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51251805: สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุษย์
คําสําคัญ: การจัดการความรู้ / กลุ่มเกษตรกรทํานา / กลุ่มเกษตรกรทําสวนยางพารา
ปราโมทย์ เหลาลาภะ: การจัดการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ :
ผศ.ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์, อ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ์ และ ผศ.ดร.เฉลิมพล เยืองกลาง. 337 หน้า.
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาสภาพการจัดการความรู้ และการพัฒนาแนวทางส่ งเสริ ม การจัดการความรู้ของ
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงคุณภาพ การศึกษาสภาพการจัดการความรู้โดยการสนทนากลุ่ มและการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มที ศึกษาประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรทํานา 2 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรทําสวนยางพารา 2 กลุ่ม และกรณี ศึกษา
แนวปฏิบตั ิทีดี 2 กลุ่ม ส่ วนการพัฒนาแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการ 6 ท่าน และเกษตรกร
4 ท่าน เครื องมือวิ จัยคือประเด็นการสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนือหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ 1) การแสวงหาความรู้ กลุ่มเกษตรกรทํานา แสวงหาความรู้ที
เป็ นภูมิปัญญาพืนบ้านจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ความรู้สมัยใหม่จากหัวหน้ากลุ่ม หมอดิน หมอข้าว สมาชิกกลุ่ม สื อ ต่างๆ หน่วยงาน
ส่ งเสริ มการเกษตรของรัฐในท้องถิน เกษตรกรทีประสบผลสําเร็ จ ส่ วนกลุ่มเกษตรกรทําสวนยางพารา แสวงหาความรู้จาก หัวหน้า
กลุ่ม ครู ยาง สมาชิกกลุ่ม ตลาดจําหน่ายยางประจํากลุ่ม สวนยางพารา สํานักงานกอง ทุนสงเคราะห์การทําสวนยางประจําท้อง ถิน
ตลาดกลางจําหน่ายยางพารา สื อต่างๆ วิธีการเรี ยนรู้ ได้แก่ การเลียนแบบ การซึมซับ การสอน การสาธิต การสอบถาม การ
ฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน การประชุม การพบปะพูดคุย 2) การจัดเก็บความรู้ เกษตรกรส่ วนใหญ่จดั เก็บความรู้แบบ การจดจํา
มากกว่าการจดบันทึก เนืองจากเป็ นวิธีทีง่ายและสามารถนําความรู้ออกมาใช้ได้ทนั ที 3) การสร้างความรู้ เกษตรใช้ ประสบการณ์
ความรู้เดิม และการสังเกตเป็ นฐานคิด เพือสร้างความรู้ใหม่ดว้ ย การทดลองปฏิบตั ิ การลองผิดลองถูก 4) การประเมินความรู้
เกษตรกรมีการประเมินก่อนและหลังการใช้ความรู้ 5) การใช้ความรู้ คือการใช้ภูมิปัญญาพืนบ้าน การใช้ความรู้สมัยใหม่ และการ
ประยุกต์ ใช้ภูมิปัญญาพืนบ้านผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ 6) การแลกเปลียนความรู้ มี 4 รู ปแบบ คือ การแลกเปลียนความรู้
ระดับครอบครัว ระดับกลุ่ม ระดับชุมชน และระดับเครื อข่าย วิธีการแลกเปลียนความรู้ คือ การ สอน การสาธิต การ บอกเล่า การ
พบปะพูดคุย การประชุม การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน
2. แนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ คือ 1) การแสวงหาความรู้ เกษตรกรควรกําหนดความต้องการความรู้ วิธีการ
เรี ยนรู้ การส่ งเสริ มให้มีทงแหล่
ั
งภูมิปัญญาพืนบ้าน และแหล่งความรู้สมัยใหม่ 2) การจัดเก็บความรู้ ความรู้ทีฝังอยูใ่ นคน โดยการ
ถอดบทเรี ยน แล้วจัดทําเป็ นสื อสิ งพิมพ์ และสื ออิเล็กทรอนิกส์ ส่ วน ความรู้ทีชัดแจ้ง ควรมีสถานทีจัดเก็บเอกสาร จัดทําระบบการ
จัดเก็บ ผูร้ ับผิดชอบในการจัดเก็บ 3) การสร้างความรู้ ได้แก่ การรื อฟื นภูมิปัญญาพืนบ้าน การเลียนแบบ การสร้างความรู้ ใหม่โดย
การทดลองด้วยตัวเอง กลุ่ม และเครื อข่าย 4) การประเมินความรู้ เกษตรกรควรประเมินก่อนการใช้ความรู้ ระหว่างการใช้ความรู้
และหลังการใช้ความรู้ 5) การใช้ความรู้ ได้แก่ การใช้ความรู้ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าทีส่ งเสริ มการเกษตร การใช้ภูมิปัญญา
พืนบ้าน และควรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพืนบ้านผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ และสร้างข้อสรุ ป 6) การแลกเปลียนความรู้ ระดับ
ครอบครัว ควรให้สมาชิกครอบครัวมีโอกาสเข้ารับการฝึ กอบรมตามความถนัด ความสนใจ และนํามาบอกเล่าคนในครอบครัว
ส่ วนระดับกลุ่ม ระดับชุมชน และระดับเครื อข่าย ควรมีการประชุมแลกเปลียนเรี ยนรู้อย่างสมําเสมอ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชือนักศึกษา.................................................
ปี การศึกษา 2556
ลายมือชืออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ 1..............................................2.............................................3.............................................

ง

51251805: MAJOR: LIFELONG EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT
KEY WORD: KNOWLEDGE MANAGEMENT / RICE CULTIVATION FARMERS / RUBBER PLANTERS
PRAMOTE LAOLAPHA: KNOWLEDGE MANAGEMENT OF AGRICULTURISTS IN THE NORTHEASTERN
REGION. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. KIRIBOON JONGWUTIWES, Ph.D., PATTRAPON MAHAKUN, Ph.D., AND ASST.
PROF. CHALERMPON YUANGKLANG, Ph.D. 337 pp.
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.
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กลาง ซึ่งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ดุษฎี นิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ต่อผูว้ จิ ยั รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา จิต ต์จรัส ประธานกรรมการสอบ ดุษฎี นิพนธ์
และ ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุ ข ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษา คาแนะนา และข้อเสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์แก่ผวู ้ จิ ยั ส่ งผลให้ ดุษฎี นิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น ผูว้ จิ ยั ขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุ ณาของทุกท่านเป็ นอย่างสู ง
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ ดร .วิณะโรจน์ ทรัพย์
ส่ งสุ ข รองศาสตราจารย์ ดร .นัยนา อรรจนาทร ดร .สุ ดารัตน์ สกุลคู และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธงชัย พาบุ ที่กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขเครื่ องมือในการวิจยั สาหรับการทา ดุษฎี
นิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขา การศึกษาตลอดชีวติ และการ พัฒนามนุษย์ ทุก
ท่านที่ ประสิ ทธิ์ ประสาท ความรู ้ให้คาแนะนาและประสบการณ์อนั มีค่ายิง่ แก่ผวู้ จิ ยั ขอขอบคุณพี่ๆ
เพื่อนๆ และน้องๆ สาขาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุษย์ ทุกคนที่ ร่วมเรี ยน ร่ วมคิด ร่ วม
แก้ปัญหาและให้กาลังใจที่ดีตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พี่ น้อง และญาติๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน
และให้กาลังใจอย่างดียงิ่ เสมอมา
ขอขอบพระคุณ กลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่ม ที่ให้ความร่ วมมืออย่างดียงิ่ ในการเก็บข้อมูล
การวิจยั ส่ งผลให้ผวู ้ จิ ยั สามารถดาเนินการวิจยั จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบคุณอาจารย์อภิศกั ดิ์ นามเสาร์ คุณเวฬุ นามเสาร์ และคุณสุ นนั ทา ไร่ ขาม ผูช้ ่วย
วิจยั ที่ให้ความช่วยเหลือเป็ น อย่างดียงิ่ ในการเก็บข้อมูลการวิจยั ส่ งผลให้ผวู้ จิ ยั สามารถดาเนินการ
วิจยั จนสาเร็ จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุณสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ที่มอบทุนการศึกษา ส่ งผลให้
ผูว้ จิ ยั สามารถสาเร็ จการศึกษาด้วยดี
คุณค่าหรื อประโยชน์อนั เกิดจาก ดุษฎี นิพนธ์เล่มนี้ ผูว้ จิ ยั ขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะนา ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและให้กาลังใจอย่างดียงิ่
เสมอมา
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
...เมืองไทยนี้ตอ้ งพึ่งเกษตรกรเป็ นสาคัญ เพราะว่าเกษตรกรเป็ นประชาชนส่ วนใหญ่
ของประเทศและต้องยึดอาชีพนี้มาและไม่ใช่เพราะเหตุนนั่ เท่านั้นเอง แต่วา่ ประเทศหนึ่งประเทศใด
จะอยูไ่ ด้ก็เพราะว่ามีกสิ กรรม การประกอบอาชีพ ในด้านผลิตผลที่ได้จากธรรมชาติ ทั้งในด้านที่จะ
เป็ นการปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ ปลูกผลไม้ หรื อทามาหากินในด้านปศุสัตว์หรื อประมง...
...กสิ กรรมและเกษตรกรรมเป็ นเรื่ องสาคัญมาก ท่านทั้งหลายจะต้องช่วยกันค้นคว้าหา
ความรู ้และความชานาญให้กว้างขวางยิง่ ขึ้นเสมอ และพยายามส่ งเสริ มเ ผยแพร่ ความรู้ที่ได้ศึกษามา
แก่พี่นอ้ งกสิ กรและเกษตรกร ให้ได้ทราบถึงวิธีปฏิบตั ิอนั ถูกต้อง ตามหลักวิชาอีกด้ วย จึงจะเกิด
ประโยชน์แก่สังคมในด้านนี้ และเป็ นผลดีแก่ประเทศชาติสืบไป...
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ฯ อัน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ความสาคัญของเกษต รกรรมและเกษตรกร (สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ , 2553) ภาคเกษตร เป็ นภาคการผลิตที่มีความสาคัญต่อ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (กชกร ชิณะวงศ์, 2553: 12-14)
การพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) จะต้องเผชิญกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ ทั้งที่
เป็ นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวที่ได้เริ่ มมาแล้วและจะทวีความเข้มข้นมากขึ้น และผลต่อเนื่องจาก
วิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 ซึ่ งได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงต่อระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับโลก
และในประเทศ ทั้งนี้จาก การวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่ประเทศไทยต้องเผชิญ ในช่วง แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และการสร้างภูมิคุม้ กันให้ประเทศพร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้สะท้อนถึงประเด็นการพัฒนาประเทศ ให้สามารถพัฒนาได้
อย่างก้าวหน้าและมัน่ คงต่อไปในอนาคตที่ สาคัญประเด็นหนึ่ง คือ “พัฒนาภาคเกษตรให้คงอยูก่ บั
สังคมไทยและสร้างความมัน่ คงด้านอาหารให้ทุกคน ” เนื่องจากภาคเกษตรเป็ นแหล่งสาคัญที่ทาให้
คนไทยสามารถดารงชีวติ ด้วยปั จจัยพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ อาหาร เครื่ องนุ่ง ห่ม ยารักษา โรค

