเ้ป็นปุ๋ยตน้ยางพาราได้  ส่วนกลุ่มเกษตรกรท านาศรี
โคตร ไดมี้การสร้างชุดความรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนท่ีพื้นดินส่วนใหญ่เป็นทรายและมกั
ประสบปัญหาฝนแลง้ เกษตรกรไดท้ดลองท านาหวา่นแลว้เปรียบเทียบกบัการท านาด า ซ่ึงการท านา
หวา่นสามารถแกปั้ญหาตน้ทุนได ้และยงัเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนท่ีมกัประสบภาวะฝนแลง้ได ้ 
           4. การประเมินความรู้  ความรู้ท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมิน
ความรู้ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใชค้วามรู้ โดยเกษตรกรจะวเิคราะห์หรือประเมินวา่
ความรู้นั้นเหมาะสมกบัสภาพไร่นาของตนหรือชุมชนหรือไม่  ถา้ประเมินแลว้วา่ไม่เหมาะสม และ
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ยงัตอ้งเพิ่มงบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใชค้วามรู้นั้น เช่น การจา้งรถเก่ียวขา้วพร้อมนวด
ในราคาไร่ละ 600 บาท เกษตรกรจะเปรียบเทียบกบัการจา้งแรงงานคนในราคาวนัละ 200-250 บาท 
แต่ตอ้งจดัหาอาหารและเคร่ืองด่ืมใหผู้ม้ารับจา้งดว้ย เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้พบวา่การจา้ง
แรงงานคนจะแพงกวา่ และจะไดป้ริมาณงานนอ้ยกวา่ เกษตรกรบางรายจึงนิยมจา้งรถเก่ียวขา้วแทน
การจา้งแรงงานคน  2) การประเมินหลงัใชค้วามรู้ ความรู้ท่ีเกษตรกรไดน้ าไปใชแ้ลว้ หลงัจาก
ทดลองใชแ้ลว้เกษตรกรก็จะวเิคราะห์ทบทวนอีกคร้ังวา่ ผลการใ ชค้วามรู้ท่ีไดม้าใหม่นั้นเป็น
อยา่งไร หากผลท่ีไดไ้ม่ดีเท่ากบัความรู้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใชค้วามรู้ใหม่ แลว้หนักลบัมาใช้
ความรู้เดิม เช่น กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีไดป้ระเมินความรู้การท านาหวา่นแบบ
ตดัตน้ขา้ว ซ่ึงพบวา่ขา้วแตกกอไดดี้ รวงใหญ่ และวชัพืชมีนอ้ย ช่วยลดขั้นตอนและตน้ทุนการท านา  
ดงันั้นเกษตรกรจึงหนัมาท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้วมากข้ึนแทนการท านาด า              
 5. การใชค้วามรู้ เกษตรกรใช้ ความรู้ใน 3 รูปแบบ ซ่ึงการใชค้วามรู้แต่ละแบบนั้น
ข้ึนอยูก่บัแต่ละขั้นตอนของการท านาดว้ย ดงัน้ี 1) การใชภู้มิปัญญาพื้นบา้น เป็นความรู้ พื้นฐาน
เก่ียวกบัการท านา ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรวมถึงพิธีกรรมท่ี
เก่ียวกบัการท านาต่างๆ เช่น การเลือกแปลงนาส าหรับหวา่นกลา้ โดยเกษตรกรเลือกแปลงนาท่ีเป็น
ท่ีราบ ใกลแ้หล่งน ้า หากเกิดภาวะฝนแลง้เ กษตรกรจะสามารถสูบน ้าจากแหล่งน ้ามาใส่แปลงตน้
กลา้ขา้วได ้นอกจากน้ีแปลงนาส าหรับหวา่นกลา้สวนใหญ่จะอยูก่ึ่งกลางนา ทั้งน้ีเพื่อความสะดวก
ในการขนยา้ยไปปักด า หรือแมก้ระทัง่การจดัการน ้า  เกษตรกรจะมีวธีิจดัการน ้า 3 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 
ก่อนปักด า  ถา้มีน ้ามากใหเ้อาน ้าออกจ ากแปลงนาใหเ้หลือประมาณ 10 เซนติเมตร พอใหห้ล่อเล้ียง
ตน้ขา้ว เพราะถา้น ้ามากเกินไปตน้ขา้วจะเน่าเป่ือย ช่วงท่ี 2 ตน้ขา้วเร่ิมแตกกอ   เกษตรกรก็จะเก็บกกั
น ้าในแปลงใหสู้งท่ีระดบัสะดือตน้ขา้ว เพื่อใหน้ ้ามีเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของตน้ขา้วจนกวา่จะ
ออกรวง และช่วงท่ี 3 ตน้ขา้วออกรวง  เม่ือตน้ขา้วเร่ิมออกรวง และมีเน้ือขา้วเตม็เมล็ดหรือประมาณ
เดือนตุลาคม จะเร่ิมระบายน ้าออกจากแปลงนา เพราะขา้วจะสุกแก่ พอดีกบัท่ีน ้าแหง้ เวลาเก่ียวจะ
ไดไ้ม่เป็นโคลน  สามารถเดินเก่ียวและวางฟ่อนขา้วไดส้ะดวก  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีคือภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ี
เกษตรกรยงัมีการน ามาใชใ้นการท านาในปัจจุบนัอยู่  2) การใช้ความรู้สมยัใหม่ เกษตรกรไดมี้การ
น าความรู้สมยัใหม่เขา้มาช่วยในกระบวนการท านาและการบริหารจดัการกลุ่ม ความรู้สมยัใหม่
หลายอยา่งถูกน ามาใชแ้ทนท่ีภูมิปัญญาพื้นบา้น ทั้งน้ีเพื่อลดระยะเวลา หรือขั้นตอนการท าใหมี้ความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ การใชต้าข่ายไนล่อนแทนการท าลาน หรือการใชร้ถไถนาเดินตามขน
ขา้วข้ึนลานแทนการหาบ ส่วนการน าความรู้สมยัใหม่มาใชใ้นการบริหารจดัการกลุ่ม ไดแ้ก่ การท า
บญัชีกลุ่ม การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชเ้พื่ อเป็นแนวทางการท างานกลุ่มท่ีตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือร่วมใจกนั การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั อนัจะน าพากลุ่มไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ เกิดความ
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เขม้แขง็ เกิดความโปร่งใส และความย ัง่ยนื 3) การประยกุตใ์ช้ ภูมิปัญญาพื้นบา้นผสมผสาน กบั
ความรู้สมยัใหม่  ถึงแมเ้กษตรกรจะน าเทคโนโลยี สมยัใหม่ต่างๆ เขา้มาช่วยในการท านา แต่
บางอยา่งก็ตอ้งอาศยัภูมิปัญญาพื้นบา้นเขา้มาผสมผสาน เป็นการเก้ือหนุนกนัและกนัอยา่งลงตวั เช่น 
การท าลานโดยใชต้าข่ายไนลอน แต่ยงัคงใชภู้มิปัญญาพื้นบา้นร่วมดว้ย นัน่คือการเลือกแปลงนา
ส าหรับท าลานคือ เลือกแปลงนาท่ีเป็นท่ีราบแหง้ เพื่อไม่ใหข้า้วมีความช้ืนและข้ึนรา เป็นตน้ 
นอกจากน้ี ถึงแมว้า่วนัเวลาจะเปล่ียนแปลงไปจากการนวดขา้วดว้ยมือมาเป็นใชเ้คร่ืองนวดขา้ว แต่
เกษตรกรก็ยงัคงอนุรักษพ์ิธีกรรมท่ีเป็นการแสดงความเคารพและความศรัทธาต่อส่ิงเหนือธรรมชาติ 
ดงันั้น ก่อนการนวดขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร เกษตรกรก็ยงัคงท าพิธีปลงขา้ว  
           6. การแลกเปล่ียนความรู้ จากการศึกษาพบวา่ การแลกเปล่ียนความรู้ของเกษตรกรมี 4  
รูปแบบ คือ 1) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว  เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
สมาชิกภายในครอบครัว  เช่น พอ่แม่สอนลูกใหด้ านาและเก่ียวขา้ว วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น 
การสอน การสาธิต การเล่าเร่ือง 2) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียนความรู้
ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม โดยส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรมีการประชุมกลุ่มการประชุมกลุ่มอยา่งนอ้ย
ปีละ 2 คร้ัง  ตวัอย่างเช่น กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วขวัขอนแคน ใชข้บวนการโรงเรียนชาวนา เพื่อ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกั บประสบการณ์และเทคโนโลยกีารผลิตเมล็ด
พนัธ์ุท่ีเหมาะสม บนพื้นท่ีการเรียนรู้ 8 ไร่ ด าเนินการ 8 คร้ัง ต่อฤดู ท านา ตามขั้นตอนและการ
เจริญเติบโตของขา้วในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว โดยสมาชิกลงเรียนรู้ปฏิบติั การเพื่อเรียนรู้ร่วมกนั 
เช่น การตรวจศตัรูขา้ว การตรวจขา้วปน และการตรวจโรคขา้ว เป็นตน้ จากนั้นน าผลการเรียนรู้สู่
การแลกเปล่ียนความรู้ ดว้ยการจดัเวทีเสวนาเพื่อสรุปผลการเรียนรู้  แลว้น าไปสู่การปฏิบติัในแปลง
ของสมาชิกต่อไป  วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การประชุม การสอน การสาธิต การ บอกเล่า การ
พบปะพดูคุย 3) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน เ ป็นการแลกเปล่ียนความรู้ของประชาชนใน
ชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิกลุ่มและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม เพื่อเป็นก ารถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่างๆ ของ
กลุ่มสู่ชาวบา้นในชุมชน วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การสอ บถาม การบอกเล่า การพบปะพดูคุย  
ดงัตวัอยา่งท่ี ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนหน่ึงของ กลุ่มเกษตรกรท านา ศรีโคตร กล่าววา่ “พอ่คา้ในหมู่บา้น
ท่ีไปขายเส้ือผา้ยงัต่างหมู่บา้น พอกลบัมาแลว้เขามาเล่าเร่ืองการท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้วใหฟั้ง ” 
4) การแลกเปล่ียนความรู้ระ ดบัเครือข่าย  คือการแลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มเกษตรกรอ่ืนท่ีอยูใ่น
ชุมชนอ่ืน วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  ดงัตวัอยา่งท่ีกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วบา้นขวัจอนแคน ไดน้ าสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานยงักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
บา้นตาลเลียน อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ซ่ึงกรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรท่ีประสบผลส าเร็จ 
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สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา    
   ผลจากการ สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา 
จ านวน 2 กลุ่ม และกรณีศึกษาแนวปฏิบติัท่ีดีจ  านวน 1 กลุ่ม สามารถสรุปสภาพการจดัการความรู้ได้
ดงัต่อไปน้ี 
          1. การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพารา  สามารถแบ่ง
ออกตามลกัษณะแหล่งความรู้ คือ 1) แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น หวัหนา้กลุ่ม ครูยาง สมาชิกกลุ่ม  
โปสเตอร์ ตลาดจ าหน่ายยางประจ ากลุ่ม สวนยางพารา วธีิการเรียนรู้ คือ การประชุม การสอน การ
สาธิต การสอบถาม การพบปะพดูคุย การศึกษาจากสวนยางเกษตรกรรายอ่ืน เป็นตน้  ดงั ผูใ้ห้
สัมภาษณ์รายหน่ึงของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางทรัพยส์มบูรณ์ กล่าววา่ “ตนไปสอบถามเพื่อน
เกษตรกรคนท่ีใชปุ๋้ยคอกอยา่งเดียว เขาบอกวา่ตน้ยางเขางามมาก แต่ไม่มีน ้ายาง นอกจากน้ี  ตนยงั
ไปถามคนท่ีใชปุ๋้ยข้ีไก่เปียก เขาบอกวา่มนัจะท าใหร้ากตน้ยางร้อน ข้ึนราและเน่า การใชปุ๋้ยข้ีไก่ตอ้ง
เป็นปุ๋ยข้ีไก่แหง้ถึงจะดี ” 2) แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม แหล่งความรู้ภายนอกของกลุ่มเกษตรกรท า
สวนยาง ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการประจ าทอ้งถ่ิน หรือจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น ส านกังาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  นอกจากน้ีเกษตรกรยงัไดแ้สวงหาความรู้จากแหล่ งอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ตลาดกลางจ าหน่ายยางพารา สวนยางพาราของเกษตรกรในทอ้งถ่ินอ่ืน ส่ือเทคโนโลย ีวธีิ การเรียนรู้  
เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  ดงัตวัอยา่ง แหล่งความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางนาแต ้
ไดแ้ก่ ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ตลาดกลางจ าหน่าย
ยางพาราจงัหวดัอุบลราชธานี ตลาดกลางจ าหน่ายยางพารา จงัหวดัยโสธร เป็นตน้ โดยความรู้ส่วน
ใหญ่ไดรั้บจากการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ในหวัขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่ พนัธ์ุยาง การปลูก 
การดูแลรักษา การกรีด และการบริหารจดัการกลุ่ม เป็นตน้    
             2. การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้ ของเกษตรกร แบ่งเป็น 1) การจดจ า เป็นการ
จดัเก็บ ความรู้ในตวับุคคล  ทั้งน้ี เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีง่าย และหากตอ้งการใชเ้ม่ือไหร่ก็สามารถน า
ออกมาใชไ้ดท้นัที และความรู้ ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้เก่ียวกบัการปลูกยางพารา  ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การ
คดัเลือกพนัธ์ุ การปลูก การดูแลรักษา การกรีด การจ าหน่าย เป็นตน้  2) การจดบนัทึก คือการจดัเก็บ
ขอ้มูลในสมุดบนัทึก ส่วนใหญ่จะเป็นการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกลุ่ม เช่น 
การจดบนัทึกขอ้มูล สมาชิกในสมุดบนัทึก การจดบนัทึกผลการประชุมกลุ่ม และนอกจากน้ีกลุ่ม
เกษตรกรท าสวนยางพารา บางกลุ่มได้ มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบนัทึกขอ้มูล โดยใช้ จดัท า
ตารางวนัเปิดตลาดจ าหน่ายยางพารา เช่น กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางนาแต ้ เป็นตน้ 

      3. การสร้างความรู้ เกษตรกรสร้างความรู้จากการสังเกต การทดลอง ปฏิบติั  และการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้หรือต่อยอดความรู้ ทั้งน้ีเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
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การแกไ้ขปัญหาต่างๆ รวมถึงการลด ตน้ทุนการผลิตดว้ ย เช่น กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้ 
จงัหวดัอ านาจเจริญ สร้างความรู้เร่ือง การปลูกยางพาราบนคูนา โดยเลือกคูนาท่ีมีขนาดใหญ่ อยูท่ี่
ดอนท่ีน ้าขงัไม่นาน กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา โนนตาล จงัหวดันครพนม การพฒันาวธีิการ
ผลิตยางพาราแผน่ดิบ โดยใชก้รดธรรมชาติคร่ึงขวดผสมน ้าคร่ึงกะละมงั น ายางพาราแผน่แช่ไว ้ 1 
คืน จากนั้นน าออกตากแดด พอแหง้จึงน าเขา้โรงอบ จะท าใหย้างพาราแผน่สีสวยสดใสสม ่าเสมอ
กนัทั้งแผน่ ท าใหข้ายไดร้าคาดี  ส่วนกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา ทรัพยส์มบูรณ์  สร้างความรู้การ
กรีดยาง 3 หนา้ ซ่ึงส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางแนะน าใหก้รีด 2 หนา้ แต่เกษตรกร
เห็นวา่การจะกลบัมากรีดซ ้ าท่ีรอยกรีดเดิมนั้นท าใหก้ารกรีดยากข้ึน เพราะเปลือกยาง จะแขง็และไม่
เรียบสม ่าเสมอกนั เป็นตน้   

      4. การประเมินความรู้ ความรู้ท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมิน ดงัน้ี 1) 
การประเมินก่อนใชค้วามรู้ โดยก่อนการใชค้วามรู้นั้นเกษตรกรจะวเิคราะห์หรือประเมินวา่ความรู้
นั้นเหมาะสมกบัสภาพของสวนยางพาราตนเองหรือไม่ เช่น เกษตรกรบางรายเม่ือมีพอ่คา้มาเสนอ
ขายปุ๋ยซ่ึงไม่ใช่สูตรท่ีตนเองเคยใช ้ก็จะไม่ซ้ือใชเ้พราะกลวัวา่จะท าใหเ้กิดความเสียหายไ ด ้หรือไม่
คุม้กบัการลงทุน นอกจากน้ีเกษตรกรรายใหม่จะประเมินความรู้โดยใชว้ธีิการสอบถามจากหวัหนา้
กลุ่มหรือสมาชิกกลุ่ม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมาใชส้ าหรับการตดัสินใจ เช่น ผูใ้หส้ัมภาษณ์รายหน่ึงของ
กลุ่มเกษตรกรทรัพยส์มบูรณ์ กล่าววา่ “ก่อนจะตดัสินใจวา่จะท ายางแผน่หรือยาง กอ้น ตนไดไ้ป
สอบถามเพื่อนเกษตรกรคนอ่ืนๆ เขาบอกวา่ สมมุติวา่ยางแผน่ กิโลกรัมละ 100 บาท ยาง 1 แผน่ ใช้
น ้ายาง 3 กิโลกรัม และยางกอ้น คิดอยา่งต ่าๆ กิโลกรัมละ 30 บาท ยางกอ้น 1 กอ้นใชน้ ้ายาง 3 
กิโลกรัม เท่ากนั เม่ือน าไปขายจะไดเ้งินไม่แตกต่างกนัมาก แต่ยางแผน่ตอ้งลง ทุนซ้ือเคร่ืองจกัร ท า
โรงอบ ซ่ึงใชเ้งินลงทุนมาก แต่ยางกอ้นไม่ตอ้งซ้ือเคร่ืองจกัร อยา่งพวกเคร่ืองรีดแผน่ยาง หรือสร้าง
โรงอบ ตนจึงเลือกท ายางกอ้นขาย เพราะสะดวก ไม่ตอ้งลงทุนมาก ” 2) การประเมินหลงัใชค้วามรู้ 
การขดุหลุมปลูกดว้ยเคร่ืองเจาะ ขนาด 50x60 เซนติเมตร (กวา้งxลึก) แทนการขดุหลุมดว้ยมือตาม
ค าแนะน าของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง คือ (50x50x50) (กวา้งxยาวxลึก) การขดุ
หลุมปลูกดว้ยเคร่ืองเจาะ ขนาด 50x60 เซนติเมตร พบวา่ท าใหต้น้ยางเจริญเติบโตไดดี้  ซ่ึงเกษตรกร
กล่าววา่อาจเป็นเพราะดินท่ีติดอยูต่ามเกลียวเจาะจะหล่นลง กน้หลุมซ่ึงมีความหนาประมาณ 10 
เซนติเมตร ท าใหไ้ดค้วามลึกเท่ากบัค าแนะน าของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางท่ี
ระดบั 50 เซนติเมตร แต่ดินท่ีกองในกน้หลุมจะเป็นเสมือนการพรวนดินท าใหดิ้นร่วน ซ่ึงช่วยใหต้น้
ยางเจริญเติบโตไดดี้   

          5. การใชค้วามรู้ การใชค้วามรู้ของกลุ่มเกษตรกรมี 4 ลกัษณะ คือ 1) การใชค้วามรู้
ตามค าแนะน าของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง คือการใชค้วามรู้ ท่ีส านกังานกองทุน
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สงเคราะห์การท าสวนยางประจ าทอ้งถ่ินนั้นๆ แนะน า ซ่ึงเม่ือเกษตรกร ไดม้าอยา่งไรก็ใชไ้ปอยา่ง
นั้น ส่วนใหญ่จะเ ป็นเกษตรกรผูป้ลูกยางรายใหม่  เกษตรกรก็จะ น าความรู้ นั้นมาใชใ้นการปลูก
ยางพาราในขั้นตอนต่างๆ  โดยไม่มีการประยกุตใ์ชแ้ต่อยา่งใด  2) การใชค้วามรู้ จากประสบการณ์  
เป็นการใชค้วามรู้ท่ีผา่นการปรับแต่งหรือพฒันาต่อยอดข้ึนจากประสบการณ์ และความรู้เดิม  ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตร กรรายเก่าท่ีมีประสบการณ์การท าสวนยาง เช่น การปลูกยางบนคูนาของ
กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้จงัหวดัอ านาจเจริญ การกรีดยาง 3 หนา้ ของเกษตรกรบางราย
ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราทรัพยส์มบูรณ์ จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงส านกังานกองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยางแนะน าใหก้รีด 2 หนา้ แต่เกษตรกรเห็นวา่การจะกลบัมากรีดซ ้ าท่ีรอยกรีดเดิมนั้นท า
ใหก้ารกรีดท าไดย้ากข้ึน เพราะเปลือกยางจะแขง็ ไม่เรียบ และไม่สม ่าเสมอกนั เป็นตน้ 3) การใช้
ความรู้ตามค าแนะน าของคนภาคใต ้บางพื้นท่ีท่ีมีคนจากภาคใตซ่ึ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท า
สวนยางและมาสร้างรกรากโดยการแต่งงานกบัคนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แลว้น าความรู้เร่ืองการ
ปลูกยางมาถ่ายทอดให้ ผูอ่ื้น 4) การใชค้วามรู้โดยการเลียนแบบ คือเกษตรกรใชค้วามรู้ท่ีผูอ่ื้นสร้าง
ไวห้รือพฒันาข้ึนไปใชใ้นการท าสวนยางของตนเอง โดยท่ีตนเองไม่ไดเ้ป็นผูส้ร้าง แต่ไดน้ าความรู้
นั้นๆมาใชใ้นลกัษณะเลียนแบบผูอ่ื้นทุกอยา่ง 
               6. การแลกเปล่ียนความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รูปแบบ คือ 1) การ
แลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกภายใน
ครอบครัว เช่น สามีสอนภรรยา  พอ่ตาสอนลูกเขย กรีดยาง พอ่แม่สอนลูกทาปูนแดงเพื่อรักษาหนา้
ยาง วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ ไดแ้ก่ การสอน การสาธิต ดงัผูใ้หส้ัมภาษณ์คนหน่ึงของกลุ่ม
เกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้กล่าววา่ “ตนเรียนรู้การกรีดยางจากนอ้งเขย ซ่ึงเป็นคนภาคใต ้แลว้
น าเร่ืองการกรีดยางมาสอนใหภ้รรยาต่อ ” 2) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียน
ความรู้ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม วธีิการแลกเปล่ียนความรู้  เช่น การประชุม การสอบถาม การ
สอน การสาธิต การพบปะพดูคุย 3) การแลกเปล่ียนความรู้ระ ดบัชุมชน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้
ของประชาชนในชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิกลุ่มและไ ม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ 
เช่น การสอบถาม การพบปะพดูคุย  4) การแลกเปล่ียนความรู้ระ ดบัเครือข่าย  คือการแลกเปล่ียน
ความรู้กบักลุ่มเกษตรกรอ่ืนท่ีอยูใ่นชุมชนอ่ืน วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน ดงัเช่น กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราทรัพยส์มบูรณ์ ไดไ้ปศึกษาดูงานการท าสวนยางพารา ท่ี
จงัหวดันครศรี ธรรมราช หรือกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางนาแต ้ ไดไ้ปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียน
ความรู้กบัตลาดกลางจ าหน่ายยางพาราจงัหวดัอุบลราชธานี และตลาดกลางจ าหน่ายยางพาราจงัหวดั
ยโสธร เป็นตน้ 
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 ตอนที ่5 ผลการวเิคราะห์แนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร 
 
แนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท านา 
    การ พฒัน าแนวทาง ส่งเสริม การจดัการความรู้ของ กลุ่ม เกษตรกร ท านา ในภาค
ตะวนัออก  เฉียงเหนือ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบันกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1 คน นกัวชิาการ
สายผูส้อนการเกษตร 3 คน นกัวชิาการดา้นการจดัการความรู้ 1 คน และเกษตรกรท านา 2 คน 
สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี  
       1. การแสวงหาความรู้  จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1 กล่าววา่ 
“เกษตรกรควรก าหนดความตอ้งการความรู้ของกลุ่มวา่ตอ้งการความรู้เร่ืองใดบา้ง รวมถึงวธีิการ
เรียนรู้ เช่น จะเรียนรู้โดยการ ฝึกอบรม การ ศึกษาดูงาน เป็นตน้  ส่วนแหล่งเรียนรู้ เช่น ปราชญ์
ชาวบา้น” ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี  2 กล่าววา่ “การก าหนดความรู้ท่ีตอ้งการ อาจยดึหลกัต ามวงจร
ของการท านา เช่น ช่วงเร่ิมตน้การเพาะปลูก ช่วงท่ีตน้ขา้วเจริญเติบโตแลว้ ก็อาจดูวา่ขา้วเกิดโรค
หรือไม่ การใชปุ๋้ยสูตรท่ีเหมาะสม เป็นตน้ หรือช่วงการเก็บเก่ียว ตอ้งการความรู้อะไร การเรียนรู้
ของเกษตรกร อาจเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น การท านาหวา่น อาจทดลองหวา่นทั่วแปลงกบัโรยเป็นแถว 
เปรียบเทียบกนัดู  นอกจากน้ีอาจเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น มหาวทิยาลยัท่ีอยูใ่นชุมชน 
ส านกังานการเกษตร ศูนยข์า้วชุมชน ” นอกจากน้ี ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3 ยงักล่าววา่ “เกษตรกรควร
แสวงหาองคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นและความเช่ือต่างๆ ดว้ย เช่น การศึกษาความอุดม
สมบูรณ์ของดินท่ีเหมาะสมกบัการท านา จะดูจากอะไร หรือความเช่ือเก่ียวกบัวนั 7 ค ่า 8 ค ่า 14 ค ่า 
และ 15 ค ่า เพราะฝนมกัตกประจ าในวนัพระ ซ่ึงถา้อธิบายตามหลกัวทิยาศาสตร์คือโลกท ามุมกบั
ดวงจนัทร์ ท าใหเ้กิดแรงเหวีย่งอากาศ ท าใหเ้กิดลมพดัเอาฝนมาต กยงัพื้นโลก ” จากขอ้มูลการ
สัมภาษณ์ดงักล่าววา่ สามารถสรุป แนวทางส่งเสริม การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรท านา ได้
ดงัต่อไปน้ี  

   1.1 ก าหนดความตอ้งการความรู้ กลุ่มเกษตรกร ควรก าหนดความรู้ท่ีกลุ่มตอ้งการ
ร่วมกนั เช่น การประชุมกลุ่มและการใชว้งจรการท านาเป็นแนวทางการก าหนดความรู้ท่ีตอ้งการ    

   1.2 ก าหนดวธีิการเรียนรู้ เกษตรกร ควรก าหนดวธีิการ เรียนรู้  เช่น การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

   1.3 ส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ ดงัน้ีคือ 
          1.3.1 แหล่งความรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้น ส่งเสริมใหมี้ปราชญช์าวบา้นประจ า

ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญาพื้นบา้น เช่น  การพยากรณ์ภูมิอากาศ และการศึกษาความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นตน้   
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          1.3.2 แหล่งความรู้สมยัใหม่ ส่งเสริมใหมี้แหล่งความรู้สมยัใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท านา เช่น  ศูนยข์า้วชุมชน และจดัใหมี้ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  ไดแ้ก่ หนงัสือ แผน่พบั โปสเตอร์ 
นอกจากน้ียงัรวมถึงส่ือบุคคล ไดแ้ก่ พอ่แม่ หวัหนา้กลุ่ม หมอดิน ปราชญช์าวบา้น เจา้หนา้ท่ี
ส านกังานเกษตรกรประจ าทอ้งถ่ิน จะตอ้งท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่เกษตรกรดว้ย 
          2. การจดัเก็บความรู้  จากการสัมภาษณ์ พบวา่  ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1 กล่าววา่ “การ
จดัเก็บความรู้ของเกษตรกร ควรก าหนด ดงัน้ี 1) เคร่ืองมือจดัเก็บความรู้ เกษตรกรควรก าหนด วา่จะ
ใช้อะไรเป็น เคร่ืองมือจดัเก็บ ความรู้  เช่น การบนัทึกเป็นเอกสาร หรือการบนัทึกในแผน่บนัทึก
ขอ้มูล (CD-ROM) 2) ระบบการจดัเก็บ โดยเกษตรกรอาจแยกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เอกสารท่ี
เป็นความรู้ท่ีเก่ียวกบัการท านา และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่ม เช่น สมุดทะเบียน
กลุ่ม 3) สถานท่ีจดัเก็บ ควรก าหนดว่ าเอกสารต่างๆ จะจดัเก็บไวท่ี้ใด เช่น บา้นหวัหนา้กลุ่ม ศูนย์
เรียนรู้ชุมชน และ 4) ผูรั้บผดิชอบ เกษตรกรควรก าหนดวา่ใครคือผูรั้บผดิชอบ เช่น หวัหนา้กลุ่ม 
หรืออาจร่วมกนัรับผดิชอบดว้ยกนัในการจดัเก็บ  ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าววา่ “ชาวนาหรือ
ชาวบา้นส่วนใหญ่จะไม่ช อบจดบนัทึก ซ่ึงก็ไม่รู้วา่เป็นเพราะอะไร ตนอยากใหเ้กษตรกรจดบนัทึก 
เพราะการจดบนัทึกจะสามารถช่วยใหเ้กษตรกรสามารถวางแผนหรือการตดัสินใจได ้เช่น วนัท่ี
เท่าน้ี เดือนน้ี ซ้ือยาปราบเพล้ียกระโดด พอถึงปีถดัไป เกษตรกรก็จะสามารถคาดการณ์ไดว้า่
ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ี เพล้ียกระโดดระบาด จะไดห้าทางป้องกนัได ้แต่เม่ือเกษตรกรไม่ชอบ
การจดบนัทึก ดงันั้น ส่ิงท่ีสามารถท าไดคื้อ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งจดัเวทีใหเ้กษตรกรไดเ้ป็นผู ้
เล่าความรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง แลว้หน่วยงาน ดงักล่าวก็ท าหนา้ท่ี เป็นผูจ้ดบนัทึก แลว้
จดัท าออกมาเป็นส่ือต่างๆ เช่น เอกสาร วดิีโอ จากนั้นก็มอบส่ือเหล่าน้ีคืนใหเ้กษตรกร ” นอกจากน้ี 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3 ยงัไดก้ล่าววา่ “เกษตรกรไม่ชอบจดบนัทึก แต่ชอบจดจ าไวใ้นตวัเอง ดงันั้นเรา
ควรส่งเสริมใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเป็นอยูข่องเกษตรกร เช่น ส่งเสริมใหเ้กษตรกรไดถ่้ายท อดความรู้
ของตนเองใหผู้อ่ื้น ” จากขอ้มูลการสัมภาษณ์ดงักล่าว สามารถสรุปแนวทาง ส่งเสริม การจดัเก็บ
ความรู้ของเกษตรกรท านา ไดด้งัต่อไปน้ี          
    2.1 การจดัเก็บความรู้ท่ีฝังอยูใ่นคน  ควรด าเนินการ คือ การถอดบทเรียน  เน่ืองจาก
เกษตรกรยงัมีขอ้ดอ้ยเร่ืองการจดบนัทึก ดงันั้นหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัเวทีใหเ้กษตรกร
ไดเ้ล่าถึงความรู้และประสบการณ์ต่างๆ  ของตนเอง แลว้หน่วยงานดงักล่าวท าหนา้ท่ีจดบนัทึก 
ต่อจากนั้นอาจจดัท าเป็นหนงัสือ หรือเอกสารรูปแบบอ่ืน  แลว้มอบเอกสารนั้นใหก้ลุ่มเกษตรกร ซ่ึง
เป็นการป้องกนัการสูญหายของความรู้    
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    2.2 การจดัเก็บความรู้ท่ีชดัแจง้ ควรด าเนินการดงัน้ี   
          2.2.1 เคร่ืองมือการจดัเก็บ เกษตรกรควรจดัท าเคร่ืองมือส าหรับจดัเก็บความรู้  
เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือ คู่มือ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ซีดีรอม 
                    2.2.2 สถานท่ีจดัเก็บ จดัใหมี้สถานท่ีจดัเก็บเอกสารต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้ง
กบัการท านา เช่น โรคขา้วและการป้องกนัรักษา ปุ๋ย สารเคมี สารอินทรีย ์โดยอาจจดัเก็บไวท่ี้ ท่ีท า
การกลุ่ม หรือศูนยเ์รียนรู้ของชุมชน   
         2.2.3 จดัท าระบบการจดัเก็บ เกษตรกรควรจดัท าระบบการจดัเก็บเอกสารต่างๆ
เป็นหมวดหมู่ ไดแ้ก่ หมวดหมู่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานกลุ่ม อาจจดัเก็บไวท่ี้ผูน้  ากลุ่ม และ
หมวดหมู่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้การท านา อาจจดัเก็บไวใ้นชั้นเอกสารเพื่อใหส้มาชิกกลุ่ม สามารถเขา้
ไปคน้ควา้หาความรู้ไดโ้ดยสะดวก  
         2.2.4 ผูรั้บผดิชอบในการจดัเก็บ เกษตรกรควรก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ในการจดัเก็บเอกสาร เช่น หวัหนา้กลุ่ม การหมุนเวยีนหนา้ท่ี หรือสมาชิกทุกคนรับผดิชอบร่วมกนั      
                      3. การสร้างความรู้  จากการสัมภาษณ์ พบวา่  ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าววา่ “ตนได้
พยายามใหก้ลุ่มเกษตรกร  ไดร้ื้อฟ้ืนการลงแขกด านาและการลงแขกเก่ียวขา้ว โดยใหผู้ไ้ปลงแขก
ด านาหรือเก่ียวขา้วห่อขา้วไปกินดว้ย ส่วนเจา้ของนาใหท้ ากบัขา้วเสริมบา้ง เพราะปัญหาของการท า
นาคือตน้ทุนสูง การลงแขกจะช่ วยลดตน้ทุนไดม้าก ” นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์คนดงักล่าวยงัได้
กล่าวเสริมวา่ “เกษตรกรควรทดลองการท านาแบบต่างๆ เพื่อศึกษาวา่แบบไหนไดผ้ลผลิตดีท่ีสุด 
เช่น การหยอด 1 หลุม 1 ตน้ วธีิน้ีก็จะช่วยลดตน้ทุนดา้นเมล็ดพนัธ์ุลงได ้นอกจากน้ีก็มี การหวา่น
ห่าง การหวา่นถ่ี การโรยเป็นแถว การโยนตน้กลา้ หรือแมก้ระทัง่การหาวธีิวา่ท าอยา่งไรจะใหต้น้
กลา้สามารถถอนไดง่้าย ซ่ึงเหล่าน้ีเกษตรกรสามารถทดลองไดด้ว้ยตนเอง และอีกอยา่งหน่ึงคืออยาก
ใหเ้กษตรกรเปล่ียนค่านิยมท่ีพึ่งพิงเคร่ืองจกัรมาพึ่งพิงตนเอง พึ่งพิงแรงงานในครอบครัว เพราะเคย
สังเกตเห็นบางคนท านาไม่ก่ีไร่ เม่ือถึงเวลาเก่ียวขา้ว จะรอแต่รถเก่ียวขา้วจนตน้ขา้วแหง้กรอบและ
ลม้” นอกจากน้ี ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3 ยงัไดก้ล่าววา่ “เกษตรกรควรเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้นต่างๆ 
เช่น การดูดินท่ีอุดมสมบูรณ์ ดูจากอะไร การพยากรณ์สภาพดินฟ้าอากาศ สังเกตจากอะไร  
ตวัอยา่งเช่น การสังเกตจาก มูลไส้เดือน ถา้มูลไส้เดือน ยิง่สูงยิง่ดี สามารถบอก ไดว้า่ดินบริเวณนั้น
อุดมสมบูรณ์ น ้าใตดิ้นมีมาก เพราะฝนตกดี การพยากรณ์จากประเพณีบุญบั้งไฟท่ีชาวบา้นจดัข้ึนทุก
ปี ถา้บั้งไฟจุดแลว้ส่วนใหญ่ข้ึน อาจพยากรณ์ไดว้า่ปีน้ีฝนจะดี หรือถา้จุดแลว้ส่วนมากบั้งไฟแตก 
อาจพยากรณ์ไดว้า่ปีน้ีฝนจะแลง้ การพยากรณ์จากเลือดปลาช่อนในหนา้หนาว ถา้ปลาช่อนมีเลือด
มาก แสดงวา่ฤดูฝนท่ีก าลงัจะมาถึงนั้ น ฝนจะตกดี การพยากรณ์จากปลวกท่ีข้ึนกินเปลือกตน้ไม ้ยิง่
ปลวกข้ึนกินเปลือกตน้ไมย้ิง่สูงยิง่ดี แสดงวา่ปีนั้นฝนจะดี นอกจากน้ี ยงัมีเร่ืองเก่ียวกบั เดือนแปด
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สองหน ซ่ึงเช่ือวา่ ถา้ปีใด มีเดือนแปดสองหน ฝนจะแลง้  ซ่ึงจะสามารถช่วยใหเ้กษตรกรสามารถ
เตรียมตวัไดถ้า้เกิดภาวะ ฝนแลง้ ” ส่วน ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี  4 กล่าววา่ “การสร้างความรู้ของ
เกษตรกรสามารถท าไดโ้ดยการทดลองดว้ยตนเอง การ ทดลองดว้ยกนัเ ป็นกลุ่ม และการทดลองท า
เป็นเครือข่าย ซ่ึงจะเป็นการน าความรู้หรือจุดเด่นของแต่ละกลุ่มมาแชร์กนั  เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ ” 
จากผลการสัมภาษณ์ดงักล่าว สามารถสรุปแนวทางส่งเสริมการสร้างความรู้ ของเกษตรกรท านา  ได้
ดงัต่อไปน้ี   
   3.1 การร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาพื้นบา้น ภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีมีประโยชน์ต่อการท านา  
เกษตรกรควรร้ือฟ้ืนน ากลบัมาใชใ้หม่ ส่วนภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ียงัคงใชอ้ยูก่็ใหใ้ชต่้อไปหรือ
ถ่ายทอดใหค้นรุ่นหลงั ทั้งน้ีเพื่อเป็นการอนุรักษภ์ูมิปัญญาพื้นบา้นดงักล่าวไปในตวัดว้ย 
ตวัอยา่งเช่น ภูมิปัญญาการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยสามารถศึกษาไดจ้ากมูลไส้เดือน ถา้
มูลไส้เดือนยิง่สูงยิง่ดี เพราะห มายถึงดินบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ น ้าใตดิ้นมีมาก การพยากรณ์
ภูมิอากาศ เช่น พยากรณ์จากประเพณีบุญบั้งไฟ การพยากรณ์จากเลือดปลาช่อนหนา้หนาว การ
พยากรณ์จากการข้ึนกินเปลือกตน้ไมข้องปลวก นอกจากน้ีภูมิปัญญา การลงแขกด านาและ การลง
แขกเก่ียวขา้ว เป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ ทั้งเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในชุมชุน
และช่วยลดตน้ทุนการท านาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะค่าจา้งเก่ียวขา้วซ่ึงปัจจุบนัค่อนขา้งแพง โดย
ใหส้มาชิกหมุนเวยีนไปเก่ียวขา้วใหส้มาชิกคนอ่ืนๆ 1 วนั และสมาชิกกลุ่มห่อขา้วไปกินดว้ยกนั 
ส่วนเจา้ภาพซ่ึงเป็นเจา้ของนาก็ท าอาหารเพิ่มเติมบา้งตามความเหมาะสม    
   3.2 การสร้างความรู้ดว้ยตวัเอง เกษตรกรควรสร้างความรู้ดว้ยเองภายในแปลงนา
ของตนเอง เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีนาตนเองและความรู้ความสามารถของตนเอง 
โดยการทดลองปฏิบติัดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การหาวธีิการหวา่นกลา้เพื่อใหต้น้กลา้ถอนไดง่้าย การ
เปรียบเทียบวธีิการท านาแบบต่างๆ เช่น การหวา่น การโรยเป็นแถว เป็นตน้    
            3.3 การสร้างความรู้แบบเป็นกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรควรร่วมมือกนัสร้างความรู้ดว้ยกนั
เป็นกลุ่ม เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ท่ีเหมาะสมกบัชุมชน นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยกนัแกไ้ขปัญหา และสร้าง
ความสามคัคีในกลุ่มดว้ย 
   3.4 การสร้างความรู้แบบเป็นเครือข่าย เกษตรกรควรร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ท่ีอยู่
ใกลเ้คียง เพื่อสร้างความรู้ดว้ยกนั ซ่ึงเป็นการน าความรู้หรือจุดแขง็ของแต่ละภาคส่วนมาร่วมกนั  
 4. การประเมินความรู้  จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ คนท่ี 3 และคนท่ี 4 ได้
กล่าวในท านองเดียวกนัวา่ “เกษตรกรควรมีการประเมินความรู้ต่างๆ ท่ีตนน าไปใช ้ดว้ยการ
ประเมินทั้งก่อนใชค้วามรู้ ระหวา่งใชค้วามรู้ และหลงัใชค้วามรู้ โดยการประเมินก่อนใชค้วามรู้นั้น 
เพื่อประเมินวา่ความรู้นั้นมีความเหม าะสมเพียงใดท่ีจะน าไปใช้  มีความเส่ียงมากนอ้ยแค่ไหน  ส่วน
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การประเมินระหวา่งใชค้วามรู้ เพื่อให้ ผลการใชค้วามรู้ด าเนินไปในทางท่ีดีและ ทราบความคืบหนา้
ของผลการใชค้วามรู้เป็นระยะๆ และการประเมินหลงัใชค้วามรู้ เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปวา่กระบวนการ
ใชค้วามรู้ทั้งหมดนั้นปรากฏผลเป็นอยา่งไรบา้ง  ควรจะใชต่้อในคร้ังต่อไปหรือไม่ ” จากผลการ
สัมภาษณ์ดงักล่าว สามารถสรุปแนวทางการส่งเสริมการประเมินความรู้ ไดด้งัน้ี    
   4.1 เกษตรกรควรประเมินก่อนการใชค้วามรู้ เพื่อเป็นการประเมินความเส่ียง ความ
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีนา และศกัยภาพของตนเอง 
              4.2 เกษตรกรควรประเมินระหวา่งการใชค้วามรู้ เพื่อใหท้ราบผลท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
การใชค้วามรู้นั้น  
    4.3 เกษตรกรควรประเมินหลงัการใชค้วามรู้ เพื่อใหท้ราบผลการใชค้วามรู้ท่ีผา่น
มาทั้งหมด  ซ่ึงอาจโดยการ เปรียบเทียบผลผลิต  ระยะเวลาด าเนินการ  ตน้ทุน และการ เปรียบเทียบ
ระหวา่งความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม  