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1

2
และที่อยูอ่ าศัยมาอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความมัน่ คงด้านอาหารของประเทศไทย และเป็ นแหล่ง
ผลิตอาหารสาคัญของโลก สามารถผลิตสิ นค้าเกษตรได้หลากหลายและมีมากพอสาหรับส่ งเป็ น
สิ นค้าออกไปขายยังประเทศต่างๆ รู ปสิ นค้าเกษตรและอุตสาหกรรม สร้างรายได้เข้าประเทศ อย่าง
ต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 945,000 ล้านบาท ขณะเดียวกันการผลิตในภาคเกษตรก็เป็ นฐานวัตถุดิบ
ให้กบั ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภาคบริ การ อาทิ การแปรรู ปสิ นค้าเกษตรที่ได้รับความนิยม
จากผูบ้ ริ โภคในประเทศต่างๆ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ภาคเกษตรสามารถรักษาสภาพแวดล้อมสี เขียวให้กบั ประเทศ
เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวมาเยีย่ มชม นอกจากนี้ ภาคเกษตรเป็ นที่รองรับผูท้ ี่
ประสบปั ญหาจากการว่างงานในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรื อผูท้ ี่ไม่
สามารถใช้ชีวติ ในเขตเมืองได้ เพราะในภาคเกษตรไม่มีการกาหนดกฎเกณฑ์ของคนทางาน ทุกคน
สามารถเข้ามาทางานหรื อย้ายออกไปจากภาคเกษตรได้อย่างเสรี จึงเป็ นที่พกั พิงของผูค้ นมาโดย
ตลอด (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2553: 38-40)
ประเทศไทยมีประชากรที่ประกอบ อาชีพด้านเกษตรกรรม จานวนประมาณ 13.44
ล้านคน หรื อร้อยละ 35.6 ของผูม้ ีงานทา โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ประชากรที่ประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม มากที่สุด จานวน 6.49 ล้านคน หรื อร้อยละ 52.4 (สานักงานสถิติแห่งชาติ ,
2552: 12) การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลกั ษณะเป็ นการเกษตรแบบยังชีพ (Subsistence)
เป็ นส่ วนมาก คือทาการเกษตรเพื่อที่จะนาผลิตผลมาบริ โภคในครัวเรื อนของตน เช่น ปลูกข้าวไว้กิน
ปลูกฝ้ ายไว้ทอผ้า เป็ นต้น การเกษตรส่ วนใหญ่ยงั คงใช้แรงงานจากคนและสัตว์ (อีสานเว็บ , 2554ก)
ยุคสมัยผ่านไปเมื่อรัฐบาลนาประเทศเข้าสู่ นโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจระบบทุน เกิดความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อโครงสร้างสังคมเกษตรกรรม จากการผลิตเพื่อบริ โภคในครัวเรื อน
กลายเป็ นการผลิตปริ มาณมาก เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและการส่ งออก ความเปลี่ยนแปลง
นามาซึ่ งผลกระทบต่อวงจรวิถีชีวติ ของเกษตรกร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2548: 18-19) เกิด
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อมและความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการได้รับสารพิษเข้าสู่
ร่ างกายของเกษตรกรผูใ้ ช้ และยังมีสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย เกิดความ
ล้มเหลวทางเศรษฐกิจเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงและราคาผลผลิตที่ตกต่า เกษตรกรต้อง ตกอยู่
ภายใต้การครอบงาของบริ ษทั เกษตรกรจานวนมากประสบปัญหาภาวะขาดทุนและหนี้สิน เกิดการ
ทาลายฐานการเกษตรแบบยังชีพของเกษตรกร ทาลายระบบสังคมของชุมชน และมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงความคิดที่มีต่อภูมิปัญญาพื้นบ้าน ทาให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย ด้วยเข้าใจว่าเป็ น
ความเชื่ อหรื อวิธีการปฏิบตั ิที่ไม่ทนั สมัย ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์และไม่มีประสิ ทธิภาพ โดยลืมไปว่า
ความรู ้และภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดต่อๆ กันมานั้น ได้มาจากประสบการณ์ของคนรุ่ นก่อนมานาน
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หลายรุ่ น ที่อยูใ่ นพื้นที่ทอ้ งถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่ (อานัฐ ตันโช , 2554) จนกระทัง่ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6-7 ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ การพัฒนาที่ยง่ั ยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ยึด “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา ” ตามแนวพระ
ราชดารัส “เศรษฐกิจพอเพียง ” ทิศทางการพัฒนาคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และ
สร้างภูมิคุม้ กันที่ดีเพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ ยงบนฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม
ควบคู่กบั การแบ่งปั น ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ความร่ วมมือปรองดองกันในสังคม การสร้างสายใย
เชื่อมโยงคนในภาคส่ วนต่างๆ ของสังคม สร้างสรรค์พลังในทางบวก นาไปสู่ การพัฒนาที่สมดุล
และยัง่ ยืน กระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าวได้ดาเนินการต่อเนื่องมาในช่วง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 -10 และต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ที่ยงั คงยึด
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญานาทางในการพัฒนาและการบริ หาร
ประเทศ ให้ความสาคัญกับกา รพัฒนาอย่างสมดุล การอยูร่ ่ วมกันด้วยสันติสุขระหว่างคนกับคน
ระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐ กิ จ
และสังคมแห่งชาติ , 2553: ข-ค) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทาให้เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
การผลิตที่เน้นการใช้ทรัพยากร เป็ นปัจจัยหลัก มาเป็ นการผลิตจากองค์ความรู้เสริ มด้วยวิทยาการ
สมัยใหม่ผสมผสานกับเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็ นตัวขับเคลื่อน
(กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ , 2548: 19) ขณะเดียวกันนอกจากการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการผลิตทาง
การเกษตรแล้ว เกษตรกรก็มีวถิ ีชีวติ ที่เปลี่ยนไป มีความตื่นตัวในความเป็ นอยูส่ มัยใหม่ แสวงหาและ
ยอมรับเทคโนโลยีมากขึ้น พร้อมกับมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับไร่ นา ทุน การจัดการ และ
ความรู ้ และเข้ามีส่วนร่ วมทางการเมืองมากขึ้น (สุ นนั ท์ สี สังข์ และสรายุทธ ยหกร, 2553: 22)
การจัดการความรู้ เป็ นประเด็น สาคัญ หนึ่ง ในการสร้างภูมิคุม้ กัน แก่ ประเทศให้
สามารถพัฒนาได้อย่างก้าวหน้าและมัน่ คง ซึ่ งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ได้กาหนดไว้คือ “การพัฒนาประเทศให้อยูบ่ นฐานความรู้และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย” ประเทศไทยจาเป็ นต้องปฏิรูประบบการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของประเทศใน
ทุกด้าน ในกระแสโลกาภิวตั น์ที่การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจะเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง และมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาทั้งด้านสังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งเป็ นปัจจัยสาคัญในการสร้างความเจริ ญเ
ติบโตทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยจึงจาเป็ นต้องเพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบการจัดการความรู้ท้ งั ภูมิปัญญาไทยและ
ความรู ้ปัจจุบนั ที่อยูใ่ นตัวคน ความรู้ทางเทคโนโลยี และความรู้ในวิทยาการด้านต่างๆ ให้เป็ นปัจจัย
หลักในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และโครงสร้างเศรษฐกิจไทยสา มารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยัง่ ยืน การจัดการความรู้จะมีบทบาทสู งทั้งการพัฒนาศักยภาพ
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คนไทยให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และจินตนาการ เป็ นแรงงานความรู้ที่มี
ความสามารถมองปัญหาในลักษณะบูรณาการ เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่แข็งแกร่ ง เกิด
สังคมเกษตรฐานความรู้ที่ประชาชนได้รับโอกาสและมีความสามารถในการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ได้รับ
การส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้ภาค
เกษตรสามารถก้าวสู่ ธุรกิจและแข่งขันได้ ส่ งผลให้ประเทศไทยมีฐานเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็ง
สามารถรักษาอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ดว้ ย “สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ” และยก
ระดับประเทศให้อยูก่ ลุ่มประเทศที่ขบั เคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2553: 40-43) ประเทศไทยอยูใ่ นกลุ่ม
ประเทศที่ มีรายได้ต่า-ปานกลาง (Low-Middle Income Countries) ซึ่งประชาชนมีมาตรฐานการ
ดารงชีวติ ระดับปานกลาง มีความสะดวกสบายสู งกว่าในช่วง 10-20 ปี ที่ผา่ นมามาก การที่จะดารง
สภาพเช่นนี้ไว้ได้จะต้องขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ สังคมฐานความรู้ มีการสร้างความรู้ข้ ึนใช้และ
ประยุกต์ใช้ความรู ้น้ นั ในกิจกรรมทุกกิจกรรม ในทุกภาคส่ วนของสังคม ทั้งในภาคสังคม- เศรษฐกิจ
แข่งขัน และสังคม-เศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นการจัดการความรู้จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อเสถียรภาพ
ของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และจะต้องบูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรม
คุณภาพและเชิงการพัฒนาทุกชนิดอย่างเหมาะสม รวมทั้งบูรณาการเข้ากับกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
(วิจารณ์ พานิช , 2548: 2) การจัดการความรู้มีเป้ าหมายเป็ นจุด ร่ วม มีการใช้ ความรู้เป็ นฐานใน
การทางาน การ เห็นคุณค่าของความรู้ ทั้ง ที่เป็ น ความรู้ฝัง ลึก และความรู้ที่ชดั แจ้ง มีทกั ษะ
ในการมองอย่างเชื่อมโยงทั้งระบบ สร้างการทางานอย่างมีคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ มีการสร้างความรู้และคนเรี ยนรู้ และท้ายที่สุดคือเกิดความสุ ข (วรรณา เลิศ
วิจิตรจรัส, 2549: 43)
การจัดการความรู้คือกระบวนการที่ผใู้ ช้ความรู้ในการทางาน เป็ น
ผูล้ งมือทา
Knowledge Packaging เอง เพราะ Knowledge Packaging เกิดขึ้นในผูป้ ฏิบตั ิ ไม่ใช่เกิดขึ้นจาก
นักวิชาการ (วิจารณ์ พานิช , 2550: 15) การจัดการความรู้ที่ผา่ นมามักประสบสาเร็ จกับองค์กรภาค
ธุ รกิจ แต่วา่ การจัดการความรู ้ที่มุ่งเน้นให้คนหรื อชุมชนเป็ นผูส้ ร้างและปฏิบตั ิ เป็ นผูป้ ระยุกต์ในการ
ทางานยังมีการดาเนินงานน้อยมาก ซึ่ งการจัดการความรู้น้ นั ต้องใช้กระบวนการเรี ยนรู้และ
กระบวนการกลุ่มที่เปิ ดโอกาสให้เกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งการ
ปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งเป็ นพื้นฐาน ตลอดจนการสร้างค วามสัมพันธ์ให้อยูใ่ น
แนวราบที่ให้เกียรติแก่ชาวบ้านได้เป็ นผูค้ ิดเอง ทาเอง ประยุกต์ดดั แปลงสิ่ งที่มีอยูใ่ นสานึกหรื ออยู่
เบื้องลึกความเคยชินของตนเองมาปรับใช้ ผสมผสานความรู้ทอ้ งถิ่นที่ได้รับการพัฒนาและสั่งสมมา
อย่างต่อเนื่อง ให้เข้ากับความรู ้หรื อวิทยาการสมัยใหม่ภา ยนอก อีกทั้งปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขและ
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บริ บทที่แตกต่างหลากหลายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา และจะช่วยทาให้การทากิจการต่างๆ
มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล เป็ นการสร้างความรู้ระหว่างการทางาน ก่อนการทางานและหลังการ
ทางาน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เป็ นหัวใจสาคัญ (ชลกานดาร์ นาคทิม , 2551: 4-5) การจัดการ
ความรู ้จึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและมีความสาคัญมาก และเป็ นกิจกรรมที่มนุษย์น้ นั ทาอยูเ่ สมอ เพราะการ
จัดการความรู ้ทาให้ได้ความรู ้มาและได้ใช้ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั ในบุคคลและองค์กร และ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการความรู ้คือ การได้ขมุ ความรู้ที่มีการจัดเก็ บอย่างเป็ นระบบ เกิดการปฏิบตั ิ
และนาไปสู่ ประสบการณ์และทักษะ ประสบผลสาเร็ จในการแก้ไขปัญหา และเกิดการถ่ายทอดและ
พัฒนาความรู้ (ไพโรจน์ ชลารักษ์ , 2551: 61-62) การจัดการความรู้ทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่
หลากหลาย เกิดทักษะความเชี่ยวชาญ มีการผสมผสานชุดความรู้เพื่อนา ไปสู่ การประยุกต์ใช้ มีการ
พัฒนาแนวทางการทางานอย่างต่อเนื่อง เกิดกระบวนการเรี ยนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ มีการ
ทบทวนและประเมินผลงาน (ระเบียบ จินดา, 2549: 24)
ข้าวเป็ นอาหารหลักประจาชาติและเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญยิง่ ของประเทศไทย
โดยมีชาวนา 3.7 ล้านครั วเรื อน จากเกษตรกรทั้งประเทศ 5.6 ล้านครัวเรื อน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 66
ของครัวเรื อนเกษตรกรทั้งหมด พื้นที่เพาะปลูกข้าวปี ละประมาณ 56-58 ล้านไร่ ได้ผลผลิตปี ละ
ประมาณ 28-30 ล้านตัน ข้าวเปลือกมูลค่าปี ละประมาณ 180,000-200,000 ล้านบาท ซึ่งเป็ นรายได้
หลักที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรในระดับรากหญ้า อีกทั้งยังเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาคัญสามารถสร้างรายได้
และนาเงินตราเข้าประเทศปี ละประมาณ 80,000-100,000 ล้านบาท รวมทั้งเป็ นพืชที่สร้างความ
มัน่ คงด้านอาหารด้วย (กรมการข้าว, 2550: 1) ข้าวจึงเป็ นพื้นฐานสาคัญของระบบเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมความเป็ นอยูข่ องคนไทย ข้าวกับคนไทยมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ งมา
เป็ นเวลานานไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้น ข้าวก็ยงั คงเป็ นอาหารหลักของคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
(มูลนิธิขา้ วไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2546: 1) กระบวนการทานาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เช่น การเตรี ยมดิน วิ ธี คดั เลือกพันธุ์ขา้ ว วิธีเก็บรักษาพันธุ์ขา้ ว การเพาะปลูก การบารุ งรักษา วิธี
ป้ องกันและกาจัดวัชพืชและศัตรู พืช เกิดขึ้นและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของวิทยาการ หรื อบนพื้นฐานของ
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ส่งั สมกันมาแต่บรรพบุรุษ และถ่ายทอดต่อเนื่องแนบแน่นอยูก่ บั ชีวติ อย่างเป็ น
ธรรมชาติ เช่น เมื่อถึงหน้าทานาทุกคนต้องไปทานา เด็กๆ ที่ไม่ไปโรงเรี ยนก็ตามพ่อแม่ไปเล่นใน
ทุ่งนา เด็กๆ ที่ไปโรงเรี ยนเมื่อกลับมาก็ตอ้ งไปช่วยพ่อแม่ทานา การกระทาเช่นนี้เป็ นการถ่ายทอด
จดจา เรี ยนรู ้ ทดสอบ ประเมินผล บทเรี ยนต่างๆ เรื่ องทานาไปในตัว โดยพ่อแม่เป็ นครู ให ญ่คอย
อบรมสั่งสอนในลักษณะทาให้ดูเป็ นตัวอย่าง หรื อใช้ให้ทาแล้วคอยแนะนาวิธีการที่ถูกต้องให้ ซึ่ ง
สิ่ งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็ นวัฏจักรมาตั้งแต่ ในอดีต นอกจากนี้ยงั อาศัยวัสดุในท้องถิ่นผลิตเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ข้ ึนใช้เอง ใช้แรงงานคนและแรงงานสัตว์เป็ นหลัก กระบวนการทานาทุ กขั้นตอนดาเนินไป
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ด้วยความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความเชื่อตามวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป้ าหมายการผลิตเพื่อบริ โภค
เป็ นหลัก เหลือบริ โภคในครัวเรื อนจึงขาย ไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ที่สาคัญคือเป็ นการ
ผลิตที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของคุณธรรมและน้ าใจเป็ นสาคัญ ทุกสิ่ งทุกอย่ างมีการพึ่งพาอาศัยกันอย่าง
ยุติธรรม (เอี่ยม ทองดี , 2547: 43-49) แต่ปัจจุบนั สิ่ งเดิมๆ ของวิถีชีวติ ชาวนากาลังถูกท้าทายจากสิ่ ง
ใหม่อยูต่ ลอดเวลาว่ายังคงเหมาะสมกับยุคสมัยหรื อไม่ (เมียงซอ คีรีมญั จา และปกรณ์ คงสวัสดิ์ ,
2551: 230) สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงไปของการทานาคือ การมุ่งผลิตข้าวปริ มาณมากเพื่อขาย ด้วย
เทคโนโลยีการผลิตที่พ่ งึ พิงภายนอก อันเป็ นวิธีคิดที่หยัง่ รากฝังลึกจนเป็ นเรื่ องยากที่จะทาให้
ชาวบ้านกลับมาเชื่อมัน่ แนวทางการพึ่งตนเองได้ (สุ จินต์ สิ มารักษ์ และคณะ, 2549: 115)
ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญอย่างยิง่ ของประ เทศไทยทั้งในอดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต ประเทศไทยเริ่ มเป็ นประเทศผลิตยางพาราอันดับ 1 ของโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 (สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2550: 21) ปัจจุบนั ประเทศไทยยังเป็ นผูน้ าในการผลิตและ
ส่ งออกยางธรรมชาติมากที่สุดของโลก ด้วยปริ มาณการผลิต 3.16 ล้านตัน คิดเป็ นร้อยละ 32.91 ของ
ปริ มาณการผลิตยางธรรมชาติของโลก ซึ่งมีปริ มาณ 9.602 ล้านตัน ส่ งออก 2.73 ล้านตัน คิดเป็ นร้อย
ละ 39.67 ของปริ มาณการส่ งออกยางธรรมชาติของโลก ซึ่ งมีปริ มาณ 6.882 ล้านตัน ยางพาราจึงมี
บทบาทสาคัญต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1 ล้านครอบครัว ซึ่งเป็ นเกษตรกร
รายย่อยและเป็ นสวนยางขนาดเล็กถึงร้อยละ 95 ของสวนยางทั้งประเทศ การปลูกยางพารานอกจาก
จะเป็ นการสร้างรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ยังเป็ นการสร้างสวนป่ าเศรษฐกิจของประเทศ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ทาให้สภาพแวด ล้อมดีข้ ึน และมีการกระจาย
ตัวของฝนดีข้ ึน การปลูกยางยังมีความเสี่ ยงน้อยกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น เนื่องจากมีอายุการให้ผล
ผลิต 25-30 ปี ส่ งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางมีอาชีพและรายได้มนั่ คง (สถาบันวิจยั ยาง, 2553ก: 1)
ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจที่นบั วันยิง่ มีความสาคัญเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกยางพารา
ก็ขยายวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากพืชดังกล่าวต้องการการดูแลเพียงระยะแรกของการเพาะปลูกเท่านั้น
แต่สามารถเติบโตและให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องยาวนาน ส่ วนต้นยางพาราที่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้
อีก ก็สามารถขายเพื่อนาไปทาเป็ นเฟอร์นิเ จอร์ สร้างรายได้จานวนมากให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ผลผลิตที่ได้จากยางพารานั้นสามารถที่จะแปรรู ปเป็ นสิ นค้าต่างๆ ได้หลายชนิด ทาให้เกิด
อุตสาหกรรมต่อเนื่องหลายอย่าง (ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ และคณะ , 2551: 59) ยางพาราเป็ นพืช
เศรษฐกิจใหม่ของภาคตะวันออก เฉียงเหนือ โดยมีกา รปลูกครอบคลุมทั้ง 19 จังหวัด มีพ้นื ที่ปลูก
1,539,623 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 11 ของพื้นที่ปลูกยางพาราทัว่ ประเทศ ซึ่ งเป็ นอับดับ 2 รองจากภาคใต้
(ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ , 2552: 11) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้นื ที่เป็ นดินร่ วนปนทราย มีอุณหภูมิ
เฉลี่ยประมาณ 26-27 องศาเซลเซียส ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 1,600 มิลลิเมตรต่อปี ส่ วนใหญ่
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จะเป็ นพื้นที่ราบไปจนถึงมีความลาดเอียง 60 องศา เช่นเดียวกับพื้นที่ปลูกยางพาราของจีนและ
อินโดนีเ ซี ย จากการศึกษาพบพื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารามีมากกว่า 25.16 ล้านไร่ กระจาย
อยูใ่ น 19 จังหวัด ต่อมาภา ครัฐได้ส่งเสริ มการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 ให้กรมส่ งเสริ มการเกษตรเร่ ง
สารวจพื้นที่และส่ งเสริ มการปลูกยางพารา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการกระจายรายได้และสร้าง
รายได้ให้เกษตรกร ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ เป็ นโครงการวางแผนระยะยาว (กรมส่ งเสริ ม
การเกษตร, 2550: 14) ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีทิศทางของราคาดี อีกทั้งได้รับการส่ งเสริ มอย่าง
จริ งจังจากภาครัฐ ทาให้เกษตรกรที่เคยปลูกพืชเศรษฐกิจจากเดิมปลูกข้าวเป็ นอาชีพหลัก เปลี่ยนมา
ปลูกยางพารากันมากขึ้นเรื่ อยๆ และมีแนวโน้มของการปลูกขยายมากขึ้นโดยตลอดทุกปี คาดว่าใน
อนาคตยางพาราจะเป็ นพืชเศรษฐกิจอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็ นภูมิภาคที่ผลิต
ยางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย (สุ วฒั น์ จิตต์จนั ทร์ , 2552: 418) โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2532-2536
มีพ้ืนที่ปลูกยางพารา จานวน 223,260 ไร่ (สุ วฒั น์ จิตต์จนั ทร์ , 2552: 3) ต่อมาในปี 2549 มีพ้นื ที่
ปลูก 1,539,623 ไร่ ซึ่ ง เพิ่มขึ้น ถึง 5 เท่า ปี 2550 มีพ้นื ที่ ปลูก 2,143,206 ไร่ (สานักเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2551: 89) ปี 2551 มีพ้นื ที่ ปลูก 2,799,209 ไร่ ปี 2552 มีพ้นื ที่ ปลูก 2,984,097 ไร่ และปี
2553 มีพ้นื ที่ปลูก 3,326,456 ไร่ (สานักเศรษฐกิจการเกษตร, 2553: 79)
จากความสาคัญและปั ญหาดังกล่าวข้างต้น เมื่อรู ปแบบการผลิต ทางการเกษตรและวิถี
ชีวติ ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เกษตรกร จะมีวธิ ีในการ
จัดการความรู ้อย่างไร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังเช่นในปัจจุบนั ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิจยั เรื่ อง การจัดการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยศึกษากลุ่ม
เกษตรกรทานาซึ่ งเป็ นอาชีพดั้งเดิม และกลุ่มเกษตรทาสวนยางพารา ซึ่ งเป็ นอาชีพใหม่ ซึ่ง
ผลการวิจยั สามารถนาไปประยุ กต์ใช้ในการส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรรายอื่นได้ รวมทั้งสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในการ ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู้ และพัฒนาแหล่งเรี ยนรู้ที่สอดคล้องกับการ
จัดการความรู้ของเกษตรกรต่อไป
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คาถามการวิจัย
1. สภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็ นอย่างไร
2. แนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ให้แก่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ควรมีแนวทางเป็ นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อพัฒนาแนวทางส่ งเสริ ม การจัดการความรู้ของเกษตรกร ในภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
คือ กลุ่มเกษตรกรทานาและกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสภาพและพัฒนาแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของ
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรอบแนวคิดของการวิจัย
กลุ่มเกษตรกรทานา/สวนยางพารา
บริ บทของกลุ่มเกษตรกร
1. ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม
2. การบริ หารงานของกลุ่ม
3. กิจกรรม
4. แหล่งเรี ยนรู ้
5. กระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม
6. ความสาเร็ จหรื อจุดเด่นของกลุ่ม
7. ปั ญหาหรื อจุดด้อยของกลุ่ม
8. ความต้องการ
9. เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่ม
10. ทัศนคติต่อการทานา/สวนยางพารา
11. ความรู้การทานา/สวนยางพารา

สภาพการจัดการความรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การแสวงหาความรู้
การจัดเก็บความรู้
การสร้างความรู้
การประเมินความรู้
การใช้ความรู้
การแลกเปลี่ยนความรู้

แนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั
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นิยามศัพท์เฉพาะ
สภาพการจัดการความรู้ หมายถึง ลักษณะการดาเนินงานที่เกี่ยว ข้องกับความรู้ ของ
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังนี้คือ
1. การแสวงหาความรู้ คือ การเสาะหา ค้นคว้า สื บค้น การรวบรวมความรู้จาก
แหล่งต่างๆ และวิธีการแสวงหาความรู้
2. การจัด เก็บ ความรู้ คือ การเลือกสรร การแบ่งหมวดหมู่ของความรู้ และการ
จัดเก็บความรู ้ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เข้าใจง่าย รวมถึงใช้ได้ง่ายและรวดเร็ ว
3. การสร้างความรู้ คือ การปรับปรุ ง ดัดแปลง และพัฒนาต่อยอดความรู้เดิม เพื่อ
สร้างความรู ้ใหม่
4. การประเมินความรู้ คือ การวิเคราะห์ การตรวจสอบความรู้เพื่อนาไปใช้ในการ
ดาเนินงาน
5. การใช้ความรู้ คือ การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในกิจการหรื อแก้ปัญหาต่างๆ
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การพูดคุย การแสดงความคิดเห็น หรื อวิธีอื่นๆ เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เผยแพร่ และกระจายความรู้ในเรื่ องต่างๆ ที่ตนมีให้กบั คนอื่นได้รู้
เกษตรกร หมายถึง กลุ่มเกษตรกรทานา จานวน 1,023 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรทาสวน
ยางพารา จานวน 15 กลุ่ม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547
แนวทางส่ งเสริ ม การจัดการความรู้ หมายถึง วิธีปฏิบตั ิ สาหรับ เป็ นแนวทางในการ
ส่ งเสริ ม การจัดการ ความรู้ ให้แก่กลุ่ม เกษตรกร ทานาและกลุ่มเกษต รกรสวนยางพารา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบสภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ได้ทราบแนวทางส่ งเสริ ม การจัดการความรู้ของเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ
3. ผลการวิจยั สามารถ นาไปประยุกต์ ใช้ในการส่ งเสริ มการจัด การเรี ยนรู้ และพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับสภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกรได้
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บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เพื่อ
เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั โดยการศึกษารายละเอียดต่างๆ ตามลาดับดังนี้
1. ความรู้
1.1 ความหมายของความรู้
1.2 ประเภทของความรู้
2. การจัดการความรู้
2.1 ความหมายการจัดการความรู้
2.2 ความสาคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้
2.3 กระบวนการจัดการความรู้
2.4 องค์ประกอบของการจัดการความรู้
2.5 กิจกรรมการจัดการความรู้
2.6 บุคคลสาคัญในการจัดการความรู้
2.7 เครื่ องมือในการจัดการความรู้
3. เกษตรกร
3.1 ความหมายของเกษตรกร
3.2 ลักษณะของเกษตรกรในปัจจุบนั
3.3 ปั จจัยบางประการที่มีผลต่อเกษตรกร
3.4 ลักษณะของเกษตรกรที่พึงประสงค์
3.5 การเรี ยนรู้ของเกษตรกร
4. การจัดการความรู้ของเกษตรกร
4.1 การจัดการความรู้ของเกษตรกรทานา
4.2 การจัดการความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพารา
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
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ความรู้
ความรู้ (Knowledge) กับมนุษย์ (Man) เป็ นสิ่ งที่อยูด่ ว้ ยกันเป็ นส่ วนหนึ่งของกัน
และกันและจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้ ซึ่ง มนุษย์มีลกั ษณะพิเศษที่รับรู้ (Perceive) และเรี ยนรู้
(Learn) ได้ ทั้งยังสะสมและพัฒนาสิ่ งที่มนุษย์รับรู้และเรี ยนรู้ในตัวตลอดเวลา (ไพโรจน์ ชลารักษ์ ,
2551: 1)
ความหมายของความรู้
เกษม วัฒนชัย (2544: 39) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึงการรวบรวมความคิดของมนุษย์จดั
ให้เป็ นหมวดหมู่และประมวลสาระที่สอดคล้องกัน โดยนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นสิ่ งที่เป็ น
สาระในระบบข้อมูลข่าวสารคือความรู้ ความรู้ใหม่ตอ้ งสร้างขึ้นบนฐานข องความรู้เดิมที่มีอยู่
ความรู ้ใหม่จึงเกิดจากฐานการวิจยั เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ปณิ ตา พ้นภัย (2544: 25) ได้จาแนกคาที่มีความเชื่อมโยงกัน 3 คา คือ 1) ข้อมูล คือชุด
ของข้อเท็จจริ งซึ่ งปราศจากอคติ และไม่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ข้อมูลอาจเป็ นข้อมูลเชิง
บรรยาย หรื อข้อมูลเชิงปริ มาณเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรื อเรื่ องใดเรื่ อง
หนึ่ง ซึ่ งยังไม่มีการตีความหรื อวิเคราะห์ 2) สารสนเทศ คือสารอย่างหนึ่งที่อยูใ่ นรู ปของเอกสาร
หรื อการสื่ อสารที่ได้เห็นหรื อได้รับฟัง มีผสู้ ่ งสารและรับสารสามารถเปลี่ยน แปลงวิถีทางที่ผรู้ ับสาร
ได้รับรู ้บางสิ่ งบางอย่างซึ่ งอาจมีผลต่อการตัดสิ นใจและพฤติกรรมของบุคคล ความแตกต่างจึงอยูท่ ี่
สารสนเทศมีความหมายในตัวเอง ขณะที่ขอ้ มูลไม่มีความหมายแต่จะกลายเป็ นสารสนเทศได้ ถ้า
ข้อมูลนั้นถูกนามาตีความ หรื อวิเคราะห์ ประมวล แยกส่ วนที่ผดิ พลาด ออกไปหรื อสรุ ปย่อให้ส้ ันลง
3) ความรู้ หมายถึง การผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ค่านิยม ข่าวสาร เหตุการณ์ และความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้ ง เพื่อสร้างกรอบความคิดสาหรับการประเมินและสังเคราะห์ประสบการณ์และ
ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ นอกจากนี้ สารสนเทศถูกเปลี่ยนเป็ นความรู้ได้โดยค น โดยผ่านกระบวนการ
ต่างๆ การเปรี ยบเทียบ การจัดลาดับเหตุการณ์ การเชื่อมโยง และการสนทนา ได้แก่ การตรวจสอบ
ผลกระทบการเชื่อมโยงกับความรู ้อื่น การนามาอภิปรายโต้เถียงหรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ความรู้
เกิดขึ้นโดยกระบวนการภายในบุคคลหรื อกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างคน ซึ่ งสามารถสรุ ป
ได้วา่ ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้มีความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระดับตามความหมายและคุณค่า
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 232) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ. 2542 ได้ให้
ความหมายของความรู ้ ว่าหมายถึง สิ่ งที่ส่ั
งสมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน การค้นคว้าหรื อ
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ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบตั ิและทักษะ หรื อสิ่ งที่ได้รับมาจากการได้ยนิ ได้ฟัง การ
คิดหรื อการปฏิบตั ิ หรื อองค์วชิ าในแต่ละสาขา เช่น ความรู้เรื่ องเมืองไทย ความรู้เรื่ องสุ ขภาพ
วิจารณ์ พานิช (2547: 4-5) ได้ให้ความหมายของความรู้ไว้หลายทัศนะดังนี้
1. ความรู้ คือ สิ่ งที่เมื่อนาไปใช้แล้วจะไม่หมดหรื อสึ กหรอ แต่จะยิง่ งอกเงยหรื องอก
งามขึ้น
2. ความรู้ คือ สารสนเทศที่นาไปสู่ การปฏิบตั ิ
3. ความรู ้เป็ นสิ่ งที่คาดเดาไม่ได้
4. ความรู ้เกิดขึ้น ณ จุดที่ตอ้ งการใช้ความรู้น้ นั
5. ความรู ้เป็ นสิ่ งที่ข้ ึนกับบริ บทและกระตุน้ ให้เกิดขึ้นโดยความต้องการ
อัสนียา สุ วรรณศิริกุล (2549: 10) กล่าวว่า ความรู้เกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่าง
ข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็น ประสบการณ์ ค่านิยม ทักษะและการเรี ยนรู้ ซึ่ งจะแตกยอดและมี
การเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั การประยุกต์ใช้ของแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญ
Davenport and Prusak (1998: 53) กล่าวว่า ความรู้ คือกระบวนการผสมผสานระหว่าง
ประสบการณ์ ค่านิยม ความรอบรู ้ ภายใต้สภาวะแวดล้อม ความเชี่ยวชาญ และสารสนเทศใหม่ๆ
เมื่อผสมผสานจนเป็ นเนื้อเดียวกัน ความรู้ก็จะเกิดขึ้นและถูกนาไปประยุกต์ใช้ในแต่ละบุคคล ถ้า
มองในแง่มุมขององค์การ ความรู ้มกั สัง่ สมอยูใ่ นขั้นตอนการทางาน กระบวนการ วิถีการปฏิบตั ิงาน
และบรรทัดฐานขององค์การ
ประเภทของความรู้
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548:
4) ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ฝัง ลึก (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรื อ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่ งต่างๆ เป็ นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็ นคาพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝี มือ หรื อการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้งจึงเรี ยกว่าเป็ นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรี ยกว่าเป็ น
ความรู้แบบรู ปธรรม
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Raj (1996: 160) ได้จาแนกความรู้ออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
1. ความรู้เชิงปร ะจักษ์ (Empirical Knowledge) เป็ นความรู้ ที่เกิดจากการรับรู้จาก
ประสาทสัมผัสทั้งห้า ความรู ้ประเภทนี้ได้มีความพยายามแปลงให้อยูใ่ นรู ปที่สามารถจัดการได้ดว้ ย
เทคโนโลยีได้
2. ความรู้เชิงวิเคราะห์ (Analytical Knowledge) เป็ นความรู้ที่เกิดจากการใช้ตรรกะ
เป็ นเครื่ องมือในการอนุมานจากฐานความรู้ที่มีอยูเ่ ดิม
3. ความรู้เชิงทฤษฎี (Theoretical Knowledge) เป็ นความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ลักษณะที่เป็ นนามธรรม โดยการใช้สัญชาตญาณและการหยัง่ รู้ ซึ่งรู้ความจริ งได้โดยอาศัยจิตที่
ได้รับการฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอ
4. ความรู้เชิงปทัสฐาน (Normative Knowledge) เป็ นความรู้ที่เกิดจากการใช้ปทัสฐาน
และค่านิยมของสังคมเป็ นตัวกาหนด ไม่สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็ นเครื่ องมือได้
การจัดการความรู้
ความหมายของการจัดการความรู้
กีรติ ยิง่ ยศ (2550: 44) การจัดการความรู้ เป็ นกระบวนการบริ หารจัดการอย่าง เป็ น
ระบบ รู ปแบบใหม่ที่เน้นการพัฒนากระบวนงาน (Business Process) ควบคู่ไปกับการพัฒนาการ
เรี ยนรู้ (Learning Process) ผ่านกระบวนการจาแนก วิเคราะห์ และจัดระเบียบความรู้ เพื่อสรรหา
คัดเลือกจัดการ และเผยแพร่ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม และเอื้ออานวยให้เกิดการแบ่งปันค วามรู้
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งขององค์กรเพื่อปรับปรุ งหรื อเพิม่ ขีดความสามารถเชิงการแข่งขัน และเพื่อให้ได้
มุมมองในองค์กรมากยิง่ ขึ้น
น้ าทิพย์ วิ ภาวิน และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร (2551: 158) การจัดการความรู้ เป็ นการ
จัด ระบบความรู้ขององค์กร โดยจัดกระบวนการพัฒนา บุคลากรให้ ใช้ศกั ยภาพสู งสุ ดในการทางาน
มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกัน เพื่อให้กลยุทธ์องค์กรบรรลุผลตามเป้ าหมายในการเป็ นองค์กร
คุณภาพ หรื อองค์กรที่เป็ นเลิศทุกด้าน
ประเวศ วะสี (2550: 47-48) การจัดการความรู้ หมายถึง การจัดการให้มีการค้นพบ
ความรู้ ความชานาญที่แฝงเร้นในตัวคน หาทางนาออกมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ตกแต่งให้ง่ายต่อการใช้
สอยและมีประโยชน์เพิ่มขึ้น มีการต่อยอดให้งดงาม และใช้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็ นจริ งและ
กาลเทศะยิง่ ขึ้น มีความรู ้ใหม่หรื อนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเอาความรู้ที่ไม่เหมือนกันมาเจอกัน
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พรธิดา วิเชียรปัญญา (2547: 32) การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็ น
ระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทา ตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคลเพื่อสร้างเป็ นความรู ้หรื อนวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถ
เข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่องค์กรจัดเตรี ยม ไว้ เพื่อนาความรู้ที่มีอยูไ่ ปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่ งก่อให้เกิดการแบ่งปั นและถ่ายโอนความรู้และในที่สุดความรู้ที่มีอยูจ่ ะแพร่ กระจาย
และไหลเวียนทัว่ ทั้งองค์กรอย่างสมดุล เป็ นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและ
องค์กร
ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551: 62) การจัดการความรู้ หมายถึง การกระทากับความรู้และ
แหล่งความรู ้ดว้ ยเครื่ องมือและเทคนิควิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่เพิม่ ขึ้นหรื อเกิดประโยชน์จาก
การจัดการความรู ้น้ นั เมื่อเสร็ จสิ้ นการปฏิบตั ิการ อธิบายสั้นๆ ได้วา่ การทางานร่ วมกันของคน คือ
การจัดการความรู้เพราะการทางา นด้วยกันของคนต่างก็ตอ้ งใช้สติปั ญญาคิด พิจารณา วิเคราะห์
หาทางแก้ปัญหาหรื อหานวัตกรรมใหม่แสดงออกทางความคิดเห็น รู ปแบบศักยภาพ และ ความ
ร่ วมมือกันจึงจะทางานได้สาเร็ จ
วิจารณ์ พานิช (2549: 3) การจัดการความรู้เป็ นกิจกรรมที่ซบั ซ้อนและกว้างขวางไม่
สามารถให้นิยามด้วยถ้อยคาสั้นๆ ได้ ต้องให้นิยามหลายข้อจึงจะครอบคลุมความหมาย ซึ่ งได้แก่
1. การจัดการความรู้มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บและ
การเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ เทคโนโลยีดา้ นข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือช่วยเพิ่ม
พลังในการจัดการความรู้ แต่เ ทคโนโลยีดา้ นข้อมูลและคอมพิวเตอร์โดยตัวของมันเองไม่ใช้การ
จัดการความรู้
2. การจัดการความรู ้เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ถ้าไม่มีการ
แบ่งปั นความรู ้ความพยายามในการจัดการความรู้จะไม่ประสบผลสาเร็ จ พฤติกรรมภายในองค์กร
เกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบตั ิ มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ ประเด็นด้านวัฒนธรรมและ
สังคม มีความสาคัญยิง่ ต่อการจัดการความรู้
3. การจัดการความรู้ตอ้ งการผูท้ รงความรู้ความสามารถในการตีความและประยุกต์ใช้
ความรู้ ในการสร้างนวัตกรรมและเป็ นผูน้ าทางในองค์กร รวมทั้งต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญในส าขาใด
สาขาหนึ่งสาหรับช่วยแนะนาวิธีประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ ดังนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับคนได้แก่ การ
ดึงดูดคนเก่งและดี การพัฒนาคน การติดตามความก้าวหน้าของคน และการดึงคนมีความรู้
ความสามารถไว้ในองค์กรถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการความรู้
4. การจัดการความรู้เป็ นเรื่ องของการเพิ่มประสิ ทธิผลของ องค์กร การจัดการความรู้
เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยสร้างความมีชีวติ ชีวาและความสาเร็ จให้แก่องค์กร การประเมิน
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“ต้นทุนทางปัญญา” (Intellectual Capital) และผลสาเร็ จของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ เป็ น
ดัชนีบอกว่า องค์กร มีการจัดการความรู้อย่างได้ผลหรื อไม่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548:
4) การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยูใ่ นองค์กร ซึ่ งกระจัดกระจายอยูใ่ นตัว
บุคคลหรื อเอกสาร มาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึ งความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทั้งปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรมีความสามารถใน
เชิงแข่งขันสู งสุ ด
สุ รินทร์ กิจนิตย์ชีว์ (2548: 16) การจัดการความรู้ หมายถึง การเรี ยนรู้ เอาความรู้มา
จัดการเชิงระบบ สร้างความรู ้ใหม่ เพื่อการปรับตั วให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ดว้ ยสติปัญญา ปรับ
รู ปแบบการพัฒนาแต่รักษาความสมดุลของระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ มนุษย์กบั
สิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนสื บไป
อัญญาณี คล้ายสุ บรรณ์ (2550: 89) การจัดการความรู้ หมายถึง การสร้าง การแสวงหา
การค้นคว้ารวบรว ม การจาแนกประเภทหรื อหมวดหมู่ การจัดระบบ การแบ่งปัน การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ความรู ้ทุกประเภท จากทุกแหล่ง โดยอาศัยเครื่ องมือสาคัญคือคนและเทคโนโลยีดว้ ยกลยุทธ์
และกระบวนการต่างๆ ที่เหมาะส เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
ของบุคคลหรื อองค์กร ในการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและองค์กรโดยรวม
Alvi and Leidner (2002: 17) การจัดการความรู้ เป็ นกระบวนการในการจัดการที่เป็ น
ระบบ เพื่อสร้าง รวบรวม แบ่งปั น และใช้ความรู้ที่ได้รับไปให้เกิดประโยชน์ในงานที่ปฏิบตั ิอยู่
Boyett and Boyett (2001: 97-98) การจัดการความรู้อาจหมายรวมถึงกิจกรรมต่างๆ
ดังนี้
1. การพัฒนาฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับลูกค้า ปัญหาทัว่ ไป และแนวทางแก้ไขเบื้องต้น
2. การจาแนกแยกแยะเกี่ยวกับผูเ้ ชี่ยวชาญภายในองค์กรและการทาให้เกิดความชัดเจน
เกี่ยวกับสิ่ งที่พวกเขารู ้ รวมทั้งการพัฒนาสมุดหน้าเหลื องที่อธิบายแหล่งทรัพยากรภายในที่สาคัญ
และจาแนกวิธีการในการค้นหาสิ่ งเหล่านั้น
3. การนาความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญไปเผยแพร่ หรื อกระจายไปสู่ บุคคลอื่น
4. การออกแบบโครงสร้างความรู้ที่ช่วยจัดการข้อมูลในรู ปแบบที่สามารถเข้าถึงได้
และพร้อมที่จะนาไปประยุกต์ใช้
5. การสร้ างเวทีเปิ ดโอกาสให้บุคคลต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิด ไม่วา่ จะเป็ นการเผชิญหน้าโดยตรง หรื อผ่านทาง Intranet, Web Site, E-mail หรื อห้อง
สนทนาอื่นๆ
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6. การจัดกระบวนการกลุ่มให้คนต่างพื้นที่ได้ทางานแก้ปัญหาร่ วมกัน และผลัดกันทา
หน้าที่ผจู้ ดั การความรู้
7. การค้นหา และส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษในความรู้และทักษะที่เป็ นหัวใจของ
ความสาเร็ จขององค์กร และหาทางให้องค์กรอยูไ่ ปนานๆ
8. การออกแบบการฝึ กอบรมและกิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อประเมินและ
สร้างความรู ้ของแต่ละคนภายในองค์กร
9. ดาเนินการเกี่ยวกับการให้ รางวัล การยอมรับ และการเลื่อนตาแหน่งที่สามารถ
กระตุน้ ให้เกิดการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนข้อมูล
10. การสร้างเครื่ องมือต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนให้บุคคลสามารถเข้าถึง และนา
ข้อมูลไปใช้ได้เมื่อต้องการ
11. การสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ การจัดการหรื อผลลัพธ์ ที่จะนาไป
วิเคราะห์แนวโน้มและสกัดข้อมูลที่มีค่าต่อองค์กร
12. การพิจารณาต้นทุนทางปัญญาเพื่อจัดการความรู้ให้ดีข้ ึน
13. การเกาะติดและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสิ่ งที่ลูกค้าต้องการ หรื อให้ความสาคัญ
เพื่อทาความเข้าใจและตอบสนองความต้องการให้ดีกว่าเดิม
Nanoka and Takeuchi (1995: 57-59) การจัดการความรู้ หมายถึง การสร้างสรรค์
ความรู้และนวัตกรรมขององค์กรในรู ปอุปไมย คาขวัญหรื อสัญลักษณ์ รู ปแบบการจัดการความรู้มี
รากเหง้าอยูใ่ นลักษณะการสร้างสรรค์ความรู้และการจัดการที่เกิดผลจากการปฏิบตั ิ (Holistic) ทุก
อย่างสัมพันธ์กนั อย่างธร รมชาติ ความรู้ที่เรี ยบง่ายมีการยกระดับเกิดความชัดเจนในรู ปแบบญาณ
วิทยา (Epistemological) เพื่อให้ได้เครื่ องมือทางวัฒนธรรมและการดาเนินงานใหม่ๆ ขององค์กร
O’ Dell et al. (1998: 3-9) กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็ นกลยุทธ์ในการที่จ ะทาให้คน
ได้รับความรู้ที่ตอ้ งการภา ยในเวลาที่เหมาะ สม รวมทั้งช่วยทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน และนาความรู้
ไปปฏิบตั ิเพื่อยกระดับและปรับปรุ งการดาเนินงานขององค์กร
ทั้งนี้การจัดการความรู้ไม่ใช่
เครื่ องมือที่จดั การกับตัวของความรู ้โ ดยตรง แต่เป็ นวิธีการที่ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่มี
ระหว่างกันได้
ความสาคัญและประโยชน์ ของการจัดการความรู้
กรมส่ งเสริ มการเกษตร (2552: 4) กล่าวว่า ถ้ารู้จกั การจัดการความรู้และนามาใช้อย่าง
เข้าใจ ก็จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อความสาเร็ จของงานในองค์กร ดังนี้
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1. เพิ่มทุนปั ญญาแก่องค์กร หมายความว่า องค์กรมีองค์ความรู้ในการดาเนินงา นเป็ น
ของตนเอง
2. สร้างนวัตกรรมและการเรี ยนรู้ หมายความว่า มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นจากการ
ดาเนินงานของบุคลากรและองค์กร
3. เพิ่มขีดสมรรถนะในการทางาน หมายความว่า บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะในการดาเนินงานตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลได้
4. เกิดความรู ้สึกเป็ นเจ้าขององค์กร หมายความว่า ทุกคนในองค์กรมีความรู้สึกเป็ น
เจ้าของงานและมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมให้บรรลุผล ได้แก่ สร้างความรักสามัคคีในองค์กร
และนาไปสู่ ความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองได้ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. เกิดการพัฒนาและดารงอยูข่ ององค์กร หมายความว่า การพัฒนาเพื่อเพิ่มเสริ มสร้าง
องค์ความรู ้ ทาให้องค์กรทันต่อสถานการณ์และดารงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2551: 36-39) กล่าวถึงเหตุผ ลที่จาเป็ นต้องให้ความสนใจ
และให้ความสาคัญของ การจัดการความรู้ เนื่องจากสภาพสังคมใน ปัจจุบนั ได้พฒั นามาเป็ น
สังคมสารสนเทศ หรื อสังคมแห่งความรู้ อันที่จริ งการรับรู้หรื อสานึกว่า “ความรู้เป็ นสิ่ งมีค่า ” นั้น
ดารงอยูแ่ ล้วตั้งแต่อดีต ดังเช่นคากล่าวว่า “มีวชิ าเหมือนมีทรัพย์อยูน่ บั แสน ” แต่ทว่าสานึกดังกล่าวก็
ได้มาเป็ นจริ ง (Concretized) อย่างแจ่มชัดในสั งคมสารสนเทศหรื อสังคมแห่งความรู้น้ ีเอง ทั้งนี้
เนื่องจากลักษณะสาคัญของสังคมสารสนเทศหรื อสังคมแห่งความรู้ นั้น นอกจากปริ มาณของ
ข่าวสารและความรู ้จะเปลี่ยนแปลงด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแล้ว ในเชิงคุณภาพข่าวสารและ
ความรู ้ก็ยงั ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพของตัวเองไปอีกด้ว ย กล่าวคือ ข่าวสารและความรู้ได้กลายมา
เป็ นบ่อเกิดของ 2 สิ่ ง คือ มูลค่าทางเศรษฐกิจและมูลค่าทางอานาจ ส่ วนแนวคิดที่เน้นให้เห็นความ
จาเป็ นของ “การบริ หารจัดการ ” กับความรู้น้ นั เป็ นผลพวงมาจากสภาพของสังคมสารสนเทศหรื อ
สังคมแห่งความรู ้เช่นกัน เนื่องจากในสังคมเช่นนี้ ปริ มาณความรู้ ข่าวสารจะมีอย่างมากมาย ซึ่ งหาก
ไม่มีวธิ ี การจัดการ อาจเกิดภาวะ “ความรู้ ข่าวสารท่วมหัว เอาตัวไม่รอด ” อีกประการหนึ่งในแง่
คุณภาพของความรู้ ข่าวสาร ก็ยอ่ มมีท้ งั ความรู้ ข่าวสารที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ ผูค้ นในสังคม
จึงต้องสามารถแยกแยะความรู้ ข่าวสารได้ 2 ประเภทคือ 1) ต้องรู้วา่ อะไรเป็ นความรู้ที่เราจาเป็ น
หรื อต้องการนามาใช้งาน เพื่อป้ องกันอาการแหวกว่ายอยูใ่ นทะเลความรู้อย่างมองไม่เห็นฝั่ง 2) ต้อง
สามารถแยกแยะความรู้ ข่าวสาร ที่มีคุณภาพและไร้คุณภาพออกจากกันได้
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สังคมปัจจุบนั