  5. การใชค้วามรู้  จากการสัมภาษณ์พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าววา่ “เกษตรกร
ควรน าภูมิปัญญาพื้นบา้นมาใชท้ั้งการลงแขกด านา การลงแขกเก่ียวขา้ว รวมถึงการคดัเลือกเมล็ด
พนัธ์ุ ซ่ึงแต่เดิมพอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย จะพาท าโดยเก่ียวมาขา้วแลว้มานัง่เลือกขา้วปนออก ควรเลือก
และจดัเก็บเมล็ดพนัธ์ุดว้ยตนเอง ไม่ตอ้งซ้ือ และสมยัก่อนก็ไม่เคยเห็นวา่พอ่แม่จะเปล่ียนเมล็ดพนัธ์ุ
เหมือนในปัจจุบนั ซ่ึงตอ้งเปล่ียนอยา่งนอ้ยทุก 3 ปี เพราะขา้วจะแขง็ ” นอกจากน้ี ผูใ้หส้ัมภาษณ์คน
ท่ี 4 ยงักล่าววา่ “เพื่อให้การท านาไดผ้ลผลิตท่ีดี เกษตรกรควรใชค้วามรู้จากหลากหลายประเภททั้ง
ภูมิปัญญาพื้นบา้น ภูมิปัญญาอนัไหนดีก็ควรใชต่้อ ส่วนความรู้สมยัใหม่ อาจเป็นงานวจิยัต่างๆ ส่วน
ใหญ่ก็จะผา่นการวจิยัมาแลว้ซ่ึงเช่ือถือได ้นอกจากน้ียงัตอ้งมี การประยกุต์ ใชร้ะหวา่งภูมิปัญญา
พื้นบา้นร่วมกบัความรู้สมยัใหม่ก็เป็นส่ิงส าคญั เพราะตอ้งประยกุตใ์ชใ้หเ้หามะกบัพื้นท่ีของตนเอง  
และปัจจุบนัเกษตรกรมีการผลิตเพื่อการคา้ดว้ย” จากผลการสัมภาษณ์ดงักล่าว สามารถสรุปแนวทาง
ส่งเสริมการใชค้วามรู้ของเกษตรกรท านา ไดด้งัต่อไปน้ี   
   5.1 ควรใช้ภูมิปัญญาพื้นบา้น ภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ียงัคงมีประโยชน์ควรไดรั้บการ
น ามาใช ้ทั้งน้ีเพื่อการลดตน้ทุนการผลิต การวางแผน การเตรียมตวัเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
เช่น ภาวะฝนแลง้ นอกจากน้ียงัเป็นการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมดว้ย  
   5.2 ควรใชค้วามรู้สมยัใหม่ เกษตรกรควรใชค้วามรู้สมยัใหม่ เพราะความรู้
สมยัใหม่บางอยา่งไดผ้า่นการศึกษาวจิยัโดยนกัวจิยั ซ่ึงสามารถเช่ือถือได ้
  5.3 ควรประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาพื้นบา้นผสมผสานกบัความรู้สมยัใหม่  เพื่อใหไ้ดชุ้ด
ความรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของเกษตรกร    



220 
 

 

                     6. การแลกเปล่ียนความรู้ จากการสัมภาษณ์พบวา่ “ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5 กล่าววา่ “การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้หรือการแลกเปล่ียนความรู้ของเกษตรกรควรท าอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภายในครอบครัว ภายในกลุ่ม ภายในชุมชน และเครือข่ายเกษตรกรอ่ืนๆ อาจโดยการประชุม 
และการศึกษาดูงาน เช่น มีการประชุมกลุ่มทุกเดือน การฝึกอบรมตามท่ีหน่วยงา นต่างๆ จดัข้ึน หรือ
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เช่น ศูนยว์จิยัขา้ว หรือเหตุการณ์ส าคญัๆ ในแต่ละปี เช่น งานวนัเกษตร 
คลินิกเกษตร เป็นตน้ นอกจากน้ี การไปศึกษาดูงานอาจไปสัก 2-3 คร้ังต่อปี และการศึกษาดูงานควร
สอดคลอ้งกบัความเป็นอยูข่องชาวนา อยา่พาไป ดูงานท่ีมนัเลิศเลอ จนเกินไป เพราะเม่ือเกษตรกร
กลบัมาแลว้เขาไม่สามารถท าตามได้ ” ส่วน ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 7 กล่าววา่ “การแลกเปล่ียนความรู้
ในครอบครัว อาจใหค้นในครอบครัวไดมี้โอกาสไดรั้บความรู้ต่างๆ ตามความสนใจหรือลกัษณะ
ของเร่ืองท่ีอบรม เช่น ผูห้ญิงอาจใหไ้ปอบรมการท าบญัชีครัวเรือน ห รือผูช้ายไปอบรมการท าปุ๋ย
ชีวภาพ เป็นตน้” จากผลการสัมภาษณ์ดงักล่าว สามารถสรุปแนวทางส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้
ของเกษตรกรท านา ไดด้งัต่อไปน้ี     
           6.1 การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว เปิดโอกาสใหส้มาชิกในครอบครัวได้
เรียนรู้หรือรับความรู้ใหม่ๆ เช่น การฝึกอบรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั เม่ือคน
หน่ึงในครอบครัวไดรั้บความรู้มา ควรบอกเล่าใหค้นในครอบครัวไดรั้บรู้  
           6.2 การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม ควรมีการประชุมกลุ่มเดือนละ 1 คร้ัง 
           6.3 การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน ควรเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนท่ีไม่ใช่
สมาชิกกลุ่มมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มเกษตรกร อาจทั้งแบบการประชุมท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ  
    6.4 การแลกเปล่ียนความรู้ระ ดบัเครือข่าย  เกษตรกรควรไปศึกษาดูงานยงัแหล่ง
ความรู้ในพื้นท่ีอ่ืนๆ อยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง เพื่อไปแลกเปล่ียนความรู้กบันกัวชิาการ และเกษตรกร
กลุ่มอ่ืนๆ  นอกจากน้ีควรไปศึกษาดูงานยงัพื้นท่ีท่ีมีสภาพใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นอยูข่อง
เกษตรกรดว้ย เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถน าความรู้นั้นกลั บมาใชไ้ด ้เช่น การศึกษาดูงานแปลงนาท่ี
ประสบความส าเร็จและท าเองภายในครอบครัว ไม่ใช่ไปศึกษาดูงานในแปลงนาขนาดใหญ่ มี
เคร่ืองมือการเกษตรท่ีทนัสมยั มีคนงานเป็นจ านวนมาก แบบน้ีจะไม่เกิดประโยชน์เพราะเกษตรกร
ไม่สามารถท าตามได ้เพราะตอ้งลงทุนสูง 
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แนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพารา 
   การศึกษาแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราในภาค
ตะวนัออก เฉียงเหนือ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบันกัวชิาการส่งเสริมการเกษตร 1 คน นกัวชิาการ
สายผูส้อนการเกษตร 3 คน นกัวชิาการดา้นการจดัการความรู้ 1 คน และเกษตรกรท าสวนยางพารา 
2 คน สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี     
   1. การแสวงหาความรู้  จากการสัมภาษณ์พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1 กล่าววา่ “การ
แสวงหาความรู้ของเกษตรกร เกษตรกรควรก าหนดความตอ้งการ วา่ตอ้งการ ความรู้เร่ืองใด เพื่อ
ตนเองจะไดห้าความรู้ท่ีตอ้งการวา่มีอยูท่ี่ใดบา้ง และจะตอ้งใชว้ธีิการใดในการหาความรู้ เช่น โดย
เรียนรู้ดว้ยการฝึกอบรมจากหน่วยงานดา้นการเกษตรต่างๆ การศึกษาดูงานตามแหล่งต่างๆ อาจเป็น
สวนยางท่ีประสบความส าเร็จ ” ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าววา่ “ก่อนท่ีเรียน รู้เร่ืองต่างๆ 
เกษตรกรควรบอกตนเองก่อนวา่ตอ้งการฝึกอบรมความรู้เร่ืองใด เช่น การกรีดยาง การผสมปุ๋ยใช้
เอง การเรียนรู้ก็อาจโดยการสอบถามหวัหนา้กลุ่ม ครูยางซ่ึงมีอยูทุ่กกลุ่ม หรือการใชโ้ทรศพัท์
สอบถามเจา้หนา้ท่ี สกย . นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งสร้างแรงจูงใจใหเ้กษตรกร  เพราะหลงัจากการปลูก
ยางพาราปีท่ี  4 เป็นตน้ไป จนถึงก่อนการกรีดยาง เกษตรกรบางคนจะทอ้แท ้เน่ืองจากช่วงเวลา
ดงักล่าวเกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชแซมในสวนยางได ้ท าให้ ขาดรายได้ ไม่มีเงินหมุนเวยีน 
เจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งตอ้งรู้จกัสร้างแรงจูงใจใหเ้กษตรกร อาจพาไปศึกษาดูงานสว นยางท่ีประสบ
ความส าเร็จ เพื่อใหเ้กษตรกรมีก าลงัใจสู้ต่อไป” จากผลการสัมภาษณ์ดงักล่าว สามารถสรุปแนวทาง
ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพารา ดงัน้ี    

     1.1 การก าหนดความตอ้งการความรู้ กลุ่มเกษตรกรตอ้งก าหนดความรู้ท่ีกลุ่ม
ตอ้งการร่วมกนัวา่ตอ้งการความรู้เร่ืองใด เช่น การประชุมกลุ่มเพื่อก าหนดความรู้ท่ีตอ้งการร่วมกนั   

     1.2 การสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ เจา้หนา้ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวน
ยาง ควรสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ  ใหก้บักลุ่มเกษตรกรท่ีตนเองรับผดิชอบดูแล อาจ
ดว้ยวธีิการน ากลุ่มเกษตรกรไปศึกษาดูงานสวนยางท่ีประสบความส าเร็จ 

   1.3 จดัเตรียมแหล่งความรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร  โดยส่งเสริม
ใหมี้แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 

      1.3.1 แหล่งความรู้ท่ีเป็น สถาบนั  ส่งเสริมใหมี้แหล่งความรู้ต่างๆ เช่น ท่ีท าการ
กลุ่มเกษตรกร จดัใหมี้ส่ือความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท า สวนยางพาราทั้งท่ีเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม
และความรู้สมยัใหม่ ไดแ้ก่ หนงัสือ แผน่พบั โปสเตอร์ วดิีโอ เป็นตน้ 

      1.3.2 แหล่งความรู้ท่ีเป็นบุคคล ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่ม หมอยาง เจา้หนา้ท่ีส านกังาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางประจ าทอ้งถ่ิน              
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     1.4 ก าหนดวธีิการเรียนรู้ เกษตรกรควรก าหนดวธีิการไดม้าซ่ึงความรู้ร่วมกนั  เช่น 
การประชุม การศึกษาดูงาน และการใชโ้ทรศพัทส์อบถามขอ้มูล เป็นตน้ 
 2. การจดัเก็บความรู้  จากการสัมภาษณ์พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 3 กล่าววา่ “การ
จดัเก็บความรู้ของเกษตรกร ควรด าเนินการดงัน้ีคือ การสร้างเคร่ืองมือส าหรับการจดัเก็บความรู้ อาจ
เป็นสมุดบนัทึก แผน่ซีดีรอม หนงัสือ จากนั้นควรจดัระบบเก็บเอกสาร เช่น เอกสารความรู้ต่างๆ 
เก่ียวกบัการท าสวนยางพ ารา และเอกสารท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการกลุ่ม ตอ้งจดัใหมี้สถานท่ี
จดัเก็บเอกสารความรู้ต่างๆ อาจโดยการเก็บไวท่ี้บา้นหวัหนา้กลุ่ม และสุดทา้ยคือตอ้งมีผูรั้บผดิชอบ
ในการจดัเก็บ ควรมอบหมายใหค้นใดคนหน่ึง อาจเป็นหวัหนา้กลุ่ม หรือทุกคนช่วยกนัดูแลจดัเก็บ  
หรือการเวยีนหนา้ท่ีกนัท า ” ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 4 กล่าววา่ “เกษตรกรควรจดัท าความรู้ต่างๆ 
เก่ียวกบัการท าสวนยางพารา เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงไดง่้าย อาจเป็นหนงัสือ แผนพบั หรือท าเป็นจุล
สารก็ได”้ นอกจากน้ี ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5 ยงัไดก้ล่าววา่ “การจดัเก็บความรู้ของเกษตรกรควรใ หมี้
ทั้งส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น เอกสารวชิาการ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วดีิโอ เพื่อช่วยผู ้ สูงอายุ ท่ีอ่าน
หนงัสือไม่ได ้เขาจะไดดู้ภาพและฟังเสียงจากวดีิโอได”้ จากผลการสัมภาษณ์ดงักล่าว สามารถสรุป
แนวทางส่งเสริมการจดัเก็บความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพารา ไดด้งัต่อไปน้ี  
    2.1 จดัท าเคร่ืองมือในการจดัเก็บความรู้ เช่น สมุดบนัทึก หนงัสือ  คู่มือ และวดีิโอ 
เป็นตน้ เพื่อป้องกนัการหลงลืม การสูญหายของความรู้ และง่ายต่อการเขา้ถึงความรู้ 
   2.2 จดัระบบการจดัเก็บความรู้ เกษตรกรควรจดัระบบการจดัเก็บความรู้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการคน้หา  ไดแ้ก่ หมวดหมู่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานกลุ่ม หมวดหมู่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรู้การท าสวนยาง   
   2.3 สถานท่ีจดัเก็บความรู้ เอกสารท่ีใชส้ าหรับเผยแพร่ความรู้อาจเก็บไวใ้น ท่ีท่ี
สมาชิกกลุ่มสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก เช่น ท่ีท าการกลุ่มเกษตรกร ตลาดจ าหน่ายยาง เป็นตน้  
   2.4 ผูรั้บผดิชอบในการจดัเก็บ เกษตรกรควรก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการ
จดัเก็บเอกสารใหช้ดัเจน อาจ รับผดิชอบโดยหวัหนา้กลุ่ม หรือสมาชิกทุกคนร่วมกนั หรือ การ
หมุนเวยีนหนา้ท่ีกนัรับผดิชอบ 
 3. การสร้างความรู้  จากการสัมภาษณ์พบวา่ ผูใ้หส้ัมภ าษณ์คนท่ี 1 กล่าววา่ “เกษตรกร
ท าสวนยางพาราควรสร้างความรู้ใหม่โดยการ ลงมือปฏิบติัจริง การ ทดลองซ ้ าๆ เพื่อใหไ้ดค้วามรู้
ใหม่ท่ีเหมาะสมกบัสวนยางพาราของตนเอง ” ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าววา่ “การสร้างความรู้
ของเกษตรกรอาจท าได ้ 2 วธีิคือ วธีิท่ี 1 คือ การทดลองสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  เช่น การแบ่งพื้นท่ี
สวนยางพาราออกเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนใชปุ๋้ยสูตรต่างกนั แลว้เปรียบเทียบกนัดูวา่ ปุ๋ยสูตรไหน ท่ี
ท าใหต้น้ยางเจริญเติบโตไดดี้กวา่ ใหป้ริมาณน ้ายางดีกวา่ คุณภาพน ้ายางดีกวา่กนั ส่วนวธีิท่ี 2 คือ 
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การเลียนแบบ โดยเฉพาะเก ษตรกรผูป้ลูกยางพารารายใหม่ท่ียงัไม่มีประสบการณ์ อาจเลียนแบบ
เกษตรกรรายเก่าท่ีเขามีประสบการณ์มากกวา่ ซ่ึงอาจเป็นเกษตรกรท่ีสวนอยูติ่ดกนั หรือท่ีเขา
ประสบความส าเร็จวา่เขาท าอยา่งไรบา้ง เช่น ใชปุ๋้ยสูตรอะไร ดูแลรักษาสวนยางพาราอยา่งไร เป็น
ตน้ แลว้น าความรู้นั้นมาใช้ กบัการท าสวนยางของตนเอง ” จากผลการสัมภาษณ์ดงักล่าว สามารถ
สรุปแนวทางส่งเสริมการสร้างความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพารา ไดด้งัต่อไปน้ี  
      3.1 สร้างความรู้โดยการทดลอง เช่น  การทดลองสูตรปุ๋ย โดยการแบ่งพื้นท่ีสวนยาง
ออกเป็น 2 ส่วน และใชปุ๋้ยสูตรต่างกนั แลว้ท าการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตน้ยาง ปริมาณ
น ้ายาง คุณภาพน ้ายาง เป็นตน้  
           3.2 สร้างความรู้โดยการเลียนแบบ เช่น  การศึกษาดูงานจากสวนยางท่ีประสบ
ความส าเร็จ แลว้น าความรู้นั้นมาใชใ้นสวนยางของตนเองดว้ยการเลียนแบบ   
 4. การประเมินความรู้   
   4.1 เกษตรกรควรประเมินก่อนการใชค้วามรู้ วา่มีความเหมาะสมต่อสภาพสวนยาง
ของตนเองหรือไม่ เช่น ความรู้เร่ืองปุ๋ยท่ีตวัแทนบริษทัมาน าจ าหน่าย ทั้งน้ีอาจประเมินโดยวธีิการ
สอบถามเพื่อนเกษตรกรสวนยางรายอ่ืนวา่เคยใชปุ๋้ยสูตรน้ีหรือไม่ หรือโทรศพัทส์ อบถามเจา้หนา้ท่ี
ส านกังานกองทุนการท าสวนยาง  
   4.2 เกษตรกรควรประเมินระหวา่งการใชค้วามรู้ เพื่อใหท้ราบผลท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
การใชค้วามรู้นั้นวา่เป็นอยา่งไร  
    4.3 เกษตรกรควรประเมินหลงัการใช้ ความรู้  ความรู้ต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นสวนยาง
ของตน เกษตรกรควรประเมินหลงัการใชค้วามรู้นั้นวา่ผลผลิตท่ีไดเ้ป็นอยา่งไร คุม้ค่ากบัการลงทุน
หรือไม่    
 5. การใชค้วามรู้  จากการสัมภาษณ์พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2 กล่าววา่ “เกษตรกรผู ้
ปลูกยางพาราส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรหวัใหม่ หวักา้วหนา้อยูแ่ลว้ และเป็นผูก้ลา้ไดก้ลา้เสีย ยอมรับ
การเปล่ียนแปลง  แต่อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากยางพาราเป็นพืชชนิดใหม่ของชาวอีสาน องคค์วามรู้
เร่ืองน้ีจึงไม่มีการสร้างสรรคไ์วโ้ดยพอ่ แม่ หรือปู่  ยา่ ตา ยาย ดงันั้นเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนกบัสวนยางพารา โดยเฉพาะเกษตรกรผูป้ลูกยางรายใหม่ ถา้ไม่แน่ใจอะไรควรใชค้วามรู้ตาม
ค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี สกย . เพราะบางคร้ังเกษตรกรอาจจะถูกพนกังาน ขายจากบริษทัต่างๆ มา
หลอกลวงได ้เช่น บอกวา่มียาท่ีสามารถรักษาอาการเปลือกแหง้ได ้ซ่ึงจริงๆ แลว้ยงัไม่มียาหรือ
สารเคมีใดรักษาใหห้ายขาด ได ้นอกจากน้ีเกษตรกรผูป้ลูกยางรายใหม่ อาจใชค้วามรู้ตามแบบอยา่ง
ของเกษตรกรรายอ่ืนท่ีสวนติดกนั เน่ืองจากเกษตรกรบางรายอาจไม่ไดว้เิคราะห์ค่าดิน ซ่ึงโดยปกติ
ดินท่ีอยูใ่กลก้นัมกัเป็นดินชุดเดียวกนั ดงันั้น เกษตรกรก็อาจน าชุดความรู้ของเกษตรกรรายท่ีมีสวน
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ติดกนัก็ได ้เช่ น เขาใชปุ๋้ยสูตรอะไร เป็นตน้ ส่วนเกษตรกรรายเก่าท่ีอาจ ใชค้วามรู้ท่ีตนเองเป็น
ผูส้ร้างข้ึน หรือคนอ่ืนสร้างข้ึนก็ได้ ” ส่วนผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 5 และคนท่ี 6 ก็กล่าวในท านอง
เดียวกนัวา่ “เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราควรใชค้วามรู้ทั้งท่ีไดรั้บจากการฝึกอบรมมาจากหน่วยงาน
ต่างๆ หรือวธีิการอ่ืน และใชค้วามรู้ท่ีตนเองเป็นผูส้ร้างข้ึน เน่ืองจากเป็นความรู้ท่ีน่าจะเหมาะสมกบั
สวนยางพาราของตนเอง” 
   5.1 การใชค้วามรู้ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง เกษตรกรรายใหม่ควรใชค้วามรู้ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีส านกังานกองทุ นสงเคราะห์
การท าสวนยาง  เน่ืองจากความรู้เร่ืองการท าสวนยางเป็นความรู้ใหม่ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ซ่ึงไม่มีการสร้างสรรคแ์ละสืบทอดจากบรรพบุรุษ นอกจากน้ีส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยางเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เพราะไดมี้การศึกษาวจิยัเร่ืองยางพาราท่ีเหมาะ สมกบัสภาพ
พื้นท่ีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
  5.2 การใชค้วามรู้ท่ีเป็นชุดความรู้เดียวกนักบัเกษตรกรท่ีมีสวนติดกนั เช่น สวน
ของตนไม่ไดว้เิคราะห์ค่าดิน ก็สามารถน าชุดความรู้ของเกษตรกรท่ีสวนติดกนัมาใชไ้ด ้เพราะโดย
ปกติดินท่ีอยูใ่นบริเวณเดียวกนัมกัเป็นดินชุดเดียวกนั 

              5.3 การใชค้วามรู้ท่ีผา่นการทดลองและประเมินผล เกษตรกรรายเก่าท่ีมีความ
เช่ียวชาญเร่ืองการท าสวนยางแลว้ เม่ือมีการทดลองและประเมินความรู้แลว้  หากผลการทดลอง
ไดผ้ลดี ก็สามารถน าความรู้นั้นมาใชก้บัสภาพสวนยางของตนเองได ้หากผลการทดลองไม่ไดผ้ลดีก็
ควรเลิกใชค้วามรู้นั้น     

 6. การแลกเปล่ียนความรู้  จากการสัมภาษณ์พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 6 กล่าววา่ 
“เกษตรกรควรมีการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัภายในครอบครัว เม่ือคนใดคนหน่ึงไปฝึกอบรม
มา ควรน าความรู้ดงักล่าวมาบอกเล่า หรือสอนใหแ้ก่ค นในครอบครัว ควรมีการแลกเปล่ียนความรู้
กนัภายในกลุ่ม อยา่งนอ้ยก็ควรประชุมกนัทุกเดือน ควรมีการแลกเปล่ียนความรู้กบัคนภายในชุมชน
ดว้ย เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่คนในชุมชน หรือการรับความรู้จากคนในชุมชนเขา้มาใน
กลุ่ม ซ่ึงอาจโดยการประชุมร่วมกบัชุมชนอยา่งนอ้ยปีล ะ 5 คร้ัง นอกจากน้ีควรมีการแลกเปล่ียนกบั
เครือข่ายเกษตรกรอ่ืน อาจไปศึกษาดูงานอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงการไปศึกษาดูงานนั้นตอ้งให้
สอดคลอ้งกบัสภาพของเกษตรกรดว้ย ไปศึกษาดูงานสวนยางพาราท่ีเขาประสบความส าเร็จ ท่ีเขา
ท าเองภายในครอบครัว ไม่ใช่ไปดูงานสวนยางพาราขนาดใหญ่ มีคนงาน 40-50 คน มีเคร่ืองไม้
เคร่ืองมือทนัสมยั แบบน้ีแลว้เกษตรกรจะไม่ไดอ้ะไร  หรือการไปศึกษาดูงานการท าสวนยางพาราท่ี
ภาคใต ้ไปดูวา่ท่ีภาคใตเ้ขาท าสวนยางแตกต่างกบัภาคอีสานหรือไม่ อยา่งไร ” จากผลการสัมภาษณ์
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ดงักล่าว สามารถสรุปแนวทางส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพารา ได้
ดงัต่อไปน้ี     
   6.1 การแลกเปล่ียนความรู้ ระดบัครอบครัว  เปิดโอกาสใ หส้มาชิกในครอบครัวได้
เรียนรู้หรือรับความรู้ใหม่ๆ เช่น การฝึกอบรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั เช่น การ
ฝึกอบรมการแปรรูปยางพารา หรือการท าบญัชีครัวเรือน  อาจใหผู้ห้ญิงเขา้รับการฝึกอบรม การกรีด
ยางอาจใหผู้ช้ายเขา้รับการฝึกอบรม จากนั้นน าความรู้มาบอกเล่าใหค้นในครอบครัวไดเ้รียนรู้  
          6.2 การแลกเปล่ียนความรู้ ระดบักลุ่ม ควรมีการประชุมกลุ่มเดือน ละ 1 คร้ัง เพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั วา่ใครประสบปัญหาอะไรบา้ง แลว้ตนเองสามารถแกไ้ข
ปัญหานั้นไดอ้ยา่งไร หรือถา้ไม่สามารถแกปั้ญหาได ้สมาชิกคนอ่ืนจะมีวธีิช่วยแกไ้ขปัญหาใหไ้ด้
หรือไม่   
   6.3 การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน กลุ่มเกษตรกรควรจดัใหมี้การประชุมร่วมกนั
กบัชุมชนอยา่งนอ้ยปีละ 5 คร้ัง เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้กบัชุมชน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการน าความรู้
ของกลุ่มเผยแพร่ต่อคนในชุมชน และน าความรู้ในชุมชนเขา้มาเผยแพร่ภายในกลุ่ม  
   6.4 การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัเครือข่าย กลุ่มเกษตรกรควรจดัใหส้มาชิกกลุ่มไดไ้ป
ศึกษาดูงานนอกพื้นท่ีอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และควรเป็นการศึกษาดูงานท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ
เกษตรกรดว้ย เช่น การศึกษาดูงานการท าสวนยางท่ีภาคใต ้ 
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บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยั เร่ือง  การจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็น

การวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในลกัษณะวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Study)  
โดยมี วตัถุประสงค์ การวจิยั คือ 1) เพื่อศึกษาสภา พการจดัการความรู้ของเกษตรกรในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อพฒันา แนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของเกษตรกรในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  กลุ่ม ท่ีใชใ้นการศึกษา  คือ  กลุ่มเกษตรกรท านาและกลุ่มเกษตรกรสวน
ยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกลุ่มเกษตรกรตามพ ระราชกฤษฎีกาวา่
ดว้ยกลุ่มเกษตรกร  พ.ศ. 2547 ประกอบดว้ยกลุ่มเกษตรกรท านา  จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรสวน
ยางพารา จ านวน 2 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรส าหรับการศึกษากรณีแนวปฏิบติัท่ีดี  ประเภทละ  1 กลุ่ม  
วธีิด าเนินการวจิยั  คือ 1) การศึกษาเอกสาร เป็นการศึกษาเอกสารและงานวจิั ย เก่ียวกบัแนวคิด
ทฤษฎีการจดัการความรู้ เพื่อก าหนดเป็นกรอบการวจิยัการจดัการความรู้  2) การส ารวจขอ้มูล
เบ้ืองตน้ เพื่อท าความเขา้ใจกลุ่มเกษตรกรและเพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงมาก าหนดแนวค าถามเก่ียวกบั
การจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท านาและกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา  3) การสร้างเคร่ืองมือ
วจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แนวประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
โดยน าผลจากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ และการศึกษาเอกสาร งานวจิยั แนวคิดทฤษฎีต่างๆ มา
ก าหนดเป็นกรอบในการสร้างเคร่ืองมือวจิยั  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจิยัโดยผู ้ ทรงคุณวฒิุ 
จ านวน 5 ท่าน และทดลองเคร่ืองมือวจิยักบักลุ่มเกษตรกรท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีใชใ้นการศึกษา  4) การ
ด าเนินการวจิยั โดยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเกษตรกรท านาและกลุ่มเกษตรกร
ท าสวนยางพารา ประเภทละ 2 กลุ่ม 5) การศึกษากรณีแนวปฏิบติัท่ีดี โดยการสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเกษตรกรท านา  1 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา 1 กลุ่ม 6) การ
พฒันาแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกเกษตรกร  4  ท่าน  นกัวชิาการ
ดา้นการส่งเสริมการเกษตร 2 ท่าน นกัวชิาการดา้นการจดัการความรู้ 1 ท่าน และนกัวชิาการดา้น
สายผูส้อนการเกษตร 3 ท่าน และ 7) สรุปผลการวจิยั เป็นการเขียนรายงานผลการวจิยั ฉบบัสมบูรณ์  
รวมถึงการตรวจสอบความถูกตอ้งของงานวจิยั โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  ส่วนการวเิคราะห์
ขอ้มูล โดยการวเิคราะห์เน้ือหา     
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สรุปผลการวจัิย 
 

สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท านา   
  ผลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มเกษตรกรท านา สามารถสรุป
สภาพการจดัการความรู้ไดด้งัต่อไปน้ี 
                      1. การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการท านาของเกษตรกรนั้น 
สามารถแบ่งออกไดต้ามประเภทของความรู้คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบา้น เป็นความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
การท านา  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ  พอ่แม่ท า ลูกเห็น เกิดการซึมซบัและเลียนแบบ ไม่ตอ้ง
มีการจดบนัทึกใดๆ บางอยา่งก็สามารถท าไดเ้องเลย บางอยา่งตอ้งใหพ้อ่แม่พาท าหรือท าใหดู้เป็น
ตวัอยา่ง พอ่แม่จึงเป็นเสมือนครูท่ีคอยบอกสอน  มีทอ้งนาเป็นหอ้งเรียน มีตน้ขา้วและอุปกรณ์ท านา
อ่ืนๆ เป็นส่ือการเรียนรู้ ทุกอยา่งเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป จนสามารถท าไดอ้ยา่งช านาญ ซ่ึง 
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนทุกคนจะกล่าวในท านองเดียวกนัวา่ เรียนรู้วธีิการท านาจากพอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย 
และผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนหน่ึงของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน ไดก้ล่าวไวว้า่ “เห็นพอ่
แม่ท านามาตั้งแต่ยงัเด็ก และไม่รู้วา่ตนเองท าเป็นตอนไหน เห็นพอ่แม่ท าก็ท  าตาม ” การแสวงหา
ความรู้โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการสังเกต การทดลองปฏิบติั ลองผดิลองถูกกนัไปเร่ือยๆ 
กลายเป็นความรู้ฝังลึกในตวับุคคล การแสวงหาความรู้จากการเรียนรู้ผา่นพิธีกรรมเก่ียวกบัขา้ว ซ่ึงมี
ตั้งแต่พิธีกรรมเก่ียวกบัการเพาะปลูก พิธีกรรมเก่ียวกบัการเก็บเก่ียว พิธีกรรมเก่ียวกบัการนวดขา้ว 
และพิธีกรรมเก่ียวกบัการขนขา้วข้ึนยุง้ ในแต่ละพิธีกรรมจะมีความเช่ือเก่ียวกบัฤกษว์นัดว้ย  โดยทั้ง
พิธีกรรมและความเช่ือนั้นต่างปฏิบติัเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตและความอยูเ่ยน็เป็นสุขของ
ชาวนา แหล่งความรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้น  เช่น พอ่แม่ ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ วธีิการเรียนรู้  เช่น 
การซึมซบั การเลียนแบบ การสอน การสาธิตหรือการท าใหดู้เป็นตวัอย่ าง  และการบอกเล่า เป็นตน้ 
โดยพบวา่กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน เป็นกลุ่มท่ียงัรักษาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ยดึมัน่
ในประเพณีพิธีกรรมและความเช่ือต่างๆ ไดแ้ก่ (1) ประเพณีและพิธีกรรม เช่น พิธีแฮกนา เป็นพิธี
ปักด าตน้ขา้วก่อนการเร่ิมปักด าขา้วจริงๆ ซ่ึงการท าพิ ธีแฮกนามกัท าในวนัพฤหสับดี โดย จดัเตรียม
พาขา้ว เหลา้ 1 ไห ไก่ 1 ตวั ค าหมาก มวนยาสูบ อธิฐานขอใหแ้ม่โพสพช่วยปกปักรักษาผนืนาให้
ขา้วงอกงามสมบูรณ์ดี และปักด าตน้ขา้ว 9 ตน้ พิธีเล้ียงปู่ ตา ท าในเดือนหก ออกใหม่ 6 ค ่า เพื่อขอให้
ปู่ ตาช่วยปกปักรักษาชาวนาใหอ้ยูเ่ยน็เป็น สุข และดลบนัดาลใหฝ้นตก บุญกองขา้วใหญ่ โดยกลุ่ม
เกษตรกรและคนในชุมชนจะร่วมกนัท าในช่วงปีใหม่  และพิธีเล้ียงแม่โพสพ กลุ่มเกษตรกรและคน
ในชุมชนก็จะร่วมกนัท าท าในเดือนสาม  (2) ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัขา้ว เช่น วนัพระและวนัท่ีคนใน
หมู่บา้นเสียชีวติ จะไม่ตกัขา้วในยุง้ ไม่ไ ถนา ไม่น าฟืนเขา้มาในหมู่บา้น นอกจากน้ี  การตกัขา้ว  เม่ือ
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ตกัขา้วเสร็จจะตอ้งคว  ่าขนัหรือถว้ยท่ีใชต้กั ขา้ว และตอ้งนัง่ หา้มยนื เพราะเช่ือวา่การยนืจะเป็นการ
ยนืคร่อมหวัแม่โพสพ 2) ความรู้สมยัใหม่ เป็นความรู้ทางวชิาการสมยัใหม่ในเร่ืองต่างๆ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการท านา เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าน ้าหมกัชีวภาพ โดยมีแหล่งความรู้ คือ 
แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่ม หมอดิน สมาชิกกลุ่ม ส่ือต่างๆ วธีิการเรียนรู้จากแหล่ง
ความรู้ภายในกลุ่ม เช่น การประชุม การพบปะพดูคุย การบอกเล่า การสาธิต แหล่งความรู้ภายนอก
กลุ่ม ไดแ้ก่ ส านกังานเกษตรในทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ มหาวทิยาลยัท่ีอยูใ่กลชุ้มชน เครือข่าย
เกษตรกรท่ีประสบผลส าเร็จ วธีิการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน เป็นตน้         
          2. การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้ของเกษตรก รแบ่งเป็น 1) การจดจ า เป็นการ
จดัเก็บความรู้ในตวับุคคล  ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ใชว้ธีิการจดัเก็บความรู้แบบจดจ าความรู้ไวใ้นตวั
บุคคล  ความรู้ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองเก่ียวกบักระบวนการท านาซ่ึงไดรั้บจากแหล่งความรู้ต่างๆ แลว้
จดจ าไวใ้นตวับุคคล ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นวธีิท่ีง่ายและสามารถน าความรู้ออกมาใชไ้ดท้นัที นอกจากน้ี
อาจเป็นเพราะเกษตรกรในสมยัก่อนยงัอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้การเรียนรู้จึงเรียนรู้ผา่นวธีิการบอก
เล่า ซ่ึงอาจท าใหเ้กษตรกรเกิดความเคยชินกบัการเรียนรู้โดยวธีิการบอกเล่า และถ่ายทอดความรู้โดย
วธีิบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น 2) การจดบนัทึก คือการจดัเก็บขอ้มูลในสมุดบนัทึก ส่วนใหญ่เป็นการจด
บนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกลุ่ม  ไดแ้ก่ สมุดทะเบียนสมาชิก สมุดบนัทึกการ
ประชุมกลุ่ม ส่วนเอกสารเก่ียวกบัการท านาท่ีกลุ่มเกษตรกรจดัท าข้ึนเองยงัมีนอ้ย สมุดทะเบียน
สมาชิกจะบนัทึกขอ้มูลของก ลุ่ม เช่น วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ประวติัความเป็นมาของกลุ่ม การ
บริหารงานกลุ่ม ระเบียบและขอ้บงัคบัของกลุ่ม แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ช่ือ-สกุลของ
สมาชิก จ านวนการถือหุน้ของสมาชิก การกูย้มืเงินทุนของสมาชิก สมุดบนัทึกการประชุมกลุ่ม กลุ่ม
เกษตรกรจะใชใ้นการจดบนัทึ กขอ้มูลการประชุมต่างๆ ไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งเร่ืองแจง้ใหท้ราบ มติท่ี
ประชุม  เป็นตน้ ส่วนการบนัทึกความรู้เก่ียวกบัการท านา พบวา่ กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวั
ขอนแคน มีการท าเป็นเอกสารความรู้เก่ียวกบัการท านา เป็นตน้        
           3. การสร้างความรู้ การสร้ างความรู้ของเกษตรกรเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์  
ความรู้เดิม และการสังเกต ผสมผสานกนัเพื่อเป็นฐานคิดในการสร้างความรู้ใหม่ จากนั้นจึงทดลอง
ปฏิบติั ลองผดิลองถูก ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการ
ท านา  และลดตน้ทุนการผลิต เช่น กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์สร้างความรู้การท านา
หวา่นแบบตดัตน้ขา้ว โดยเกษตรกรสังเกตตน้ขา้วท่ีถูกควายกดักินล าตน้ ขา้วตน้นั้นจะแตกกอใหญ่
กวา่ตน้อ่ืน เกษตรกรจึงทดลองตดัตน้ขา้วประมาณ 1 งาน  แลว้พบวา่ขา้วแตกกอไดดี้ รวงใหญ่ และ
วชัพืชมีนอ้ย  เกษตรกรจึง หนัมาท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้ว นอกจากน้ี กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง
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ยงัทดลองหวา่นขา้วในสวนยางพาราท่ีตน้ยางพารามีอายรุะหวา่ง 1-4 ปี ซ่ึงพบวา่ขา้วใหผ้ลผลิตดี 
และเม่ือเก็บเก่ียวขา้วเสร็จก็ไถกลบตอซงัขา้วใหเ้ป็นปุ๋ยตน้ยางพาราได้  ส่วนกลุ่มเกษตรกรท านา    
ศรีโคตรไดมี้การสร้ างชุดความรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนท่ีพื้นดินส่วนใหญ่เป็นทรายและ  
มกัประสบปัญหาฝนแลง้ โดย เกษตรกรไดท้ดลองท านาหวา่นแลว้เปรียบเทียบกบัการท านาด า 
พบวา่การท านาหวา่นสามารถแกปั้ญหาตน้ทุนได ้และยงัเหมาะสมกบัสภาพของชุมชนท่ีมกัประสบ
ภาวะฝนแลง้ได ้ 
           4. การประเมินความรู้  ความรู้ท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมิน
ความรู้ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใชค้วามรู้ โดยเกษตรกรจะวเิคราะห์หรือประเมินวา่
ความรู้นั้นเหมาะสมกบัสภาพไร่นาของตนหรือชุมชนหรือไม่  ถา้ประเมินแลว้วา่ไม่เหมาะสม และ
ยงัตอ้งเพิ่มงบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใชค้วามรู้นั้น เช่น การจา้งรถเก่ียวขา้วพร้อมนวด
ในราคาไร่ละ 600 บาท เกษตรกรจะเปรียบเทียบกบัการจา้งแรงงานคนในราคาวนัละ 200-250 บาท 
แต่ตอ้งจดัหาอาหารและเคร่ืองด่ืมใหผู้ม้ารับจา้งดว้ย เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้พบวา่การจา้ง
แรงงานคนจะแพงกวา่ และจะไดป้ริมาณงานนอ้ยกวา่  เกษตรกรบางรายจึงนิยมจา้งรถเก่ียวขา้วแทน
การจา้งแรงงานคน 2) การประเมินหลงัใชค้วามรู้ ความรู้ท่ีเกษตรกรไดน้ าไปใชแ้ลว้ หลงัจาก
ทดลองใชแ้ลว้เกษตรกรก็จะวเิคราะห์ทบทวนอีกคร้ังวา่ ผลการใชค้วามรู้ท่ีไดม้าใหม่นั้นเป็น
อยา่งไร หากผลท่ีไดไ้ม่ดี เท่ากบัความรู้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใชค้วามรู้ใหม่ แลว้หนักลบัมาใช้
ความรู้เดิม เช่น กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ ท่ีไดป้ระเมินความรู้การท านาหวา่น
แบบตดัตน้ขา้ว ซ่ึงพบวา่ขา้วแตกกอไดดี้  รวงใหญ่  และวชัพืชมีนอ้ย  ช่วยลดขั้นตอนและตน้ทุน
การท านา ดงันั้นเกษตรกรจึงหนัมาท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้วแทนการท านาด ามากข้ึน         
       5. การใชค้วามรู้ เกษตรกรใชค้วามรู้ 3 รูปแบบ ซ่ึงการใชค้วามรู้แต่ละรูปแบบนั้นข้ึนอยู่
กบัแต่ละขั้นตอนของการท านาดว้ย ดงัน้ี 1) การใชภู้มิปัญญาพื้นบา้น เป็นความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
การท านา ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรวมถึงพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบั
การท านาต่างๆ เช่น การเลือกแปลงนาส าหรับหวา่นกลา้ โดยเกษตรกรเลือกแปลงนาท่ีเป็นท่ีราบ 
ใกลแ้หล่งน ้า หากเกิดภาวะฝนแลง้เกษตรกรจะสามารถสูบน ้าจากแหล่งน ้ามาใส่แปลงตน้กลา้ขา้ว
ได ้ และส่วนใหญ่จะอยูก่ึ่งกลางนา เพื่อความสะดวกในการขนยา้ยไปปักด า นอกจากน้ีแลว้เร่ือง การ
จดัการน ้า เกษตรกรจะมีวธีิจดัการน ้า 3 ช่วง คือ ช่วงท่ี 1 ก่อนปักด า ถา้มีน ้ามากให้ ระบายน ้าออก
จากแปลงนาใหเ้หลือประมาณ 10 เซนติเมตร พอใหห้ล่อเล้ียงตน้ขา้ว เพราะถา้น ้ามากเกินไปตน้ข้ าว
จะเน่าเป่ือย ช่วงท่ี 2 ตน้ขา้วเร่ิมแตกกอ  เกษตรกรก็จะเก็บกกัน ้าในแปลงใหสู้งท่ีระดบัสะดือตน้ขา้ว  
เพื่อใหมี้น ้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของตน้ขา้วจนกวา่จะออกรวง  และ ช่วงท่ี 3 ตน้ขา้วออกรวง  
เม่ือตน้ขา้วเร่ิมออกรวงและมีเน้ือขา้วเตม็เมล็ดหรือประมาณเดือนตุลาค ม จะเร่ิมระบายน ้า ออกจาก
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แปลงนา เพราะขา้วจะสุกแก่ พอดีกบัท่ีน ้าแหง้ เวลาเก่ียวจะไดไ้ม่เป็นโคลน  สามารถเดินเก่ียวและ
วางฟ่อนขา้วไดส้ะดวก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีคือภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีเกษตรกรยงัมีการน ามาใชใ้นการท านา
ในปัจจุบนัอยู่  2) การใชค้วามรู้สมยัใหม่ เกษตรกรไดมี้การ น าความรู้สมยัใหม่เขา้มาช่วยใน
กระบวนการท านาและการบริหารจดัการกลุ่ม การน าความรู้สมยัใหม่เขา้มาช่วยในกระบวนการท า
นา ทั้งน้ีเพื่อลดระยะเวลา หรือขั้นตอนการท าใหมี้ความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ การใชต้าข่าย
ไนล่อนแทนการท าลาน หรือการใชร้ถไถนาเดินตามขนขา้วข้ึนลานแท นการหาบ ส่วนการน า
ความรู้สมยัใหม่มาใชใ้นการบริหารจดัการกลุ่ม ไดแ้ก่ การท าบญัชีกลุ่ม การน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชเ้พื่อเป็นแนวทางการท างานกลุ่มท่ีตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจกนั การช่วยเหลือซ่ึง
กนัและกนั อนัจะน าพากลุ่มไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ เกิดความเขม้แขง็ เกิดความโปร่งใส และความ
ย ัง่ยนื 3) การประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาพื้นบา้นผสมผสานกบัความรู้สมยัใหม่ ถึงแมเ้กษตรกรจะน า
เทคโนโลยสีมยัใหม่ต่างๆ เขา้มาช่วยในการท านา แต่บางอยา่งก็ตอ้งอาศยัภูมิปัญญาพื้นบา้นเขา้มา
ผสมผสาน เป็นการเก้ือหนุนกนัและกนัอยา่งลงตวั เช่น การท าลานโดยใชต้าข่ายไนลอน แต่ยงัคงใช้
ภูมิปัญญาพื้นบา้นร่วมดว้ย นัน่คือการเลือกแปลงนาส าหรับท าลานคือ เลือกแปลงนาท่ีเป็นท่ีราบ
แหง้ เพื่อไม่ใหข้า้วช้ืนและข้ึนรา เป็นตน้ นอกจากน้ี ถึงแมว้า่วนัเวลาจะเปล่ียนแปลงไปจากการนวด
ขา้วดว้ยมือมาเป็นใชเ้คร่ืองนวดขา้ว แต่เกษตรกรก็ยงัคง อนุรักษพ์ิธีกรรมท่ีเป็นการแสดงความ
เคารพและความศรัทธาต่อส่ิงเหนือธรรมชาติ ดงันั้น ก่อนการนวดขา้วดว้ยเคร่ืองจกัร เกษตรกรก็
ยงัคงท าพิธีปลงขา้ว        
           6. การแลกเปล่ียนความรู้ จากการศึกษาพบวา่ การแลกเปล่ียนความรู้ของเกษตรกรมี 4  
รูปแบบ คือ 1) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว  เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
สมาชิกภายในครอบครัว เช่น พอ่แม่สอนลูกใหด้ านาและเก่ียวขา้ว วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น 
การสอน การสาธิต การบอกเล่า  2) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียนความรู้
ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม โดยส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรมีการประชุมกลุ่มการประชุมกลุ่มอยา่งนอ้ย
ปีละ 2 คร้ัง ตวัอยา่งเช่น กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว บา้นขวัขอนแคนใชข้บวนการโรงเรียนชาวนา 
เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกบัประสบการณ์และเทคโนโลยกีารผลิต
เมล็ดพนัธ์ุท่ีเหมาะสม บนพื้นท่ีการเรียนรู้  8 ไร่ ด าเนินการ 8 คร้ัง ต่อฤดูท านา ตามขั้นตอนและการ
เจริญเติบโตของขา้วในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว โดยสมาชิกลงเรียนรู้ปฏิบติัการเพื่อเรียนรู้ร่วมกนั 
เช่น การตรวจศตัรูขา้ว การตรวจขา้วปน และการตรวจโรคขา้ว เป็นตน้ จากนั้นน าผลการเรีย นรู้สู่
การแลกเปล่ียนความรู้ดว้ยการจดัเวทีเสวนาเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ แลว้น าไปสู่การปฏิบติัในแปลง
ของสมาชิกต่อไป  วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การประชุม การสอน การสาธิต การบอกเล่า การ
พบปะพดูคุย 3) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ของประ ชาชนใน
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ชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิกลุ่มและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม เพื่อเป็นการถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่างๆ ของ
กลุ่มสู่ชาวบา้นในชุมชน วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การสอบถาม การบอกเล่า การพบปะพดูคุย  
ดงัตวัอยา่งท่ี ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนหน่ึงของ กลุ่มเกษตรกรท านาศรีโคตร กล่าวว่า “พอ่คา้ในหมู่บา้น
ท่ีไปขายเส้ือผา้ยงัต่างหมู่บา้น พอกลบัมาแลว้เขามาเล่าเร่ืองการท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้วใหฟั้ง ” 
4) การแลกเปล่ียนความรู้ระ ดบัเครือข่าย  คือการแลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มเกษตรกรอ่ืนท่ีอยูใ่น
ชุมชนอ่ืน วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ดงัตวัอยา่งท่ี กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วบา้นขวั ขอนแคน ไดน้ าสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานยงักลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
บา้นตาลเลียน อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร ซ่ึงกรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรท่ีประสบผลส าเร็จ 
  จากผลการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัได้สรุปเป็นแผนภูมิทางความคิด (Mind Map) 
ไดด้งัภาพ 
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ภาพท่ี 21 สภาพการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท านา 
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 นอกจากน้ีแลว้ ผลของการศึกษายงัพบวา่การจดัการความรู้ของเกษตรกรท านามีการ
เปล่ียนแปลงจากการจดัการความรู้แบบดั้งเดิมไปสู่การจดัการความรู้แบบใหม่ บา้งก็สูญหายไป บา้ง
ก็คงอยู ่บา้งก็ปรับตวัใหเ้ขา้กบับริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

 1. ความรู้ทางวชิาการสมยัใหม่ การเกิดข้ึนของความรู้ทางวชิาการสมยัใหม่อยา่ง
มากมาย และมีอยูต่ามแหล่งความรู้ต่างๆ นั้น ท าให้ เกษตรกรท านา สามารถแสวงหา เขา้ถึ ง และ
บริโภคความรู้เหล่านั้นไดง่้ายข้ึน ทั้งความรู้ท่ีเกิดจากหน่วยงานทางการเกษตรของรัฐและ
บริษทัเอกชน ความรู้เหล่าน้ีไดถู้กเผยแพร่ไปยงั เกษตรกรท า นา ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน หรือแมก้ระทัง่การโฆษณาชวนเช่ือ ท าให้ เกษตรกรท า นาบริโภคความรู้สมยัใหม่
มากข้ึนเร่ือยๆ ภูมิปัญญาพื้นบา้นดั้งเดิม จึงถูกละเลยและค่อยๆ สูญหายไป ลูกหลาน เกษตรกรท านา
รุ่นใหม่ บา้งก็เห็นวา่ภูมิปัญญาพื้นบา้นเป็นส่ิงลา้สมยั  ยุง่ยาก เสียเวลา ไม่ทนัการณ์   จึงไม่ไดส้นใจ
ท่ีจะสืบทอดภูมิปัญญาต่างๆ ไว ้เม่ือภูมิปัญญาพื้นบา้นถูกปฏิเสธ ผูเ้ป็นพอ่แม่ ปู่ ยา่ ตายาย ซ่ึงเป็นผูมี้
ภูมิปัญญามากมายอยูใ่นตวัเอง ก็ ไม่มีโอกาสท่ีจะ ไดถ่้ายทอดภูมิปัญญาใหก้บัลูกหลาน ภูมิปัญญา
บางเร่ืองท่ีบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคไ์ว ้จึงไดสู้ญหายไปในท่ีสุด     
 2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหก้ารจดัการความรู้ของ
เกษตรกรท านาเปล่ียนแปลงไป จากท่ีเคยท านาเพื่อการบริโภคกลายเป็นการท านาเพื่อการคา้ขาย 
เกษตรกรจึงมุ่งบริโภคความรู้สมยัใหม่ท่ีสามารถผลิตขา้วไดใ้นปริมาณมากตามหลกัวชิาการ
สมยัใหม่ท่ีวา่พื้นท่ี 1 ไร่ ตอ้งผลิตขา้วไดก่ี้ถงั หรือก่ีกิโลกรัม เกิดการใชปุ๋้ยหรือสารเคมีจ านวนมาก 
เกิดการแข่งขนัมากข้ึน ท าใหค้วามมีน ้าใจ ความเอ้ืออาทร ความเฟ้ือเผือ่แผ ่หรือความเห็นอกเห็นใจ
กนัของเกษตรกรท านาลดนอ้ยลง ภูมิปัญญาบางอยา่งจึงถูกละเลย เช่น การลงแขกด านา  การลงแขก
เก่ียวขา้ว   
 3. ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการเขา้มาของเทคโนโลยตี่างๆ  รวมถึงการยอมรับ
และการน า เทคโนโลยสีมยัใหม่ มาใชใ้นการท านา มากข้ึนของ เกษตรกรท า นา ท า ให้เทคโนโลยี
เหล่านั้นมาสวมทบัภูมิปัญญาพื้นบา้น ดว้ยเห็นวา่สามารถท าใหเ้กิดความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว 
ลดระยะเวลา ลดขั้นตอนการท านาบางขั้นตอนได ้ภูมิปัญญาพื้นบา้น บางอยา่งจึงไม่มีโอกาสไดถู้ก
ถ่ายทอดไปยงัอนุชนรุ่นหลงั ภูมิปัญญาเหล่านั้นจึงมีทั้งท่ีไดสู้ญหายไปแลว้ และเกิดการประยกุตใ์ช้
ระหวา่งเทคโนโลยสีมยัใหม่กบัภูมิปัญญาพื้นบา้น ไดแ้ก่ 
     3.1 ภูมิปัญญาจดัการมูลควายและการจดัการหญา้  การเขา้มาของรถไถนาเดินตาม  
ท าใหก้ารเล้ียงควายเพื่อใชเ้ป็นแรงงานในการท านาหายไป ภูมิปัญญาจดัการมูลควายและการจดัการ
หญา้จึงหายไปดว้ย กล่าวคือ เม่ือชาวนาเล้ียงควายจะไดมู้ลควายหรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ “ฝุ่ น” พอถึง
พิธีแรกนาขวญัชาวนาจะน ามูลควายไปใส่ไร่นา โดยเลือกใส่แปลงนาท่ีปลูกขา้วแลว้ขา้วไม่งาม เม่ือ
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ถึงฤดูท านามูลควายท่ีน ามาใส่แปลงนาจะกล ายเป็นปุ๋ยช่วยท าขา้วเจริญงอกงามดี ส่วนหญา้ท่ีข้ึน
ตามคูนา  ชาวนาก็จะเก่ียวหญา้นั้นไปเป็นอาหารควาย โดยเก่ียวหญา้สลบัคูนาไปเร่ือยๆ วนัน้ีเก่ียว
หญา้คูนาน้ี วนัหนา้เก่ียวหญา้คูนานั้น  เก่ียวหญา้ เวยีนไปเร่ือยๆ จนวน มาท่ีคูนาเดิม  ซ่ึงเป็นการ
จดัการวชัพืชไดเ้ป็นอย่ างดี เม่ือชาวนาไม่ไดเ้ล้ียงควาย ก็ยอ่มไม่มีมูลควาย ภูมิปัญญาในการจดัการ
มูลควายและหญา้ก็หายไปดว้ย หญา้ท่ีข้ึนตามคูนาตอ้งใชเ้คร่ืองตดัหญา้ตดัทิ้ง เป็นการเพิ่มค่าใชจ่้าย
โดยไม่จ  าเป็น ทั้งการซ้ือเคร่ืองตดัหญา้และน ้ามนัเช้ือเพลิง  
     3.2 การขนขา้วข้ึนลาน ในอดี ตการขนขา้วข้ึนลานนั้นใชแ้รงงานคนเป็นหลกั การ
หาบขา้วนบัเป็นอีกงานหน่ึงของการท านาท่ีตอ้งใชพ้ลงังานมาก ดงันั้น ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับ
การหาบขา้วข้ึนลานจึงเป็นช่วงท่ีแสงแดดไม่แรงมากนกั ซ่ึงก็คือเวลาประมาณ 16.00-18.00 น. 
ช่วงเวลาน้ีจะไม่ท าใหผู้ห้าบขา้วเหน่ือยล้ าจากความร้อนของแสงแดดมากเกินไป แต่เม่ือรถไถนา
เดินตามไดแ้พร่เขา้มาในชุมชน เกษตรกรท า นาไดป้ระยกุตร์ถไถนาเดินตามต่อพว่งกบักระบะ ซ่ึง
เป็นโครงไมท่ี้เกษตรกรดดัแปลงข้ึนเอง หรือท่ีเรียกกนัวา่ “รถอีแตก๊” เป็นพาหนะในการขนขา้วข้ึน
ลาน สามารถขนขา้วไดใ้นปริมาณท่ีมากกวา่และสามารถขนไดต้ลอดทั้งวนั 
     3.3 ภูมิปัญญาการท าลานขา้วและการท าลอมขา้ว ภูมิปัญญาการท าลานขา้ว ซ่ึงแต่
เดิมเกษตรกรท านามีวธีิการท าลานขา้วจากมูลควายผสมน ้าอยา่งเหมาะสมเกล่ียใหท้ัว่ลาน เม่ือเวลา
ลานแหง้ก็น าขา้วมาเก็บ จากนั้นจึงท าลอมขา้ว ซ่ึงการท าลอมขา้วแบบดั้งเดิ ม นั้น เกษตรกรจะก่อ
กองขา้ว ดว้ยการเรียงมดัขา้วจากฐานข้ึนสู่ยอดของลอมขา้วอยา่งสวยงามและมัน่คงแขง็แรง 
สามารถป้องกนัน ้าฝนได ้รวมถึงป้องกนัหนูท่ีจะมากดักินขา้วได ้อยา่งไรก็ตามแม้เกษตรกรจะน าตา
ข่ายไนล่อนมาใชแ้ทนการท าลานขา้วซ่ึงท าจากมูลควาย  ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปล งในวธีิการท า แต่
หลกัการท าลานขา้วแบบดั้งเดิมยงัคงถูกน ามาใช ้คือ การเลือกแปลงนาท่ีแหง้ ทั้งเพื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้วช้ืน รวมถึงป้องกนัรถติดหล่ม การเลือกพื้นดินสม ่าเสมอกนั เพื่อใหง่้ายต่อการเก็บกวาดขา้ว 
สามารถตั้งเรียงถุงขา้วได ้อยูใ่กลถ้นน เพื่อใหง่้ายต่อการขนข้ึ นยุง้ อยูใ่กลต้น้ไม ้เพื่อเป็นร่มเงาเม่ือ
นวดขา้ว การใชต้ายข่ายไนล่อนท าลานขา้ว จึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหภู้มิปัญญาการท าลานขา้วดว้ยมูล
ควายและการท าลอมขา้วหายไปจากทอ้งทุ่งนาและก าลงัหายไปจากความทรงจ าของเกษตรกร  
     3.4 การจดัเก็บเมล็ดพนัธ์ุขา้ว ในอดีต ชาวนาจะจดัเก็บเมล็ดพนัธ์ุขา้วซ่ึงท าจากฟาง
ขา้ว หรือท่ีเกษตรกรเรียกวา่ “ห่อขา้วปลูก” ซ่ึงการจดัเก็บเมล็ดพนัธ์ุขา้วดว้ยห่อขา้วปลูกเป็นวธีิการ
เก็บเมล็ดพนัธ์ุขา้วแบบดั้งเดิม แต่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการสมยัใหม่คือ เก็บเมล็ดพนัธ์ุขา้วในท่ีท่ีมี
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ยคุสมยัเปล่ียน ไปเกษตรกร ไดน้ า “ถุงปุ๋ย” มาจดัเก็บเมล็ดพนัธ์ุขา้วแทน  
“ห่อขา้วปลูก” ภูมิปัญญาการท าห่อขา้วปลูกจึงไม่มีโอกาสไดถู้กถ่ายทอดยงัอนุชนรุ่นหลงั และรอ
เพียงวนัท่ีจะสูญหายไปกบัลมหายใจของเกษตรกรรุ่นปู่ ยา่ ตายา ซ่ึงในแต่ละหมู่บา้นมีเพียงไม่ก่ีคน  
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     3.5 การลงแขกด านาและการลงแขกเก่ียวขา้ว นอกจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ท่ีท าใหก้ารลงแขกด านาและการลงแขกเก่ียวขา้ว ซ่ึงในอดีตแทบจะเรียกไดว้า่เป็นประเพณีลงแขก
ด านา ประเพณีลงแขกเก่ียวขา้วดว้ยซ ้ า เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ี เกษตรกรถือปฏิบติักนัเป็นประจ าทุกปี แต่
การเขา้มาของเทคโนโลยไีดท้  าใหก้า รลงแขกด านาและการลงแขกเก่ียวขา้วก าลงัจะหายไป เกิด
นายทุนเคร่ืองจกัรเก่ียวขา้ว ซ่ึงเม่ือถึงฤดูเก่ียวขา้ว นายทุนเหล่าน้ีจะน าเคร่ืองจกัรของตนเองไปเสนอ
เก่ียวขา้วให้ เกษตรกร  บางหมู่บา้นก็มี เกษตรกร ไปหานายทุนเคร่ืองจกัรเก่ียวขา้วถึงท่ีบา้น 
ความสามารถของเคร่ืองจกัรเก่ียวขา้วท่ีสามารถเก่ียวขา้วไดม้ากกวา่แรงงานคน ท าให้ เกษตรกรบาง
รายท่ีมีท่ีนามากไดว้า่จา้งเจา้ของเคร่ืองเก่ียวขา้วมาเก่ียวขา้วในนาตนเอง ซ่ึงท าใหเ้ก่ียวขา้วแลว้เสร็จ
ไดภ้ายในวนัเดียวหรือเพียงไม่ก่ีวนั เม่ือเป็นเช่นน้ีความส าคญัของการลงแขกด านาและการลงแขก
เก่ียวขา้ วจึงค่อยๆ หายไปจากวถีิ ชีวติของเกษตรกร  อยา่งไรก็ตามเม่ือเกิดภาวะตน้ทุนการท านา
สูงข้ึน ไดมี้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรในบางพื้นท่ีไดพ้ยายามท่ีจะร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาการลงแขก
ด านาและการลงแขกเก่ียวขา้วกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงนอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการจา้งแรงงาน หรือ
เคร่ืองจั กรเก่ียวขา้วแลว้ การลงแขกด านาและการลงแขกเก่ียวขา้ว ยงัช่วยสร้างความสามคัคี 
ความสัมพนัธ์ท่ีดีของคนในชุมชนไดด้ว้ย   
   4. ศกัยภาพของ เกษตรกรท า นา เม่ือความกา้วหนา้ทั้งความกา้วหนา้ทางวชิาการ
สมยัใหม่ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีรวมถึงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไดเ้ปล่ีย นแปลงไป ส่ิง
ต่างๆ เหล่าน้ีไดถ้าโถมเขา้สู่ทอ้งทุ่งนาและชุมชน บา้งก็สามารถตั้งรับ คดัเลือก วทิยาการให้
เหมาะสมกบัตนเองและทอ้งทุ่งนา โดยมีเป้าหมายเพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดขั้นตอนการท านา และ
เพื่อความสะดวกสบาย อยา่งไรก็ตามแมว้า่วทิยาการสมยัใหม่ไดคื้บคลานเขา้สู่ทอ้ง ทุ่งนาอยา่ง
มากมาย ใช่วา่ เกษตรกรจะรับเอาความรู้หรือวทิยาการเหล่านั้นมาใชเ้สียทั้งหมด ซ่ึงก็มีทั้งท่ีปฏิเสธ
ความรู้ หรือการท าการทดลองใชค้วามรู้ก่อนน าไปใชจ้ริง  เช่น เกษตรกรบางรายเม่ือไดรั้บความรู้
ใหม่ ก่อนน าความรู้นั้นไปใช ้เกษตรกรจะท าการประเมินความเป็นไปไดข้องความรู้ใหม่วา่สามารถ
ใชไ้ดจ้ริงหรือไม่ มีความเหมาะสมกบัทอ้งนาหรือไม่ หรือตอ้งเพิ่มงบประมาณจดัซ้ืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
อีกหรือไม่ เช่น การเปรียบเทียบความรู้เร่ืองการโยนตน้ขา้ว การปักด าแบบแถว กบัการปักด าแบบ
สลบัท่ีเกษตรกรปฏิบติัมาแต่บรรพบุรุษ วธีิคิดท่ี เกษตรกรน ามาเปรียบเทียบคือ การโยนตน้ขา้ว ถา้
โยนแลว้ตน้ขา้วลม้ไม่ตั้ง ตน้ขา้วจะเน่า เป็นอาหารของปูและหอยไดง่้าย อีกทั้งตอ้งเพิ่มงบประมาณ
ลงทุนคือซ้ือกระบะมาเพาะขา้ว ส่วนการปักด าแบบแถว เกษตรกรวเิคราะห์วา่ การปักด าแบบแถว 
ท าใหก้ารแตกกอของตน้ขา้ว แตกกอไม่ดี พื้นท่ีส าหรับแตกกอ นอ้ยกวา่การปักด าแบบสลบั ดงันั้น 
เกษตรกร จึงปฏิเสธความรู้เร่ืองการโยนตน้ขา้ว และการปักด าแบบแถว แต่ยงัคงใชว้ธีิปักด าแบบ
สลบั นอกจากน้ี เกษตรกรท่ีเป็นนกัคิด นกัปฏิบติั หรือนกัทดลอง เม่ือใดท่ีไดรั้บความรู้ใหม่มาก็จะ
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ท าการทดลองเพื่อตรวจสอบความรู้นั้นวา่มีความเหมาะ สมกบัทอ้งท่ีนาหรือไม่ ตวัอยา่งเช่น กลุ่ม
เกษตรกรท านากระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ไดท้ดลองการท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้ว 1 ไร่ เพื่อทดสอบ
วา่ความรู้ในเร่ืองน้ีสามารถใชไ้ดผ้ลดีเพียงใด ซ่ึงก็พบวา่ ตน้ขา้วเจริญเติบโตดี แตกกอใหญ่กวา่แบบ
ไม่ตดั และวชัพืชมีนอ้ย ดงันั้น สมาชิกในกลุ่มจึงน าความรู้น้ีไปใชใ้นการท านาของตน   
   5. สภาพภูมิอากาศ  สภาวะฝนแลง้เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหเ้กษตรกรท านามีการ
ปรับเปล่ียนความรู้วธีิการท านาใหเ้หมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปี เช่น หากปีใด
เกิดภาวะฝนแลง้เกษตรกรท านาจะเปล่ียนวธีิการท านา ดงั  กลุ่มเกษตรกรท านาศรีโคตร จงัหวดั
ร้อยเอด็ ท่ีทุกปีมกัจะประสบปัญญาภาวะฝนแลง้ เม่ือเป็นเช่นน้ีแลว้กลุ่มเกษตรกรจึงไดเ้ปล่ียนแปลง
วธีิการท านาจากการท านาด าเป็นท านาหวา่น 
 
สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา    
   ผลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกบั กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา 
สามารถสรุปสภาพการจดัการความรู้ไดด้งัต่อไปน้ี 
          1. การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพารา สามารถแบ่ง
ออกตามลกัษณะแหล่งความรู้  คือ 1) แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น หวัหนา้กลุ่ม ครูยาง สมาชิกกลุ่ม  
โปสเตอร์ ตลาดจ าหน่ายยางประจ ากลุ่ม สวนยางพารา วธีิการเรียนรู้ คือ การประชุม การสอน การ
สาธิต การสอบถาม การพบปะพดูคุย การศึกษาจากสวนยางเกษตรกรรายอ่ืน เป็นตน้ ดงั ผูใ้ห้
สัมภาษณ์รายหน่ึงของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางทรัพยส์มบูรณ์ กล่าววา่ “ตนไปสอบถามเพื่อน
เกษตรกรคนท่ีใชปุ๋้ยคอกอย่ างเดียว เขาบอกวา่ตน้ยางเขางามมาก แต่ไม่มีน ้ายาง นอกจากน้ี ตนยงั
ไปถามคนท่ีใชปุ๋้ยข้ีไก่เปียก เขาบอกวา่มนัจะท าใหร้ากตน้ยางร้อน ข้ึนราและเน่า การใชปุ๋้ยข้ีไก่ตอ้ง
เป็นปุ๋ยข้ีไก่แหง้ถึงจะดี ” 2) แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม แหล่งความรู้ภายนอกของกลุ่มเกษตรกรท า
สวนยาง ส่ วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการประจ าทอ้งถ่ิน หรือจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น ส านกังาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง นอกจากน้ีเกษตรกรยงัไดแ้สวงหาความรู้จากแหลางอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 
ตลาดกลางจ าหน่ายยางพารา สวนยางพาราของเกษตรกรในทอ้งถ่ินอ่ืน ส่ือเทคโนโลย ีวธีิการเรียนรู้  
เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ดงัตวัอยา่ง แหล่งความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้
ไดแ้ก่ ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ตลาดกลางจ าหน่าย
ยางพาราจงัหวดัอุบลราชธานี ตลาดกลางจ าหน่ายยางพารา จงัหวดัยโสธร  เป็นตน้ โดยความรู้ส่วน
ใหญ่ไดรั้บจากการฝึกอ บรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ในหวัขอ้ต่างๆ ไดแ้ก่ พนัธ์ุยาง การปลูก 
การดูแลรักษา การกรีด และการบริหารจดัการกลุ่ม เป็นตน้    
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             2. การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็น 1) การจดจ า เป็นการ
จดัเก็บความรู้ในตวับุคคล ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็ นวธีิท่ีง่ายและหากตอ้งการใชเ้ม่ือไหร่ก็สามารถน า
ออกมาใชไ้ดท้นัที และความรู้ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้เก่ียวกบัการปลูกยางพารา ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การ
คดัเลือกพนัธ์ุ การปลูก การดูแลรักษา การกรีด การจ าหน่าย เป็นตน้ 2) การจดบนัทึก คือการจดัเก็บ
ขอ้มูลในสมุดบนัทึก ส่วนใหญ่ จะเป็นการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกลุ่ม  
เช่น การจดบนัทึกขอ้มูลสมาชิกในสมุดบนัทึก การจดบนัทึกผลการประชุมกลุ่ม และนอกจากน้ี
กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบางกลุ่มไดมี้การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล โดยใช้
จดัท าตารางวนัเปิดตลาดจ าหน่ายยางพารา เช่น กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางนาแต ้เป็นตน้ 

      3. การสร้างความรู้ เกษตรกรสร้างความรู้จากการสังเกต การทดลองปฏิบติั และการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้หรือต่อยอดความรู้ ทั้งน้ีเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
การแกไ้ขปัญหาต่างๆ รวมถึงการลดตน้ทุนการ ผลิตดว้ย เช่น กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้ 
จงัหวดัอ านาจเจริญ สร้างความรู้เร่ืองการปลูกยางพาราบนคูนา โดยเลือกคูนาท่ีมีขนาดใหญ่ อยูท่ี่
ดอนท่ีน ้าขงัไม่นาน กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา โนนตาล จงัหวดันครพนม การพฒันาวธีิการ
ผลิตยางพาราแผน่ดิบ โดยใชก้รดธรรมชาติคร่ึงข วดผสมน ้าคร่ึงกะละมงั น ายางพาราแผน่แช่ไว ้ 1 
คืน จากนั้นน าออกตากแดด พอแหง้จึงน าเขา้โรงอบ จะท าใหย้างพาราแผน่สีสวยสดใสสม ่าเสมอ
กนัทั้งแผน่ ท าใหข้ายไดร้าคาดี  ส่วนกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราทรัพยส์มบูรณ์  สร้างความรู้การ
กรีดยาง  3 หนา้ ซ่ึงส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท า สวนยางแนะน าใหก้รีด 2 หนา้ แต่เกษตรกร
เห็นวา่การจะกลบัมากรีดซ ้ าท่ีรอยกรีดเดิมนั้นท าใหก้ารกรีดยากข้ึน เพราะเปลือกยางจะแขง็และไม่
เรียบสม ่าเสมอกนั เป็นตน้   

      4. การประเมินความรู้ ความรู้ท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมิน ดงัน้ี  
1) การประเมินก่อน ใชค้วามรู้ โดยก่อนการใชค้วามรู้นั้นเกษตรกรจะวเิคราะห์หรือประเมินวา่
ความรู้นั้นเหมาะสมกบัสภาพของสวนยางพาราตนเองหรือไม่ เช่น เกษตรกรบางรายเม่ือมีพอ่คา้มา
เสนอขายปุ๋ยซ่ึงไม่ใช่สูตรท่ีตนเองเคยใช ้ ก็จะไม่ซ้ือใชเ้พราะกลวัวา่จะท าใหเ้กิดความเสียหายได ้
หรือไม่คุม้กับการลงทุน นอกจากน้ีเกษตรกรรายใหม่จะประเมินความรู้โดยใชว้ธีิการสอบถามจาก
หวัหนา้กลุ่มหรือสมาชิกกลุ่ม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมาใชส้ าหรับการตดัสินใจ เช่น ผูใ้หส้ัมภาษณ์ราย
หน่ึงของกลุ่มเกษตรกรทรัพยส์มบูรณ์ กล่าววา่ “ก่อนจะตดัสินใจวา่จะท ายางแผน่หรือยางกอ้น ตน
ไดไ้ปสอบถามเพื่อนเกษตรกรคนอ่ืนๆ เขาบอกวา่ สมมุติวา่ยางแผน่ กิโลกรัมละ 100 บาท ยาง 1 
แผน่ ใชน้ ้ายาง 3 กิโลกรัม และยางกอ้น คิดอยา่งต ่าๆ กิโลกรัมละ 30 บาท ยางกอ้น 1 กอ้นใชน้ ้ายาง 
3 กิโลกรัม เท่ากนั เม่ือน าไปขายจะไดเ้งินไม่แตกต่างกนัมาก แต่ยางแผน่ตอ้งลงทุนซ้ือเคร่ืองจั กร 
สร้างโรงอบ ซ่ึงใชเ้งินลงทุนมาก แต่ยางกอ้นไม่ตอ้งซ้ือเคร่ืองจกัร อยา่งพวกเคร่ืองรีดแผน่ยางหรือ
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สร้างโรงอบ ตนจึงเลือกท ายางกอ้นขาย เพราะสะดวก รวดเร็ว ไม่ตอ้งลงทุนมาก ” 2) การประเมิน
หลงัใชค้วามรู้ การขดุหลุมปลูกดว้ยเคร่ืองเจาะ ขนาด 50x60 เซนติเมตร (กวา้งxลึก) แทนการขดุ
หลุมดว้ยมือตามค าแนะน าของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง คือ (50x50x50)     
(กวา้งxยาวxลึก) การขดุหลุมปลูกดว้ยเคร่ืองเจาะ ขนาด 50x60 เซนติเมตร พบวา่ท าใหต้น้ยาง
เจริญเติบโตไดดี้  ซ่ึงเกษตรกรกล่าววา่อาจเป็นเพราะดินท่ีติดอยูต่ามเกลียวเจาะจะหล่นลงก้ นหลุม
ซ่ึงมีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร  ท าใหไ้ดค้วามลึกเท่ากบัค าแนะน าของส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยางท่ีระดบั 50 เซนติเมตร  แต่ดินท่ีกองในกน้หลุมจะเป็นเสมือนการพรวน  
ดินท าใหดิ้นร่วน ซ่ึงช่วยใหต้น้ยางเจริญเติบโตไดดี้  

      5. การใชค้วามรู้ การใชค้วามรู้ข องกลุ่มเกษตรกรมี 4 ลกัษณะ คือ 1) การใชค้วามรู้ตาม
ค าแนะน าของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง คือการใชค้วามรู้ ท่ีส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยางประจ าทอ้งถ่ินนั้นๆ แนะน า  ซ่ึงเม่ือเกษตรกร ไดม้าอยา่งไรก็ใชไ้ปอยา่ง
นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรผูป้ลูกยางรายใหม่  เกษตรกรก็จะ น าความรู้ นั้นมาใชใ้นการปลูก
ยางพาราในขั้นตอนต่างๆ  โดยไม่มีการประยกุตใ์ชแ้ต่อยา่งใด  2) การใชค้วามรู้ จากประสบการณ์  
เป็นการใชค้วามรู้ท่ีผา่นการปรับแต่งหรือพฒันาต่อยอดข้ึนจากประสบการณ์ และความรู้เดิม  ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายเก่าท่ีมีประสบการณ์การ ท าสวนยาง เช่น การปลูกยางบนคูนาของ
กลุ่มเกษตรกรนาแต ้จงัหวดัอ านาจเจริญ การกรีดยาง 3 หนา้ ของเกษตรกรบางรายของ กลุ่ม
เกษตรกรทรัพยส์มบูรณ์ จงัหวดัขอนแก่น เป็นตน้ 3) การใชค้วามรู้ตามค าแนะน าของคนภาคใต ้คน
ภาคใตซ่ึ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการท าสวนยาง  มาสร้างรกรากโดยการแต่งงานกบัคน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แลว้น าความรู้เร่ืองการปลูกยางมาถ่ายทอดใหค้น ผูอ่ื้น 4) การใชค้วามรู้
โดยการเลียนแบบ คือก ารน าเอาความรู้ท่ีผูอ่ื้นสร้างไวห้รือพฒันาข้ึนไปใชใ้นการท าสวนยางของ
ตนเอง โดยท่ีตนเองไม่ไดเ้ป็นผูส้ร้าง แต่ไดน้ าความรู้นั้นๆ มาใชใ้นลกัษณะเลียนแบบผูอ่ื้นทุกอยา่ง 
               6. การแลกเปล่ียนความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รูปแบบ คือ 1)  
การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกภายใน
ครอบครัว เช่น สามีสอนภรรยา พอ่ตาสอนลูกเขยกรีดย าง พอ่แม่สอนลูกทาปูนแดงเพื่อรักษาหนา้
ยาง วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ ไดแ้ก่ การสอน การสาธิต ดงัผูใ้หส้ัมภาษณ์คนหน่ึงของกลุ่ม
เกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้กล่าววา่ “ตนเรียนรู้การกรีดยางจากนอ้งเขย ซ่ึงเป็นคนภาคใต ้แลว้
น าเร่ืองการกรีดยางมาสอนใหภ้รรยาต่อ ” 2) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียน
ความรู้ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม วธีิการแลกเปล่ียนความรู้  เช่น การประชุม การสอบถาม การ
สอน การสาธิต การพบปะพดูคุย 3) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้
ของประชาชนในชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิกลุ่มและไม่ได้ เป็นสมาชิกกลุ่ม วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ 
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เช่น การสอบถาม การพบปะพดูคุย 4) การแลกเปล่ียนความรู้ระ ดบัเครือข่าย  คือการแลกเปล่ียน
ความรู้กบักลุ่มเกษตรกรอ่ืนท่ีอยูใ่นชุมชนอ่ืน วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน ดงัเช่น กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราบา้นทรัพยส์มบูรณ์ ไปศึกษาดูงานการท าสวนยางพารา
ท่ีจงัหวดันครศรี ธรรมราช หรือกลุ่มเกษตรกรท าสวนยาง พารา นาแต ้ ไดไ้ปศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้กบัตลาดกลางจ าหน่ายยางพารา จงัหวดัอุบลราชธานี และตลาดกลางจ าหน่าย
ยางพาราจงัหวดัยโสธร เป็นตน้ 
  จากผลการศึกษาดงักล่าวขา้ งตน้ ผูว้จิยัไดส้รุปเป็นแผนภูมิทางความคิด (Mind Map) 
ไดด้งัภาพ 
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ภาพท่ี  22 สภาพการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา 
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จากสภาพการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท านาและกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา 
ซ่ึงพบวา่มีทั้งส่วนท่ีมีลกัษณะเฉพาะและลกัษณะท่ีคลา้ยกนั โดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 11 การเปรียบเทียบสภาพการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร 
 

สภาพการจัดการ
ความรู้ 

ลกัษณะเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรท านา 

ลกัษณะทีค่ล้ายกนั ลกัษณะเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรท า
สวนยางพารา 

การแสวงหาความรู้ - แหล่งภูมิปัญญา 
   พื้นบา้น เช่น พอ่แม่  
   ปู่ ยา่ ตายาย วธีิการ   
   เรียนรู้ เช่น การซึม  
   ซบั การเลียนแบบ  
   การสอน การสาธิต 

ความรู้สมยัใหม่ - แหล่งความรู้ เช่น  
   ส านกังานกองทุน 
   สงเคราะห์การท า 
   สวนยาง ครอบครัว  
   เกษตรกรสวนยาง 
   ท่ีสวนยางอยูใ่กล ้
   กนัและเกษตรกร 
   จากภาคใต ้ 

การจัดเกบ็ความรู้  - การจดจ า 
- การจดบนัทึก 

 

การสร้างความรู้  1. ฐานคิด 
 - ประสบการณ์ 
 - ความรู้เดิม 
 - การสังเกต 
2. วธีิการสร้างความรู้ 
 - การทดลองปฏิบติั 
 - การลองผดิลองถูก 

 

การใช้ความรู้ - การใชภู้มิปัญญา 
   พื้นบา้น 
- การประยกุตใ์ช ้
   ภูมิปัญญาพื้นบา้น 
   และความรู้สมยัใหม่ 

ความรู้สมยัใหม่ - การใชค้วามรู้ตาม  
   ค าแนะน าของ 
   ส านกังานกองทุน 
   สงเคราะห์การท า 
   สวนยาง  
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 
 

สภาพการจัดการ
ความรู้ 

ลกัษณะเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรท านา 

ลกัษณะทีค่ล้ายกนั ลกัษณะเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรท า
สวนยางพารา 

การใช้ความรู้ 
 
 
 
 
 

- การใชภู้มิปัญญา 
   พื้นบา้น 
- การประยกุตใ์ช ้
   ภูมิปัญญาพื้นบา้น 
   และความรู้สมยัใหม่ 

ความรู้สมยัใหม่ - การใชค้วามรู้ตาม  
   ค าแนะน าของ 
   ส านกังานกองทุน 
   สงเคราะห์การท า 
   สวนยาง  
- การใชค้วามรู้จาก 
   ประสบการณ์ 
- การใชค้วามรู้ตาม 
   ค าแนะน าของคน 
   ภาคใต ้
- การใชค้วามรู้โดย 
   การเลียนแบบ 

การประเมินความรู้  - การประเมินก่อนใช ้
   ความรู้ 
- การประเมินหลงัใช้ 
   ความรู้ 

 

การแลกเปลีย่น
ความรู้ 

 - ระดบัครอบครัว 
- ระดบักลุ่ม 
- ระดบัชุมชน 
- ระดบัเครือข่าย 

 

 
แนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท านา 
   1. การแสวงหาความรู้ สามารถสรุปแนวทางส่งเสริมการแสวงหาความรู้ของเกษตรกร
ท านา ไดด้งัต่อไปน้ี  
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     1.1 ก าหนดความตอ้งการความรู้ กลุ่มเกษตรกรควรก าหนดความรู้ท่ีกลุ่มตอ้งการ
ร่วมกนั เช่น การประชุมกลุ่มเพื่อก าหนดความรู้ท่ีตอ้งการร่วมกนั   

     1.2 ก าหนดวธีิการเรียนรู้ เกษตรกรควรก าหนดวธีิการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เป็นตน้ 

     1.3 การส่งเสริมแหล่งความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร ดงัน้ีคือ 
           1.3.1 แหล่งความรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้น ส่งเสริมใ หมี้ปราชญช์าวบา้นประจ า

ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นภูมิปัญญาพื้นบา้น เช่น การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ และการศึกษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นตน้   

           1.3.2 แหล่งความรู้สมยัใหม่ ส่งเสริมใหมี้แหล่งความรู้สมยัใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท านา เช่น ศูนยข์า้วชุม ชน และจดัใหมี้ส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ แผน่พบั โปสเตอร์ 
นอกจากน้ียงัรวมถึงส่ือบุคคล ไดแ้ก่ พอ่แม่ หวัหนา้กลุ่ม หมอดิน ปราชญช์าวบา้น เจา้หนา้ท่ี
ส านกังานเกษตรกรประจ าทอ้งถ่ิน จะตอ้งท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาแก่เกษตรกรดว้ย 
   2. การจดัเก็บความรู้ สามารถสรุปแนวทางส่งเสริมการจดัเก็บความรู้ของเกษตรกรท า
นา ไดด้งัต่อไปน้ี          
    2.1 การจดัเก็บความรู้ฝัง ลึก  ควรด าเนินการคือ การถอดบทเรียน เน่ืองจาก
เกษตรกรยงัมีขอ้ดอ้ยเร่ืองการจดบนัทึก ดงันั้นหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัเวทีใหเ้กษตรกร
ไดเ้ล่าถึงความรู้และประส บการณ์ต่างๆ ของตนเอง แลว้หน่วยงานดงักล่าวท าหนา้ท่ีจดบนัทึก 
ต่อจากนั้นอาจจดัท าเป็นหนงัสือ หรือเอกสารรูปแบบอ่ืน แลว้มอบเอกสารนั้นใหก้ลุ่มเกษตรกร ซ่ึง
เป็นการป้องกนัการสูญหายของความรู้    
    2.2 การจดัเก็บความรู้ชดัแจง้ ควรด าเนินการดงัน้ี   
           2.2.1 เคร่ืองมือการจดัเก็บ เกษตรกรควรจดัท าเคร่ืองมือส าหรับจดัเก็บความรู้ 
เช่น เอกสาร และซีดีรอม 
                     2.2.2 สถานท่ีจดัเก็บ จดัใหมี้สถานท่ีจดัเก็บเอกสารต่างๆ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้ง
กบัการท านา เช่น โรคขา้วและการป้องกนัรักษา ปุ๋ย สารเคมี สารอินทรีย ์โด ยอาจจดัเก็บไวท่ี้ท่ีท า
การกลุ่ม หรือศูนยเ์รียนรู้ของชุมชน   
          2.2.3 จดัท าระบบการจดัเก็บ เกษตรกรควรจดัท าระบบการจดัเก็บเอกสาร
ต่างๆเป็นหมวดหมู่ ไดแ้ก่ หมวดหมู่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานกลุ่ม อาจจดัเก็บไวท่ี้ผูน้  ากลุ่ม และ
หมวดหมู่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้การท านา อาจจดัเก็บไวใ้นชั้นเอกสารเพื่อใหส้มาชิกกลุ่มสามารถเขา้
ไปคน้ควา้หาความรู้ไดโ้ดยสะดวก  
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          2.2.4 ผูรั้บผดิชอบในการจดัเก็บ เกษตรกรควรก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ในการจดัเก็บเอกสาร เช่น หวัหนา้กลุ่ม การหมุนเวยีนหนา้ท่ี หรือสมาชิกทุกคนรับผดิชอบร่วมกนั      
    3. การสร้างความรู้ สามารถสรุปแนวทางส่งเสริมการสร้างความรู้ของเกษตรกรท านา 
ไดด้งัต่อไปน้ี   
   3.1 การร้ือฟ้ืนภูมิปัญญาพื้นบา้น ภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ีมีประโยชน์ต่อการท านา  
เกษตรกรควรร้ือฟ้ืนน ากลบัมาใชใ้หม่ ส่วนภูมิปัญญาพื้นบา้นท่ียงัคงใชอ้ยูก่็ใหใ้ ชต่้อไปหรือ
ถ่ายทอดใหค้นรุ่นหลงั ทั้งน้ีเพื่อเป็นการอนุรักษภ์ูมิปัญญาพื้นบา้นไปในตวัดว้ย เช่น ภูมิปัญญา
การศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยสามารถศึกษาไดจ้ากมูลไส้เดือน ถา้มูลไส้เดือนยิง่สูงยิง่ดี 
เพราะหมายถึงดินบริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์ น ้าใตดิ้นมีมาก การพยากรณ์ภู มิอากาศ เช่น พยากรณ์จาก
ประเพณีบุญบั้งไฟ การพยากรณ์จากเลือดปลาช่อนหนา้หนาว การพยากรณ์จากการข้ึนกินเปลือก
ตน้ไมข้องปลวก นอกจากน้ีภูมิปัญญาการลงแขกด านาและการลงแขกเก่ียวขา้ว  เป็นภูมิปัญญา
พื้นบา้นท่ีสามารถน ากลบัมาใชเ้พื่อช่วยเร่ืองการลดตน้ทุนการท านาไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยเฉพาะค่าจา้ง
เก่ียวขา้วซ่ึงปัจจุบนัค่อนขา้งแพง โดยใหส้มาชิกหมุนเวยีนไปเก่ียวขา้วใหส้มาชิกคนอ่ืนๆ 1 วนั  
และสมาชิกกลุ่มห่อขา้วไปกินดว้ยกนั ส่วนเจา้ภาพซ่ึงเป็นเจา้ของนาก็ท าอาหารเพิ่มเติมบา้งตาม
ความเหมาะสม    
   3.2 การสร้างความรู้ดว้ยตวัเอง เกษตรกรควรสร้ างความรู้ดว้ยเองภายในแปลงนา
ของตนเอง เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีนาตนเองและความรู้ความสามารถของตนเอง 
โดยการทดลองปฏิบติัดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การหาวธีิการหวา่นกลา้เพื่อใหต้น้กลา้ถอนไดง่้าย การ
เปรียบเทียบวธีิการท านาแบบต่างๆ เช่น การหวา่น การโรยเป็นแถว เป็นตน้    
            3.3 การสร้างความรู้แบบเป็นกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรควรร่วมมือกนัสร้างความรู้ดว้ยกนั
เป็นกลุ่ม เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ท่ีเหมาะสมกบัชุมชน นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยกนัแกไ้ขปัญหา และสร้าง
ความสามคัคีในกลุ่มดว้ย 
   3.4 การสร้างความรู้แบบเป็นเครือข่ าย เกษตรกรควรร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีอยู่
ใกลเ้คียง เพื่อสร้างความรู้ดว้ยกนั ซ่ึงเป็นการน าความรู้หรือจุดแขง็ของแต่ละภาคส่วนมาร่วมกนั  
 4. การประเมินความรู้ สามารถสรุปแนวทางการส่งเสริมการประเมินความรู้ ไดด้งัน้ี    
   4.1 เกษตรกรควรประเมินก่อนการใชค้วามรู้ เพื่อเป็นการประเมินความเส่ียง ความ
เหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีนา และศกัยภาพของตนเอง 
              4.2 เกษตรกรควรประเมินระหวา่งการใชค้วามรู้ เพื่อใหท้ราบผลท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
การใชค้วามรู้นั้น  
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    4.3 เกษตรกรควรประเมินหลงัการใชค้วามรู้ เพื่อใหท้ราบผลการใชค้วามรู้ท่ี ผา่น
มาทั้งหมด ซ่ึงอาจโดยการเปรียบเทียบผลผลิต ระยะเวลาด าเนินการ  ตน้ทุน และการเปรียบเทียบ
ระหวา่งความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม  

 5. การใชค้วามรู้ สามารถสรุปแนวทางส่งเสริมการใชค้วามรู้ของเกษตรกรท านา ได้
ดงัต่อไปน้ี   
   5.1 ควรใชภู้มิปัญญาพื้นบา้น ภูมิปัญญาพื้นบ้ านท่ียงัคงมีประโยชน์ควรไดรั้บการ
น ามาใช ้ทั้งน้ีเพื่อการลดตน้ทุนการผลิต การวางแผน การเตรียมตวัเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
เช่น ภาวะฝนแลง้ นอกจากน้ียงัเป็นการอนุรักษแ์ละสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมดว้ย  
   5.2 ควรใชค้วามรู้สมยัใหม่ เกษตรกรควรใชค้วามรู้สมยัใหม่  เพราะความรู้
สมยัใหม่บางอยา่งไดผ้า่นการศึกษาวจิยัโดยนกัวจิยั ซ่ึงสามารถเช่ือถือได ้
  5.3 ควรประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาพื้นบา้นผสมผสานกบัความรู้สมยัใหม่ เพื่อใหไ้ดชุ้ด
ความรู้ท่ีเหมาะสมกบัสภาพของเกษตรกร    
                     6. การแลกเปล่ียนความรู้ สามารถสรุปแน วทางส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ของ
เกษตรกรท านา ไดด้งัต่อไปน้ี     
           6.1 การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว เปิดโอกาสใหส้มาชิกในครอบครัวได้
เรียนรู้หรือรับความรู้ใหม่ๆ เช่น การฝึกอบรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั เม่ือคน
หน่ึงในครอบครัวไดรั้บความรู้มา ควรบอกเล่าใหค้นในครอบครัวไดรั้บรู้  
           6.2 การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม ควรมีการประชุมกลุ่มเดือนละ 1 คร้ัง 
           6.3 การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน ควรเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนท่ีไม่ใช่
สมาชิกกลุ่มมีโอกาสไดแ้ลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มเกษตรกร  อาจทั้งแบบการประชุมท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ  
    6.4 การแลกเปล่ียนความรู้ระ ดบัเครือข่าย เกษตรกรควรไปศึกษาดูงานยงัแหล่ง
ความรู้ในพื้นท่ีอ่ืนๆ อยา่งนอ้ยปีละ 3 คร้ัง เพื่อไปแลกเปล่ียนความรู้กบันกัวชิาการ และเกษตรกร
กลุ่มอ่ืนๆ  นอกจากน้ีควรไปศึกษาดูงานยงัพื้ นท่ีท่ีมีสภาพใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นอยูข่อง
เกษตรกรดว้ย เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถน าความรู้นั้นกลบัมาใชไ้ด ้เช่น การศึกษาดูงานแปลงนาท่ี
ประสบความส าเร็จและท าเองภายในครอบครัว ไม่ใช่ไปศึกษาดูงานในแปลงนาขนาดใหญ่ มี
เคร่ืองมือการเกษตรท่ีทนัสมยั มีคนงานเป็นจ านวนมาก แบ บน้ีจะไม่เกิดประโยชน์เพราะเกษตรกร
ไม่สามารถท าตามได ้เพราะตอ้งลงทุนสูง 
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แนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพารา 
   1. การแสวงหาความรู้ สามารถสรุปแนวทางส่งเสริมการแสวงหาความรู้ของเกษตรกร
ท าสวนยางพารา ดงัน้ี    

     1.1 การก าหนดความตอ้งการความรู้ กลุ่มเกษตรกรตอ้งก าหนดความรู้ท่ีกลุ่ม
ตอ้งการร่วมกนัวา่ตอ้งการความรู้เร่ืองใด เช่น การประชุมกลุ่ม   

     1.2 การสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ เจา้หนา้ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวน
ยาง ควรสร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ ใหก้บักลุ่มเกษตรกรท่ีตนเองรับผดิชอบดูแ ล อาจ
ดว้ยวธีิการน ากลุ่มเกษตรกรไปศึกษาดูงานสวนยางท่ีประสบความส าเร็จ 

   1.3 การส่งเสริม แหล่งความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกร โดย
ส่งเสริมใหมี้แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ 

      1.3.1 แหล่งความรู้ท่ีเป็นสถาบนั ส่งเสริมใหมี้แหล่งความรู้ต่างๆ เช่น ท่ี ท าการ
กลุ่มเกษตรกร จดัใหมี้ส่ือความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าสวนยางพารา ไดแ้ก่ หนงัสือ แผน่พบั 
โปสเตอร์ วดีิโอ เป็นตน้ 

      1.3.2 แหล่งความรู้ท่ีเป็นบุคคล ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่ม หมอยาง เจา้หนา้ท่ีส านกังาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางประจ าทอ้งถ่ิน              