สังคมข่าวสาร/ความรู้

•

ทาไมต้อง KM

ความรู้/ข่าวสาร
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

มีมากมาย
มี/ไม่มีคุณภาพ

ข่าวสาร/ความรู้

ต้นตอ

•

ความรู้/ข่าวสาร
คืออานาจ

ต้องจัดการ

เริ่ มต้นจากภาคธุรกิจ

•

ภาครัฐ

•

ภาคเอกชน

ภาพที่ 1 ความสาคัญของการจัดการความรู้
น้ าทิพย์ วิภาวิน และนงเยาว์ เปรมกมลเนตร (2551: 81) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ
จัดการความรู ้ในองค์กร ได้แก่
1. ด้านการสร้างความรู้ ซึ่ งเป็ นหมายหลักในการแบ่งปันถ่ายทอดวิธีปฏิบตั ิงานที่ดีใน
องค์กร และการหาวิธีการใหม่เพื่อพัฒนากระบวนการทางานให้ดีข้ ึน
2. ด้านการใช้ความรู ้ เพื่อการตัดสิ นใจ พัฒนาทักษะการทางาน และเพิ่มผลผลิต
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร บุคลากรเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร ถ้าองค์กรใช้
ความรู ้ทุ่มเทกับงาน จะทาให้งานดียงิ่ ขึ้นทุกด้าน
4. ด้านความพึงพอใจขอ งผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งจะช่วยให้ผใู้ ช้เป็ นมิตรที่ดีต่อองค์กร และ
กลับมาเป็ นลูกค้าประจา
5. ด้านผลสาเร็ จในธุ รกิจและการดาเนินงาน ที่ช่วยให้องค์กรอยูร่ อดในธุรกิจ และมี
ความสามารถทางการแข่งขันกับองค์กรอื่นได้
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ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551: 61-62) กล่าวว่าเมื่อมีการจัดการคว ามรู้แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้มี
ดังนี้
1. ได้ขมุ ความรู้ (Knowledge Asset) คือ ที่สง่ั สมความรู้เพิม่ ขึ้น ความรู้ที่สง่ั สมนี้จะ
ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบมากขึ้น เน้นการเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งแตกแขนงกิ่งก้านสาขาของ
ความรู ้ให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น โดยรวมหมายความว่า ความ รู้จะเกิดทั้งแนวตั้งและแนวดิ่งที่เป็ นเกลียว
ความรู้ (Knowledge Spiral) และแนวราบ (Knowledge Spreading) และรวมกันเป็ นเครื อข่าย
เชื่อมโยงที่อาจคล้ายๆ รู ปทรงกลมที่เรี ยกว่า (Knowledge Global) ที่มีหน่วยหลักๆ ของความรู้
(Knowledge Cell) บรรจุอยูภ่ ายในมากมายนับไม่ถว้ น ปรากฏการณ์น้ ีจะเป็ นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งใน
เอกัตตบุคคล และองค์กรในลักษณะคล้ายๆ กัน
2. ได้เกิดการกระทาหรื อปฏิบตั ิการ (Action) และนาไปสู่ ความเป็ นประสบการณ์และ
ทักษะต่อไป ทั้งในเอกัตตบุคคลและในองค์กร เช่นกัน
3. ได้ผลสาเร็ จในการแก้ปัญหา (Solved Problem) ปัญหาที่เผชิญอยูก่ ็จะหายไปหรื อ
อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ในมิติอื่น หากเปลี่ยนแปลงไปก็ตอ้ งอาศัยการจัดการความรู้ไปช่วยจัดการกับ
ปั ญหาใหม่น้ นั อีกได้
4. เกิดการถ่ายทอดและพัฒนาความรู้ โดยเฉพาะความรู้แฝง จะถูกแสดงออกเป็ น
ความรู้ปรากฏ มีการตรวจสอบ แลกเปลี่ยน ปรับปรุ ง แล ะถ่ายทอดกัน ต่อไปซึ่ งจะแผ่ขยายและ
กลายเป็ นชุดความรู ้ที่กว้างขวางใหญ่โตหรื อลึกซึ้ งยิง่ ขึ้นไปเรื่ อยๆ ในสังคม
ระเบียบ จินดา (2549: 24) ได้สรุ ปความสาคัญของการจัดการความรู้ ดังนี้
1. เกิดองค์ความรู ้ใหม่ที่หลากหลาย
2. เกิดทักษะความเชี่ยวชาญ
3. มีการผสมผสานชุดความรู้เพื่อนาไปสู่ การประยุกต์ใช้
4. มีการพัฒนาแนวทางการทางานอย่างต่อเนื่อง
5. เกิดกระบวนการเรี ยนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่
6. มีการทบทวนและประเมินผลงาน
อัญญาณี คล้ายสุ บรรณ์ (2550: 89-92) การจัดการความรู้ มีความสาคัญในสภาพการณ์
ของสังคมเศรษฐกิจที่อยูบ่ นฐานของความรู้ ดังนี้
1. การจัดการความรู ้เป็ นกลไกสาคัญแห่งความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ ความรู้เข้ามาแทนที่
เงินทุน อานาจเงินตรา ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานอย่างรวดเร็ วในฐานะที่เป็ นทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญที่สุด ด้วยความรู ้ทาให้วงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์และบริ การสั้ นลง การบูรณาการ
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ความรู ้ในองค์กรและความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและผูผ้ ลิตล้วนเชื่อมโยง รองรับและสนับสนุน
ความสามารถขององค์กร การที่องค์กรสามารถดึงเอาความรู้ฝังลึกออกมาจากแหล่งดังกล่าวมา
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้มากเท่าใด กิจการขององค์กรก็
จะประสบความสาเร็ จมากขึ้นเท่านั้น
2. การจัดการความรู ้ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริ การในเชิงรุ ก การเป็ นองค์กรระดับ
แนวหน้าของการแข่งขัน ปั จจุบนั การก้าวไปสู่ การเป็ นองค์กรที่กา้ วล้ านาหน้าองค์กรอื่นอยูท่ ี่การ
เข้าใจลูกค้าและผูร้ ับบริ การ และการเข้าใจองค์กรคู่แข่งเป็ นอย่างดี การตระหนักว่าลูกค้าเป็ นทุนทาง
ปั ญญาอย่างหนึ่งขององค์กรที่องค์กรควรหาทางนาสิ่ งเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ดว้ ย
กระบวนการจัดการความรู ้ การฝึ กฝนวิธีการจัดการแบบใหม่ๆ การเกิดเทคโนโลยีหรื อพัฒนาการ
ด้านการเมืองและเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมที่ต้ งั อยูพ่ ้ื นที่ห่างไกล การจัดการความรู้ทาให้มีการ
ปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ในเชิงรุ ก เป็ นการก้าวออกมาจากเส้นทางของโครง การและผลิตภัณฑ์ที่ทาให้
กิจการตกต่าลงไป และก้าวเข้าสู่ โอกาสเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ในขณะที่ทิศทางการตลาด
เปลี่ยนไปดังกล่าว
3. การจัดการความรู้ทาให้ผใู้ ช้ (บุคคลและองค์กร ) เป็ นผูน้ าทางการเปลี่ยนแปลงที่
ดีกว่า เหมาะสมกว่า ทันเวลากว่า การจัดการความรู้เป็ นแรงขับเคลื่อนที่สาคัญอันดับแรก สาหรับ
ความสาเร็ จของกิจการต่างๆ โดยการใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ ว ทันท่วงที และประยุกต์ใช้ความรู้ท้ งั
ที่อยูภ่ ายในและภายนอกตัวบุคคลในกิจการนั้นๆ สามารถตรวจสอบและค้นพบช่องทางของโอกาส
ก่อนคู่แข่งอื่นๆ
4. การจัดการความรู ้ช่วยในการรวบรวมกิจการต่างองค์กรทางานร่ ว
มมือและได้
ประโยชน์สูงสุ ดร่ วมกัน การรวมหรื อผนวกกิจการข้ามองค์กรเข้าด้วยกันเป็ นความซับซ้อนรู ปแบบ
ใหม่ ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและความไม่ชดั เ จน อันเป็ นเครื่ องบ่งบอกถึงระบบการผลิตและ
กิจการในปั จจุบนั ที่ไม่คานึงถึงธรรมชาติของกิจการหรื อประเภทของกิจการ การจัดการความรู้ทา
ให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของความซับซ้อนเหล่านี้ไปสู่ ผลประโยชน์ที่พึงได้ของ
องค์กร
5. การจัดการความรู ้ช่วยให้งานหรื อกิจการที่ มีกระบวนการที่น่าเบื่อ เสี ยเวลาและ
ยุง่ ยาก ทาให้มีชีวติ ชีวา ประหยัดเวลาและสะดวกขึ้น การสร้างเครื อข่าย การถ่ายโอนความรู้ดว้ ย
กระบวนการ การจัดการความรู้ ล้วนทาให้การพัฒนาและการขยายงานเพื่อรักษาระดับ
ความก้าวหน้าของกิจการองค์กรในกลุ่มผูแ้ ข่งขัน ผูผ้ ลิต หุน้ ส่ วนแ ละหน่วยงานภายในองค์กร
แพร่ กระจายไปอย่างทัว่ ถึง
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6. ความรู้ในตัวบุคคลเคลื่อนที่ได้ พกพาสะดวก ผูเ้ ป็ นเจ้าของอยูท่ ี่ใดความรู้ก็ติดตัวไป
อยูท่ ี่นน่ั ความรู ้เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าและมีมูลค่ามากที่สุด ทักษะต่างๆ และความสามารถในกิจการต่าง
ฝังและแฝงอยูใ่ นตัวบุคคลซึ่ งเป็ นสมาชิกขององค์กร เป็ นความรู้ฝังลึกเฉพาะตัว สามารถแสดง
ออกมาได้โดยการประยุกต์ใช้ บูรณาการและความร่ วมมือซึ่ งกันและกัน แม้วา่ การจัดการความรู้จะ
ไม่สามารถแยกความรู ้ออกมาจากกระบวนการเหล่านี้ได้ แต่ก็สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการนาไป
ปรับใช้ในสภาพแวดล้อมกิจการต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
7. การจัดการความรู ้ทาให้มีโอกาสใช้บทเรี ยนที่ผา่ นมาเป็ นประสบการณ์ใหม่ ในการ
ทางานที่ดีกว่า ในยุคสมัยที่การบริ การต่างๆ เป็ นไปอย่างฉับไว ตลอด 24 ชัว่ โมง ในโลกของ
อินเทอร์เน็ต องค์กรต้องมีการปรับตัวในการดาเนิ นงานให้มีสารสนเทศที่ทนั เวลา ถูกต้องแม่นยา มี
สาระประโยชน์ และเหนือสิ่ งอื่นใดคือต้องตอบสนองความต้องการขององค์กร พร้อมอานวยความ
สะดวกในการใช้งานขององค์กร การนาความรู้เดิมมาปรับใช้ใหม่หรื อนามาใช้ซ้ าในลักษณะที่เป็ น
บทเรี ยนที่เรี ยนรู้ (Lessons Learned) และแบบปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (Best Practices) เป็ นสิ่ ง ที่มีความ
จาเป็ น ถ้าปราศจากวิธีการดักจับและบูรณาการประสบการณ์ที่ผา่ นมาอาจทาให้กระบวนการพัฒนา
ใดๆ รวมตัวกันเป็ นความสับสนยุง่ เหยิงได้ การจัดการความรู้ช่วยขุดเอาประสบการณ์เดิม โดยการ
จัดการความรู ้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่จดั ทาไปแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ ความผิดพ ลาดล้มเหลว
ความสาเร็ จต่างๆ ที่พร้อมนามาใช้ได้ การจัดการความรู้ยงั ช่วยให้มีความร่ วมมือกันในด้านความรู้
อย่างเข้มข้นระหว่างสมาชิกองค์กรแต่ละคน ทีมงานและกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ นับเป็ นความสาเร็ จอย่างมี
ประสิ ทธิภาพขององค์กร
8. คนคือองค์ประกอบสาคัญที่สุดในการจัดการควา มรู้ไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู ้ตอ้ งการวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างไม่เป็ นทางการ ซึ่ งระบบสารสนเทศ
ไม่ สามารถ เอื้อต่อลักษณะเช่นว่านี้ การใช้ศกั ยภาพของคนในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด นัก
จัดการความรู้ (Knowledge Workers) จะเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในกระบวนการสร้างความรู้ โดย
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของบุคลากร เพื่อให้มีการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากความรู ้น้ นั
9. ข้อมูล สารสนเทศ ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบในการสร้างความรู้ รวมทั้งความรู้ที่อยูใ่ นคน
นับวันจะเพิม่ จานวนขึ้นเรื่ อยๆ ถ้าขาด การจัดการความรู้ที่เหมาะสม จะทาให้บุคคลและองค์กรขาด
และพลาดโอกาสในการใช้ประโยชน์จากสิ่ งที่มีอยูแ่ ละเกิดขึ้นตลอดเวลาเหล่านั้นอย่างน่าเสี ยดาย
อย่างยิง่
Dalkir (2005: 20) การจัดการความรู้ก่อประโยชน์ให้หลายภาคส่ วน ทั้งระดับบุคคล
ชุมชนปฏิบตั ิ และองค์กร ดังนี้
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1. ประโยชน์ของการจัดการความรู้ต่อบุคคล ทาให้บุคคลปฏิบตั ิงานและประยัดเวลา
เพราะมีการตัดสิ นใจและการแก้ไขปัญหาที่ดีข้ ึน ก่อให้เกิดพันธะสัญญาของกลุ่มที่อิงเหตุผลใน
องค์กร ทาให้บุคคลในองค์กรติดต่อสื่ อสารกันตลอดเวลา ก่อให้เกิดโอกาสและความท้าทาย
2. ประโยชน์ของการจัดก ารความรู้ต่อชุมชนปฏิบตั ิ ได้แก่ ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ความชานาญ ส่ งเสริ มให้มีที่ปรึ กษาที่มีความสามารถเท่าเทียมกัน เอื้ออานวยให้เกิดเครื อข่ายและ
การร่ วมมือมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทาให้เกิดการพัฒนาภาษาที่ใช้สื่อสารร่ วมกันของกลุ่ม
3. ประโยชน์ของการจัดการความรู้ต่อองค์กร ได้แก่ ช่วยขับเคลื่อ นกลยุทธ์ขององค์กร
ช่วยทาให้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทนั ที ช่วยเผยแพร่ วธิ ีการทางานที่ดีที่สุดขององค์กร ช่วยปรับปรุ ง
ความรู้ที่ฝังลึกในผลิตภัณฑ์และบริ การ ช่วยการบ่มเพาะ แนวคิดที่หลากหลายและเพิม่ ประโยชน์
สาหรับการสร้างนวัตกรรม ช่วยทาให้องค์กรมีความสามารถเพื่อการแข่งขันมากขึ้น และทาให้เกิด
องค์ความรู้ขององค์การ
กระบวนการจัดการความรู้
กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2546: 33-41) ได้สรุ ปการจัดการความรู้วา่ องค์กรที่จะ
จัดการความรู้ได้สาเร็ จ ต้องดาเนินการหลายขั้นตอน ซึ่ งมีข้ นั ตอนหลักๆ ที่สาคัญดังนี้
1. การกาหนดสิ่ งที่ตอ้ งเรี ยนรู้ (Knowledge Identification) เป็ นการกาหนดหรื อนิยาม
สิ่ งที่องค์กรต้องการให้สมาชิกเรี ยนรู้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ นโยบาย ภารกิจ ค่านิยม และ
เป้ าหมายต่างๆ ขององค์กร
2. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) เป็ นการนาเอาข้อมู ล สารสนเทศและ
ความรู ้ที่มีอยูภ่ ายในและภายนอกองค์กร มากลัน่ กรองและนามาสร้างคุณค่า
3. การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) คือการสร้างสรรค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในแต่
ละบุคคล โดยผ่านการผลักดัน การหยัง่ รู้ และความเข้าใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างลึกซึ้ ง ซึ่ งทุกคน
สามารถเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ใหม่ๆ เช่น การคิดค้นผลิตภัณฑ์หรื อนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กบั องค์กรได้
4. การจัดเก็บและสื บค้นความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) คือการจัดเก็บ
ความรู ้ไว้เพื่อให้พนักงานเข้ามาสื บค้นได้ตามความต้องการ ซึ่ งแต่ละองค์กรจะต้องเก็บรักษาข้อมูล
สารสนเทศและความรู ้ไว้อย่างดีที่สุด และองค์กรจาเป็ นจะต้องพิจารณาความหลากหลายของกลุ่ม
คนที่แตกต่างกันในการสื บค้นข้อมูล และในส่ วนของการสื บค้นความรู้น้ นั จะเป็ นลักษณะของการ
เข้าถึงสิ่ งที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน องค์กรจึงควรทาให้สมาชิกท ราบถึง
ช่องทางหรื อวิธีการสาหรับการค้นหาความรู้ต่างๆ

23
5. การถ่ายโอนความรู ้และการใช้ประโยชน์ (Knowledge Transfer and Utilization) คือ
การกระจายความรู ้และถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ วและเหมาะสมทัว่ ทั้งองค์กร
ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริ ฐ (2548: 74-92) ได้กล่าวถึงกระบวนการของกา รจัดการความรู้
ไว้ 8 ขั้นตอน คือ
1. การกาหนดเป้ าหมายของความรู้ (Knowledge Goals) ได้แก่
1.1 การวางเป้ าหมายในด้านความรู้เชิงนโยบาย ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดศั กยภาพหลัก
ขององค์กรและเป็ นตัวกาหนดความต้องการด้านข้อมูลและความรู้ขององค์กรในอนาคต โดยเป็ นสิ่ ง
ที่ทาให้กระบวนการวางแผนที่มีอยูเ่ ดิมขององค์กรขยายขึ้น
1.2 การวางแผนในด้านการขยายข้อมูลและความรู้ขององค์กรในเชิงการกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแผนที่เขียนขึ้นในเชิงนโยบายให้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อขยายฐานข้อมูลและความรู้ การทาให้เอกสารภาย ในองค์กรสามารถเข้าถึงได้ง่าย
การสร้างระบบเครื อข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กร เป็ นต้น
2. การระบุความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิม (Knowledge Identification) องค์กรควรทราบอย่างชัดเจน
ก่อนว่าองค์กรมีขอ้ มูล ความรู ้ ความชานาญอะไรบ้าง การที่องค์กรไม่ทราบถึงทรัพยากรความรู้และ
ข้อมูล ข่าวสารที่ตนมีอยู่ ก็จะทาให้การจัดการความรู้เกิดความยุง่ ยาก มีความซ้ าซ้อนและขาด
ประสิ ทธิภาพได้
3. การจัดหาความรู้ (Knowledge Acquistion) คือกระบวนการหรื อวิธีการแสวงหา
ความรู ้ที่องค์กรต้องการ ซึ่ งความรู ้น้ นั อาจจะอยูใ่ นรู ปของความรู้ที่ฝังอยูใ่ นตัวคน หรื ออาจจะอยูใ่ น
แหล่งทรัพยากรภายในองค์กร เช่น ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ความชานาญทางเทคโนโลยี กล
ยุทธ์ทางการตลาด เป็ นต้น นอกจากนี้ความรู้อาจจะซื้ อมาหรื อได้มาจากองค์กรอื่นๆ ก็ได้
4. การพัฒนาความรู้ขององค์กร (Knowledge Development) คือ การมุ่งพัฒนาความรู้
ทั้งจากภายในและภายนอก จัดหาความรู้เข้ามาสู่ องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับพนักงานทั้งที่เป็ น
รายบุคคลและสาหรับพนักงานทัว่ ทั้งองค์กร
4.1 การพัฒนาความรู้ของบุคลากรเป็ นรายบุคคล ซึ่ งจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งอาศัยความคิด
สร้างสรรค์และกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็ นระบบ ผูบ้ ริ หารต้อง
สนับสนุนให้เกิด
กระบวนการทั้ง 2 ประเภท โดยกระทาผ่านเครื่ องมือต่างๆ เช่น ระบบการนาเสนอผลงานของ
องค์กร เป็ นต้น
4.2 การพัฒนาความรู้แบบบูรณาการทั้งระบบ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นได้จากการ
ทางานเป็ นทีม ผูบ้ ริ หารต้องแน่ใจว่ากลุ่มหรื อทีมงานที่จดั ตั้งขึ้นนั้น บุคลา กรในกลุ่มมีขอ้ มูลความรู้
ที่สามารถส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน และเอื้อให้เกิดการพัฒนาการทางานไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ โดยต้อง
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มีบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และการสื่ อสารกันอย่างเต็มที่ซ่ ึ งจะทาให้เกิด การบูรณาการ
จากบุคคลในกลุ่ม โดยอาจทาได้หลายวิธี เช่น การสร้ างฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บความคิด การสร้างเวที
แห่งการเรี ยนรู ้ การสร้างศูนย์พฒั นาศักยภาพ เป็ นต้น
5. การเผยแพร่ ความรู ้ (Knowledge Transfer and Distribution) การทาให้ขอ้ มูลและ
ความสามารถเข้าถึงบุคลากรทุกคนได้ง่ายและทัว่ ถึง นักจัดการความรู้ตอ้ งตอบคาถามที่สาคัญคื อ
ใครควรได้ขอ้ มูลอะไร และควรได้รับรายละเอียดมากน้อยเพียงใด เพราะไม่ใช่ทุกคนที่ตอ้ งการ
ข้อมูลทุกประการ นอกจากนี้ยงั ต้องมีการเผยแพร่ ขอ้ มูลและความรู้ผา่ นเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู ้ภายในองค์กร โดยต้องสามารถติดต่อ สื่ อสารกัน ได้ 2 ทาง เช่ น
การกระจายข่าวสารผ่านอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งไม่เพียงแต่จะเกิดผลดีในแง่คุณภาพและประหยัดเวลา แต่
ยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ช่วยให้บุคลากรสามารถเลือกรับข้อมูลนั้นได้จากห ลายแหล่ง
ช่วยให้ทราบผลลัพธ์จากการได้รับข้อมูลดังกล่าว รวมถึงสามารถกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมในการใช้
ความรู้ได้อีกทางหนึ่ง
6. การจัดเก็บความรู ้ (Knowledge Preservation) เมื่อองค์กรได้รับข้อมูล ความรู้และมี
การเผยแพร่ ไปยังพนักงานแล้ว สิ่ งที่ตอ้ งทาต่อไปคือ การมีระบบการจัดเก็บที่ดี โดยเฉพาะข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ที่สาคัญ เนื่องจากการสู ญหายของข้อมูลหรื อสารสนเทศที่สาคัญ นับเป็ นความ
สู ญเสี ยอย่างยิง่ สาหรับองค์กร ซึ่ งองค์กรโดยส่ วนใหญ่มกั มองข้ามเครื อข่ายข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้
อย่าง ไม่เป็ นทางการ ดังนั้นองค์กรจะต้องเลือกระบบการจัดเก็บข้อมูล
ความรู้ที่มี ค่า และมี
ประสิ ทธิ ภาพอย่ างระมัดระวัง และให้มีการปรับปรุ งความรู้ ต่างๆ มีการนาเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความทันสมัยและเป็ นปัจจุบนั
7. การนาความรู้ไปใช้ (Knowledge Usage) หมายถึง ความรู้ได้ถูกนาไปใช้ใน
กระบวนการผลิตในความเป็ นจริ งแล้ว โดยสิ่ งนี้ถือเป็ นหัวใจหลักในการจัดการความรู้ เนื่องจาก
หากไม่มีการนาความรู ้ไปใช้อย่างต่อเนื่องแล้ว ก็มีความเป็ นไปได้สูงที่จะทาให้ระบบการจัดการ
ความรู ้เสื่ อมถอยและเป็ นการลงทุนที่สูญเปล่า
8. การวัดและประเมินความรู้ขององค์กร (Knowledge Evaluation) เป็ นงานที่ทา้ ทาย
ที่สุดในกระบวนการจัดการความรู้ ระบบการจัดการความรู้จะไ ด้รับการยอมรับและมีการตอบรับที่
ดีได้ ก็ต่อเมื่อมีระบบในการวัดตัวบ่งชี้หลักที่ง่ายต่อการเข้าใจและนาไปใช้ได้เท่านั้น
น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547: 30) กระบวนการของการจัดการความรู้ประกอบด้วยแนวทาง
และขั้นตอนของการจัดการความรู ้ 3 ขั้นตอน คือ
1. การจัดหาหรื อการสร้างค วามรู้ (Knowledge Acquisition) เป็ นกระบวนการพัฒนา
และการสร้างความรู ้ใหม่จากทักษะและความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร เป็ นวิธีการพัฒนา
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ความรู ้ของแต่ละบุคคลในลักษณะของกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการระดมความคิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลในกลุ่ม
2. การแบ่งปั นความรู ้ (Knowledge Sharing) เป็ นขั้นตอนต่อมาในการนาเอาความรู้ที่
สร้างไว้หรื อบันทึกไว้ ออกมาเผยแพร่ ให้เป็ นที่รับรู้และแพร่ หลายในองค์กร
3. การใช้หรื อการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Utilization) เป็ นการใช้ความรู้ในองค์กร
จากฐานข้อมูล วรรณกรรม เอกสาร การสนทนา เป็ นการผสมผสานความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ
ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2549: 21-35) ได้อธิบายในเชิงปฏิบตั ิการที่มกั จะมีการแบ่งความรู้
ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ความรู ้ที่เห็นได้ชดั เจนเป็ นรู ปธรรม เป็ นความรู้ที่อยูใ่ นตารา เช่น หลักวิชาหรื อ
ทฤษฎีท้ งั หลาย อันได้มาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านกระบวนการพิสูจน์ ผ่านกระบวนการวิจยั
มักเรี ยกกันทัว่ ๆ ไปว่าเป็ น “ความรู้ชดั แจ้ง” หรื อ “Explicit Knowledge”