           1.3.3 ก าหนดวธีิการเรียนรู้ เกษตรกรควรก าหนดวธีิการไดม้าซ่ึงความรู้ร่วมกนั 
เช่น การประชุม การศึกษาดูงาน และการใชโ้ทรศพัทส์อบถามขอ้มูล เป็นตน้ 
 2. การจดัเก็บความรู้  สามารถสรุปแนวทางส่งเสริมการจดัเก็บความรู้ของเกษตรกรท า
สวนยางพารา ไดด้งัต่อไปน้ี  
    2.1 จดัท าเคร่ืองมือในการจดัเก็บความรู้ เช่น  สมุดบนัทึก หนงัสือ คู่มือ และวดีิโอ 
เป็นตน้ เพื่อป้องกนัการหลงลืม การสูญหายของความรู้ และง่ายต่อการเขา้ถึงความรู้ 
   2.2 จดัระบบการจดัเก็บความรู้ เกษตรกรควรจดัระบบการจดัเก็บความรู้เป็น
หมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการ คน้หา ไดแ้ก่ หมวดหมู่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานกลุ่ม หมวดหมู่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความรู้การท าสวนยาง   
   2.3 สถานท่ีจดัเก็บความรู้ เอกสารท่ีใชส้ าหรับเผยแพร่ความรู้อาจเก็บไวใ้นท่ีท่ี
สมาชิกกลุ่มสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก เช่น ท่ีท าการกลุ่มเกษตรกร ตลาดจ าหน่ายยาง เป็นตน้  
   2.4 ผูรั้บผดิชอบในการจดัเก็บ เกษตรกรควรก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการ
จดัเก็บเอกสารใหช้ดัเจน อาจรับผดิชอบโดยหวัหนา้กลุ่ม หรือสมาชิกทุกคนร่วมกนั หรือ การ
หมุนเวยีนหนา้ท่ีกนัรับผดิชอบ 
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 3. การสร้างความรู้ สามารถสรุปแนวทางส่งเสริมการสร้างความรู้ของเกษตรกรท าสวน
ยางพารา ไดด้งัต่อไปน้ี  
      3.1 สร้างความรู้โดยการทดลอง เช่น การทดลองสูตรปุ๋ย โดยการแบ่งพื้นท่ีสวนยาง
ออกเป็น 2 ส่วน และใชปุ๋้ยสูตรต่างกนั แลว้ท าการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตน้ยาง ปริมาณ
น ้ายาง คุณภาพน ้ายาง เป็นตน้  
           3.2 สร้างความรู้โดยก ารเลียนแบบ เช่น การศึกษาดูงานจากสวนยางท่ีประสบ
ความส าเร็จ แลว้น าความรู้นั้นมาใชใ้นสวนยางของตนเองดว้ยการเลียนแบบ   
 4. การประเมินความรู้  สามารถสรุปแนวทางส่งเสริมการประเมินความรู้ของเกษตรกร
ท าสวนยางพารา ไดด้งัต่อไปน้ี  
   4.1 เกษตรกรควรประเมินก่อนการใชค้วามรู้ วา่มีความเหมาะสมต่อสภาพสวนยาง
ของตนเองหรือไม่ เช่น ความรู้เร่ืองปุ๋ยท่ีตวัแทนบริษทัมาน าจ าหน่าย ทั้งน้ีอาจประเมินโดยวธีิการ
สอบถามเพื่อนเกษตรกรสวนยางรายอ่ืนวา่เคยใชปุ๋้ยสูตรน้ีหรือไม่ หรือโทรศพัทส์อบถามเจา้หนา้ท่ี
ส านกังานกองทุนการท าสวนยาง  
   4.2 เกษตรกรควรประเมินระหวา่งการใชค้วามรู้ เพื่อใหท้ราบผลท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
การใชค้วามรู้นั้นวา่เป็นอยา่งไร  
    4.3 เกษตรกรควรประเมินหลงัการใชค้วามรู้ ความรู้ต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นสวนยาง
ของตน เกษตรกรควรประเมินหลงัการใชค้วามรู้นั้นวา่ผลผลิตท่ีไดเ้ป็นอยา่งไร คุม้ค่ากบัการลงทุน
หรือไม่    
 5. การใชค้วามรู้ สามารถสรุปแนวทางส่งเสริมการใชค้วามรู้ของเกษตรกรท าสวน
ยางพารา ไดด้งัต่อไปน้ี  
    5.1 การใชค้วามรู้ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง เกษตรกรรายใหม่ควรใชค้วามรู้ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีส านกังานกองทุนสงเคราะ ห์
การท าสวนยาง เน่ืองจากความรู้เร่ืองการท าสวนยางเป็นความรู้ใหม่ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ซ่ึงไม่มีการสร้างสรรคแ์ละสืบทอดจากบรรพบุรุษ นอกจากน้ีส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยางเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้เพราะไดมี้การศึกษาวจิยัเร่ืองยางพาราท่ีเหมาะสมกบัสภา พ
พื้นท่ีของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 5.2 การใชค้วามรู้ท่ีเป็นชุดความรู้เดียวกนักบัเกษตรกรท่ีมีสวนติดกนั เช่น สวน
ของตนไม่ไดว้เิคราะห์ค่าดิน ก็สามารถน าชุดความรู้ของเกษตรกรท่ีสวนติดกนัมาใชไ้ด ้เพราะโดย
ปกติดินท่ีอยูบ่ริเวณเดียวกนัมกัเป็นดินชุดเดียวกนั 
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             5.3 การใชค้วามรู้ท่ีผา่นการทดลองและประเมินผล เกษตรกรรายเก่าท่ีมีความ
เช่ียวชาญเร่ืองการท าสวนยางแลว้ เม่ือมีการทดลองและประเมินความรู้แลว้ หากผลการทดลอง
ไดผ้ลดี ก็สามารถน าความรู้นั้นมาใชก้บัสภาพสวนยางของตนเองได ้หากผลการทดลองไม่ไดผ้ลดีก็
ควรเลิกใชค้วามรู้นั้น     

 6. การแลกเปล่ียนความรู้ สามารถสรุปแนวทางส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ของ
เกษตรกรท าสวนยางพารา ไดด้งัต่อไปน้ี     
   6.1 การแลกเปล่ียนความรู้ ระดบัครอบครัว  เปิดโอกาสใหส้มาชิกในครอบครัวได้
เรียนรู้หรือรับความรู้ใหม่ๆ เช่น การฝึกอบรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดั เช่น การ
ฝึกอบรมการแปรรูปยางพารา หรือการท าบญัชีครัวเรือน อาจใหผู้ห้ญิงเขา้รับการฝึกอบรม การกรีด
ยางอาจใหผู้ช้ายเขา้รับการฝึกอบรม จากนั้นน าความรู้มาบอกเล่าใหค้นในครอบครัวไดเ้รียนรู้  
          6.2 การแลกเปล่ียนความรู้ ระดบักลุ่ม ควรมีการประชุมกลุ่ม เดือนละ 1 คร้ัง เพื่อ
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งสมาชิกดว้ยกนั วา่ใครประสบปัญหาอะไรบา้ง แลว้ตนเองสามารถแกไ้ข
ปัญหานั้นไดอ้ยา่งไร หรือถา้ไม่สามารถแกปั้ญหาได ้สมาชิกคนอ่ืนจะมีวธีิช่วยแกไ้ขปัญหาใหไ้ด้
หรือไม่   
   6.3 การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน กลุ่มเกษตรกรควรจดัใหมี้การประชุมร่วมกนั
กบัชุมชนอยา่งนอ้ยปีละ 5 คร้ัง เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้กบัชุมชน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการน าความรู้
ของกลุ่มเผยแพร่ต่อคนในชุมชน และน าความรู้ในชุมชนเขา้มาเผยแพร่ภายในกลุ่ม  
   6.4 การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัเครือข่าย กลุ่มเกษตรกรควรจดัใหส้ม าชิกกลุ่มไดไ้ป
ศึกษาดูงานนอกพื้นท่ีอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง และควรเป็นการศึกษาดูงานท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของ
เกษตรกรดว้ย เช่น การศึกษาดูงานการท าสวนยางท่ีภาคใต ้ 
 จากแนวทางส่งเสริม การจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท านาและกลุ่มเกษตรกรท า
สวนยางพารา พบวา่แนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้นั้นมี 2 ปัจจยัคือ ปัจจยัภายในกลุ่มเกษตรกร 
ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ส่วนอีกปัจจยัหน่ึงคือ ปัจจยัภายนอกกลุ่ม คือ หน่วยงานราชการ 
ไดแ้ก่ ส านกังานทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ส านกังานการเกษตร ซ่ึงแนวทางส่งเสริมการจดัการ
ความรู้มีทั้งส่วนท่ีมีลกัษณะเฉพาะและส่วนท่ีคลา้ยกนั โดยสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 12 การเปรียบเทียบแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร 
 
แนวทางส่งเสริมการ

จัดการความรู้ 
แนวทางเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรท านา 

แนวทางทีค่ล้ายกนั แนวทางเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรท า
สวนยางพารา 

การแสวงหาความรู้ - การส่งเสริมใหมี้ 
   แหล่งภูมิปัญญา 
   พื้นบา้น  เช่น  
   ปราชญช์าวบา้น  
- การส่งเสริมใหมี้ 
   แหล่งความรู้สมยั 
   ใหม่ เช่น หวัหนา้ 
   กลุ่ม หมอดิน หมอ 
   ขา้ว เจา้หนา้ท่ี 
   ส่งเสริมการเกษตร 
   และส่ือต่างๆ  

- ก าหนดความตอ้งการ 
   ความรู้ 
- ก าหนดวธีิการเรียนรู้ 

- การสร้างแรงจูงใจ 
   การเรียนรู้ 
- การส่งเสริมใหมี้ 
   แหล่งความรู้ต่างๆ  
   ทั้งแหล่งความรู้ท่ี 
   เป็นบุคคลและ 
   สถาบนั ไดแ้ก่  
   หวัหนา้กลุ่ม หมอ 
   ยาง ส านกังาน 
   กองทุนสงเคราะห์ 
   การท าสวนยาง         

การจัดเกบ็ความรู้ - การจดัเก็บความรู้ฝัง 
   ลึก โดยการ 
   ถอดบทเรียน 

- การจดัเก็บความรู้ 
  ชดัแจง้ โดยการจดัท า 
   เคร่ืองมือการจดัเก็บ 
   สถานท่ีจดัเก็บ การ 
   จดัท าระบบจดัเก็บ  
   และการก าหนด 
   ผูรั้บผดิชอบในการ 
   จดัเก็บ 

 

การสร้างความรู้ - การร้ือฟ้ืนภูมิปัญญา 
  พื้นบา้น 
- การสร้างความรู้ดว้ย 
  ตวัเอง กลุ่ม และ 
  เครือข่าย 

 - สร้างความรู้โดย 
   การทดลอง 
- ควรสร้างความรู้ 
  โดยการเลียนแบบ 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 
แนวทางส่งเสริมการ

จัดการความรู้ 
แนวทางเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรท านา 

แนวทางทีค่ล้ายกนั แนวทางเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรท า
สวนยางพารา 

การใช้ความรู้ - ควรใชภู้มิปัญญา 
   พื้นบา้น 
- ควรประยกุตใ์ช ้
   ภูมิปัญญาพื้นบา้น 
   ผสมผสานความรู้ 
  สมยัใหม่ 

ควรใชค้วามรู้
สมยัใหม ่

- เกษตรกรรายใหม่  
   ควรใชค้วามรู้ 
   ภายใตค้  าแนะน า  
   ของส านกังาน 
   กองทุนสงเคราะห์ 
   การท าสวนยาง  
   และใชค้วามรู้โดย 
   การเลียนแบบจาก 
   เกษตรกรท่ีสวน 
   ยางอยูใ่กลก้นั  
- เกษตรกรรายเก่า  
   ควรใชค้วามรู้ท่ี 
   ตนเองสร้างข้ึน 

การประเมินความรู้  - ควรประเมินก่อนใช้ 
   ความรู้ 
- ควรประเมินระหวา่ง 
   ใชค้วามรู้ 
- ควรประเมินหลงัใช้ 
   ความรู้ 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 
แนวทางส่งเสริมการ

จัดการความรู้ 
แนวทางเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรท านา 

แนวทางทีค่ล้ายกนั แนวทางเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรท า
สวนยางพารา 

การแลกเปลีย่น
ความรู้ 

- ระดบัชุมชน ควรเปิด 
   โอกาสใหค้นใน 
   ชุมชนมีโอกาสได ้
   แลกเปล่ียนความรู้ 
   กบักลุ่มเกษตรกร  
- ระดบัเครือข่าย ควรมี 
   การศึกษาดูงานอยา่ง 
   นอ้ยปีละ 3 คร้ัง 

- ระดบัครอบครัว เปิด 
   โอกาสใหส้มาชิกใน 
   ครอบครัวไดรั้บ 
   ความรู้ใหม่ๆ ท่ี 
   สอดคลอ้งกบัความ 
   สนใจ เช่น การ 
   ฝึกอบรม แลว้น ามา 
   บอกเล่าคนใน 
   ครอบครัว 
- ระดบักลุ่ม ควรมีการ 
   ประชุมกลุ่มทุกเดือน 

- ระดบัชุมชน ควร 
   ประชุมร่วมกบั 
   ชุมชนปีละ 5 คร้ัง  
- ระดบัเครือข่าย ควร 
   มีการศึกษาดูงาน 
   อยา่งนอ้ยปีละ 2  
   คร้ัง 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

 
        จากผลการวจิยัมีประเด็นท่ีจะน ามาอภิปรายผล ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั  ดงั

รายละเอียดต่อไปน้ี     
 
สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท านา   
                      1. การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการท านาของเกษตรกรนั้น 
สามารถแบ่งออกไดต้ามประเภทของความรู้คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบา้น  เป็นความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
การท านา แหล่งความรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้น เช่น พอ่แ ม่  ปู่ ยา่ ตายาย ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ 
วธีิการเรียนรู้ เช่น การซึมซบั การเลียนแบบ การสอน การสาธิตหรือการท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง และ
การบอกเล่า เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั สุจินต ์สิมารักษ ์ และคณะ  (2549: 146) ความรู้ของชาวบา้นมกั
เป็นส่ิงท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาโดยไม่ตั้งใจสอน แต่ไดรู้้ ไดเ้ห็น ไดส้ัมผสั แลว้ท าตามกนัมา เป็นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ซ่ึงเป็นวธีิการปรับเปล่ียน
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ความรู้แบบ Tacit  to  Tacit  ซ่ึงผูเ้รียนรู้ตอ้งเขา้ไปอยูใ่นบรรยากาศและเง่ือนไขท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ท่ี
จะท าให้ ประสบการณ์นั้นประทบัฝังตรึงเขา้ไปในจิตใจของผูเ้รียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ี
ปราศจากการใชภ้าษา แต่เป็นการเรียนรู้ผา่นการสังเกต การ เลียนแบบ และ การ ฝึกปฏิบติั   
อุทยัวรรณ  ภู่เทศ  (2551: 93) การเรียนรู้ของคนในชุมชนเป็นการเรียนรู้ตามธรรมชาติโดยมี
สาระส าคญัไม่วา่จะเป็นการเรียนรู้เพื่อใหรู้้  เพื่อท า เพื่อเป็น และสุดทา้ยคือการเรียนรู้เพื่ออยูร่่วมกนั  
ซ่ึงสาระส าคญัของการเรียนรู้เกิดจากการลงมือปฏิบติัจริงและสัมพนัธ์กบัส่ิงรอบตวัทั้งท่ีมีชีวติ   
และไม่มีชีวติ รวมถึงการไม่แยกส่วนการเรียนรู้ออกเป็นเร่ืองๆ ท่ีชดัเจน  จะเห็นไดว้า่การเกษตร
เพียงเร่ืองเดียวมีความสัมพนัธ์กนัทั้งเร่ืองของสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา ส่ิงแวดลอ้ม  ท าใหเ้กิดการซึม
ซบัความรู้จากความเป็นจริงท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติอยูต่ลอดเวลา  และความรู้ท่ีไดรั้บ      
ก็ถูกสร้างเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในเวลาแล ะสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั  ผอ่งศรี     
เสาเกลียว (2552: 31-32) พบวา่ การถ่ายทอดความรู้ในเครือญาติหรือบรรพบุรุษ จะเป็นการถ่ายทอด
และเรียนรู้ในลกัษณะการถ่ายทอดจากพอ่สู่ลูก พอ่สอนลูกเขย  ปู่ สอนหลาน ซ่ึงเกิดจากการไดเ้ห็น 
ไดส้ัมผสัจากการท างานของครอบครัวเป็นประจ า กา รถูกใชใ้หท้  างาน หยบิของให ้ท าใหเ้ร่ิมเกิด
การเรียนรู้ หลงัจากนั้นพอ่หรือปู่ หรือตาจะฝึกใหช่้วยงานอยา่งง่ายตามความสามารถ โดยใหฝึ้กหดั
ท าแต่ละอยา่งใหมี้ความช านาญ  อญัชลี ยิม้สมบูรณ์ (2554: 94-95) พบวา่ เกษตรกรมีการแสวงหา
ความรู้ดา้นการท าเกษตรอินทรีย์  โดยการสอบถามผูรู้้หรือผูมี้ประสบการณ์โดยตรงเก่ียวกบัการท า
เกษตรอินทรีย์  การสังเกตการณ์ของการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายอ่ืนแลว้น ามาปรับใช ้ 2) 
ความรู้สมยัใหม่  เป็นความรู้ทางวชิาการสมยัใหม่ในเร่ืองต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท านา เช่น 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าน ้าหมกัชีว ภาพ โดยมีแหล่งความรู้ คือ แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม 
ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่ม หมอดิน สมาชิกกลุ่ม ส่ือต่างๆ วธีิการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น 
การประชุม การพบปะพดูคุย การบอกเล่า การสาธิต แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม ไดแ้ก่ ส านกังาน
เกษตรในทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมสห กรณ์  มหาวทิยาลยัท่ีอยูใ่กลชุ้มชน เครือข่ายเกษตรกรท่ีประสบ
ผลส าเร็จ วธีิการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เป็นตน้ 
สอดคลอ้งกบั ชลกานดาร์ นาคทิม (2551: 111) พบวา่ เกษตรกรแสวงหาความรู้โดยใชว้ธีิการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนความรู้ โดยไปในหลายพื้นท่ีท่ีประสบผลส าเร็จในการ
ปฏิบติัมาก่อน  พิชิตชยั แพง่ศรีสาร (2552: 93) พบวา่ เกษตรกรแสวงหาความรู้ดว้ยการฝึกอบรม  
จากหน่วยงานของภาครัฐ และการศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีประสบความส าเร็จ การสอบถาม
จากผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ การศึกษาเอกสารหนงัสือต่างๆ วทิย ุโทรทศัน์ เป็นตน้    
    2. การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้สามารถแบ่งออกไดคื้อ 1) การจดจ า เป็นการ
จดัเก็บความรู้ในตวับุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้เก่ียวกบักระบวนการท านาในขั้นตอนต่างๆ  ทั้งน้ี
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อาจเป็นเพราะเกษตรกรในสมยัก่อนยงัอ่านไม่ออกเขีย นไม่ได ้การเรียนรู้จึงเรียนรู้ผา่นวธีิการบอก
เล่า แลว้จดจ าไวใ้นตวับุคคล อาจท าใหเ้กษตรกรมีความเคยชินกบัการเรียนรู้โดยวธีิการบอกเล่า 
และถ่ายทอดความรู้โดยวธีิบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น ซ่ึง สุจินต ์สิมารักษ ์และคณะ (2549: 156) กล่าววา่
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization : Tacit  to Tacit)  เป็นการถ่ายทอดแบบไม่ไดต้ั้งใจ   
แต่ไดรู้้  ไดเ้ห็น ไดย้นิ ไดส้ัมผสั  แลว้ ซึมซบัเอาความรู้เหล่านั้นไวใ้นตวัเอง แลว้ใชว้ธีิการเดียวกนั
ถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป อุทยัวรรณ  ภู่เทศ  (2551: 93) ความรู้ของชุมชนนั้นมิไดมี้การจดัเก็บ    
เป็นหมวดหมู่หรือแมแ้ต่การตราไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  แต่จะถูกฝังลึกอยูใ่นตวับุคคล  (Tacit 
Knowledge) หรือไม่ก็สะทอ้นตามเคร่ืองมือเคร่ืองใชห้รือสัญลกัษณ์ต่างๆ  ดงันั้น จึงจะเห็นไดว้า่
เกษตรกรทุกคนจะมีความรู้ในการท านานบัตั้งแต่การผลิต  การดูแลรักษา  และการเก็บเก่ียว  ส่วน   
เกสร อ่อนค า และคณะ (2550: 114) พบวา่ กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน มีการจดัเก็บ
ความรู้ในลกัษณะการจดจ าเป็นส่วนใหญ่ ไม่เนน้การจดบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร อาจเพราะ
สมาชิกส่วนใหญ่มีวถีิชีวติท่ีผกูพนัอยูก่บัการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นอาชีพท่ีมี ลกัษณะ  
ท่ีเนน้ทกัษะการปฏิบติัมากกวา่ทกัษะการเขียนและการจดบนัทึก และอญัชลี ยิม้สมบูรณ์ (2554: 
122) พบวา่ เกษตรกรจะใชก้ารจ ามากกวา่การจดบนัทึก  เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ห้
ความส าคญักบัการจดบนัทึกความรู้แต่จะอาศยัการจ าและประสบการณ์ในการท าเกษตรอินทรีย์    
ท าใหเ้กิดความช านาญในการปฏิบติั  จึงไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองของการจดบนัทึก  2) การจด
บนัทึก คือการจดัเก็บขอ้มูลในสมุดบนัทึก ส่วนใหญ่เป็นการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการกลุ่ม ไดแ้ก่ สมุดทะเบียนสมาชิก ซ่ึงบนัทึกรายละเอียดต่างๆ ของสมาชิก ทั้งช่ื อ-สกุล 
จ านวนการถือหุน้ การกูย้มืเงินทุน เป็นตน้ สมุดบนัทึกการประชุม ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรใชใ้นการจด
บนัทึกขอ้มูลการประชุมต่างๆ  ไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งเร่ืองแจง้ใหท้ราบ มติท่ีประชุม  เป็นตน้ ธงชยั  
พาบุ (2552: 233) พบวา่ การจดัการความรู้ของกลุ่มอาชีพสตรีทอผา้ไหมแพรวา บา้นโพน จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ ยงัไม่มีการจดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ ความรู้ของกลุ่มส่วนมากเป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวั
บุคคล  และองคค์วามรู้เก่ียวกบัการก าหนดผลิตภณัฑข์องกลุ่มบนัทึกเอาไวใ้นสมุดรายงานการ
ประชุมเท่านั้น การจดัเก็บความรู้ท่ีจดัท าเป็นเอกสารหรือหนงัสือท่ีจั ดท าเป็นของกลุ่มยงัไม่มี   
ฉลาด จนัทรสมบติั  (2550: 262) พบวา่ การจดัเก็บความรู้ขององคก์รชุมชนส่วนใหญ่มีการจดัเก็บ
ความรู้ในส่ือบุคคล  ส่วนส่ือเอกสารทัว่ไปและส่ิงพิมพพ์อมีอยูบ่า้ง  แต่ยงัไม่มีการน าคอมพิวเตอร์  
มาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล สมหวงั  โพธิราช (2556: สัมภาษณ์) กล่าววา่ เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่    
จดบนัทึกเป็น ลายลกัษณ์อกัษร แต่จะจดจ าไวใ้นตวับุคคลมากกวา่ ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจึง
ควรจดัเวทีใหเ้กษตรกรท่ีประสบความส าเร็จไดเ้ล่าถึงความรู้และประสบการณ์ของตน แลว้ให้
หน่วยงานดงักล่าวท าการบนัทึกและจดัท าเอกสารเก่ียวกบัค วามรู้ของเกษตรกร แลว้มอบคืนให้
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เกษตรกรอีกทีหน่ึง  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั สงกรานต ์ชิระบุตร (2556: สัมภาษณ์ ) กล่าววา่ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ใชว้ธีิจดจ ามากกวา่การจดบนัทึก 
     3. การสร้างความรู้ การสร้างความรู้ของเกษตรกรเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์  
ความรู้เดิม และการสังเกต ผสมผสานกนัเพื่อเป็นฐานคิดในการสร้างความรู้ใหม่ จากนั้นจึงทดลอง
ปฏิบติั ลองผดิลองถูก ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต เพื่อใหเ้กิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการ
ท านา  และลดตน้ทุนการผลิต  เช่น การท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้ว โดยเกษตรกรสังเกตตน้ขา้วท่ี
ควายกดักินล า ตน้ ขา้วตน้นั้นจะแตกกอใหญ่กวา่ตน้อ่ืน เกษตรกรจึงทดลองตดัตน้ขา้วประมาณ      
1 งาน แลว้พบวา่ขา้วแตกกอไดดี้  รวงใหญ่ และวชัพืชมีนอ้ย เกษตรกรจึงหนัมาท านาหวา่นแบบ  
ตดัตน้ขา้ว สอดคลอ้งกบั สุจินต ์สิมารักษ ์และคณะ (2549: 143) พบวา่ความรู้ของชาวบา้นเร่ิมตน้
จากการปฏิ บติั แลว้จึงน าไปสู่การสรุปเป็นความคิดเห็น  เกสร อ่อนค า และคณะ (2550: 113)    
พบวา่ เกษตรกรสร้างความรู้โดยการทดลองท าแปลงสาธิตเพื่อทดลองการใชปุ๋้ยในอตัราส่วนท่ี
แตกต่างกนัเพื่อเพิ่มผลผลิตขา้ว แบ่งหนา้ท่ีตรวจแปลงและบนัทึกผลความกา้วหนา้ของการท าแปลง  
เม่ือเก็บเก่ี ยวผลผลิตก็ท าการเปรียบเทียบผลการทดลอง สรุปผลและน าผลท่ีไดม้าประยกุตใ์ชก้บั
กลุ่มของตนเอง  กล่าวโดยสรุปกลุ่มเกษตรกรสร้างความรู้โดยการทดลอง รวบรวมขอ้มูล และ
สรุปผล พรรณภทัร ใจเอ้ือ (2552:  120) พบวา่การสร้างความรู้ใหม่ของเครือข่ายโรงเรียนชาวนา  ใช้
การพฒันาต่อยอด ความรู้จากการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้การท างาน  เช่น  มูลนิธิขา้วขวญั    
แหล่งเรียนรู้ภาวะผูน้ า  การพฒันาชุมชน  จากการศึกษาดูงาน  การเขา้รับการฝึกอบรม  เช่น การ
ฝึกอบรมภาวะผูน้ าจากมูลนิธิพลตรี  จ าลอง  ศรีเมือง  การศึกษาดูงานแผนแม่บทชุมชนท่ีไมเ้รียง  
นครศรีธรรมราช  เป็นตน้ จนกระทัง่เกิดภาพของการพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ๆ  อาทิ  การต่อ
เช้ือจุลินทรียจ์ากราเขียว  ราขาว  โดยใชดิ้นจากพื้นท่ีกลุ่มโรงเรียนชาวนา  การศึกษาการผลิตหวั
เช้ือจุลินทรียจ์ากวตัถุดิบในพื้นท่ี เป็นตน้  อารมณ์ แกว้ศรีสุข (2554: 38) เกษตรกรสร้างความรู้โดย
การพฒันาความ รู้เดิมท่ีมีอยู ่ดว้ยการปรับเปล่ียนขบวนการผลิตบา้งเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จ  อีก
ส่วนหน่ึงสร้างความรู้จากการไดรั้บการฝึกอบรมจากผูท่ี้มีความเช่ียวชาญและการศึกษาดูงานของ
สมาชิกกลุ่ม  ภทัรินทร์ เขม้แขง็ (2553: 68) เกษตรกรสร้างความรู้โดยการทดลองปฏิบติัร่วมกนัท่ี
ศาลาประชาคมหมู่บา้น เป็นการลองผดิลองถูกร่วมกนั จะไดป้รับหรือประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัพื้นท่ี  
หลงัจากทดลองท าร่วมกนัแลว้ก็จะพดูคุยแลกเปล่ียนกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนในการทดลอง  
แต่ละคร้ัง เกริกไกร แกว้ลว้น และกิติรัตน์ สีหบณัฑ ์ (2550: 75) เกษตรกรจงัหวดัอ านาจเจ ริญได้
พฒันาองคค์วามรู้ท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ ด าเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส าคญัใน 4 รูปแบบ 
คือ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรูปการลดรายจ่าย กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของการเพิ่ม
รายได ้ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรูปการออม และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรูปการอนุรักษ์
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ป่าและการใชป้ระโยชน์จากป่าเพื่อการด ารงชีวติของชุมชน  นอกจากน้ี  เนาวรัตน์ พลายนอ้ย   
(2552:  301) กล่าววา่ การสร้างความรู้ของเกษตรกรท านาเกิดข้ึนโดยผา่นการปฏิบติัและ
ประสบการณ์ตรงในขั้นตอนต่างๆ ของการพฒันา ไม่วา่จะเป็นความรู้ในการเลือกผนืนา  การเตรียม
ดิน การตกกลา้ การเตรียมพนัธ์ุขา้ว การปักด า การรักษาระดบัน ้า การเก็บเก่ียว และพิธีกรรมต่างๆ 
     4. การใชค้วามรู้ เกษตรกรใชค้วามรู้ใน 3 รูปแบบ ซ่ึงการใชค้วามรู้แต่ละแบบนั้น
ข้ึนอยูก่บัแต่ละขั้นตอนของการท านาดว้ย  ดงัน้ี 1) การใชภู้มิปัญญาพื้นบา้น เป็นความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกบัการท านาซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  เช่น การถอนกลา้
ดว้ยมือ การปักด าแบบสลบัตน้ การมดัฟ่อนขา้ว 2) การใชค้วามรู้สมยัใหม่ เกษตรกรไดมี้การน า
ความรู้สมยัใหม่เขา้มาช่วยในกระบวนการท านาและการบริหารจดัการกลุ่ม ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มผล ผลิต  
ลดระยะเวลา หรือขั้นตอนการท านาใหมี้ความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน เช่น การใชป้รัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใชต้าข่ายไนล่อนแทนการท าลานแบบเดิม การใชร้ถอีแตก๊ขนขา้วข้ึนลานแทนการหาบ 
3) การผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบา้นกบัความรู้สมยัใหม่  ถึงแมเ้กษตรกรจะน าเทคโนโลยสีมยัใหม่
ต่างๆ เขา้มาช่วยในการท านา แต่บางอยา่งก็ตอ้งอาศยัภูมิปัญญาพื้นบา้นเขา้มาผสมผสาน เป็นการ
เก้ือหนุนกนัและกนัอยา่งลงตวั เช่น การท าลานโดยใชต้าข่ายไนลอน แต่ยงัคงใชภู้มิปัญญาพื้นบา้น
ร่วมดว้ย นัน่คือการเลือกแปลงนาส าหรับท าลานคือ เลือกแปลงนาท่ีเป็นท่ีราบแหง้ เพื่อไม่ ใหข้า้ว
ช้ืนและข้ึนรา เป็นตน้ ซ่ึงไพโรจน์ ชลารักษ ์ (2551: 57) กล่าววา่การผสมผสานความรู้ (Knowledge 
Integration) เม่ือตอ้งใชค้วามรู้หลายดา้นหลายเร่ือง  มีความมากนอ้ยหรือลึกซ้ึงในแต่ละดา้นแต่ละ
เร่ืองต่างกนั หลงัจากพิจารณาเลือกสรรแลว้ก็ตอ้งน ามาใชร่้วมกนัอยา่งมี ความเหมาะสมลงตวั
สอดคลอ้ง หรือไปดว้ยกนัไดมิ้ใหข้ดัแยง้กนั  ความพอดีของการผสมผสานความรู้มาใชจ้ะแสดงผล
ท่ีความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จในการแกปั้ญหานัน่เอง สอดคลอ้งกบัพิชิตชยั แพง่ศรีสาร (2552: 94) 
การใชค้วามรู้ เกษตรกรน าความรู้ท่ีไดม้าจากการแสวงหาความรู้มาพฒันาปรั บปรุงเพิ่มเติม 
ผสมผสานกบัความรู้เดิม จนพฒันาเป็นความรู้ใหม่ของกลุ่ม และเกษตรกรมีการประยกุตใ์ชค้วามรู้
ใหม่ท่ีไดรั้บมาบางส่วน โดยการแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหน่ึงท าเกษตรแบบดั้งเดิมท่ีตน
เคยท ามา เพราะกลวัผลผลิตตกต ่า โดยเป็นการทดลองท าดูก่อนถา้ไดผ้ลดีถึง จะเปล่ียนไปท าตาม
ระบบความรู้ใหม่ ส่วนพื้นท่ีอีกส่วนหน่ึงท าเกษตรตามความรู้ท่ีไดรั้บมาใหม่   

 5. การประเมินความรู้ ความรู้ท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมินความรู้
ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใชค้วามรู้ โดยเกษตรกรจะวเิคราะห์หรือประเมินวา่ความรู้นั้ น
เหมาะสมกบัสภาพไร่นาของตนหรือชุมชนหรือไม่ ถา้ประเมินแลว้วา่ไม่เหมาะสม และยงัตอ้งเพิ่ม
งบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใชค้วามรู้นั้น ภทัรินทร์ เขม้แขง็ (2553: 80) การประเมิน
ความรู้ โดยความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ทั้งค  าบอกกล่าวของวทิยากร เอกสาร  ต าราต่างๆ จ ะเอามา
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ทบทวนดูวา่ความรู้ใดท่ีสอดคลอ้งกบัวถีิของตนเองของชุมชนบา้ง โดยใชเ้วทีพดูคุยใหส้มาชิกได้
แสดงความคิดเห็น เพื่อจะทดลองและประยกุตว์ธีิใหเ้หมาะสม กลุ่มเรียนรู้จากเอกสาร การทดลอง  
และการแลกเปล่ียนความรู้  2) การประเมินหลงัใชค้วามรู้ ความรู้ท่ีเกษตรกรไดน้ าไปใ ชแ้ลว้ 
หลงัจากทดลองใชแ้ลว้เกษตรกรก็จะวเิคราะห์ทบทวนอีกคร้ังวา่ ผลการใชค้วามรู้ท่ีไดม้าใหม่นั้น
เป็นอยา่งไร หากผลท่ีไดไ้ม่ดีเท่ากบัความรู้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใชค้วามรู้ใหม่ แลว้หนักลบัมาใช้
ความรู้เดิม สอดคลอ้งกบั สุจินต ์สิมารักษ ์และคณะ (2549: 97) พบวา่ ชาวบา้นไดท้ดองน าปุ๋ยหมกั
ชีวภาพไปทดลองใส่กบันาขา้วเพื่อเปรียบเทียบกบัปุ๋ยเคมี และไดผ้ลเชิงประจกัษว์า่ปุ๋ยชีวภาพท าให้
ขา้วงาม เมล็ดขา้วน ้าหนกัดี และขา้วไม่เป็นโรค ชาวบา้นจึงท าปุ๋ยหมกัชีวภาพอยา่งจริงจงั เพื่อ
น าไปใชใ้นการท านาฤดูกาลต่อมา 
     6. การแลกเปล่ียนความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ของเกษตรกรมี 4  รูปแบบ คือ 1) การ
แลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกภายใน
ครอบครัว วธีิการแลกเปล่ียนความรู้  เช่น การสอน การสาธิต การบอกเล่า 2) การแลกเปล่ียนความรู้
ระดบักลุ่ม เป็นการแลกเปล่ีย นความรู้ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม เช่น วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ 
เช่น  การสอน การสาธิต การบอกเล่า  การพบปะพดูคุย การประชุม 3) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบั
ชุมชน  เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ของประชาชนในชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิกลุ่มและไม่ไดเ้ป็นสมาชิก
กลุ่ม วธีิการแลกเปล่ี ยนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต การบอกเล่า  การพบปะพดูคุย  4) การ
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่ง เครือข่าย  คือการแลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มเกษตรกรอ่ืน  วธีิการ
แลกเปล่ียนความรู้ เช่น  การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  ซ่ึงโกวทิย ์พวงงาม (2553: 434) กล่าววา่
องคก์รภายนอกท่ีเป็นภาคี พนัธมิตรมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหอ้งคก์ร 
สถาบนั หรือเครือข่ายชุมชน ทั้งน้ีเพราะชุมชนยงัตอ้งการหนุนเสริมจากนกัพฒันา  และหน่วยงาน
ภายนอกท่ีสามารถใหข้อ้คิดและแนวทางปฏิบติั  เทคนิคการบริหารจดัการกลุ่ม ทั้งดา้นวชิาการและ
ดา้นการประสานงานเ ร่ืองต่างๆ สอดคลอ้งกบั พิชิตชยั แพง่ศรีสาร (2552: 94) พบวา่ เครือข่าย
เกษตรกรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกลุ่ม โดยน าหลกัการช่ืนชมหรือ Appreciative Injuring  
มาใชเ้พื่อใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในการประชุม  และการแลกเปล่ียนเรียนรู้นั้นท่ีส าคญัตอ้งด าเนินการ
ผา่นคน  ผา่นกระบวนการระหวา่งคน ทั้งน้ีหากมีการจดัการท่ีดีก็สามารถท าใหค้วามรู้แฝงและ
ความรู้ฝังลึกกลายเป็นความรู้เปิดเผยได ้ซ่ึงเครือข่ายเกษตรกรในจงัหวดัขอนแก่นใชก้ระบวนการ
เปิดใจ คุยดว้ยใจ และร่วมกลุ่มกนัท างาน ส่วน ภทัรินทร์  เขม้แขง็ (2553: 81) พบวา่ เกษตรกรมีการ
แลกเปล่ียนความรู้ โดยหลงัจากท่ีศึกษาดูงานและมีการทดลองท าแลว้ดว้ยตนเอง ก็จะน าความรู้
ดงักล่าวมาถ่ายทอดใหก้บัสมาชิกฟัง สาธิตใหดู้โดยนดัรวมกนัทดลองเรียนรู้ไปพร้อมๆ กนั ความรู้
บางอยา่ง เช่น การพฒันาพนัธ์ุขา้ว การทดลองน ้าหนกั ความรู้เหล่าน้ีผูน้  ากลุ่มจะเป็นคนทดลอ ง
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ก่อน ส่วนการใชค้วามรู้นั้นใชเ้พื่อการทดลองท าและการน าไปใชใ้นพื้นท่ีจริง  ขณะท่ี พรรณภทัร   
ใจเอ้ือ (2552: 118-119) พบวา่เครือข่ายโรงเรียนชาวนาจงัหวดันครสวรรค์  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ทั้งระดบักลุ่มพื้นท่ี  เครือข่ายระดบัจงัหวดั  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ศึกษาดูงานข้ ามกลุ่มและเครือข่าย  
โดยใชก้ระบวนการเชิงปฏิบติัการ  การจดัเวทีถอดบทเรียน  และเวทีระดมสมอง  เพื่อควกัจบัเอา
ความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัสมาชิกท่ีร่วมด าเนินกิจกรรม  รวมถึงองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีของสมาชิก
เครือข่ายโรงเรียนชาวนา ซ่ึงกิจกรรมการถอดบทเรียนจะช่วยใหส้มา ชิกในเครือข่ายโรงเรียนชาวนา
จงัหวดันครสวรรคไ์ดมี้โอกาสพบปะแลกเปล่ียนความคิด นอกจากน้ี มูลนิธิขวญัขา้ว (2548 : 62) 
กล่าววา่ โรงเรียนชาวนาเป็นกิจกรรมท่ีสะทอ้นภาพของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน เป็น
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง  เรียนจากประสบการณ์แล ะเร่ืองเล่าท่ีไดรั้บฟังซ่ึงกนัและกนั 
น ามาบนัทึกและหาขอ้ตกลงร่วมกนัวา่การท านาในระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนืนั้นตอ้งการความรู้
อะไรบา้ง แลว้น ามาประเมินกบัขอ้เทจ็จริงวา่ในกลุ่มชาวนานั้นมีความรู้เพียงพอหรือยงั มีความรู้
ตรงกบัการท านาในระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนืหรือไม่  ถา้ไม่ พอแลว้จะเรียนรู้จากท่ีไหน ใครบา้งท่ีมี
ความรู้ก็จะไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั   