1. เข้าถึง
ตีความ

4. รวบรวม /
จัดเก็บ Store

Explicit
knowledge

2. นาไปปรับใช้

Apply / Utilize

3. เรี ยนรู้
ยกระดับ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการจัดการความรู้ชดั แจ้ง
ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นวงจรการจัดการความรู้ประเภทความรู้ ชัดแจ้ง โดยขั้นตอนแรก
(วงบน-หมายเลข 1) หมายถึง การเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกที่สาคัญในการ
จัดการความรู ้ที่อยูใ่ นเอกสารและไฟล์คอมพิวเตอร์ ก็คือจะต้องเข้าถึงได้โดยง่ายและขั้นตอนนี้ยงั ได้
เน้นอีกด้วยว่า เมื่อเข้าถึงได้แล้วจะต้อง “ไม่บุ่มบ่า ม” นาความรู้ที่ได้น้ ีไปใช้แบบ “ไม่ลืมหูลืมตา ”
ต้องมองให้เห็นว่าความรู ้ที่เข้าถึงนี้มีส่วนประกอบสาคัญ 2 ส่ วนด้วยกัน ส่ วนแรกเป็ นเนื้อหาสาระ
และส่ วนที่สองเป็ นองค์ประกอบที่ครอบเนื้อหาสาระนั้นๆ ที่มกั เรี ยกกันว่าบริ บท คนส่ วนใหญ่
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มักจะลืมไปว่าในความรู ้น้ นั มันมี 2 ส่ วนที่เป็ น เนื้อหาสาระและส่ วนที่เป็ น บริ บท เนื้อหาสาระก็คื อ
“ตัวความรู้ ” ส่ วนบริ บทอาจเปรี ยบได้กบั “เสื้ อผ้า ” ที่ห่อหุม้ ตัวความรู้น้ นั อยู่ การที่เราเข้าถึงเนื้อหา
สาระของความรู ้น้ นั ยังไม่พอ จะต้องมีการ “ตีความ” ให้เข้ากับบริ บทที่เรากาลังจะนาความรู้น้ ีไปใช้
งานอีกด้วย พูดง่ายๆ ก็คือต้องจับความรู้น้ นั มา “ถอดเสื้ อ ” ที่ติดมาออก แล้วเอาเสื้ อที่เป็ นบริ บทของ
เราใส่ เข้าไปแทนที่ การใช้ความรู ้ที่วา่ นี้จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุ ด ในปัจจุบนั นี้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ทาให้การค้นหา การเข้าถึงแหล่งความรู้เป็ นไปได้โดยง่ายสะ ดวกและ
รวดเร็ ว ระบบอินเทอร์ เน็ตทาให้โลกทั้งโลกสามารถเชื่อมโยงสารสนเทศและความรู้ถึงกันได้โดย
อาศัยเครื อข่ายใยแมงมุมที่เรารู ้จกั กันทัว่ ไปว่า เวิลด์ ไวด์ เว็บ (WWW) อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารโดยทัว่ ไปนั้นไม่มีศกั ยภาพในการตีความ หรื อสร้างความเข้าใ จเกี่ยวกับ
บริ บทของผูท้ ี่ใช้ความรู ้น้ นั ๆ ได้ จุดที่อนั ตรายอย่างยิง่ ก็คือการที่เราสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้
อย่างมากมาย หากแต่วา่ การใช้ความรู้น้ นั ๆ กลับขาดการตีความ ขาดความเข้าใจในบริ บทเป็ นการ
หยิบเอาความรู ้ดงั กล่าวมาใช้ “ทั้งดุน้ ” เรี ยกได้วา่ “Adopt” เข้ามาทั้งหมด ทั้งที่จริ งแล้วควรปรับหรื อ
“Apply” ให้เข้ากับบริ บทและสภาพแวดล้อมเป็ นสาคัญ ไม่วา่ การตีความของเราจะเป็ นอย่างไร เมื่อ
นาความรู้มาใช้งานแล้ว (วงขวา-หมายเลข 2) เราจะพบว่ามีส่ิ งที่สามารถเรี ยนรู้ได้เสมอ (วงล่างหมายเลข 3) ปั ญหาในหน่วยงานส่ วนใหญ่ก็คือ มักไ ม่ได้ใส่ ใจหรื อให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู้กบั
ความรู ้ที่เกิดขึ้น ณ ตรงนั้น ซึ่ งถือว่าเป็ นความรู้ที่สาคัญยิง่ เพราะเป็ นความรู้ของจริ งที่ได้มาจากการ
ปฏิบตั ิงานภายใต้บริ บทนั้นๆ เอง จะเห็นได้วา่ ในการปฏิบตั ิงานไม่วา่ สิ่ งที่ออกมานั้นจะเรี ยกว่าเป็ น
ความสาเร็ จหรื อเป็ น ความผิดพลาด เราก็โอกาสที่จะเรี ยนรู้สร้างความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้เสมอ
บางคนอาจเรี ยกว่าเป็ น “Best Practices” เพราะเห็นว่าทาได้ดีกว่าความรู้เดิมๆที่เคยมีมา เรี ยกได้วา่
เป็ น “Best” ณ ขณะนั้น หรื อถ้าเป็ นเรื่ องของความผิดพลาด ก็สามารถเรี ยนรู้จากข้อผิดพลาดนี้ได้
เช่นกัน เรี ยกว่าเป็ นการถอดบทเรี ยนนัน่ เอง ขั้นตอนที่สามนี้มกั เป็ นขั้นตอนที่หน่วยงานหลายๆ แห่ง
ไม่ได้ให้ความสนใจและมองผ่านไป ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่น่าเสี ยดายอย่างยิง่
ขั้นตอนต่อไป (วงซ้าย-หมายเลข 4) คือหลังจากที่ได้เรี ยนรู้ ยกระดับความรู้ข้ ึนมาแล้ว
ก็มีการรวบรวมจั ดเก็บความรู ้น้ ีไว้ให้เป็ นระบบ เป็ นหมวดหมู่ ทั้งนี้เพื่อให้สามาร ถสื บค้นเข้าถึงได้
ง่าย เรี ยกได้วา่ เป็ นวงจรที่ยอ้ นกลับไปขั้นตอนที่หนึ่งใหม่ วนเวียนเช่นนี้เรื่ อยไปไม่รู้จบ
หลาย
หน่วยงาน อาจทา สิ่ งเหล่านี้อยูแ่ ล้ว ถ้าเป็ นเช่นนั้นก็อาจจะกล่าวได้วา่ หน่วยงานนั้นมีกา รจัดการ
ความรู ้ในส่ วนที่เป็ นความรู ้ชดั แจ้งแล้ว แต่ถา้ จะให้ดีควรจะลองสารวจดูอีกทีเพื่อให้แน่ใจว่าได้ทา
ตามทุกขั้นตอนจริ ง เพราะเท่าที่ผา่ นมาถึงบางหน่วยงานจะมีการจัดระบบ จัดความรู้ไว้เป็ น
หมวดหมู่ หรื อมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เข้าถึงหรื อสื บค้นความรู้ได้ง่าย แต่ก็ยงั อาจจะทาได้ไม่ดีใน
บางขั้นตอน เช่น ขั้นตอนที่สาม (วงล่าง) หมายถึงการสร้างความรู้ใหม่สาหรับเอาไว้ใช้งาน เป็ นต้น
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2. ความรู ้ที่ฝังลึกอยูใ่ นตัวคน (Tacit knowledge) เป็ นสิ่ งที่เห็นได้ไม่ชดั เป็ นความรู้
ที่มาจากการปฏิบตั ิ บ้างจัดว่าเป็ น “เคล็ดวิชา” เป็ น “ภูมิปัญญา” เป็ นสิ่ งที่มีจากการใช้วจิ ารณญาณ
ปฏิภาณไหวพริ บ เป็ นเทคนิคเฉพาะตัวของผูป้ ฏิบตั ิแต่ละท่าน ถึงแม้ความรู้ประเภทนี้จะเห็นไม่ชดั
เหมือนความรู ้ประเภทแรก แต่ก็เป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้งานบรรลุผลสาเร็ จได้
การจัดการความรู้
ประเภทที่เป็ นความรู ้ฝังลึกนั้นอาจจะจัดกา รได้ไม่ง่ายนัก เมื่อเทียบกับการจัดการความรู้ชดั แจ้ง
ทั้งนี้เนื่องจากความรู ้ฝังลึกเป็ นความรู้ที่มีชีวติ จิตใจ ที่ไม่สามารถบังคับใครให้เขาถ่ายทอดความรู้
ต่างๆ ออกมาได้ ความรู ้ประเภทนี้เป็ นความรู้ที่ “มีขา” พรุ่ งนี้อาจจะมาหรื อไม่มาก็ได้ บางคนอาจจะ
“เออร์ลี่รีไทล์” ทาให้ความรู ้เหล่านั้นสู ญหายไปอย่างน่าเสี ยดาย หน่วยงานในต่างประเทศมักจะใช้
ตัว “ระบบ” เป็ นกลไกให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน “คาย” ความรู้เหล่านั้นออกมา เป็ นต้นว่า เมื่อได้ไปพบลูกค้า
ได้เรี ยนรู ้ถึงความต้องการของลูกค้า ก็ตอ้ งออกมา (รายงาน) พิมพ์ใส่ ไว้ในระบบ เป็ นต้น
แต่สาหรับคนไทยแล้วการบังคับให้คน “คายความรู้ ” ออกมาใส่ ไว้ในระบบนั้นไม่ใช่
เรื่ องที่ทาได้ง่ายนัก อาจเป็ นเพราะคนส่ วนใหญ่ยงั ไม่เคยชินกับวิถีการทางานดังกล่าว การ
แลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกันน่าจะดีกว่า การแลกเปลี่ยนกับระบบ ทั้งนี้เพราะโดยพื้นฐานแล้วคน
ไทยเป็ นผูท้ ี่มี อัธยาศัย น้ าใจไมตรี เมตตากรุ ณา เป็ นทุนที่ดีอยูแ่ ล้ว แต่ก็ตอ้ งยอมรับว่าเมตตาที่วา่ นี้
แท้จริ งแล้วยังมีการเลือกปฏิบตั ิ ยังตกอยูใ่ นสภาพเลือกที่รักมักที่ชงั ยังมีค่านิยมในเรื่ องพรรคพวก
จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมอุปถัมภ์ ซึ่ งก็ไม่ได้หมายความว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่ดีเพราะวัฒนธร รมความสัมพันธ์
นี้ หากเรานามาใช้ให้ถูกวิธีก็อาจทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ที่ขยายสู่ วงกว้างได้

3.สร้างความรู ้/ยกระดับ
Create/Leverage

4. นาไปปรับใช้
Apply/Utilize

Tacit
knowledge
1. มีใจแบ่งปัน
Care & Share

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการจัดการความรู้ฝังลึก

2. เรี ยนรู ้ร่วมกัน

Capture & Learn
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ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นวงจรการจัดการความรู้ประเภทที่ฝังลึก ขั้นตอนแรก (วงล่าง หมายเลข 1) เป็ นเรื่ องของการสร้างความเป็ นห่วงเป็ นใย มีใจให้แก่กนั และกัน สร้างบรรยากาศแห่ง
กัลยาณมิตรให้คนมีจิตใจที่พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันกัน สิ่ งเหล่านี้ถือว่าเป็ น รากเหง้าของ
วัฒนธรรมไทยที่มีมาตั้ งแต่อดีต แต่อาจจะเป็ นเพราะอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกที่แฝงมากับ
หลักบริ หารงานสมัยใหม่ ที่ทาให้บรรยากาศต่างๆ เหล่านี้ค่อยๆ เลือนหายไป กลายเป็ นวัฒนธรรม
องค์กรที่ต่างคนต่างอยู่ ไม่ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ต่างคนต่างทา ทาเฉพาะที่ได้รับมอบหมาย ทา
เฉพาะที่อยูใ่ นภาระงาน ทาเพียงเพื่อให้ได้ตามตัวชี้วดั และเพื่อให้ผา่ นการประเมินเท่านั้น หากคน
ในหน่วยงานสามารถทาลายกาแพงที่ขวางกั้นระหว่างกันได้ หันหน้าปรึ กษาหารื อกัน ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน เห็นประโยชน์ของการทางานร่ วมกัน เรี ยนรู้จากกันและกัน ในที่สุดประโยชน์ที่ยง่ิ ใหญ่ก็
จะตามมา ทุกคนจะได้สาหรับกับสิ่ งที่เรี ยกว่า “Synergy” ซึ่ งก็คือการผสานพลังที่มีอยู่ ในแต่ละคน
จนได้พลังที่มากกว่าผลรวมของแต่ละคนมารวมกัน เมื่อถึงตอนนั้นแต่ละคนก็ไม่ตอ้ งลองผิดลองถูก
เหมือนแต่ก่อน ใครทาอะไรได้สาเร็ จก็มาเล่าสู่ กนั ฟัง หรื อหากทาผิดพลาด ผ่านประสบการณ์มา
อย่างไร ก็นามาเล่าเป็ นคติเตือนใจให้ได้เป็ นข้อพึงระวัง เมื่อทุกคนมีใจพร้อมให้ พร้อมแบ่งปันสิ่ งที่
ได้เรี ยนรู ้มาทั้งที่ถือว่าเป็ นความสาเร็ จเป็ น “Best Practices” หรื อว่าเป็ นการถอดบทเรี ยน ที่ได้มาจาก
ข้อผิดพลาด ทุกคนก็จะเกิดการเรี ยนรู้ร่วมกัน (วงขวา-หมายเลข 2) สามารถสร้างความรู้ได้ภายใน
ตัวเอง (วงบน-หมายเลข 3) สามารถนาไปปรับใช้ในการทางานครั้ งต่อไป (วงซ้าย-หมายเลข 4)
ได้ผลเช่นไร มีประสบการณ์หรื อได้เรี ยนรู้อะไรก็นามาแบ่งปัน หมุนเวียนกันเช่นนี้ต่อไปอย่างไม่
จบสิ้ น จะเห็นได้วา่ เมื่อทุกคนต่างพร้อมที่จะให้ ทุกคนก็จะได้รับไปอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตรงกับ
คาพูดที่วา่ “ยิง่ ให้ ยิง่ ได้รับ”
วงจรการจัดการความรู้แต่ละประเภทดังที่ได้แสดงไว้ใน ภาพที่ 2 และ 3 นั้น แสดงให้
แยกออกจากกันเพื่อให้ทาความเข้าใจได้โดยง่าย แต่ในท้ายที่สุดวงจรการจัดการความรู้ที่สมบูรณ์ก็
คือ การที่เราหมุนวงจรทั้ง 2 วงนี้ไปพร้อมๆ กัน เพราะการจัดการความรู้เพียงประเภทใดประเภท
หนึ่งนั้น ไม่ใช่การจัดการความรู ้ที่แท้จริ ง โดยในโลกแห่งความเป็ นจริ งนั้น ความรู้ท้ งั 2 ประเภทนี้มี
การแปรเปลี่ยนสถานภาพระหว่างกันตลอดเวลา วงจรทั้ง 2 วงนี้จึงหมุนไปด้วยกัน หมุนแบบเกี่ยว
เนื่องกัน คือหมุนจากวงซ้ายไขว้ไปสู่ วงขวา และจากวงขวาหมุนกลับมาสู่ วงซ้าย เวียนไปเวียนมา
เป็ นการหมุนในลักษณะคล้ายกับเลข 8 ที่วางในแนวนอน ซึ่ งก็คือเครื่ องหมาย “Infinity” และนี่ก็คือ
วงจรการจัดการความรู ้ที่เรี ยกว่า “วงจรการจัดการความรู้ไม่รู้จบ ” หรื อ “Infinity KM” นัน่ เอง ดัง
ภาพที่ 4
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สร้างความรู ้/ยกระดับ
Create/Leverage