 
สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา    
     1. การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพาราสามารถแบ่ง
ออกตามลกัษณะแหล่งความรู้ คือ 1) แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น หวัหนา้กลุ่ม ครูยาง สมาชิกกลุ่ม  
โปสเตอร์ ตลาดจ าหน่ายยางประจ ากลุ่ม สวนยางพารา วธีิการเรียนรู้ คือ การสอน การสาธิต การ
สอบถาม การพบปะพดูคุย การศึกษาจากสวนยางเกษตรกรรายอ่ืน การประชุม 2) แหล่งความรู้
ภายนอกกลุ่ม เช่น ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางประจ าท้ องท่ี ตลาดกลางจ าหน่าย
ยางพารา ส่ือเทคโนโลย ี วธีิการเรียนรู้ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การบอกรับขอ้ความราคา
ยางพาราทางโทรศพัทมื์อถือ ทั้งน้ี สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม  (2550: 17) กล่าววา่
คนเราเรียนรู้ไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่  Learning by Seeing  เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานท่ี
สามารถเอามาต่อยอดงานของเราได ้ Learning by Training เรียนรู้โดยไดรั้บการฝึกอบรม Learning  
by Reading เรียนรู้จากการอ่าน และสุดทา้ย Learning by Doing เรียนรู้จากการปฏิบติัโดยตรง   
สอดคลอ้งกบั เอกวทิย ์ศรีรมย ์ (2553: 58) พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการปลูก
สร้างสวนยาง การกรีดยาง การท ายางแผน่ดิบ จากการฝึกอบรมจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
และการสอบถามจากเพื่อนบา้น ญาติ และการอ่านเอกสารแนะน า นอกจากน้ี เอกวทิย ์ศรีรมย ์
(2553: 134) ยงัพบวา่  วธีิส่งเสริมการปลูกย างพารา เกษตรกรตอ้งการใหมี้การฝึกอบรมและทศัน
ศึกษาดูงาน เป็นตน้  สุพิชญา วาปี (2552: 48) พบวา่ เกษตรกรผูผ้ลิตยางกอ้นถว้ยไดรั้บความรู้
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เก่ียวกบัการผลิตยางถว้ยโดยการฝึกอบรมจากเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การ ไดรั้บความรู้จากเพื่อนบา้นและญาติ ภราดร 
สยงักลู (2551: 97) พบวา่  บุคคลท่ีเกษตรกรปรึกษาเม่ือเกิดโรคในสวนยางพารา คือ  เจา้หนา้ท่ี
ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง และเกษตรกรสวนยางท่ีอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง        
พนมพร ประทุมรัตน์ (2548: 43) พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ ไดรั้บค าแนะน าการปลูกยางพาราจาก
ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางและส านกังานเกษตร ในลกัษณะการฝึกอบรมใหค้วามรู้  
อรทยั จนัทร์เหล็ก (2551: 51) พบวา่ เกษตรกรท่ีประสงคจ์ะปลูกยางพาราจะไปขอค าแนะน าจาก
เจา้หนา้ท่ีวา่พื้นท่ีของตนเหมาะสมต่อการปลูกยางพาราหรือไม่ เม่ือเกษตรกรไดต้ดัสินใจท่ีจะลงทุน
ปลูกยางพารา เกษตรกรส่วนใหญ่จะเขา้รับการฝึกอบรมวธีิการปลูกและการดูแลรักษาสวนยางพารา 
หรือไปศึกษาหรือขอค าแนะน าจากเพื่อ นบา้นท่ีปลูกยางพาราอยูแ่ลว้  ณฏัฐธ์นิน เอ้ือศิลป์ และคณะ 
(2551: 27) พบวา่ เกษตรไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการปลูกยางพารา จากเจา้หนา้ท่ีส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง โดยการเขา้รับการฝึกอบรมการกรีด การผลิต ตลอดจนการบ ารุงรักษา
จากเจา้หนา้ท่ีของศูนยว์จิยัยางหนองคาย การสอบถามจากเพื่อนบา้น การฟังวทิย ุการดูจากโทรทศัน์ 
และการอ่านจากเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานต่างๆ เป็นตน้  วรรณา เลิศวจิิตรจรัส (2549: 44) การ
จดัการความรู้เพื่อพฒันางาน พฒันาคน และพฒันาองคก์ร จะเนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งคน 
เรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริงท่ีถ่ายทอดมาจากคนท าจริง และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเสริม  นนัทนา ปรีประดิษฐ ์ (2549: 108) พบวา่เกษตรกรมีการเปิดรับ
หรือบริโภคขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท าสวนยางพาราจากส่ือต่างๆ คือ ส่ือบุคคล  ไดแ้ก่ สมาชิกใน
ครอบครัว  เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ  เพื่อนบา้น ญาติพี่นอ้ง  และเพื่อน ตามล าดบัส่ือสารมวลชน ไดแ้ก่ วทิยุ  
และโทรทศัน์ ส่วนส่ือเฉพาะกิจ ไดแ้ก่ การอบรม/สัมมนา 
     2. การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็น 1) การจดจ า เป็นการ
จดัเก็บความรู้ในตวับุคคล ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้เก่ียวกบัการปลูกยางพาราและการแปรรูป
ยางพารา  2) การจดบนัทึก คือการจดัเก็บขอ้มูลในสมุดบนัทึก ส่วนใหญ่จะเป็นการจดบนัทึกขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกลุ่ม เช่น การจดบนัทึกขอ้มูลสมาชิกในสมุดบนัทึก การจดบนัทึก
ผลการประชุมกลุ่ม และการใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัท าตารางวนัเปิดตลาดจ าหน่ายยางพารา 
สอดคลอ้งกบั พนมพร ประทุมรัตน์ (2548: 63) พบวา่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวเิคราะห์ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่อ าเภอน ้าโสม จงัหวดัอุดรธานี เป็นขอ้มูล
จากการบอกเล่าจากการประมาณการท่ีไม่ไดมี้การจดบนัทึกลงบญัชี  ไพร สุดจิตร์ (2556:  
สัมภาษณ์) กล่าววา่ เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่จดบนัทึกความรู้ต่างๆ เก่ียวกบัการท าสวนยาง ความรู้
การท าสวนยางเม่ื อเกษตรกรไดรั้บมาจากแหล่งต่างๆ จะจดจ าไวใ้นตวับุคคล ส่วนท่ีเป็น เอกสาร
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วชิาการส่วนใหญ่ จะไดรั้บมอบจาก หน่วยงานราชการ และสันทะยา เหระวนั (2556: สัมภาษณ์ ) 
กล่าววา่เกษตรกรส่วนใหญ่จะจดัเก็บความรู้โดยการจดจ ามากกวา่การจดบนัทึก ทั้งน้ีอาจเป็น   
เพราะการขาดทกัษะในการจดบนัทึก หรืออาจเป็นเพราะอุปนิสัยท่ีไม่ชอบการจดบนัทึก 

     3. การสร้างความรู้ เกษตรกรสร้างความรู้จากการสังเกต การทดลองปฏิบติั และการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้หรือต่อยอดความรู้ ทั้งน้ีเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
การแกไ้ขปัญหาต่างๆ รวมถึงการลดร ายจ่ายดว้ย เช่น กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้    
จงัหวดัอ านาจเจริญ สร้างความรู้เร่ืองการปลูกยางพาราบนคูนา โดยเลือกคูนาท่ีมีขนาดใหญ่ อยูท่ี่
ดอนท่ีน ้าขงัไม่นาน กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา โนนตาล จงัหวดันครพนม การพฒันาวธีิการ
ผลิตยางพาราแผน่ดิบ โดยใชก้รดธรรมชาติคร่ึ งขวดผสมน ้าคร่ึงกะละมงั น ายางพาราแผน่แช่ไว ้ 1 
คืน จากนั้นน าออกตากแดด พอแหง้จึงน าเขา้โรงอบ จะท าใหย้างพาราแผน่สีสวยสดใสสม ่าเสมอ
กนัทั้งแผน่ ท าใหข้ายไดร้าคาดี  ซ่ึงสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม  (2550: 65)  กล่าววา่
การจดัการความรู้นั้นเกิดจากคนเป็นส่ิ งส าคญั ซ่ึงลว้นมาจากกระบวนการเรียนรู้  การคิดของคน  
คนจึงมีบทบาททั้งในแง่ผูส้ร้างความรู้และผูใ้ชค้วามรู้  Kolb (1984: 38) อธิบายวา่  กระบวนการท่ี
ความรู้ถูกสร้างข้ึนโดยกระบวนการเปล่ียนผา่นของประสบการณ์  โดยผา่นทางการศึกษาและการ
ท างาน  ประสบการณ์จึงเป็นทุนท่ีดี และผลลพัธ์ท่ีดีของการเรียนรู้  โดยเร่ิมจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ (Learning Experience) การสังเกตและไตร่ตรอง  (Observe and Reflect) การสร้างขอ้สรุป
และกรอบแนวคิด (Generalize and Conceptualize) การทดลองและบูรณาการ  (Experiment and 
Integrate) สอดคลอ้งกบั สุวฒัน์  จิตตจ์นัทร์ (2552: 421) พบวา่ เกษตรกรท าสวนยางพาราภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนหน่ึงมีการประยกุตใ์ชค้วามรู้  ความเช่ือในประสบการณ์เก่าท่ีเคยท ามา    
ในการผลิตและแปรรูปยางพาราข้ึนมาใหม่   เช่น เกษตรกรสวนยางจงัหวดับุรีรัมยเ์ตรียมดินปลูก
โดยขดุดินท่ีมีปลวกไปทิ้งไกลๆ แล้ วน าดินท่ีไม่มีปลวกมาถมแทน   เป็นการก าจดัปลวกก่อนปลูก
ยางพารา  เกษตรกรจงัหวดัอ านาจเจริญปลูกตน้ยางโดยการตอกเบา้ไม่ขดุหลุม  ท าให้การตายของ 
ตน้ยางพาราลดนอ้ย การใชร้ะบบชีวภาพก าจดัวชัพืช และการใชปุ๋้ยคอกโดยไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมีเลย 
ประทีป จนัทร์นวล (2552: 281) พบวา่ เกษตรกรเลือกพื้นท่ีปลูกยางพารา โดยน าดินมาทดลองก าดู  
ถา้ดินท่ีก ามีน ้าไหลซึมออกมา แสดงวา่ดินมีการอุม้น ้า  การระบายน ้า และถ่ายเทอากาศไดดี้   
นอกจากน้ี  ประทีป  จนัทร์นวล (2552: 337) ยงัพบวา่ เกษตรกรพฒันาวธีิการก าจดัปลวกโดยใช้
เทคโนโลยพีื้นบา้น คือ ถา้มีจอมปลวกในสวนยาง  จะขดุหารังปลวกแลว้ท าลายออกใหห้มด  โดย
การทุบดินใหล้ะเอียด  หรือดินปลวกท่ีจบัเกาะอยูบ่นเปลือกตน้ยางพาราท่ีเปิดกรีดแลว้  จะท าลาย
โดยการเอามือลูบรอบตน้ยาง เวลากรีดยางดินปลวกจะไดไ้ม่หล่นลงมาท่ีถว้ยน ้ายาง 
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     4. การประเมินความรู้ ความรู้ท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ เกษตรกร จะมีการประเมินทั้ง
ก่อนการน าไปใชแ้ละหลงัการใชค้วามรู้แลว้ โดยก่อนการใชค้วามรู้นั้นเกษตรกรจะวเิคราะห์หรือ
ประเมินวา่ความรู้นั้นเหมาะสมกบัสภาพของสวนยางพาราตนเองหรือไม่ ถา้ประเมินแลว้วา่ไม่
เหมาะสมเกษตรกรจะไม่ใชค้วามรู้นั้น หรือถา้ใชแ้ลว้ก็จะวเิคราะห์ทบทวนอีกคร้ั งวา่ ผลการใช้
ความรู้ท่ีไดม้าใหม่นั้นเป็นอยา่งไร เพื่อเลือกวธีิท่ีดีท่ีสุดท่ีจะส่งผลใหผ้ลผลิตของตนเองสูงข้ึน หรือ
ท าใหล้ดรายจ่าย  เช่น เกษตรกรบางรายเม่ือมีพอ่คา้มาเสนอขายปุ๋ยซ่ึงไม่ใช่สูตรท่ีตนเองเคยใช ้ ก็จะ
ไม่ซ้ือใชเ้พราะกลวัวา่จะท าใหเ้กิดความเสียหายได ้บ างรายก็ซ้ือมาใชแ้ลว้เปรียบเทียบกบัสูตรท่ี
ตนเองเคยใช ้หากพบวา่สูตรใหม่ใชไ้ดผ้ลดีก็จะเปล่ียนมาใชปุ๋้ยสูตรใหม่ หากใชแ้ลว้ไม่ไดผ้ลก็จะ
กลบัมาใชสู้ตรเดิม สอดคลอ้งกบั ประทีป  จนัทร์นวล (2552: 414) พบวา่ เกษตรกรท าสวนยางมี
การศึกษาขอ้มูลก่อนท่ีท าการปลูกยางพารา โดยการ สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน  สมาชิกใน
ชุมชนเขา้มารวมกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาของชุมชนหรือสร้างสรรคส่ิ์งดีงามใหแ้ก่ชุมชน โดยร่วมกนัคิด
วเิคราะห์แสวงหาทางเลือกด าเนินการ  มีการประเมินผล  มีการสังเกต  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  เพื่อน า
ตน้ยางพารามาปลูกในพื้นท่ีซ่ึงมีลกัษณะแตกต่ างกนัไปตามภูมิศาสตร์ของการตั้งหมู่บา้น  คือ   พื้น 
ท่ีราบ พื้นท่ีลาดเท  และพื้นท่ีเชิงเขา นอกจากน้ี ไพร สุดจิตร์ (2556: สัมภาษณ์) กล่าววา่ เกษตรกร 
ท าสวนยางควรตอ้งมีการวเิคราะห์หรือประเมินความรู้ในเร่ืองต่างๆ ก่อนน าไปใช ้ซ่ึงหากไม่แน่ใจ
ควรสอบถามเจา้หนา้ท่ีส า นกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางท่ีดูแลกลุ่มเกษตรกรในทอ้งท่ี
นั้นๆ หรือครูยางประจ าต าบล เช่น การวเิคราะห์ความรู้เร่ืองยารักษาอาการเปลือกแหง้ของยางท่ี
ตวัแทนบริษทัน ามาเขา้จ าหน่ายในชุมชนและมีการโฆษณาชวนเช่ือ ซ่ึงความเป็นจริงแลว้อาการ
เปลือกแหง้ของยาง ยงัไม่มียาตวัใดรักษาใหห้ายขาดได ้ดงันั้นเกษตรกรจึงควรตอ้งระมดัระวงั 
 5. การใชค้วามรู้ การใชค้วามรู้ของกลุ่มเกษตรกรมี 4 ลกัษณะ คือ 1) การใชค้วามรู้ตาม
ค าแนะน าของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  คือการใชค้วามรู้ ท่ีส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยางประจ าทอ้งถ่ินนั้นๆ แนะน า  ซ่ึงเม่ือเกษตรกร ไดม้าอยา่งไรก็ใชไ้ปอยา่ง
นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรผูป้ลูกยางรายใหม่   เกษตรกรก็จะ น าความรู้ นั้นมาใชใ้นการปลูก
ยางพาราในขั้นตอนต่างๆ  โดยไม่มีการประยกุตใ์ชแ้ต่อยา่งใด  2) การใชค้วามรู้ จากประสบการณ์  
เป็นการใชค้วามรู้ท่ีผา่นการปรับแต่งหรือพั ฒนาต่อยอดข้ึนจากประสบการณ์ และความรู้เดิม  ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายเก่าท่ีมีประสบการณ์การท าสวนยาง เช่น การปลูกยางบนคูนาของ
กลุ่มเกษตรกรนาแต ้จงัหวดัอ านาจเจริญ การกรีดยาง 3 หนา้ ของเกษตรกรบางรายของ กลุ่ม
เกษตรกรบา้นทรัพยส์มบูรณ์  จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงส านกังานก องทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง
แนะน าใหก้รีด 2 หนา้ แต่เกษตรกรเห็นวา่การจะกลบัมากรีดซ ้ าท่ีรอยกรีดเดิมนั้นท าใหก้ารกรีดท า
ไดย้ากข้ึน เพราะเปลือกยางจะแขง็ ไม่เรียบ และไม่สม ่าเสมอกนั เป็นตน้ 3) การใชค้วามรู้ตาม
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ค าแนะน าของคนภาคใต ้คนภาคใตซ่ึ้งเป็นผูมี้ ความรู้และ ประสบการ ณ์ในการท าสวนยาง  มาตั้ง
รกรากโดยการแต่งงานกบัคนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แลว้น าความรู้เร่ืองการปลูกยางมาถ่ายทอด
ให้ผูอ่ื้น 4) การใชค้วามรู้โดยการเลียนแบบ คือเกษตรกรใชค้วามรู้ท่ีผูอ่ื้นสร้างไวห้รือพฒันาข้ึนไป
ใชใ้นการท าสวนยางของตนเอง โดยท่ีตนเองไม่ไดเ้ป็นผูส้ร้าง แ ต่ไดน้ าความรู้นั้นๆ  มาใชใ้น
ลกัษณะเลียนแบบผูอ่ื้นทุกอยา่ง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  สุวฒัน์ จิตตจ์นัทร์ (2552: 420) พบวา่ เกษตรกร  
ท าสวนยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีไม่มีความรู้  ทกัษะความช านาญในการปลูกยางพารา
มาก่อน จะปฏิบติัตามแนวคิดเทคนิคการฝึกอบรมจากส านกังานกองทุ นสงเคราะห์การท าสวนยาง
หรือส านกังานเกษตรอ าเภอ เร่ิมจากการเลือกพื้นท่ีปลูก  การเตรียมพื้นท่ีปลูก  การเลือกพนัธ์ุยาง  วธีิ
ปลูก การดูแลรักษาโรคและศตัรู  การใชปุ๋้ย และการเสริมรายไดใ้นสวนยาง  ประทีป  จนัทร์นวล 
(2552: 283) พบวา่ การคดัเลือกพนัธ์ุยาง เกษตรกรจะท าการคดัเ ลือกพนัธ์ุยางตามความนิยมของ
เกษตรกรในชุมชนในทอ้งถ่ินและตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีการเกษตรดว้ย  เช่น จากส านกังาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  เจา้หนา้ท่ีเกษตรอ าเภอ  จากนั้นเม่ือเกษตรกรมีประสบการณ์การ
ท าสวนยางมากข้ึนจึงไดมี้การประยกุตใ์ชค้วามรู้ใหเ้หมาะสมกบัการท าสวนย างของตนเอง ดงัท่ี 
สุวฒัน์ จิตตจ์นัทร์ (2552: 421) พบวา่ เกษตรกรท าสวนยางพาราภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนหน่ึง
มีการเปล่ียนแปลงฝีมือแรงงานจากการใชค้วามรู้  ความเช่ือในประสบการณ์เก่าท่ีเคยท ามาในการ
ผลิตและแปรรูปยางพาราข้ึนมาใหม่   เช่น เกษตรกรจงัหวดัยโสธรสังเกตดินโด ยใชว้ธีิก าดินหรือ   
ขดุดู เกษตรกรสวนยางจงัหวดับุรีรัมยเ์ตรียมดินปลูกโดยขดุดินท่ีมีปลวกไปทิ้งไกลๆ แลว้น าดินท่ี
ไม่มีปลวกมาแทน ท าใหก้ าจดัปลวกก่อนปลูกได ้ เกษตรกรจงัหวดัอ านาจเจริญปลูกตน้ยางโดยการ
ตอกเบา้ไม่ขดุหลุมท าใหย้างตายนอ้ย การใชร้ะบบชีวภาพก าจดัวชัพืช และกา รใชปุ๋้ยคอกโดยไม่
พึ่งพาปุ๋ยเคมีเลย เป็นตน้  นอกจากน้ี กลัยา มิขะมา และคณะ  (2555: 136) กล่าววา่ เกษตรกรผูท้  า
สวนยางพารา ท่ีเป็นกลุ่มผูใ้ชค้วามรู้  (User) จะเร่ิมกระบวนการเรียนรู้ ดว้ยการรับเอาความรู้จาก
บุคคลท่ีเป็นตวัอยา่ง  ผูรู้้ในชุมชนท่ีสร้างความรู้ไวแ้ลว้  (Explicit Knowledge) มาปรับใชใ้นลกัษณะ
คลา้ยกบัการเลียนแบบ  (Emulate) ซ่ึงเป็นการเลียนแบบโดยเช่ือมโยงกบัความรู้  ประสบการณ์เดิม
ดา้นการเกษตรของตนท่ีมีอยูแ่ลว้ (Tacit Knowledge) พร้อมกบัการลงมือปฏิบติัจริง 
     6. การแลกเปล่ียนความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ของเกษตรก รท าสวนยางพารามี 4  
รูปแบบ คือ 1) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว  เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
สมาชิกภายในครอบครัว วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ ไดแ้ก่ การสอน การสาธิต เช่น สามีสอนภรรยา
กรีดยาง พอ่แม่สอนลูกทาปูนแดงเพื่อรักษาหนา้ยาง 2) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม เป็นการ
แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต 
การประชุม การพบปะพดูคุย 3) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ของ
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ประชาชนในชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิกลุ่มและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ ม วธีิการแลกเปล่ียนความรู้  เช่น  
การสอน การสาธิต การพบปะพดูคุย 4) การแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกลุ่ม คือการแลกเปล่ียน
ความรู้กบักลุ่มเกษตรกรอ่ืนท่ีอยูใ่นชุมชนอ่ืน วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน ซ่ึง  ธีรเดช ฉายอรุณ (2549: 145-146) กล่าววา่ การแลกเปล่ียนความรู้หรือการร่วมเรียนรู้นั้น
ถือวา่มีความส าคญัอยา่งมาก เพราะทางหน่ึงเกิดขอ้มูลป้อนกลบั ทางหน่ึงเกิดการพฒันาตนเอง ทาง
หน่ึงเกิดการพฒันาความสัมพนัธ์ และในกระบวนการจดัการความรู้นั้น การแบ่งปันความรู้ท่ีถือวา่ดี
ท่ีสุดคือ การแบ่งปันหรือแลกเปล่ี ยนเรียนรู้ขา้มกลุ่ม ขา้มองคก์ร เพราะนอกจากจะเป็นเคร่ือง
สะทอ้นถึงวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้แลว้ ยงัเกิดการแผข่ยายของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ อาจน าไปสู่
การขบัเคล่ือนประเด็นสาธารณะร่วมอ่ืนๆ ได ้ กลัยา มิขะมา และคณะ  (2555: 136-137) กล่าววา่ 
กระบวนการเรียนรู้ของเกษต รกรมีลกัษณะดงัน้ี 1) การเรียนรู้ระหวา่งคนในครัวเรือน /เครือญาติ  
ลกัษณะการเรียนรู้ของเครือญาติหรือคนในชุมชนเป็นเร่ืองการหาแนวทางปฏิบติัร่วมกนั  หรือบาง
ประเด็นท่ีตอ้งใชท้กัษะ  และความสัมพนัธ์ในการสอน  เช่น การกรีด เกษตรกรท่ีไม่เคยไดรั้บการ
ฝึกอบรมการกรีดยางมาก่อน  ใชก้ารเรียนรู้ การฝึกกรีด โดยการสอนกนัเองในครอบครัวหรือใน
กลุ่มญาติ เน่ืองจากเป็นองคค์วามรู้ท่ีตอ้งเรียนรู้และควบคู่กบัการฝึกปฏิบติั  2) การเรียนรู้ระหวา่งคน
ในชุมชน ลกัษณะการเรียนรู้ระหวา่งคนในชุมชนเป็นแบบไม่เป็นทางการ ในลกัษณะการพดูคุย
ซกัถาม การศึกษาตวัอยา่ง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้เพื่อการตรวจสอบหรือหาแนวทางการปฏิบติั
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัเกษตรกร  และ 3) การเรียนรู้ระหวา่งคนในกบัคนนอกชุมชน คนนอกชุมชนมี
ทั้งเจา้หนา้ท่ี เกษตรกรรายอ่ืน และพอ่คา้ สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม  (2550: 72) 
กล่าววา่ การแล กเปล่ียนความรู้เนน้การจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งคน ยิง่ความสัมพนัธ์ดียิง่
แลกเปล่ียนง่าย และประการส าคญัท่ีเป็นหวัใจส าคญัของการแลกเปล่ียนความรู้คือ ใชดี้จึงบอก
เพื่อนปฏิบติัดว้ยตนเองแลว้เห็นผลดีถึงเล่าต่อ กรมส่งเสริมการเกษตร (2549: 17) กล่าววา่ การ
ส่งเสริมอาชีพการท าสวนยางพาราของเกษตรกรในชุมชน  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกร
รวมกลุ่ม ร่วมกนัพฒันาความรู้ความสามารถทางการเกษตร ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันาอาชีพการเกษตร
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ในอนัท่ีจะส่งผลใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึน  มีความมัน่คงใน
การประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองไดแ้ละมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทั้งการรวมกลุ่มของเกษตรกรในระดบั
หมู่บา้นหรือต าบล เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรชาวสวนยางมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใน
การประกอบกิจกรรม  เช่น กลุ่มส่งเสริมอาชีพในการท าสวนยางพารา  เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกร
ร่วมกนัแกไ้ขปัญหาการผ ลิต การแปรรูป  และการตลาด จากการใชป้ระโยชน์ในการท าสวน
ยางพารา  เพื่อเป็นศูนยก์ลางรับความรู้ในการถ่ายทอดวชิาการไปสู่เกษตรกรในชุมชน ณฏัฐธ์นิน 
เอ้ือศิลป์ และคณะ (2551: 27) พบวา่ เกษตรมีการพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งผูป้ลูกยางพารา
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ดว้ยกนั พระพิชิตชยั  มิพิมล (2551: 121-122) พบวา่กลุ่มอนุรักษป่์าเวยีงดง้มีการแลกเปล่ียนความรู้
ระดบักลุ่ม โดยการเช่ือมโยงกลุ่มต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษป่์าเวยีงดง้ ประกอบดว้ยการ
ประสานงานดา้นขอ้มูลข่าวสาร ดา้นทรัพยากร นอกจากน้ียงัพบแต่ละกลุ่มมีชุดความรู้แตกต่างกนั 
การประสานองคค์วามรู้ระหวา่งสมาชิกของแต่ละกลุ่ม เพื่อใหส้มาชิกมีการรับรู้ขอ้มูลร่วมกนัและรู้
อยา่งทดัเทียมกนั นอกจากมีการเรียนรู้ภายในกลุ่มแลว้ ยงัมีการออกไปเรียนรู้กบักลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรอินทรีย ์กลุ่มงานวจิยัทอ้งถ่ิน นอกจากน้ียงัเขา้ร่วมเวทีวชิาการต่างๆ  ในสถาบนัการศึ กษา 
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน โดยมีการเขา้ร่วมทั้งเป็นวทิยากรและเป็นผูเ้ขา้รับการอบรม  
ธนัยพร  วณิชฤทธา  (2550: 192) การแลกเปล่ียนเรียนรู้  พบวา่ชุมชนไดใ้ชกิ้จกรรมการประชุม
ประจ าเดือนของกลุ่มเป็นวงสนทนา เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และเร่ืองเล่าระหวา่งสมาชิกท่ี    
จะบอกต่อกนั 

  
แนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร 
      แนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร มีดงัน้ี 1) การแสวงหาความรู้  
เกษตรกรควรก าหนดความตอ้งการความรู้ วธีิการเรียนรู้ และแหล่งความรู้ 2) การจดัเก็บความรู้ 
ไดแ้ก่ การจดัเก็บความรู้ ท่ีฝังอยูใ่นคน  (Tacit Knowledge) เช่น การถอดบทเรียน แลว้จดัท าเป็นส่ือ
ในลกัษณะต่างๆ เช่น หนงัสือ จุลสาร รวมถึงเอกสารรูปแบบอ่ืน และ วดีิโอ เป็นตน้ แลว้มอบส่ือ
เหล่านั้นใหก้ลุ่มเกษตรกร ซ่ึงเป็นการป้องกนัการสูญหายของความรู้  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
2) การจดัเก็ บความรู้ท่ีชดัแจง้  (Explicit Knowledge) โดยใหมี้สถานท่ีจดัเก็บเอกสาร การจดัท า
ระบบการจดัเก็บ การก าหนดผูรั้บผดิชอบในการจดัเก็บ 3) การสร้างความรู้ โดย การร้ือฟ้ืนภูมิ
ปัญญาพื้นบา้น การสร้างความรู้โดยการเลียนแบบ การสร้างความรู้โดยการทดลอง การสร้างความรู้
ดว้ยตวัเอง การสร้างความรู้แบบเป็นกลุ่ม การสร้างความรู้แบบเป็นเครือข่าย 4) การประเมินความรู้  
เกษตรกรควรประเมินก่อนการใชค้วามรู้ ระหวา่งการใชค้วามรู้ และหลงัการใชค้วามรู้  5) การใช้
ความรู้ เกษตรกร  ควรใชภู้มิปัญญาพื้นบา้น ประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาพื้นบา้นผสมผสานกบัความรู้
สมยัใหม่ เกษตรกรท่ียงัไม่มีประสบการณ์อาจใชค้วามรู้ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริม
การเกษตร 6) การแลกเปล่ียนความรู้  ไดแ้ก่  การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว เปิดโอกาสให้
สมาชิกในครอบครัวไดเ้รียนรู้หรือรับความรู้ใหม่ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดั และ
ลกัษณะงาน  เช่น  ผูห้ญิงอาจใหเ้ขา้รับการฝึกอบรมในลกัษณะงานเบา จากนั้นน าความรู้มาบอกเล่า
ใหค้นในครอบครัวไดเ้รียนรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม ควรมีการประชุมกลุ่มเดือนละ 1 
คร้ัง  การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน ควรเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนท่ีไม่ใช่สมาชิกกลุ่มได้
แลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มเกษตรกร อาจทั้งแบบการประชุมท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ
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การแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกลุ่ม เกษตรกรควรไปศึกษาดูงานยงัแหล่งความรู้ในพื้นท่ีอ่ืนๆ 
ประมาณปีละ 3 คร้ัง เพื่อไปแลกเปล่ียนความรู้กบันกัวชิาการ และเกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ  การศึกษาดู
งานควรใหมี้ความเหมาะสมหรือใกลเ้คียงกบัสภาพการท างานและสภาพความเป็นอยูข่องเกษตรกร
ดว้ย เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถน าความรู้นั้นกลบัมาใชไ้ด ้ 
  อยา่งไรก็ตามการจดัการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรจะประสบผลส าเร็จไดน้ั้น เกิด
จาก 2 ปัจจยัหลกัคือ ปัจจยัภายในไดแ้ก่ ผูน้  ากลุ่ม ส มาชิกกลุ่ม และทุนทางปัญญา ปัจจยัภายนอก 
ไดแ้ก่ “คุณอ านวย” หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีจะช่วยสนบัสนุน การจดัการความรู้ ของกลุ่มเกษตรกร 
และการจดัการความรู้ จะตอ้งท าอยา่งต่อเน่ืองเป็นวงจรท่ีไม่ส้ินสุด ซ่ึงสถาบนัส่งเสริมการจดัการ
ความรู้เพื่อสังคม (2550: 73-74)  ไดก้ล่าวถึงวงจรการจดัการความรู้ โดยเร่ิมจาก “การเขา้ถึงความรู้ ” 
วา่มีความรู้อยูท่ี่ไหนบา้ง เม่ือเขา้ถึงความรู้แลว้ตอ้งตีความและปรับความรู้นั้นใหเ้ขา้กบับริบทของ
ตนเพื่อ “น าไปใช้ ” เม่ือน าไปใชแ้ลว้มกัพบวา่มีส่ิงท่ีสามารถเรียนรู้ไดม้ากข้ึนไปอีก ซ่ึงเป็น “การ
ยกระดบัการเ รียนรู้ ” เม่ือยกระดบัความรู้แลว้ก็มี “การรวบรวมจดัเก็บความรู้ ” ใหเ้ป็นระบบ
หมวดหมู่ จากนั้นจึงสร้างบรรยากาศกลัยาณมิตร “มีใจแบ่งปัน” เพื่อใหเ้กิดการถ่ายทอดความรู้ แลว้
จดัใหเ้กิดการแลกเปล่ียน  “เรียนรู้ร่วมกนั ” สามารถ “สร้างความรู้ใหม่ ” ไดภ้ายในตนเอง และ 
“น าไปปรับใช้ ” ในการท างานคร้ังต่อไปได ้เป็นวงจรท่ีหมุนไม่มีหยดุ  ส่วนพิทกัษ ์ศิริวงศ ์ (2554: 
92-93) ได้กล่าวถึง กระบวนการพฒันาแนวทางการแกปั้ญหาดา้นเกษตรกรรม มี 7 ขั้นตอน คือ    
ขั้นท่ี 1 การรับรู้ปัญหา โดยเร่ิมจากการรับรู้ปัญหา  แลว้หาทางช่วยแกปั้ญหา  ขั้นท่ี 2 การคน้หาและ
พิจารณาทางเลือก คือ การศึกษาหาขอ้มูลเพื่อพิจารณาทางเลือกส าหรับการแกปั้ญหา เช่น การเขา้รับ
การอบรม ขั้นท่ี 3 การทดสอบแนวทาง เม่ือศึกษาจนไดข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์ไดเ้ห็นวธีิการ ไดเ้รียนรู้
แลว้ เพื่อพิสูจน์วา่ไดผ้ลจริง จึงมีการทดสอบดว้ยการน ามาใชจ้ริง ขั้ นท่ี 4 การสร้างกลุ่ม คือการ
สร้างแนวร่วมใหเ้กิดข้ึน โดยการชกัชวนทั้งทางตรงและทางออ้ม ใชห้ลากหลายแนวทางชกัชวนมา
เรียนรู้ เพื่อใหป้ระจกัษ์ ดว้ยตนเอง ขั้นท่ี 5 การจดัการความรู้ เม่ือเกิดความรู้จากประสบการณ์และ
ความรู้จากการไปเรียนรู้ มีการผสมผสาน คดัเลือกความรู้ ท่ีตอ้งการ ซ่ึงสามารถใชไ้ดผ้ลจริง 
น ามาใชป้ฏิบติั และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ขั้นท่ี 6 การพฒันาองคค์วามรู้ มีการคน้ควา้เพิ่มเติม   
การทดลองเพิ่มเติม จนเกิดความรู้ใหม่ทั้งท่ีพฒันาจากของเดิมและการพฒันาใหเ้กิดของใหม่  ขั้นท่ี 
7 การแบ่งปันความรู้ คือการแบ่งปัน ถ่ายทอดองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีมีการพฒันา ใหผู้อ่ื้นอยา่งไม่ปิดบงั 
ไม่มีเง่ือนไข เป็นการแบ่งปันโดยแทจ้ริง นอกจากน้ี  Havelock and Zlotolow (1995: 11-13) ได้
กล่าวถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงหรือการแกไ้ขปัญหา 7 ขั้นตอน คือ ขั้ นท่ี 0 การใส่ใจ (Care)    
คือ การคน้หาปัญ หาท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับแกไ้ขหรือตอ้งการเปล่ียนแปลง ขั้นท่ี 1  
ความสัมพนัธ์ (Relate) คือ การติดต่อส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในระบบ ซ่ึงมีทั้ง
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บุคคล กลุ่มคน องคก์ร และชุมชน ขั้นท่ี 2 การตรวจสอบ (Examine) คือ การจ าแนกหรือท าความ
เขา้ใจปัญหา ธรร มชาติของปัญหา องคป์ระกอบและขนาดของปัญหา ขั้นท่ี 3 การแสวงหา 
(Acquire) คือ การแสวงหาและคน้หาทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน อาจอยูใ่นรูปแบบของ
คน งบประมาณ สถานท่ี เวลา เทคโนโลย ีและความรู้ท่ีจะท าใหก้ารแกปั้ญหาประสบผลส าเร็จ    
ขั้นท่ี 4 การทดลอง (Try) คือ การเลือกวธีิการแกปั้ญหาหรือชุดของความเป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหา 
ท่ีจะน าไปใชใ้นทางปฏิบติั วธีิการท่ีอาจตอ้งปรับใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และส่ิงต่างๆ ท่ีอาจ    
มีผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขั้นท่ี 5 การขยายผล (Extend) คือ การเลือกวธีิแกปั้ญหา
หรือนวตักรรมท่ีจ ะน าไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการยอมรับ จากสมาชิก  ขั้นท่ี 6 การเร่ิม
แกปั้ญหาใหม่ (Renew: Re-C-R-E-A-T-E) แมปั้ญหาจะไดรั้บการแกไ้ข แต่ยงัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมี
นวตักรรมท่ีสามารถบูรณาการเขา้กบัการด าเนินชีวติ ดงันั้นขั้นตอนสุดทา้ยจึงเป็นการยอ้นกลบัไป
เร่ิมตน้การแกปั้ญหาใหม่ และการเร่ิมแกปั้ญหาใหม่ควรค านึงถึงเร่ืองของเวลาและวธีิการดว้ย  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
             กลุ่มเกษตรกรท านาและกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา ควรมีการจดัการความรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการท าการเกษตร ดงัต่อไปน้ี 