เข้าถึง
ตีความ

รวบรวม/
จัดเก็บ Store

“แก่น”
ความรู ้

นาไปปรับใช้

Apply/Utilize

“เกร็ ด”
ความรู ้

เรี ยนรู้
ยกระดับ

เรี ยนรู ้ร่วมกัน

Capture & Learn

มีใจแบ่งปัน Care

& Share

ภาพที่ 4 วงจรการจัดการความรู้ไม่รู้จบ
พิติรัตน์ วงศ์สุทินวัฒนา (2552: 19) แบ่งกระบวน การจัดการความรู้ ออกเป็ น 5
ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุความรู้ที่ตอ้ งการ (Knowledge Identification) เป็ นขั้นตอนในการค้นหาว่า
องค์กรมีความรู ้อะไรบ้าง รู ปแบบใด อยูท่ ี่ใคร และความรู้อะไรที่องค์กรจาเป็ นต้องมี เพื่อใ ห้องค์กร
วางขอบเขตการจัดการความรู ้ และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมี
ประสิ ทธิผล
2. การแสวงหาและสร้าง ความรู้ (Knowledge Acquistion and Creation) เป็ นขั้นตอน
ในการรวบรวมความรู ้จากแหล่งต่างๆ ที่มีอยูย่ า่ งกระจัดกระจาย เพื่อจัดทาเนื้อหาให้เหมาะสมแ ละ
ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
3. การจัดเก็บความรู ้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Storage) เป็ นขั้นตอนการปรับปรุ งและ
ประมวลผลความรู ้ให้อยูใ่ นรู ปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงใช้ได้ง่าย อีกทั้งกาจัดความรู้ไม่เกิด
ประโยชน์หรื อเป็ นขยะความรู ้ และจัดแบ่งความรู้ประเภทต่างๆ เพื่อให้การค้นหา การนาไปใช้ทา
ได้ง่ายและรวดเร็ ว สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยง่าย
4. การเผยแพร่ ความรู ้ (Knowledge Sharing) เป็ นการทาให้บุคลากรสามารรับความรู้ที่
มีอยูไ่ ด้อย่างง่ายดายและทัว่ ถึง โดยความรู้ที่บุคลากรได้รับควรเป็ นความรู้ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์แก่ตนเองและองค์กรได้
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5. การนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ (Knowledge Utilization) หมายถึง เมื่อบุคลากรได้
เรี ยนรู้ ความรู้ ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นระบบแล้ว ก็จะต้องนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั องค์กร อีกทั้ง
บุคลากรในองค์กรจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ที่ได้รับ ไปเพื่อเผยแพร่ ให้กบั ผูอ้ ื่น ซึ่ งเป็ นการ
ทาให้องค์กรไม่เป็ นองค์กรที่หยุดการพัฒนา และเป็ นการเพิม่ พูนความรู้ขององค์กรที่มีอยูแ่ ล้วให้
มากขึ้นเรื่ อยๆ โดยความรู ้น้ ีจะถูกนาไปใช้เพื่อสร้างความรู้ให้อีกเป็ นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุ ดที่เรี ยกว่า
วงจรแห่งการเรี ยนรู ้
ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551: 57-58) การจัดการความรู้ของแต่ละบุคคล หมายถึง การ
จัดการความรู้เพื่อตนเองของคนใดคนหนึ่ง ซึ่ งต้องทาในสิ่ งต่อไปนี้
1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Seeking) คนทุกคนต้องแสวงหาความรู้เพิม่ อยู่
ตลอดเวลา เพียงแต่ตอ้ งจัดลาดับความจาเป็ นว่าความรู้เรื่ องใ ดต้องการก่อนหรื อหลังเท่านั้น และ
วิธีการแสวงหาความรู ้ก็ตอ้ งใช้วธิ ี หลากหลาย บางวิธีอาจเป็ นเทคนิคเฉพาะตัวของคนก็ได้
2. การพิจารณาตรวจสอบและเลือกสรรความรู้ (Knowledge Verifying and Selecting)
การจัดการกับปั ญหาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งต้องอาศัยความรู้หลายด้านหลายอย่ างมากน้อยแตกต่างกัน
ความรู ้แต่ละด้านแต่ละอย่าง เมื่อนามาใช้จดั การกับปัญหาแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาไม่เหมือนกัน จึง
ต้องมีการตรวจพิจารณาเสี ยก่อน แล้วจึงเลือกสรรความรู้ที่มีอยูว่ า่ จะใช้ความรู้ดา้ นใดมากน้อย
ลึกซึ้ งเพียงใด ตัวอย่างเช่น หากจะจัดการกับปัญหาส่ วนตัวเรื่ องเล็ กๆ เรื่ องหนึ่ง คือ อาการปวด
ศีรษะ คนที่จะแก้ปัญหาก็คือตัวผูป้ วดศีรษะเอง จะต้องกาหนดเป้ าหมายว่าจะทาให้อาการปวดศีรษะ
จะหายไปให้ได้แต่จะใช้วธิ ี การอย่างไรจึงจะดีที่สุด ซึ่ งหากพิจารณาแล้วจะมีวธิ ีทาได้หลายวิธีที่
พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลจริ ง เช่น รับประทานยาแก้ ปวดศีรษะหรื อหยุดการทากิจกรรมทุกอย่างแล้ว
พักผ่อน ความรู ้ที่ตอ้ งการใช้ในการจัดการกับปัญหาก็จะได้แก่ความรู้เรื่ องสาเหตุของอาการปวด
ศีรษะ วิธีแก้ไขให้อาการปวดศีรษะหายไปโดยแก้ไขที่สาเหตุหรื อระงับอาการ เป็ นต้น หากจะ
รับประทานยาเพื่อระงับอาการก็ตอ้ งมีความรู้เรื่ อง ยาที่จะรับประทานด้วยจึงจะปฏิบตั ิแล้วบังเกิดผล
สมความมุ่งหมาย การเลือกรับความรู้มาใช้หลังจากตรวจพิสูจน์ความรู้แล้วจึงเป็ นเทคนิควิธีที่สาคัญ
และจาเป็ นมาก
3. การผสมผสานความรู้ (Knowledge Integration) เมื่อต้องใช้ความรู้หลายด้านหลาย
เรื่ อง มีความมากน้อยหรื อลึกซึ้ งในแต่ละด้านแต่ละเรื่ องต่างกัน หลังจากพิจารณาเลือกสรรแล้วก็
ต้องนามาใช้ร่วมกันอย่างมีความเหมาะสมลงตัวสอดคล้อง หรื อไปด้วยกันได้มิให้ขดั แย้งกัน ความ
พอดีของการผสมผสานความรู ้มาใช้จะแสดงผลที่ความสาเร็ จหรื อไม่สาเร็ จในการแก้ปัญหานัน่ เอง
ตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหากา รป่ วยไข้ จะใช้วธิ ีรับประทานยาก็ตอ้ งผสมผสานความรู้เรื่ องยาในแง่
ของสรรพคุณของยาที่ใช้ ปริ มาณที่ใช้ในแต่ละครั้ง วิธีใช้จนถึงการเก็บรักษายาด้วย
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4. การใช้ความรู้ (Knowledge Utilization) คือ ขั้นตอนสาคัญที่สุดที่จะยืนยันหรื อ
แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของความรู้วา่ ใช้ได้ผลจริ งเพียงใด และจะเกิดประโยชน์หรื อแก้ปัญหาได้
เพียงใด จุดสุ ดยอดของการจัดการความรู้ก็เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากความรู้น้ ีเอง
5. พัฒนาความรู ้ให้เพิม่ ขึ้น (Knowledge Developing and Increasing) ความรู้ที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาที่มีอยูอ่ าจไม่เพียงพอต่อการจัดการกับปั ญหาจึงจาเป็ นต้องแสวงหาความรู้หรื อพัฒนา
ความรู ้เพิ่มขึ้น การพัฒนาหรื อเพิ่มพูนความรู้น้ ีตอ้ งทาอยูต่ ลอดเวลาความรู้ก็จะเพิ่มหรื อพัฒนาได้
อย่างไม่มี สิ้ นสุ ดเป็ นเกลียวแห่งความรู้ ไปเรื่ อยๆ ตัวอย่างเช่น อาหารต่างๆ ที่ใช้รับประทานทุก
อย่างเน่าเสี ยได้เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง เมื่อต้องการรักษาอาหารให้คงสภาพต่อไปนานขึ้นโดยไม่
เน่าเสี ยจาก 1 วันเป็ น 3 วัน หรื อ 7 วัน หรื อนานกว่านี้ก็ตอ้ งใช้ความรู้เรื่ องการถนอมอาหารเข้ามา
ช่วยจัดการเพื่อสามารถถนอมอาหารไว้ได้นานแล้ว ต่อไปก็หาความรู้เพื่อให้การถนอมอาหารนั้น
สามารถรักษาคุณค่าของอาหารไว้ได้เหมือนเดิมอีกด้วย
6. การเปิ ดเผยและบันทึกความรู้ (Knowledge Presentation and Storage) เมื่อคนที่มี
ความรู ้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วโดยเฉพาะความรู้แฝง ได้เปิ ดเผยความรู้ของตนเองออกมาให้ผอู้ ื่น
ได้รับรู้ดว้ ยกลายเป็ นความรู้ เปิ ดเผย จากนั้นความรู้ที่ถูกเปิ ดเผ ยก็ไม่หายไปไหน แม้จะออกจากตัว
เจ้าของแล้วก็ตาม เพราะความรู ้ที่ถูกเปิ ดเผยนี้จะถูกเก็บหรื อบันทึกไว้แล้วในทางใดทางหนึ่งตกทอด
และพัฒนาต่อไป ได้แก่ มีผจู ้ ดจานาไปใช้หรื อพัฒนาต่อ เป็ นต้น
ระเบียบ จินดา (2549: 22-23) การจัดการความรู้ เป็ นเพียงเครื่ องมือไม่ใช่เป้ าหมาย การ
จัดการความรู ้ตอ้ งดาเนินการในลักษณะบูรณาการอยูใ่ นกิจกรรมหรื องานประจา ไม่ถือเป็ นกิจกรรม
ที่แยกจากงานประจา และต้องดาเนินการโดยไม่ทาให้สมาชิกขององค์กรรู้สึกมีภาระเพิ่มขึ้น ซึ่ ง
ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้
1. การขุดค้นและรวบรวมความรู้ โดยคัดเลือกเอาเฉพาะความ รู้ที่จาเป็ นสาหรับการใช้
ประโยชน์ท้ งั จากภายในและภายนอกองค์กร
2. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมกับบริ บทของสังคมและองค์กร
3. การจัดหมวดหมู่ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
4. การจัดเก็บความรู ้เพื่อให้สามารถค้นหาได้ง่าย
5. การสื่ อสารเพื่อการถ่ายทอดความรู้
6. การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
7. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อยกระดับความรู้
8. การสร้างความรู ้ใหม่
9. การประยุกต์ใช้ความรู้และการเรี ยนรู้จากการใช้ความรู้
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วรัทยา ธรรมกิตติภพ (2551: 25-29) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษารู ปแ บบการจัดการ
ความรู ้แบบมีส่วนร่ วมสู่ การพัฒนาอาชีพการทาเครื่ องปั้ นดินเผาอย่างยัง่ ยืน : ชุมชนเครื่ องปั้นดินเผา
ตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุ โขทัย โดยอาศัยแนวคิดของการสร้างความรู้และการเรี ยนรู้
กระบวนการจัดการความรู ้ และหลักการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาของชุมชน พ บว่า ประกอบด้วย 4
ขั้นตอนที่สาคัญ คือ
1. การบ่งชี้หรื อการค้นหาความรู้ (Identifying Knowledge) ชุมชนร่ วมกันค้นคว้าว่า
ในชุมชนมีใครบ้างที่เป็ นภูมิปัญญาหรื อมีความรู้เรื่ องการทาเครื่ องปั้นดินเผาเป็ นอย่างดี ความรู้ใน
การทาเครื่ องปั้ นดินเผาที่มีอยู่ มีอะไรบ้างและควรจะเพิ่มเติมความรู้เรื่ องอะไรบ้าง
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Creating and Acquiring Knowledge): ชุมชนมองว่า
ความรู ้ที่มีอยูใ่ นชุมชนเรื่ องการทาเครื่ องปั้นดินเผาต้องมีการรวบรวมขึ้น เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
และต้องมีการพัฒนาความรู ้เรื่ องการทาเครื่ องปั้นดินเผาจากแหล่งการเรี ยนรู้ภายนอกด้วย
3. การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ (Tacit and Explicit Knowledge) ชุมชนระบุวา่ เมื่อมี
เนื้อหาความรู ้ที่ตอ้ งการเกี่ยวกับการทาเครื่ องปั้ นดินเผา ชุมชนได้ทาการจัดความรู้ให้เป็ นระบบ โดย
การจัดทาเอกสารของชุมชน และพูดคุยกันในกลุ่ม เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถค้นหา และนาความรู้ดงั กล่าว
ไปใช้ประโยชน์ได้
4. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ (Sharing and Learning Knowledge) ชุมชนระบุวา่
ภายหลังที่มีการรวบรวมความรู ้เกี่ยวกับการทาเครื่ องปั้ นดินเผาแล้ว ชุมชนทาการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ในแบบของชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ หรื อชุมชนนักปฏิบตั ิ จนชุมชนอื่นเข้ามาดูงานและนาไปสู่ การ
สร้างเครื อข่ายในการพัฒนากลุ่มอาชีพการทาเครื่ องปั้ นดินเผาทั้งในและนอกพื้นที่อย่างยัง่ ยืนต่อไป
นอกจากนี้ วรัทยา ธรรมกิตติภพ (2551: 25-29) อธิบายว่า การนาองค์ความรู้ และ
กระบวนการสร้างความรู้ข องชุมชนมาใช้ในการพัฒนาอาชีพของชุมชนมีปัจจัยสาคัญหลักๆ อยู่ 5
ประการ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการอธิบายการสร้างความรู้ของชุมชนเพื่อการจัดการความรู้
ของชุมชนและการพัฒนาอาชีพอย่างยัง่ ยืน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 องค์ความรู้และกระบวนการสร้างความรู้ในการพัฒนาอาชีพของชุมชน
องค์ ความรู้

นิยาม

ความรู ้จะอยูบ่ นพื้นฐานของสมมติฐาน
ความจริ ง ซึ่ งเกี่ยวกับบริ บทขององค์กร การค้นพบ
(Truth)
การเก็บรวบรวมความรู้ การศึกษา และ
ความสามารถในการทางานถือเป็ น
ส่ วนประกอบสาคัญ
ความรู ้มกั เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ เมื่อมี
การตัดสิ นใจ การตรวจสอ บซ้ า ๆ และปรับเปลี่ยนทุกๆ
(Judgement) เวลา เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้และ
นาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
ความรู้มกั จะมาจากปร ะสบการณ์และ
ประสบการณ์ มุมมองทางประวัติศาสตร์ ความสามาร ถ
(Experience) ในการถ่ายทอดความเป็ นส่ วนหนึ่งของ
การถ่ายทอดประสบการณ์
เป็ นผสมผสานขององค์ความรู้ การรู้ การ
ความเชื่อ
ค้นหา และการแบ่งปันองค์ประกอบของ
(Beliefs)
ความรู ้ ระหว่างความรู้ที่สมบูรณ์และไม่
สมบูรณ์
เมื่อความรู้สามารถประยุกต์ใช้ในเวลา
ความรู้จกั คิด และสถานที่ที่เหมาะส ม และนาไปสู่ การ
(Intelligence) ตัดสิ นใจจนกระทัง่ นาไปสู่ การปฏิบตั ิงาน
ที่ดีข้ ึนหรื อผลที่ดีกว่าเดิม คุณภาพของ
ความรู ้ก็เปรี ยบเทียบกับความสามารถใน
การนาไปใช้นนั่ เอง