 1. การแสวงหาความรู้ กลุ่มเกษตรกรควรมีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ท่ี
หลากหลาย ทั้งเพื่อการเพิ่มพนูความรู้อยา่งต่อเน่ืองและการรู้เท่าทนัความรู้ท่ี ปัจจุบนัได้เกิดข้ึนอยา่ง
มากมาย รวมถึงเพื่อเปรียบเทียบความรู้เร่ืองเดียวกนัจากแหล่งความรู้ท่ีแตกต่างกนัวา่มี ความเหมือน
หรือแตกต่างกนัอยา่งไร เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจก่อนใชค้วามรู้ 

 2. การจดัเก็บความรู้ กลุ่มเกษตรกรควรมีการ จดัเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบ ทั้งน้ีโดย
การถอดบทเรียนจากผูรู้้ภายในกลุ่ม แลว้จดั เก็บในส่ือต่างๆ เช่น หนงัสือ คู่มือ วดีิโอ เพื่อป้องกนั
การสูญหายของความรู้ ซ่ึงอาจด าเนินการโดย การร่วมมือกบัหน่วยงานราชการภายในชุมช นจดัเวที
การถอดบทเรียน    
        3. การสร้างความรู้ กลุ่มเกษตรกรควรมีการสร้างความรู้อนัเป็นเอกลกัษณ์หรือความรู้ 
เฉพาะกลุ่ม  ท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพของกลุ่มหรือชุมชน  ทั้งน้ีอาจสร้างความรู้โ ดยการทดลอง
ดว้ยตนเอง การทดลองแบบกลุ่ม และการทดลองแบบเครือข่าย  
 4. การประเมินความรู้ กลุ่มเกษตรกรควรมีการประเมินความรู้ต่างๆ ท่ีไดรั้บมา คือ การ
ประเมินก่อนใชค้วามรู้ เพื่อประเมินวา่ความรู้นั้นมีความเหมาะสมต่อการน าไปใชห้รือไม่ การ
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ประเมินระหวา่งใชค้วามรู้ เพื่ อใหท้ราบผลของการใชค้วามรู้เป็นระยะๆ วา่ควรหยดุหรือควรใช้
ความรู้ต่อไป การประเมินหลงัการใชค้วามรู้ เพื่อใหท้ราบผลการใชค้วามรู้ทั้งหมด วา่เป็นอยา่งไร
บา้ง รวมถึงมีขอ้ดีหรือขอ้ดอ้ยกวา่ความรู้เดิมอยา่งไรบา้ง  
 5. การใชค้วามรู้ กลุ่มเกษตรกรควรมีการใชค้วามรู้ท่ีหล ากหลาย ทั้งความรู้สมยัใหม่ ท่ี
ไดรั้บจากแหล่งความรู้ต่างๆ การใช้ ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาพื้นบา้น รวมถึงการประยกุตใ์ชค้วามรู้
สมยัใหม่ผสมผสานกบัความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาพื้นบา้น  
 6. การแลกเปล่ียนความรู้ กลุ่มเกษตรกรควรมีการแลกเปล่ียนความรู้ การถ่ายโอน
ความรู้อย่ างต่อเน่ือง ทั้งการแลกเปล่ียนความรู้ในระดบัครอบครัว ระดบักลุ่ม ระดบัชุมชน และ
ระดบัเครือข่าย อนัจะก่อให้ เกิดการหมุนเวยีนการใชค้วามรู้อยา่งต่อเน่ือง การสร้างความย ัง่ยนืของ
องคค์วามรู้  และการสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ๆ ดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น เม่ือเกิดความสงสัยใคร่รู้  ก็
สามารถ แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อหาค าตอบใหก้บัตนเอง หรือการน าความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพฒันาต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ เป็นตน้  
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการความรู้ส าหรับกลุ่มเกษตรกร 
 1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการจดัการความรู้ส าหรับกลุ่มเกษตรกรท านา 
     1.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับภาครัฐ  
           1.1.1 ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการก าหนดบทบาท หนา้ท่ี ภารกิจ ในการจดัการ
ความรู้ การรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาพื้นบา้นของเกษตรกรท านาภาคตะวนัออกเฉียง  
เหนือ เช่น พิธีกรรมเก่ียวกบัขา้ ว การรวบรวมพนัธ์ุขา้วพื้นเมือง การจดัท าแปลงขยายพนัธ์ุขา้ว
พื้นเมืองของภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีอาจด าเนินการไดโ้ดยการจดัตั้ง 
“สถาบนัขา้วภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ” และมีระบบฐานขอ้มูลในการจดัเก็บองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ี
เก่ียวกบัขา้วและการประกอบอาชีพท านา     
           1.1.2 ภาครัฐควรก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการท านาโดยใชภู้มิปัญญา
พื้นบา้น เพื่อลดตน้ทุนในการท านา เพื่อ การอนุรักษว์ถีิชีวติแบบชาวนา เช่น ลดค่าจดัซ้ือปุ๋ยเคมี    
ลดค่าจดัซ้ือยาปราบศตัรูพืช แลว้เพิ่มผลผลิตและคุณภาพขา้ว เป็นตน้ 
           1.1.3 ภาครัฐท่ีมีหนา้ท่ีโดยตรงในการจดัการศึกษาและภูมิปัญญาพื้นบา้น ตอ้ง
เขา้มามีบทบาทเพิ่มมากข้ึนในการจดัการความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท านา พิธีกรรม และพนัธ์ุขา้ว  
การจดัการความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท านา  ประกอบดว้ย การแสวงหาความรู้ การจดัเก็บความรู้     
การสร้างความรู้ การประเมินความรู้ การใชค้วามรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ 
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     1.2 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับกลุ่มเกษตรกร  
           1.2.1 การก าหนดนโยบายการจดัการความรู้ กลุ่มเกษตรกรท านาตอ้งมีการ
ก าหนดนโยบายการ จดัการความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยประเด็น ต่างๆ คือ การแสวงหาค วามรู้ การ
จดัเก็บความรู้ การสร้างความรู้ การประเมินความรู้ การใชค้วามรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ โดย
การก าหนดวา่ในแต่ละประเด็นจะมีวธีิ ด าเนินการอยา่งไร เช่น การแสวงหาความรู้ กลุ่มเกษตรกร
ตอ้งก าหนดวา่จะแสวงหาความรู้จากแหล่งใดบา้ง และจะใชว้ธีิการเรียนรู้หรือวธีิ การแสวงความรู้
อยา่งไรบา้ง เป็นตน้     
           1.2.2 การปฏิบติัการจดัการความรู้  กลุ่มเกษตรกรท านาตอ้งมีการ น านโยบายท่ี
ก าหนดไวไ้ปสู่การปฏิบติั การจดัการความรู้ อยา่งเคร่งครัด เพื่อ ให้การด าเนินงานการจดัการความรู้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการท านา   
      1.2.3 การประเมินผลการจดัการความรู้ กลุ่มเกษตรกรท านา ตอ้งมีการ
ประเมินผลการจดัการความรู้วา่กลุ่มสามารถด าเนินการไดต้าม ท่ีก าหนดไวใ้นนโยบาย หรือไม่  เกิด
ปัญหาอะไรบา้ง และจะมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  ซ่ึงวธีิการประเมินผล อาจ
ด าเนินการในลกัษณะการประชุมกลุ่ม เพื่อหาขอ้สรุปร่วมกนัภายในกลุ่ม      
      1.2.4 การปรับปรุงกิจกรรมการจดัการความรู้ กลุ่มเกษตรกรท านา ตอ้งมีการ
ปรับปรุงกิจกรรมการจดัการความรู้กรณีท่ีการจดัการความรู้ไม่ประสบผลส าเร็จ โดยการ
ปรับเปล่ียนแผนงานหรือนโยบายใหม่ใหส้อดคลอ้งกบั ผลการประเมินการจดัการความ รู้ กรณีท่ี
ประสบผลส าเร็จตอ้งรักษาระดบัความส าเร็จไวห้รือเพิ่มกิจกรรมการจดัการความรู้อ่ืนเพิ่มข้ึนใน
แผนงานของปีต่อไป      
 2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายการจดัการความรู้ส าหรับกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา 
     2.1 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับภาครัฐ  
           2.1.1 ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรจดัตั้งหน่วยงานกลาง เพื่อท าหนา้ท่ีในการจดัการ
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เช่น การรวบรวมองคค์วามรู้
เก่ียวกบัพนัธ์ุยางพารา การก าหนดพื้นท่ีปลูกยางพารา วธีิการปลูกท่ีเหมาะสม การรวบรวมขอ้มูล
ทางการตลาด การวเิคราะ ห์แนวโนม้ราคา รวมถึงการวเิคราะห์สถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั แนวทางการป้องกนัแกไ้ข โดยการจดัตั้ง “สถาบนัยางพาราภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”    
      2.1.2 หน่วยงานทางการศึกษาควรมีบทบาทในการส่งเสริมการจดัการความรู้
เก่ียวกบัยางพารามากข้ึน โดยการจดัท าหลกั สูตรการปลูกยางพารา เน่ืองจากยางพาราเป็นพืช
เศรษฐกิจใหม่ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีการคาดการณ์วา่จะเป็นภูมิภาคท่ีผลิตยางพารา   
มากท่ีสุดในประเทศไทย ดงันั้น ยางพาราจึงเป็นพืชท่ีตอ้ง ด ารงอยูก่บัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ



268 
 

ต่อไปอีกยาวนาน การจดัท าหลกัสูตรจะช่วยใหน้กั เรียน โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีบิดามารดามีอาชีพ
ปลูกยางพาราจะไดเ้รียนรู้วธีิการปลูกยางพาราท่ีถูกตอ้ง สามารถน าความรู้ไปปฏิบติัในสวน
ยางพาราของตนเองได ้รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ใหก้บับิดามารดา       
  2.1.3 เจา้หนา้ท่ีส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เป็นส่ือบุคคลท่ี มี
อิทธิพลต่อเกษตรกรผูป้ลูกยางพารามากท่ีสุด ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง จึงควรมีบทบาทสูงในการท าหนา้ท่ีเป็น “คุณอ านวย” เพื่อส่งเสริมการจดัการความรู้ใหก้บั
กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา ไดแ้ก่ การแสวงหาความรู้ การจดัเก็บความรู้ การสร้างคว ามรู้ การ
ประเมินความรู้ การใชค้วามรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ 
     2.2 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับกลุ่มเกษตรกร 
      1.2.1 การก าหนดนโยบายการจดัการความรู้ กลุ่มเกษตรกรท า สวนยางพารา  
ตอ้งมีการก าหนดนโยบายการจดัการความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยประเด็นต่างๆ คือ การแสวงหา ความรู้ 
การจดัเก็บความรู้ การสร้างความรู้ การประเมินความรู้ การใชค้วามรู้ และการแลกเปล่ียนความรู้ 
โดยการก าหนดวา่ในแต่ละประเด็นจะมีวธีิด าเนินการอยา่งไร เช่น การ ก าหนดความตอ้งการความรู้ 
วา่กลุ่มตอ้งการความรู้เร่ืองการท าสวนยางพาราในประเด็นใดบา้ง จะมี วธีิการแสวงหาความรู้และ
วธีิการเรียนรู้อยา่งไรบา้ง เป็นตน้     
           1.2.2 การปฏิบติัการจดัการความรู้  กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา ตอ้งมีการน า
นโยบายท่ีก าหนดไวไ้ปสู่การปฏิบติั การจดัการความรู้ อยา่งเคร่งครัด เพื่อ ให้การด าเนินงานการ
จดัการความรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการท าสวนยางพารา   
      1.2.3 การประเมินผลการจดัการความรู้ กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา ตอ้งมี
การประเมินผลการจดัการความรู้วา่จากนโยบายท่ีก าหนดไว ้รวมถึงการน านโยบายไปสู่การปฏิบติั 
กลุ่มเกษตรกรสามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายหรือไม่ เกิดปัญหาอะไรบา้ง และจะมีแนวทาง  
การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร      
      1.2.4 การปรับปรุงกิจกรรมการจดัการความรู้ กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา  
ตอ้งมีการปรับปรุงกิจกรรมการจดัการความรู้กรณีท่ีการจดัการความรู้ไม่ประสบผลส าเร็จ โดยการ
ปรับเปล่ียนแผนงานหรือนโยบายใหม่ใหส้อดคลอ้งกบั ผลการประเมินกา รจดัการความรู้ กรณีท่ี
ประสบผลส าเร็จตอ้งรักษาระดบัความส าเร็จไวห้รือเพิ่มกิจกรรมการจดัการความรู้อ่ืนเพิ่มข้ึนใน
แผนงานของปีต่อไป      
 
 
            



269 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป     
            1. ควรมีการศึกษาวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ จดัการความรู้และ

การพฒันาเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกร    
            2. ควรมีการศึกษาวจิยัการจดัการความรู้ของ กลุ่มเกษตรกร อ่ืนๆ เช่น กลุ่มแม่บา้น

เกษตรกรทอผา้ไหม กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปปลาร้า เป็นตน้ 
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรท านา 
 

1. การสร้างความคุ้นเคย 
    1.1 ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารเชิญมาสนทนา 
    1.2 ท าความรู้จกัสมาชิกสนทนา 
    1.3 สมาชิกเล่าส่ิงท่ีประทบัใจในการท านา 
2. การศึกษาบริบทของกลุ่ม 
    2.1 ประวติัการก่อตั้งกลุ่ม: กลุ่มตั้งข้ึนเม่ือไหร่ มีแนวคิดอยา่งไรในการจดัตั้งกลุ่ม 
    2.2 การบริหารงานของกลุ่ม: คณะกรรมการของกลุ่มมีใครบา้ง แต่ละคนมีบทบาทหนา้ท่ี อยา่งไร 
บา้ง จ านวนสมาชิก การเป็นสมาชิกตอ้งท าอยา่งไร และสมาชิกไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง 
    2.3 กิจกรรมหรือผลการด าเนินงาน: กลุ่มมีกิจกรรมและการด าเนินงานอะไรบา้ง 
    2.4 แหล่งเรียนรู้: กลุ่มมีแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการท านาท่ีไหนบา้ง (สถานท่ี, บุคคล) 
    2.5 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม: กลุ่มมีวธีิการเรียนรู้อยา่งไรบา้ง ผลการเรียนรู้เป็นอยา่งไร และ   
ไดน้ าผลการเรียนรู้ไปใชห้รือไม่อยา่งไร เพราะเหตุใด 
    2.6 ความส าเร็จหรือจุดเด่นของกลุ่ม: กลุ่มประสบความส าเร็จหรือมีจุดเด่นในเร่ืองใดบา้ง   
เพราะเหตุใด 
    2.7 ปัญหาหรือจุดดอ้ยของกลุ่ม: กลุ่มประสบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบา้ง เกิดจากสาเหตุใด 
    2.8 ความตอ้งการ: กลุ่มมีความตอ้งการในเร่ืองใดบา้ง เพราะเหตุใด 
    2.9 เป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม: เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มคืออะไร เพราะเหตุใด 
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3. การจัดการความรู้เกีย่วกบัการท านา 
     3.1 ความรู้ในแต่ขั้นตอนของการท านามีอะไรบา้ง และท าอยา่งไร 
 

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการท านา 

ความรู้ดั้งเดิม ความรู้ใหม่ 
1. การเตรียมดิน 
    1.1 การไถ 
    1.2 การคราด 
    1.3 อ่ืนๆ 
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ขั้นตอนการท านา 
ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการท านา 

ความรู้ดั้งเดิม ความรู้ใหม่ 
2. พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก 
    2.1 การคดัเลือกพนัธ์ุขา้วท่ีปลูก 
    2.2 แหล่งท่ีมาของพนัธ์ุขา้ว 
    2.3 พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก 
    2.4 อ่ืนๆ  

  

3. การเพาะปลูกขา้ว 
    3.1 การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ 
    3.2 การหวา่นกลา้ 
    3.3 การถอนกลา้ 
    3.4 การปักด า 
    3.5 อ่ืนๆ 

  

4. การดูแลรักษา 
    4.1 การใส่ปุ๋ย 
    4.2 การจดัการน ้า 
    4.3 การก าจดัวชัพืช 
    4.4 การก าจดัศตัรูขา้ว 
    4.5 การป้องกนัและก าจดัโรคขา้ว 
    4.6 อ่ืนๆ 

  

5. การเก็บเก่ียวขา้ว 
    5.1 การเก่ียวขา้ว 
    5.2 การมดัฟ่อนขา้ว 
    5.3 การท าลาน 
    5.4 การขนขา้วข้ึนลาน 
    5.5 การตั้งกองขา้ว 
    5.6 การนวดขา้ว 
    5.7 การขนขา้วข้ึนยุง้ 
    5.8 อ่ืนๆ 
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ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการท านา 

ความรู้ดั้งเดิม ความรู้ใหม่ 
6. การจดัการผลผลิต 
    6.1 การเก็บขา้วไวบ้ริโภค 
    6.2 การจ าหน่ายขา้ว 
    6.3 การจดัเก็บเมล็ดพนัธ์ุ 
    6.4 อ่ืนๆ 

  

7. ความเช่ือ / พิธีกรรมเก่ียว 
    กบัขา้ว 

  

8. ความรู้อ่ืนๆ   
 
     3.2 การแสวงหาความรู้: กลุ่มไดรั้บความรู้เร่ืองการท านาจากท่ีไหนและรู้โดยวธีิใด เพราะเหตุใด 
     3.3 การจดัเก็บความรู้: กลุ่มมีวธีิการรวบรวมความรู้เร่ืองการท านาอยา่งไร (เช่น การจดจ าผา่นตวั 
บุคคล การจดบนัทึก การท าเป็นคู่มือ เป็นตน้) ท าไมตอ้งมีการรวบรวมความรู้ 
     3.4 การสร้างความรู้ : กลุ่มมีการสร้างหรือพฒันาความรู้เพิ่มเติมในการท านาไดอ้ยา่งไร  และ
จ าเป็นอยา่งไร 
     3.5 การประเมินความรู้: กลุ่มมีการประเมินความรู้อยา่งไรบา้ง ท าไมตอ้งประเมิน เม่ือมีการ 
ประเมินความรู้แลว้ท าอยา่งไรต่อไป 
     3.6 การใชค้วามรู้ : กลุ่มมีการใชค้วามรู้เร่ืองการท านาอยา่งไรบา้ง (เช่น ใชค้วามรู้ท่ีรู้มาทั้งหมด 
ใชบ้างส่วน  ดดัแปลงหรือประยกุตใ์ช้ ) ความรู้ท่ีจะใชมี้เพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่เพียงพอ ขาดเร่ือง            
ใดบา้ง เน่ืองจากอะไร 
     3.7 การแลกเปล่ียนความรู้ :  กลุ่มมีการถ่ายทอดหรือแลกเ ปล่ียนความรู้อยา่งไรบา้ง กบัใคร  ใน
เร่ืองใดบา้ง ผลเป็นอยา่งไร ท าไมตอ้งแลกเปล่ียน มีวธีิการอยา่งไร 
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา 
 
1. การสร้างความคุ้นเคย 
    1.1 ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารเชิญมาสนทนา 
    1.2 ท าความรู้จกัสมาชิกสนทนา 
    1.3 สมาชิกเล่าส่ิงท่ีประทบัใจในการท าสวนยางพารา 
2. การศึกษาบริบทของกลุ่ม 
    2.1 ประวติัการก่อตั้งกลุ่ม: กลุ่มตั้งข้ึนเม่ือไหร่ มีแนวคิดอยา่งไรในการจดัตั้งกลุ่ม 
    2.2 การบริหารงานของกลุ่ม: คณะกรรมการของกลุ่มมีใครบา้ง แต่ละคนมีบทบาทหนา้ท่ีอยา่งไร 
บา้ง จ านวนสมาชิก การเป็นสมาชิกตอ้งท าอยา่งไร และสมาชิกไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง  

    2.3 กิจกรรมหรือผลการด าเนินงาน: กลุ่มมีกิจกรรมและการด าเนินงานอะไรบา้ง 
    2.4 แหล่งเรียนรู้: กลุ่มมีแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัการท าสวนยางพาราท่ีไหนบา้ง (สถานท่ี, บุคคล) 
    2.5 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม: กลุ่มมีวธีิการเรียนรู้อยา่งไรบา้ง ผลการเรียนรู้เป็นอยา่งไร และ
ไดน้ าผลการเรียนรู้ไปใชห้รือไม่อยา่งไร 
    2.6 ความส าเร็จหรือจุดเด่นของกลุ่ม: กลุ่มประสบความส าเร็จหรือมีจุดเด่นในเร่ืองใดบา้ง 
    2.7 ปัญหาหรือจุดดอ้ยของกลุ่ม: กลุ่มประสบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบา้ง 
    2.8 ความตอ้งการ: กลุ่มมีความตอ้งการในเร่ืองใดบา้ง 
    2.9 เป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม: เป้าหมายสูงสุดของกลุ่มคืออะไร 
    2.10 ทศันคติต่อการท าสวนยางพารา: กลุ่มมีทศันคติและมองอนาคตของการท าสวนยางพารา 
อยา่งไรบา้ง 
3. การจัดการความรู้เกีย่วกบัการท าสวนยางพารา 
     3.1 ความรู้ในแต่ละขั้นตอนของการท าสวนยางพารามีอะไรบา้ง และท าอยา่งไร 
 

    ขั้นตอนการท าสวนยางพารา 
ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการท าสวนยางพารา 

ความรู้ดั้งเดิม ความรู้ใหม่ 
1. การเตรียมพื้นท่ีปลูกยางพารา 
    1.1 การคดัเลือกพื้นท่ี 
    1.2 การปรับพื้นท่ี 
    1.3 การไถพลิก 
    1.4 การไถพรวน 
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    ขั้นตอนการท าสวนยางพารา 
ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการท าสวนยางพารา 

ความรู้ดั้งเดิม ความรู้ใหม่ 
    1.5 การวางแนวปลูก 
    1.6 การขดุหลุมปลูก 
    1.7 การรองกน้หลุม 
    1.8 อ่ืนๆ 
2. พนัธ์ุยางพาราท่ีปลูก 
    2.1 การคดัเลือกพนัธ์ุ 
    2.2 แหล่งท่ีมาของพนัธ์ุ 
    2.3 พนัธ์ุยางพาราท่ีใชป้ลูก 
    2.4 อ่ืนๆ 

  

3. การปลูกยางพารา 
    3.1 ช่วงเวลาท่ีปลูก 
    3.2 การคดัเลือกวสัดุปลูก 
    3.3 การปักหลกัหมายปลูก 
    3.4 วธีิปลูก 
    3.5 อ่ืนๆ 

  

4. การบ ารุงรักษาตน้ยางพารา 
    4.1 การปลูกซ่อม 
    4.2 การปลูกพืชคลุมดิน 
    4.3 การใส่ปุ๋ย 
    4.4 การตดัแต่งก่ิง 
    4.5 การสร้างทรงพุม่ 
    4.6 การก าจดัวชัพืช 
    4.7 การก าจดัศตัรูยางพารา 
    4.8 การป้องกนัและรักษาโรคยางพารา 
    4.9 การป้องกนัรอยไหมจ้ากแสงแดด 
    4.10 การดูแลสวนยางในหนา้แลง้ 
    4.11 การส ารวจสวนยาง 
    4.12 อ่ืนๆ 
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    ขั้นตอนการท าสวนยางพารา 
ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการท าสวนยางพารา 

ความรู้ดั้งเดิม ความรู้ใหม่ 
5. การกรีดยางพาราและการแปรรูปน ้า 
     ยางพารา 
    5.1 ระยะเวลาท่ีเร่ิมกรีด 
    5.2 การเปิดกรีด 
    5.3 วธีิกรีดยางพารา 
    5.4 การกรีดชดเชย 
    5.5 การรวบรวมน ้ายางสด 
    5.6 การแปรรูปน ้ายาง 
    5.7 อ่ืนๆ 

  

6. วธีิการจดัจ าหน่าย   
7. เคร่ืองมือ / อุปกรณ์การกรีดยางพารา   
8. ความรู้อ่ืนๆ   

 
     3.2 การแสวงหาความรู้: กลุ่มไดรั้บความรู้เร่ืองการท าสวนยางพาราจากท่ีไหนและรู้โดยวธีิใด  
เพราะเหตุใดจึงตอ้งแสวงหาความรู้ 
     3.3 การจดัเก็บความรู้: กลุ่มมีวธีิการรวบรวมความรู้เร่ืองการท าสวนยางพาราอยา่งไร (เช่น การ 
จดจ าผา่นตวับุคคล การจดบนัทึก การท าเป็นคู่มือ เป็นตน้) ท าไมตอ้งมีการรวบรวมความรู้ 
     3.4 การสร้างความรู้ : กลุ่มมีการสร้างหรือพฒันาความรู้เพิ่มเติมในการท าสวนยางพาราได้
อยา่งไร จ าเป็นอยา่งไร 
     3.5 การประเมินความรู้: กลุ่มมีการประเมินความรู้อยา่งไรบา้ง ท าไมตอ้งประเมิน เม่ือมีการ  
ประเมินความรู้แลว้ท าอยา่งไรต่อไป  
     3.6 การใชค้วามรู้ : กลุ่มมีการใชค้วามรู้เร่ืองการท าสวนยางพาราอยา่งไรบา้ง (เช่น ใชค้วามรู้ท่ีรู้
มาทั้งหมด ใชบ้างส่วน ดดัแปลงหรือประยกุตใ์ช้ ) ความรู้ท่ีจะใชมี้เพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่เพียงพอ             
ขาดเร่ืองใดบา้ง เน่ืองจากอะไร 
     3.7 การแลกเปล่ียนความรู้ : กลุ่มมีการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนความรู้อยา่งไรบา้ง กบัใคร ใน
เร่ืองใดบา้ง ผลเป็นอยา่งไร ท าไมตอ้งแลกเปล่ียน มีวธีิการอยา่งไร 
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1. ขอ้มูลส่วนตวั 
    1.1 ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………. 
    1.2 อาย…ุ………………………………………………………………………………………… 
    1.3 ระดบัการศึกษา………………………………..……………….……………………….……. 
    1.4 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพการท านา………………………………………………………… 
    1.5 ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์………………………………………………………………………                
          ……………………………………………………………….……………….……………… 
    1.6 ช่ือกลุ่มเกษตรกร………………………………………..…………………………………… 
    1.7 จ านวนและลกัษณะการถือครองท่ีดิน……………………………..………………………… 
2. การจดัการความรู้เก่ียวกบัการท านา 
     2.1 ความรู้ในแต่ขั้นตอนของการท านามีอะไรบา้ง และท าอยา่งไร 
 

ขั้นตอนการท านา 
ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการท านา 

ความรู้ดั้งเดิม ความรู้ใหม่ 
1. การเตรียมดิน 
    1.1 การไถ 
    1.2 การคราด 
    1.3 อ่ืนๆ 

  

2. พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก 
    2.1 การคดัเลือกพนัธ์ุขา้วท่ีปลูก 
    2.2 แหล่งท่ีมาของพนัธ์ุขา้ว 
    2.3 พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก 
    2.4 อ่ืนๆ  

  

3. การเพาะปลูกขา้ว 
    3.1 การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ 
    3.2 การหวา่นกลา้ 
    3.3 การถอนกลา้ 

  

แบบสัมภาษณ์การจัดการความรู้ของเกษตรกรท านา 
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ขั้นตอนการท านา 
ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการท านา 

ความรู้ดั้งเดิม ความรู้ใหม่ 
    3.4 การปักด า 
    3.5 อ่ืนๆ 
4. การดูแลรักษา 
    4.1 การใส่ปุ๋ย 
    4.2 การจดัการน ้า 
    4.3 การก าจดัวชัพืช 
    4.4 การก าจดัศตัรูขา้ว 
    4.5 การป้องกนัและก าจดัโรคขา้ว 
    4.6 อ่ืนๆ 

  

5. การเก็บเก่ียวขา้ว 
    5.1 การเก่ียวขา้ว 
    5.2 การมดัฟ่อนขา้ว 
    5.3 การท าลาน 
    5.4 การขนขา้วข้ึนลาน 
    5.5 การตั้งกองขา้ว 
    5.6 การนวดขา้ว 
    5.7 การขนขา้วข้ึนยุง้ 
    5.8 อ่ืนๆ 

  

6. การจดัการผลผลิต 
    6.1 การเก็บขา้วไวบ้ริโภค 
    6.2 การจ าหน่ายขา้ว 
    6.3 การจดัเก็บเมล็ดพนัธ์ุ 
    6.4 อ่ืนๆ 

  

7. ความเช่ือ / พิธีกรรมเก่ียว 
    กบัขา้ว 

  

8. ความรู้อ่ืนๆ   
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     2.2 การแสวงหาความรู้: ท่านไดรั้บความรู้เร่ืองการท านาจากท่ีไหนและรู้โดยวธีิใด เพราะเหตุใด 
     2.3 การจดัเก็บความรู้: ท่านมีวธีิการรวบรวมความรู้เร่ืองการท านาอยา่งไร (เช่น การจดจ าผา่นตวั 
บุคคล การจดบนัทึก การท าเป็นคู่มือ เป็นตน้) ท าไมตอ้งมีการรวบรวมความรู้ 
     2.4 การสร้างความรู้ : ท่านมีการสร้างหรือพฒันาความรู้เพิ่มเติมในการท านาไดอ้ยา่งไร  และ
จ าเป็นอยา่งไร 
     2.5 การประเมินความรู้: ท่านมีการประเมินความรู้อยา่งไรบา้ง ท าไมตอ้งประเมิน เม่ือมีการ 
ประเมินความรู้แลว้ท าอยา่งไรต่อไป  
     2.6 การใชค้วามรู้ : ท่านมีการใชค้วามรู้เร่ืองการท านาอยา่งไรบา้ง (เช่น ใชค้วามรู้ท่ีรู้มาทั้งหมด 
ใช้บางส่วน ดดัแปลงหรือประยกุตใ์ช้ ) ความรู้ท่ีจะใชมี้เพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่เพียงพอ ขาดเร่ือง           
ใดบา้ง เน่ืองจากอะไร 
     2.7 การแลกเปล่ียนความรู้ : ท่านมีการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนความรู้อยา่งไรบา้ง กบัใคร  ใน
เร่ืองใดบา้ง ผลเป็นอยา่งไร ท าไมตอ้งแลกเปล่ียน มีวธีิการอยา่งไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



293 
 

 
 
 

1. ขอ้มูลส่วนตวั 
    1.1 ช่ือ-นามสกุล……………………………………………………………..…………………… 
    1.2 อาย…ุ………………………………………………………………………………………… 
    1.3 ระดบัการศึกษา………………………………………………………………………………. 
    1.4 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพการท าสวนยางพารา……………………………………………… 
    1.5 ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท์………………………………………………………………………                    
          .………….…………………………………………………………………………………… 
    1.6 ช่ือกลุ่มเกษตรกร……………………..………………………………………………………           
    1.7 จ านวนและลกัษณะการถือครองท่ีดิน………………………………………………………… 
2. การจดัการความรู้เก่ียวกบัการท าสวนยางพารา 
    2.1 ความรู้ในแต่ละขั้นตอนของการท าสวนยางพารามีอะไรบา้ง และท าอยา่งไร 
 

    ขั้นตอนการท าสวนยางพารา 
ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการท าสวนยางพารา 

ความรู้ดั้งเดิม ความรู้ใหม่ 
1. การเตรียมพื้นท่ีปลูกยางพารา 
    1.1 การคดัเลือกพื้นท่ี 
    1.2 การปรับพื้นท่ี 
    1.3 การไถพลิก 
    1.4 การไถพรวน 
    1.5 การวางแนวปลูก 
    1.6 การขดุหลุมปลูก 
    1.7 การรองกน้หลุม 
    1.8 อ่ืนๆ 

  

2. พนัธ์ุยางพาราท่ีปลูก 
    2.1 การคดัเลือกพนัธ์ุ 
    2.2 แหล่งท่ีมาของพนัธ์ุ 
    2.3 พนัธ์ุยางพาราท่ีใชป้ลูก 

  

แบบสัมภาษณ์การจัดการความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพารา 
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    ขั้นตอนการท าสวนยางพารา 
ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการท าสวนยางพารา 

ความรู้ดั้งเดิม ความรู้ใหม่ 
    2.4 อ่ืนๆ 
3. การปลูกยางพารา 
    3.1 ช่วงเวลาท่ีปลูก 
    3.2 การคดัเลือกวสัดุปลูก 
    3.3 การปักหลกัหมายปลูก 
    3.4 วธีิปลูก 
    3.5 อ่ืนๆ 

  

4. การบ ารุงรักษาตน้ยางพารา 
    4.1 การปลูกซ่อม 
    4.2 การปลูกพืชคลุมดิน 
    4.3 การใส่ปุ๋ย 
    4.4 การตดัแต่งก่ิง 
    4.5 การสร้างทรงพุม่ 
    4.6 การก าจดัวชัพืช 
    4.7 การก าจดัศตัรูยางพารา 
    4.8 การป้องกนัและรักษาโรคยางพารา 
    4.9 การป้องกนัรอยไหมจ้ากแสงแดด 
    4.10 การดูแลสวนยางในหนา้แลง้ 
    4.11 การส ารวจสวนยาง 
    4.12 อ่ืนๆ 

  

5. การกรีดยางพาราและการแปรรูปน ้า 
     ยางพารา 
    5.1 ระยะเวลาท่ีเร่ิมกรีด 
    5.2 การเปิดกรีด 
    5.3 วธีิกรีดยางพารา 
    5.4 การกรีดชดเชย 
    5.5 การรวบรวมน ้ายางสด 
    5.6 การแปรรูปน ้ายาง 
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    ขั้นตอนการท าสวนยางพารา 
ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการท าสวนยางพารา 

ความรู้ดั้งเดิม ความรู้ใหม่ 
    5.7 อ่ืนๆ 
6. วธีิการจดัจ าหน่าย   
7. เคร่ืองมือ / อุปกรณ์การกรีดยางพารา   
8. ความรู้อ่ืนๆ   

 
     2.2 การแสวงหาความรู้: ท่านไดรั้บความรู้เร่ืองการท าสวนยางพาราจากท่ีไหนและรู้โดยวธีิใด   
เพราะเหตุใดจึงตอ้งแสวงหาความรู้ 
     2.3 การจดัเก็บความรู้: ท่านมีวธีิการรวบรวมความรู้เร่ืองการท าสวนยางพาราอยา่งไร (เช่น การ 
จดจ าผา่นตวับุคคล การจดบนัทึก การท าเป็นคู่มือ เป็นตน้) ท าไมตอ้งมีการรวบรวมความรู้ 
     2.4 การสร้างความรู้ : ท่านมีการสร้างหรือพฒันาความรู้เพิ่มเติมในการท าสวนยางพาราได้
อยา่งไรจ าเป็นอยา่งไร 
     2.5 การประเมินความรู้: ท่านมีการประเมินความรู้อยา่งไรบา้ง ท าไมตอ้งประเมิน เม่ือมีการ 
ประเมินความรู้แลว้ท าอยา่งไรต่อไป 
     2.6 การใชค้วามรู้ : ท่านมีการใชค้วามรู้เร่ืองการท าสวนยางพาราอยา่งไรบา้ง (เช่น ใชค้วามรู้ท่ีรู้
มาทั้งหมด ใชบ้างส่วน ดดัแปลงหรือประยกุตใ์ช้ ) ความรู้ท่ีจะใชมี้เพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่เพียงพอ
ขาดเร่ืองใดบา้ง เน่ืองจากอะไร 
     2.7 การแลกเปล่ียนความรู้ : ท่านมีการถ่ายทอดหรือแลกเปล่ียนความรู้อยา่งไรบา้ง กบัใคร ใน
เร่ืองใดบา้ง ผลเป็นอยา่งไร ท าไมตอ้งแลกเปล่ียน มีวธีิการอยา่งไร 
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แบบสัมภาษณ์แนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรท านา  
ประกอบการท าดุษฎนิีพนธ์ 

เร่ือง 
การจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
 1. สรุปผลการศึกษาสภาพการจดัการความรู้ของเกษตรกร ท านาในภาคตะวนัออกเฉียง  
เหนือ  เป็นส่วนท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ใชศึ้กษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพการจดัการความรู้ของ
เกษตรกร เพื่อเป็นขอ้มูลในการแสดงความคิดเห็นส าหรับเป็นแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้
ของเกษตรกร 
 2. ประเด็นค าถามเก่ียวกบัแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของเกษตรกรท านา 
............................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที ่1 สรุปผลการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกรท านา  
 สภาพการจดัการความรู้ของเกษตรกร ท านาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปได้
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี     

   1. การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการท านาของเกษตรกรนั้น สามารถ
แบ่งออกได้ตามประเภทของความรู้ คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบา้น เป็นความรู้ พื้นฐานเก่ียวกบัการท านา  
แหล่งความรู้ภูมิปัญญาพื้นบา้น เช่น พอ่แม่ ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ วธีิการเรียนรู้ เช่น การซึม
ซบั การเลียนแบบ การสอน การสาธิตหรือการท าใหดู้เป็นตวัอยา่ง การอ่าน และการบอกเล่า เป็น
ตน้ 2) ความรู้สมยัใหม่ เป็นความรู้ทางวชิาการสมยัใหม่ ในเร่ืองต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท า
นา เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การท าน ้าหมกัชีวภาพ โดยมีแหล่งความรู้ คือ แหล่งความรู้ภายใน
กลุ่ม ไดแ้ก่ หวัหนา้กลุ่ม หมอดิน สมาชิกกลุ่ม ส่ือต่างๆ วธีิการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ภายในกลุ่ม 
เช่น การประชุม การพบปะพดูคุย การ เล่าเร่ือง การสาธิต แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม ไดแ้ก่ 
ส านกังานเกษตรในทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร เครือข่ายเกษตรกร ท่ีประสบผลส าเร็จ  
(Best Practices) วธีิการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เป็น
ตน้         
     2. การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็น 1) การจดจ า เป็นการ
จดัเก็บความรู้ในตวับุคคล ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นวธีิท่ีง่าย เคยชิน และสามารถน าความรู้ออกมาใชไ้ด้
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ทนัที ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นความรู้เก่ียวกบักระบวนการท านา ซ่ึงไดรั้บจากแหล่งความรู้ ต่างๆ 2) การ
จดบนัทึก  คือการจดัเก็บขอ้มูลในสมุดบนัทึก   ส่วนใหญ่เป็นการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารจดัการกลุ่ม ไดแ้ก่ สมุดทะเบียนสมาชิก ซ่ึงบนัทึกรายละเอียดต่างๆ ของสมาชิก ทั้งช่ือ- สกุล 
จ านวนการถือหุน้ การกูย้มืเงินทุน เป็นตน้ สมุดบนัทึกการประชุม ซ่ึงกลุ่มเกษ ตรกรใชใ้นการจด
บนัทึกขอ้มูลการประชุมต่างๆ ไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งเร่ืองแจง้ใหท้ราบ มติท่ีประชุม เป็นตน้         
      3. การสร้างความรู้ การสร้างความรู้ของเกษตรกร โดยสร้างจากประสบการณ์ ความรู้เดิม 
และการสังเกต แลว้ด าเนิน การทดลองปฏิบติั ลองผดิลองถูก ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท านา และลดตน้ทุนการผลิต  เช่น กลุ่มเกษตรกรท านา
กระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์สร้างความรู้การท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้ว โดยเกษตรกรสังเกตตน้ขา้วท่ีถูก
ควายกดักินล าตน้ ขา้วตน้นั้นจะแตกกอใหญ่กวา่ตน้อ่ื น เกษตรกรจึงทดลองตดัตน้ขา้วประมาณ 1 
งาน แลว้พบวา่ขา้วแตกกอไดดี้ รวงใหญ่ และวชัพืชมีนอ้ย เกษตรกรจึงหนัมาท านาหวา่นแบบตดั
ตน้ขา้ว นอกจากน้ีเกษตรกรยงัทดลองหวา่นขา้วในสวนยางพาราท่ีตน้ยางพารามีอายรุะหวา่ง 1-4 ปี 
ซ่ึงพบวา่ขา้วใหผ้ลผลิตดี และเม่ือเก็บเก่ียวขา้วเสร็จก็ไถกลบตอซงัขา้วใหเ้ป็นปุ๋ยตน้ยางพาราได้     
  4. การประเมินความรู้ ความรู้ท่ีไดม้าจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมินความรู้ใน  
2 รูปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใชค้วามรู้ โดยเกษตรกรจะวเิคราะห์หรือประเมินวา่ความรู้นั้น
เหมาะสมกบัสภาพไร่นาของตนหรือชุมชนหรือไม่ ถา้ประเมินแลว้วา่ไม่เหมาะสม และยงัตอ้งเพิ่ม
งบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใชค้วามรู้นั้น เช่น การจา้งรถเก่ียวขา้วพร้อมนวดในราคาไร่
ละ 600 บาท เกษตรกรจะเปรียบเทียบกบัการจา้งแรงงานคนในราคาวนัละ 200-250 บาท แต่ตอ้ง
จดัหาอาหารและเคร่ืองด่ืมใหผู้ม้ารับจา้งดว้ย เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้พบวา่การจา้งแรงงานคนจะ
แพงกวา่ และจะไดป้ริมาณงานนอ้ยกวา่ เกษตรกรบางรายจึงนิยมจา้งรถเก่ียวขา้วแทนการจา้ง
แรงงานคน 2) การประเมินหลงัใชค้วามรู้ ความรู้ท่ีเกษตรกรไดน้ าไปใชแ้ลว้ หลงัจากทดลองใชแ้ลว้
เกษตรกรก็จะวเิคราะห์ทบทวนอีกคร้ังวา่ ผลการใชค้วามรู้ท่ีไดม้าใหม่นั้นเป็นอยา่งไร หากผลท่ีได้
ไม่ดีเท่ากบัความรู้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใชค้วามรู้ใหม่ แลว้หนักลบัมาใชค้วามรู้เดิม เช่น กลุ่ม
เกษตรกรท านากระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีไดป้ระเมินความรู้ การท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้ว ซ่ึงพบวา่
ขา้วแตกกอไดดี้ รวงใหญ่ และวชัพืชมีนอ้ย ช่วยลดขั้นตอนและตน้ทุนการท านา ดงันั้นเกษตรกรจึง
หนัมาท านาหวา่นแบบตดัตน้ขา้วมากข้ึนแทนการท านาด า  
 5. การใชค้วามรู้ เกษตรกรใช้ ความรู้ใน 3 รูปแบบ ซ่ึงการใชค้วามรู้แต่ละแบบนั้นข้ึนอยู่
กบัแต่ละขั้นตอนของการท านาดว้ย ดงัน้ี 1) การใชภู้มิปัญญาพื้นบา้น เป็นความรู้ พื้นฐานเก่ียวกบั
การท านา ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรวมถึงพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบั
การท านาต่างๆ เช่น การเลือก แปลงนาส าหรับหวา่นกลา้ โดยเกษตรกรเลือกแปลงนาท่ีเป็นท่ีราบ
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ใกลแ้หล่งน ้า หากเกิดภาวะฝนแลง้เกษตรกรจะสามารถสูบน ้าจากแหล่งน ้ามาใส่แปลงตน้กลา้ได ้
นอกจากน้ีแปลงนาส าหรับหวา่นกลา้ส่วนใหญ่จะอยูก่ึ่งกลางนา ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการขนยา้ย
ไปปักด า 2) การใช้ความรู้สมยัใหม่  เช่น การใชต้าข่ายไนล่อนแทนการท าลาน การใชร้ถไถนาเดิน
ตามขนขา้วข้ึนลานแทนการหาบ 3) การประยกุตใ์ชค้วามรู้ โดยการใช้ ภูมิปัญญาพื้นบา้นผสมผสาน
กบัความรู้สมยัใหม่ เช่น การท าลานโดยใชต้าข่ายไนลอนและใชภู้มิปัญญาดั้งเดิมในการเลือกแปลง
นาท าลานคือเป็นท่ีราบแหง้ เพื่อไม่ใหข้า้วช้ืน การใชปุ๋้ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพร่วมกบัปุ๋ยเคมี เน่ืองจาก
ถา้ใชปุ๋้ยคอกอยา่งเดียวเมล็ดขา้วจะฝ่อไม่มีน ้าหนกั       
      6. การแลกเปล่ียนความรู้ การแลก เปล่ียนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รูปแบบ คือ 1) การ
แลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกภายใน
ครอบครัว วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต การ บอกเล่า 2) การแลกเปล่ียนความรู้
ระดบักลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ระ หวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น 
การสอน การสาธิต การเล่าเร่ือง การพบปะพดูคุย การประชุม 3) การแลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน 
เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ของประชาชนในชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิกลุ่มและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม 
วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น  การสอน การสาธิต การเล่าเร่ือง การพบปะพดูคุย  4) การแลกเปล่ียน
ความรู้ระหวา่งกลุ่ม คือการแลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มเกษตรกรอ่ืนท่ีอยูใ่นชุมชนอ่ืน  วธีิการ
แลกเปล่ียนความรู้ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
 
ส่วนที ่2 ประเด็นค าถามเกีย่วกบัแนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรท านา 

 จากผลสรุปสภาพการจดัการความรู้ของเกษตรกรท านาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่าน
มีความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของเกษตรกรท านาอยา่งไรบา้ง 
 
  1. การแสวงหาความรู้ …………..………………………….……………………………            
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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      2. การจดัเก็บความรู้ ……………………….……………….…….…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
                      3. การสร้างความรู้ …………..….………………….………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
                      4. การประเมินความรู้ …………………………..……………………..……………... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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                      5. การใชค้วามรู้ ……….……….……………..……………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
                      6. การแลกเปล่ียนความรู้ …………..…………………………….………………..... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
           
 

 
ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาเสียสละเวลาใหข้อ้มูล 
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แบบสัมภาษณ์แนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรท าสวนยาง  
ประกอบการท าดุษฎนิีพนธ์ 

เร่ือง 
การจัดการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณ์ชุดน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  
 1. สรุปผลการศึกษาสภาพการจดัการความรู้ของเกษตรกร ท าสวนยางพารา ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  เป็นส่วนท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ใชศึ้กษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพการจดัการ
ความรู้ของเกษตรกร  เพื่อเป็นขอ้มูลในการแสดงความคิดเห็นส าหรับเป็นแนวทางส่งเสริมการ
จดัการความรู้ของเกษตรกร 
 2. ประเด็นค าถามเก่ียวกบัแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของเกษตรกรท าสวนยาง 
............................................................................................................................................................. 
 
ส่วนที ่1 สรุปผลการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกรท าสวนยาง  
 สภาพ การจดัการความรู้ของเกษตรกร ท าสวนยางพารา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
สามารถสรุปไดด้งัรายละเอียดต่อไปน้ี     

  1. การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพาราสามารถแบ่งออก
ตามลกัษณะแหล่งความรู้  คือ 1) แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น หวัหนา้กลุ่ม ครูยาง สมาชิกกลุ่ม  
โปสเตอร์ ตลาดจ าหน่ายยางประจ ากลุ่ม สวนยางพารา วธีิการเรียนรู้ คือ การสอน การสาธิต การ
สอบถาม การพบปะพดูคุย การศึกษาจากสวนยางเกษตรกรรายอ่ืน และการประชุม เป็นตน้                                                      
2) แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางประจ าทอ้ง ถ่ิน ตลาด
กลางจ าหน่ายยางพารา ส่ือเทคโนโลย ีวธีิ การเรียนรู้  เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  การบอกรับ
ขอ้ความราคายางพาราทางโทรศพัทมื์อถือ             
        2. การจดัเก็บความรู้ การจดัเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็น 1) การจดจ า เป็นการจดัเก็บ
ความรู้ในตวับุคคล  ทั้งน้ี เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีง่าย แล ะหากตอ้งการใชเ้ม่ือไหร่ก็สามารถน าออกมา
ใชไ้ดท้นัที และความรู้ส่วนใหญ่ จะเป็นความรู้เก่ียวกบัการปลูกยางพารา  ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การคดัเลือก
พนัธ์ุ การปลูก การดูแลรักษา การกรีด การจ าหน่าย เป็นตน้ 2) การจดบนัทึก คือการจดัเก็บขอ้มูลใน
สมุดบนัทึก  ส่วนใหญ่จะเป็นการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกลุ่ม เช่น การจด
บนัทึกขอ้มูลสมาชิกในสมุดบนัทึก การจดบนัทึกผลการประชุมกลุ่ม และนอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกร
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ท าสวนยางพาราบางกลุ่มไดมี้การน า คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจดัท าตารางวนัเปิดตลาดจ าหน่าย
ยางพารา   

   3. การสร้างความรู้ เกษตรกรสร้างความรู้จากการสังเกต การทดลอง ปฏิบติั  และการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้หรือต่อยอดความรู้ ทั้งน้ีเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต  
การแกไ้ขปัญหาต่างๆ รวมถึงการลดรายจ่ายดว้ย เช่น กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้จงัหวดั
อ านาจเจริญ สร้างความรู้เร่ืองการปลูกยางพาราบนคูนา โดยเลือกคูนาท่ีมีขนาดใหญ่ อยูท่ี่ดอนท่ีน ้า
ขงัไม่นาน กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารา โนนตาล จงัหวดันครพนม การพฒันาวธีิการผลิต
ยางพาราแผน่ดิบ โดยใชก้รดธรรมชาติคร่ึงขวดผสมน ้าคร่ึงกะละมงั น ายางพาราแผน่แช่ไว ้ 1 คืน 
จากนั้นน าออกตากแดด พอแหง้จึงน าเขา้โรงอบ จะท าใหย้างพาราแผน่สีสวยสดใสสม ่าเสมอกนัทั้ง
แผน่ ท าใหข้ายไดร้าคาดี  ส่วนกลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราทรัพยส์มบูรณ์  สร้างความรู้การกรีด
ยาง 3 หนา้ ซ่ึงส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางแนะน าใหก้รีด 2 หนา้ แต่เกษตรกรเห็น
วา่การจะกลบัมากรีดซ ้ าท่ีรอยกรีดเดิมนั้นท าใหก้ารกรีดยากข้ึน เพราะเปลือกยางจะแขง็และไม่เรียบ
สม ่าเสมอกนั เป็นตน้ 

   4. การประเมินความรู้ เกษตรกรจะมีการประเมิน ความรู้ ดงัน้ี 1) การประเมินก่อนใช้
ความรู้ โดยก่อนการใชค้วามรู้นั้นเกษตรกรจะวเิคราะห์หรือประเมินวา่ความรู้นั้นเหมาะสมกบั
สภาพของสวนยางพาราตนเองหรือไม่ เช่น เกษตรกรบางรายเม่ือมีพอ่คา้มาเสนอขายปุ๋ยซ่ึงไม่ใช่
สูตรท่ีตนเองเคยใช ้ก็จะไม่ซ้ือใชเ้พราะกลวัวา่จะท าใหเ้กิดความเสียหายได ้หรือไม่คุม้กบัการลงทุน 
นอกจากน้ีเกษตรกรรายใหม่จะประเมินความรู้โดยใชว้ธีิการสอบถามจากหวัหนา้กลุ่มหรือสมาชิก
กลุ่ม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลมาใชส้ าหรับการตดัสินใจ 2) การประเมินหลงัใชค้วามรู้ เกษตรกรเม่ือมีการน า
ความรู้ไปใชม้กัมีการประเมินผลการใชค้วามรู้นั้นๆ เช่น การขดุหลุมปลูกดว้ยเคร่ืองเจาะ ดว้ยขนาด 
50x60 เซนติเมตร (กวา้ง xลึก) แทนการขดุหลุมดว้ยมือตามค าแนะน าของส านกังานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง คือ (50x50x50) (กวา้งxยาวxลึก) การขดุหลุมปลูกดว้ยเคร่ืองเจาะ ขนาด 
50x60 เซนติเมตร พบวา่ท าใหต้น้ยางเจริญเติบโตไดดี้ ซ่ึงเกษตรกรกล่าววา่อาจเป็นเพราะดินท่ีติด
อยูต่ามเกลียวเจาะจะหล่นลงกน้หลุมซ่ึงมีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ท าใหไ้ดค้วามลึก
เท่ากบัค าแนะน าของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางท่ีระดบั 50 เซนติเมตร  แต่ดินท่ี
กองในกน้หลุมจะเป็นเสมือนการพรวนดินท าใหดิ้นร่วน ซ่ึงช่วยใหต้น้ยางเจริญเติบโตไดดี้  

   5. การใชค้วามรู้ การใชค้วามรู้ของกลุ่มเกษตรกรมี 4 ลกัษณะ คือ 1) การใชค้วามรู้ตาม
ค าแนะน าของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ซ่ึงเม่ือเกษตรกร ได้รับความรู้จาก
ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง มาอยา่งไรก็ใชไ้ปอยา่งนั้น โดยไม่มีการประยกุตใ์ชแ้ต่
อยา่งใด 2) การใชค้วามรู้จากประสบการณ์  เป็นการใชค้วามรู้ท่ีผา่นการปรับแต่งหรือพฒันาต่อยอด
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ข้ึนจากประสบการณ์ และความรู้เดิม  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรรายเก่าท่ีมีป ระสบการณ์การท า
สวนยาง เช่น การปลูกยางบนคูนาของกลุ่มเกษตรกรนาแต ้จงัหวดัอ านาจเจริญ การกรีดยาง 3 หนา้ 
ของเกษตรกรบางรายของ กลุ่มเกษตรกรบา้นทรัพยส์มบูรณ์ จงัหวดัขอนแก่น เป็นตน้ 3) การใช้
ความรู้ตามค าแนะน าของคนภาคใต ้บางพื้นท่ีท่ีมีคนจากภาคใตซ่ึ้งเป็นผูมี้ ความรู้และประสบการณ์
ในการท าสวนยางและมาสร้างรกรากโดยการแต่งงานกบัคนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แลว้น า
ความรู้เร่ืองการปลูกยางมาถ่ายทอดใหผู้อ่ื้น 4) การใชค้วามรู้โดยการเลียนแบบ คือเกษตรกรใช้
ความรู้ท่ีผูอ่ื้นสร้างไวห้รือพฒันาข้ึนไปใชใ้นการท าสวนยางของตนเอง โดยท่ีตนเองไม่ไดเ้ ป็น
ผูส้ร้าง แต่ไดน้ าความรู้นั้นๆมาใชใ้นลกัษณะเลียนแบบผูอ่ื้นทุกอยา่ง เป็นตน้   
           6. การแลกเปล่ียนความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รูปแบบ คือ 1) การ
แลกเปล่ียนความรู้ระดบัครอบครัว เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกภายใน
ครอบครัว วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ ไดแ้ก่ การสอน การสาธิต เช่น สามีสอนภรรยากรีดยาง พอ่ตา
สอนลูกเขย กรีดยาง พอ่แม่สอนลูกทาปูนแดงเพื่อรักษาหนา้ยาง นอ้งเขยสอนพี่ภรรยากรีดยาง 2) 
การแลกเปล่ียนความรู้ระดบักลุ่ม เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งสมาชิกภายในกลุ่ม วธีิการ
แลกเปล่ียนความรู้ เช่น การสอบถาม การสอน การสาธิต การประชุม การพบปะพดูคุย 3) การ
แลกเปล่ียนความรู้ระดบัชุมชน เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ของประชาชนในชุมชนทั้งท่ีเป็นสมาชิก
ลุ่มและไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่ม วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การสอบถามการสอน การสาธิต การ
พบปะพดูคุย 4) การแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกลุ่ม คือการแลกเปล่ียนความรู้กบักลุ่มเกษตรกรอ่ืนท่ี
อยูใ่นชุมชนอ่ืน วธีิการแลกเปล่ียนความรู้ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
 
ส่วนที ่2 ประเด็นค าถามเกีย่วกบัแนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรท าสวนยาง 

จากสภาพการจดัการความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ท่านมีความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการจดัการความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางอยา่งไรบา้ง 
  1. การแสวงหาความรู้ …………..….…………………………….………………………            
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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        2. การจดัเก็บความรู้ ……….…….………………….……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
                      3. การสร้างความรู้ …….……….…..…….…………………………………….…... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
                      4. การประเมินความรู้ ……….………………..……..…………..…………………... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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                      5. การใชป้ระเมินความรู้ ……….……..…….………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
                      6. การแลกเปล่ียนความรู้ …………….…….……………………….………………... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
   

         
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีกรุณาเสียสละเวลาใหข้อ้มูล 
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ภาคผนวก  ข   
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือการวจัิย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือการวจัิย 
 
1. ผศ.ดร.ธงชยั พาบุ 

          กองวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   
          วทิยาเขตสุรินทร์ 

2. ดร.สุดารัตน์ สกุลคู 
          ผูอ้  านวยการกองวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

    วทิยาเขตสกลนคร 
3. รศ.ดร.นยันา อรรจนาทร 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
4. รศ.สมประสงค ์น่วมบุญลือ 

          คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
5. ดร.วณิะโรจน์ ทรัพยส่์งสุข 

          รองผูอ้  านวยการส านกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ  
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ภาคผนวก  ค   
รายช่ือเกษตรกรที่ร่วมการสนทนากลุ่มและให้การสัมภาษณ์ 
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รายช่ือเกษตรกรทีร่่วมการสนทนากลุ่ม 
 
1. กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง หมู่ 2 ต าบลกระสัง อ าเภอสะตึก จงัหวดับุรีรัมย์ 
 1.1 นางสมใจ ธนสนชยั   1.7 นายทองใบ นอ้ยขมุเหล็ก 
 1.2 นายบุญถึง ธนสินชยั   1.8 นายทองมี จงรมณ์ 
 1.3 นายพรม ศิริสุข   1.9 นายสุรัตน์ ศิริสุข 
 1.4 นายชุม ศิริสุข   1.10 นางเตย พนูทบัถม 
 1.5 นายฮาด ศิริสุข   1.11 นางสุกญัญา เจริญสุข 
 1.6 นายย  ้า ศิริสุข     
2. กลุ่มเกษตรกรท านาศรีโคตร หมู่ 6 ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ 
 2.1 นายบุญชู ศรีภูงา   2.6 นางสอง โพธ์ิศรีงาม 

2.2 นายภาส สอนดี   2.7 นางส าราญ คุณพลอย 
 2.3 นายทองเลียน จุนนทศ์รี  2.8 นางธนาพร จุนนทศ์รี 
 2.4 นายสมพงษ ์ปริญธร   2.9 นางร าพนัธ์ุ บุญวงั 

2.5 นายลม แสนเมืองแกว้    
3. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้หมู่ 1 ต าบลนาแต ้อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ  

3.1 นายประเสริฐ จนัทโสม    3.8 นางบุญหลาย ชารีหนองวา้    
3.2 นายประสิทธ์ิ สุวะไกร       
3.3 นางดาวเรือง กญัญะมาสา   
3.4 นายจ าปี ทศับุตร  
3.5 นายสุทิน เสมอภกัด์ิ    
3.6 นายอ านวย ทศับุตร 
3.7 นายบุญศรี เสมอภกัด์ิ    

4. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราโนนตาล หมู่ 2 ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม 
4.1 สนัน่ นครางสุ       
4.2 นายสมยั วพิรรณะ       
4.3 นายสังวร ดรธะสี   
4.4 นายบุญเทียน แกว้นิล    
4.5 นายสุกนัต ์นครางสุ   
4.6 นายวฒิุ เช้ือกุลา   
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5. กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน หมู่ 5 ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 
5.1 นายประไม ฉะออ้น     5.9 นางสาวเพชรมณี โพนพนัธ์ 
5.2 นายทวชียั วงศเ์มืองจนัทร์    5.10 นายศรีสวสัด์ิ สาขาสุวรรณ  
5.3 นายประไมล ์โพนพนัธ์  5.11 นายอ่อนศรี สุทธิโคตร 
5.4 นายสิทธิฤทธ์ิ เจริญรัตน์  5.12 นางกองมณี วรจกัร 
5.5 นายมิตรชยั จอมศรีวรรณ  5.13 นายชยัณรงค ์วงศเ์มืองจนัทร์ 
5.6 นางวภิารัตน์ วรจกัร   5.14 นางพรรณภา ปันตะสุข 
5.7 นางสกาวกาน กวนเชียง  5.15 นายสวสัด์ิ วงศเ์มืองจนัทร์ 
5.8 นายอุลยั วงศเ์มืองจนัทร์   

6. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราทรัพยส์มบูรณ์ หมู่ 5 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดั
ขอนแก่น 

6.1 นายสไว ศิริบุรี    
 6.2 นายสวาท ศิริบุรี   

6.3 นางล าดวน ดงรังษี 
 6.4 นายสวาท ศิริบุรี   
 6.5 นางหนูพิน เหล่าลาภะ 
 6.6 นายไข ปฏิถานงั 
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รายช่ือเกษตรกรทีใ่ห้การสัมภาษณ์ 
 
1. กลุ่มเกษตรกรท านากระสัง หมู่ 2 ต าบลกระสัง อ าเภอสะตึก จงัหวดับุรีรัมย์ 

1.1 นายบุญถึง ธนสินชยั 
 1.2 นายพรม ศิริสุข 
 1.3 นางเตย พนูทบัถม 
2. กลุ่มเกษตรกรท านาศรีโคตร หมู่ 6 ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุรพกัพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ 

2.1 นายภาส สอนดี 
 2.2 นายสมพงษ ์ปริญธร 
 2.3 นางร าพนัธ์ุ บุญวงั 
3. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพารานาแต ้หมู่ 1 ต าบลนาแต ้อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ  
 3.1 นายอ านาจ ภาษาดี 

3.2 นางศิริรัตน์ เถาโมรา 
3.3 นางนิตยา อุ่นทอง 

4. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราโนนตาล หมู่ 2 ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม 
 4.1 นายวฒิุ เช้ือกุลา 

4.2 นายสังวร ดรธะสี   
5. กลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วบา้นขวัขอนแคน หมู่ 5 ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 
 5.1 นายสวสัด์ิ วงศเ์มืองจนัทร์ 

5.2 นางสาวเพชรมณี โพนพนัธ์ 
5.3 นางวภิารัตน์ วรจกัร 

6. กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางพาราทรัพยส์มบูรณ์ หมู่ 5 ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดั
ขอนแก่น 
 6.1 นางล าดวน ดงรังษี 
 6.2 นายไข ปฏิถานงั 
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ภาคผนวก  ง   
รายช่ือผู้ให้การสัมภาษณ์แนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรท านา 
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รายช่ือผู้ให้การสัมภาษณ์แนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรท านา 
 

1. รศ.ดร.นยันา อรรจนาทร 
           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

2. นางสมหวงั โพธิราช 
          นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านกังานเกษตรอ าเภอพงัโคน จงัหวดั 
                สกลนคร 

3. ดร.สุดารัตน์ สกุลคู 
          ผูอ้  านวยการกองวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

    วทิยาเขตสกลนคร 
4. อาจารยส์ันทะยา เหระวนั 

          คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 
5. อาจารยส์งกรานต ์ชิระบุตร 

          คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 
6. นายประไม ฉะออ้น 
    เกษตรกรท านาบา้นขวัขอนแคน ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 
7. นายศรีสวสัด์ิ สาขาสุวรรณ 
    เกษตรกรท านาบา้นขวัขอนแคน ต าบลตน้ผึ้ง อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 
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ภาคผนวก  จ   
รายช่ือผู้ให้การสัมภาษณ์แนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพารา 
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รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์แนวทางส่งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรท าสวนยางพารา 
 

1. รศ.ดร.นยันา อรรจนาทร 
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 

2. ดร.สุดารัตน์ สกุลคู 
          ผูอ้  านวยการกองวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน   

    วทิยาเขตสกลนคร 
3. อาจารยส์ันทะยา เหระวนั 

          คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 
4. อาจารยส์งกรานต ์ชิระบุตร 

          คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร 
5. นายไพร สุดจิตร์ 

          นกัวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
     จงัหวดัขอนแก่น 

6. นางล าดวน ดงรังสี 
    เกษตรกรท าสวนยางทรัพยส์มบูรณ์ ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
7. นายอวยชยั เหล่าลาภะ 
    เกษตรกรท าสวนยางทรัพยส์มบูรณ์ ต าบลดูนสาด อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
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ภาคผนวก  ฉ   
หนังสือเชิญเป็นผู้ตรวจเคร่ืองมือการวจัิย หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือการวจัิย และ 

หนังสือขออนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวจัิย 











































337 
 

ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล   นายปราโมทย ์เหลาลาภะ 
ท่ีอยู ่    5 หมู่ 6 บา้นหนองเมก็ ต าบลกุดดู่ อ าเภอโนนสัง   

จงัหวดัหนองบวัล าภู 
ท่ีท างาน    คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
    อีสาน วทิยาเขตสกลนคร อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 
ประวติัการศึกษา 
      พ.ศ. 2540   ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต วชิาเอกบรรณารักษศาสตร์ 
    และสารนิเทศศาสตร์ สถาบนัราชภฏัเลย  
      พ.ศ. 2548   ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วชิาเอกบรรณารักษศาสตร์และ 
    สารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
      พ.ศ. 2556   ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต วชิาเอกการศึกษาตลอดชีวติ 
    และการพฒันามนุษย ์มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวติัการท างาน 
      พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั   อาจารยป์ระจ าคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
    ราชมงคลอีสาน วทิยาเขตสกลนคร อ าเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 
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