การประยุกต์ ใช้ เพือ่ พัฒนาอาชีพของ
ชุ มชน
ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริ งของ
ชุมชนหลายๆ บริ บท อาทิ เศรษฐกิจ
สังคม ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพ
เพื่อนาไปสู่ การตัดสิ นใจ การแก้ไขและ
การพัฒนาอาชีพและชุมชน
นาข้อมูลที่รวบรวมจากสภาพความเป็ น
จริ ง ผ่านกระบวนการยอมรับของชุมชน
และนามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางหรื อ
เลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาหรื อ
พัฒนา
สร้างความศรั ทธ าในตัวภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และความมัน่ ใจจะนามาสู่ ทาง
ลัดของความประสบความสาเร็ จในการ
ประกอบอาชีพโดยกระบวนการเรี ยนรู้
ร่ วมกันของชุมชน
ถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
การรวบรวมประสบการณ์ให้แก่คนรุ่ น
หลังอย่างเป็ นระบบ จะนามาสู่ การ
อนุรักษ์และสื บทอดความรู้
ทดลองปฏิบตั ิ เรี ยนรู้ร่วมกัน ลองผิดลอง
ถูก และค้นหาสิ่ งที่ดีที่สุดหรื อเลือก
แนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุด
ให้แก่ชุมชน
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วิจารณ์ พานิช (2547: 10 - 13) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้น้ นั เป็ นการนาความรู้มา
ใช้ประโยชน์ โดยกระบวนการต่างๆ ดังนี้
1. การแสวงหาความรู้ (Capture) ซึ่งเป็ นการแสวงหาความรู้ หรื อไปดูดความรู้มาทั้ง
จากภายนอกและจากภายในองค์กร เพื่อใช้ประโยชน์ในองค์กรของตน ซึ่ งวิธีที่ง่ายที่สุด คือ การไป
ศึกษาดูงาน ตัวอย่างเช่น โรงเรี ยน X เป็ นโรงเรี ยนที่มีชื่อเสี ยง ซึ่ งเด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนแห่งนี้
ฉลาดและมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ทางองค์กรจึงไปศึกษาดู งานในโรงเรี ยนนั้น ซึ่ งถือเป็ นการ ส
แวงหาความรู้จากข้างนอก โดยการไปซักไซ้ไล่เลียง
2. การสร้างความรู ้ใหม่ (Create) เป็ นการสร้างความรู้ใหม่ๆ ซึ่ งในการทาอะไรก็
แล้วแต่ ต้องมีการสร้างความรู ้ข้ ึนใช้งาน ซึ่ งไม่ได้แปลว่าสร้างขึ้นใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่น เมื่อไปดู
โรงเรี ยน X กลับมา เราไม่จาเป็ นต้องเชื่อโรงเรี ยน X ทั้งหมด เราไม่ตอ้ งทาตามเขาทั้งหมด เราสร้าง
ความรู ้บางส่ วนขึ้นเสริ มที่ได้จากโรงเรี ยน X นี่คือการสร้างความรู้ใหม่ข้ ึนใช้งาน ซึ่ งเป็ นการสร้าง
ภายใต้บริ บทของเรา
3. การกลัน่ กรองความรู้ (Distill) คือความรู้ถูกยกระดั บขึ้นมาเป็ นความเข้าใจใน
ระดับที่สูงขึ้น เรี ยกได้วา่ เป็ น กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) เป็ น ความรู้ใหม่ข้ นั สู ง (New
Order of Knowledge) ซึ่ งต้องสังเคราะห์ยกระดับขึ้นไป จากความรู้หลายๆ ส่ วน หลายๆ ชิ้น ซึ่ง
ความจริ งแล้วจะต้องมีการกรองความรู้ คือตรวจสอบว่าความรู้ ที่เราไปเห็นมา อาจจะถูกในบริ บท
ของเขาแต่ผดิ ในบริ บทของเรา ซึ่ งถือว่าเป็ นการกรองความรู้
4. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Knowledge Sharing) เป็ นกระบวนการที่สาคัญที่สุดในเรื่ อง
ของการจัดการความรู ้อย่างหนึ่ง ซึ่ งเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างคนภายในและภายนอก
องค์กร สิ่ งที่จะต้องสร้างบรรยากาศให้ส่งเสริ ม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ก็คือทาให้คนเกิดความเข้าใจ
ว่ายิง่ แลกเปลี่ยน ก็จะยิง่ ได้กาไร บางคนที่มีความรู้มากจะมีความเชื่อว่า ถ้ามี การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เราจะขาดทุน เพราะคิดไปว่าความรู้เหมือนกับก้อนเค้ก ความรู้มนั งอกได้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทา
ให้มีความรู ้เพิ่มขึ้น ยิง่ เรามีการอภิปรายแลกเปลี่ยนกับคนอื่นมากเท่าไรเราก็จะเกิดความเข้าใจมาก
ขึ้นเท่านั้น
5. การใช้ความรู้ (Use) เป็ นการนาความรู้ไปใช้ให้สอดคล้องกับระดับของความรู้ คือ รู้
ว่าคืออะไร รู้วธิ ีการ รู้เหตุผล และใส่ ใจกับเหตุผล
6. กระบวนการจัดการความรู้หมุนเป็ นวงจรและ การยกระดับ ความรู้ (Evolving and
Leveraging Knowledge Process) เป็ นกระบวนการจัดการความรู้หมุนเป็ นวงจร และก็เป็ นกระบวน
ที่ยกระดับขึ้นไปเรื่ อยๆ กระบวนการทั้งหมดนี้จริ งๆ แล้วเป็ นธรรมชาติที่มนั มีอยู่ กระบวนการ
จัดการความรู ้ไม่ใช่สิ่งแปลก ไม่ใช่สิ่งที่ตอ้ งสร้างขึ้น มันเป็ นสิ่ งที่ปกติ ถ้าเราคิดทาสิ่ งที่สร้างสรรค์ที่
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ยิง่ ใหญ่มนั จะเกิด มันเป็ นอยูแ่ ล้ว การจัดการความรู้เกิดขึ้นในมนุษย์ต้ งั แต่สมัยดึกดาบรรพ์ สมัยหิน
เป็ นของปกติ เป็ นของธรรมชาติ เพียงแต่หลายครั้งมันถูกปิ ดกั้นด้วยธร รมชาติบางอย่าง ด้วยความ
เชื่อบางอย่าง
วิจารณ์ พานิช (2549: 1-4) กระบวนการของการจัดการความรู้ ได้แก่
1. การสร้างความรู ้ข้ ึนใช้เองจากการทางาน เพื่อหาลู่ทางใหม่ๆ หรื อหานวัตกรรมใน
การทางาน ทาให้การทางานหรื อการประกอบกิจกรรมได้ผลดีข้ ึน หรื อก้าวสู่ กระบวนทัศน์ใหม่
กระบวนการสร้างความรู ้ข้ ึนใช้เองน่าจะมีท้ งั ทาโดยจงใจหรื อตั้งใจ กับที่ทาโดยไม่จงใจ แต่เกิดผล
เป็ นการสร้างความรู้ และกระบวนการสร้างความรู้น้ ีน่าจะประกอบด้วยกิจกรรมย่อยมากมาย ทา
อย่างต่อเนื่องยาวนาน ควรหาทางระลึกย้อนกลับไปและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว นามาวิเคราะห์
ทบทวน สังเคราะห์ข้ ึนเป็ นแนวทางสาหรับจัดกระบวนการขององค์กร
2. การค้นคว้าหาความรู้จากภายนอก สาหรับนามาใช้ประโยชน์ ดาเนินการอย่างไร
บ้าง ในสถานการณ์ใดที่ทาให้มีการค้นคว้าหาความรู้จากภายนอกอย่างขันแข็งมากกว่าปกติ แหล่ง
ความรู้ที่ใช้มีที่ใดบ้าง แหล่งใดที่จดั ได้วา่ เ ป็ นแหล่งที่ดี ดีอย่างไร วิธีการค้นคว้าทาอย่างไร บุคคล
หรื อสมาชิกองค์กร หรื อ เครื อข่ายที่มีความสามารถพิเศษในการค้นคว้าหาความรู้จากภายนอกกับ
ความรู ้ที่สร้างขึ้นเองจากการทางานอย่างไรบ้าง เป็ นต้น
3. การตรวจสอบ คัดเลือกความรู้ คัดเอาความรู้ที่ไม่แม่นยาทิง้ ไป เอาความรู้ที่ไม่
เหมาะสมต่อการใช้งานในบริ บทของกลุ่มหรื อองค์กรทิ้งไปนั้นทาอย่างไร มีความรู้มากน้อยแค่ไหน
ที่ถูกคัดออกโดยกระบวนการนี้ ยกตัวอย่างจะยิง่ ดี ถ้าทาตารางระบุรายชื่อความรู้ดงั กล่าว ระบุตดั ทิ้ง
เพราะเหตุใด ผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างไรจึงเชื่อว่าเป็ นความรู้ที่ไ ม่น่าเชื่อถือหรื อไม่
เหมาะสมคนที่มีลกั ษณะแบบใดที่มีความสามารถด้านนี้เป็ นพิเศษ ถ้าจะพัฒนาขีดความสามารถของ
กลุ่ม องค์กรในด้านการตรวจสอบ การคัดเลือกความรู้ ควรมีวธิ ีดาเนินการอย่างไร เป็ นต้น
4. การกาหนดความรู ้ที่จาเป็ นสาหรับใช้งาน มีการกาหนดหรื อไม่ ถ้ามีการกาหนด
โปรดระบุวา่ มีความรู ้ดา้ นใดบ้าง กระบวนการกาหนดทาอย่างไร ใช้เกณฑ์อะไร มีการปรับปรุ ง
ข้อกาหนดหรื อไม่ ถ้ามีบ่อยแค่ไหน บุคคลที่เป็ นแกนนาในด้านนี้คือใครบ้าง ทาไมจึงเป็ นคนที่ทา
ภารกิจนี้ได้ดี เป็ นต้น
5. การจัดหมวดหมู่ความรู้และจัดเก็บ ให้อยูใ่ นลักษณะให้คน้ หาได้ง่าย และอยูใ่ น
ลักษณะที่ใช้งานได้ง่าย มีการทาบ้างหรื อไม่ ทาอย่างไร ใครเป็ นผูท้ า มีการปรับปรุ งบ่อยแค่ไหน
กลไกให้เกิดการปรับปรุ งคืออะไร โปรดนาเสนอความรู้ดงั กล่าวในรู ปซีดีรอม
6. กระบวนการถ่ายทอดหรื อแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ดาเนินการอย่างไร เน้น
ความรู้แบบไหน มีวิธีการถ่ายทอดความรู้แตกต่างกันอย่างไร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่ อสารช่วยอานวยความสะดวกในการถ่ายทอด หรื อแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร มีการถ่ายทอดหรื อ
แลกเปลี่ยนความรู ้กบั นอกองค์กรบ้างหรื อไม่ เนื้อความรู้แบบใดที่มีการถ่ายทอดหรื อแลกเปลี่ยนกับ
ภายนอก เนื้อหาความรู ้ อะไรบ้างที่มีการถ่ายทอด หรื อแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางภายในองค์กร
อะไรบ้างที่ไม่ค่อยมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนทั้งๆ
ที่เป็ นความรู้ที่สาคัญเพราะอะไร เป็ นต้น
อะไรบ้างที่ตอ้ งปกปิ ด ไม่ให้รั่วออกไปภายนอกองค์กร
7. การยกระดับความรู้ โดยการตีความ จัดแบบแผนหรื อหมวดหมู่ ภายใต้บริ บทของ
งานหรื อกิจกรรม ทั้งที่เป็ นความรู ้ฝังลึก ความรู้แฝง และความรู้ที่เปิ ดเผย รวมทั้งการยกระดับผ่าน
วงจรเปลี่ยนความรู้ฝังลึกไปเป็ นผูท้ ี่เปิ ดเผย และเปลี่ยนไปเป็ นความรู้ฝังลึกในระดับที่สูงขึ้น มี
กิจกรรมหรื อกระบวนการอะไรบ้างที่เกิดการยกระดับความรู้ดั งกล่าวใครคือแกนนาที่ผลักดันหรื อ
ดาเนินการกระบวนการดังกล่าว มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริ มหรื อขัดขวางการยกระดับความรู้ เมื่อมีการ
ยกระดับความรู้แล้ว เกิดผลอะไรบ้างต่อองค์กร สมาชิกขององค์กร และเครื อข่าย เป็ นต้น
8. การดาเนินการหรื อสร้างเงื่อนไขเพื่อลดทอนการปกปิ ดหรื อ เก็บงาความรู้ มีการ
ดาเนินการอย่างไรบ้าง ดาเนินการแล้วได้ผลอย่างไร ใครคือบุคคลหรื อแกนนาสาคัญในการ
ดาเนินการดังกล่าว มีขอ้ แนะนาสาหรับให้องค์กร และเครื อข่ายอื่นๆ นาไปปรับใช้อย่างไรบ้าง เป็ น
ต้น
9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสนับสนุนกระบวนการ
มีการ
ดาเนินการอย่างไรบ้าง ตามประสบการณ์ที่ผา่ นมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารแบบใดที่
ใช้สะดวกหรื อไม่สะดวกอย่างไร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารแบบใดที่ส่งผลอย่างมีพลัง
สู งและต่าอย่างไร ประโยชน์และประสิ ทธิภาพ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารแต่ละ
แบบเป็ นอย่างไรบ้าง มีคนและกลุ่มคนที่กลัวไม่กล้าใช้หรื อไม่คล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารแบบใดบ้าง องค์กรได้แก้ปัญหากลัวเทคโนโลยีใหม่อย่างไร
10. กระบวนการสร้างและใช้จินตนาการ หรื อความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ องค์กรมี
กระบวนการดังกล่าวอย่างไรบ้าง อธิบายหลักการและวิธี การให้ชดั เจน กระบวนการดังกล่าวก่อ
ผลดี และผลเสี ยต่องาน กิจกรรม และต่อสมาชิกขององค์กร เครื อข่าย อย่างไรบ้าง มีคาแนะนาต่อ
องค์กร เครื อข่ายอื่นๆ ในเรื่ องหลักการ วิธีการสร้างและใช้จินตนาการ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
อย่างไรบ้าง เป็ นต้น
11. บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) องค์กรได้สร้างบรรยากาศ
หรื อวัฒนธรรมประเพณี อะไรบ้างที่เชื่อว่าช่วยส่ งเสริ มการจัดความรู้การดาเนินการดังกล่าว
ทา
อย่างไร ใครเป็ นบุคคล หรื อ แกนนาสาคัญ ผลของการดาเนินการแต่ละอย่างเป็ นอย่างไรบ้าง มี
คาแนะนาต่อองค์กรและเครื อข่ายอื่น ในหลักการและวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องนี้อย่างไร
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12. การใช้ความรู้ มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการต่างๆ อย่างไรบ้าง ผลของการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้เป็ นอย่างไรบ้าง ทั้งมีผลงาน การเรี ยนรู้ภายในองค์กร หรื อเครื อข่าย การยกระดับ
ความรู ้และผลต่อคน (สมาชิกขององค์กร และเครื อข่าย ) โปรดระบุพลวัต ของการใช้ความรู้มี
ประสบการณ์ของการใช้ความรู ้แล้วเกิดผลด้านลบหรื อไม่ ถ้ามีเป็ นเพราะเหตุใด มีขอ้ เสนอแนะต่อ
องค์กรและเครื อข่ายอื่นๆ ด้านกระบวนการใช้ความรู้อย่างไรบ้าง
13. ชุมชนความรู้ มีการรวมกลุ่มกันเป็ น “ชุมชนแห่งความรู้ ” อย่างไรบ้าง การริ เริ่ มมา
จากจากไหน มีความต่อเนื่องหรื อไม่ อย่างไร ปฏิสัมพันธ์และกิจกรรมภายในชุมชนแห่งความรู้เป็ น
อย่างไร กิจกรรมชุมชนแห่งความรู ้ก่อนผลด้านต่าง ๆ มีขอ้ เสนอแนะต่อองค์กร และเครื อข่ายอื่นๆ
ในเรื่ อง “ชุมชนแห่งความรู ้” อย่างไรบ้าง
14. กระบวนการตรวจสอบสิ นทรัพย์ทางปัญญา และทุนปัญญา มีการทาบ้างหรื อไม่
ทาบ่อยแค่ไหน บอกวิธีทา สาเหตุที่ทา ใครบ้างเป็ นแกนนา ผลการตรวจสอบเป็ นอย่างไรบ้าง มี
พลวัตเป็ นอย่างไร การดาเนินการดังกล่าวเกิดผลอย่างไร
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548:
5-6) กระบวนการจัดการความรู้ เป็ นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทา
ให้เกิดกระบวนการจัดการความรู ้หรื อพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย
7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู ้ เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย คืออะไร และเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมาย เราจาเป็ นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยูใ่ นรู ปแบบใด อยูท่ ี่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก รักษาความรู ้เก่า กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ เป็ นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรี ยมพร้อมสาหรับ
การเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลัน่ กรองความรู้ เช่น ปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้เป็ นมาตรฐาน
ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุ งเนื้อหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้ เป็ นการทาให้ผใู้ ช้ความรู้น้ นั เข้าถึงความรู้ที่ตอ้ งการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ Web Board เป็ นต้น
6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ ทาได้หลายวิธีการ โดยกรณี เป็ น ความรู้ชดั แจ้ง อาจ
จัดทาเป็ นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อกรณี เป็ นความรู้ฝังลึกอาจจัดทาเป็ นระบบ
ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณ ภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การ
สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็ นต้น
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7. การเรี ยนรู้ ควรทาให้การเรี ยนรู้เป็ นส่ วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรี ยนรู้จาก
สร้างองค์ความรู้ นาความรู้ไปใช้ เกิดการเรี ยนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง
อัญญาณี คล้ายสุ บรรณ์ (2550: 97) กระบวนการพื้นฐานสาคัญใน การจัดการความรู้
ประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3 ส่ วน คือ
1. การแสวงหา ความรู้ เป็ นก ารแสวงหาความรู้ท้ งั ที่เป็ นการหยัง่ รู้เอง ทักษะ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผูม้ ีประสบการณ์สูง จะมองเห็นแนวโน้มหรื อทิศทางของความต้องการ
ใช้ความรู ้ดา้ นต่างๆ แล้ววางแผนและดาเนินการที่จะจัดหาความรู้น้ นั ๆมา โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทต่างๆ เป็ นเครื่ องช่วยประสานอานวยความสะดวก
2. การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ เป็ นการเผยแพร่ และกระจายความรู้ในเรื่ องต่างๆ ใน
การนี้การเรี ยนรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จะช่วยนักจัดการความรู้มือใหม่ ผ่านเครื อข่ายการสื่ อสารความรู้
รู ปแบบต่างๆ
3. การใช้ ประโยชน์ ความรู้ การเรี ยนรู้จะบูรณาการอยูใ่ นองค์กร มีอะไรอยูใ่ นองค์กร
สมาชิกองค์กรสามารถรับรู ้และประยุกต์ใช้สถานการณ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา ทั้งการแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความรู ้ และการใช้ประโยชน์ความรู้ จะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
Marquardt (1996: 130) ได้กล่าวไว้วา่ การจัดการความรู้ ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการ
เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่งวิธีการจัดการความรู้มี 4 ขั้น ดังนี้
1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) องค์กรควรแสวงหาความรู้ที่มี
ประโยชน์และมีผลต่อการดาเนินงานจากแหล่งต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1.1 การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากภายในองค์กร (Internal Collection of
Knowledge) ความสามารถในการเรี ยนรู้ของบุคคลส่ วนใหญ่ในองค์กรกลายเป็
นปัจจัยสาคัญ
ประการหนึ่งสาหรับการเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร และการได้มาซึ่ งความรู้ต่างๆ จากภายในองค์กร
สามารถทาได้โดย การให้ความรู ้แก่พนักงาน เช่น การสอนงาน การฝึ กอบรม การสัมมนา การ
ประชุม การแสดงผลงาน ระบบพี่เลี้ยง เป็ นต้น การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมื อ
ปฏิบตั ิ การดาเนินการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการปฏิบตั ิงานต่างๆ
1.2 การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากภายนอกองค์กร (External Collection of
Knowledge) เพื่อเป็ นผูน้ าในการแข่งขันทางการตลาดภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ ว องค์กรมีวสิ ัยทัศน์กว้างไกลและ มองออกไปภายนอก เพื่อปรับปรุ งผลงานและสร้างให้เกิด
ความคิดใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ เพราะการแข่งขันขององค์กรต่างๆ ต้องอาศัยการปรับใช้ความคิด
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และการสร้างสรรค์ความก้าวหน้า ด้วยข้อมูลสารสนเทศจากสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การใช้มาตรฐานเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) จากองค์กรอื่นๆ การเข้าร่ วมประชุม การ
จ้างที่ปรึ กษา การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ (เช่น หนังสื อพิมพ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และวารสาร ) การชม
โทรทัศน์ วีดิทศั น์ และภาพยนตร์ การตรวจสอบแนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และเทคโนโลยี
การรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า คู่แข่ง และแหล่งอื่นๆ การจ้างงานใหม่ การร่ วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อ
สร้างพันธมิตรและการร่ วมทุน
2. การสร้างความรู้ และการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Generative)
การสร้างความรู ้ใหม่เกี่ยวข้องกับแรงผลักดัน การหยัง่ รู้ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งที่เกิดขึ้ นในแต่
ละบุคคล การสร้างความรู ้ใหม่ควรอยูภ่ ายใต้หน่วยงานหรื อคนในองค์กร หมายความว่าทุกๆ คน
สามารถเป็ นผูส้ ร้างความรู ้ได้ ซึ่ งรู ปแบบต่างๆ ในการสร้างองค์ความรู้ ได้แก่ ความรู้ที่บุคคลให้
ความรู ้ที่ตนมีอยูก่ บั ผูอ้ ื่น เช่น การทางานด้วยกันอย่างใกล้ชิด (Tacit to Tacit) การนาควา มรู้ที่
องค์กรมีอยูผ่ นวกเข้ากับความรู ้ของแต่ละบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ และมีการแบ่งปันทัว่ ทั้ง
องค์กร (Tacit to Explicit) ความรู ้ที่ได้จากการรวมเข้าด้วยกันและการสังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่ ง
รู ปแบบนี้อาจจากัดอยูท่ ี่การเน้นสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้ว (Explicit to Explicit) ความรู้ที่เกิดขึ้นเป็ นการภายใน
โดยที่สมาชิกขององค์กรค้นพบแนวทางได้เองโดยปริ ยาย ซึ่ งมีกิจกรรมากมายที่องค์กรสามารถ
ดาเนินการเพื่อสร้างความรู้ (Explicit to Tacit) การเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ การแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบ การทดลอง ซึ่งเป็ นการสร้างแรงจูงใจและ โอกาสสาหรับการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ที่ผา่ นมาในอดีต
3. การจัดเก็บข้อมูลและการสื บค้นความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) ในการ
จัดการความรู ้น้ นั องค์กรต้องกาหนดเกี่ยวกับสิ่ งสาคัญที่จะเก็บไว้เป็ นองค์ความรู้ และจากนั้นต้อง
พิจารณาถึงวิธีการในการเก็บรักษาและนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการ องค์กรต้องเก็บ
รักษาสิ่ งที่องค์กรเรี ยกว่าเป็ นความรู ้ไว้ให้ดีที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนผลสะท้อน
กลับ การวิจยั การทดลอง การจัดเก็บ นั้น เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค เช่น การบันทึกเป็ นฐานข้อมูล
หรื อการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่ชดั เจน รวมทั้งเกี่ยวกับกระบวนการทางมนุษย์ดว้ ย เช่น การ
สร้างและการจดจาของปัจเจกบุคคล เป็ นต้น สาหรับการเก็บสะสมความรู้น้ นั องค์ กรควรคานึงถึง
สิ่ งเหล่านี้ ได้แก่ โครงสร้างและการจัดเก็บควรเป็ นระบบที่สามารถค้นหาและส่ งมอบได้อย่าง
ถูกต้องแ ละรวดเร็ ว จัดให้มีการจาแนกรายการต่างๆ เช่น ข้อเท็จจริ ง นโยบาย หรื อขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงาน บนพื้นฐานความจาเป็ นในการเรี ยนรู้ การจัดการที่สามารถส่ งมอบให้ผใู้ ช้ได้อย่างชัดเจน
กระชับ ถูกต้อง ทันเวลา และเหมาะสมตามที่ตอ้ งการ
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ในการจัดโครงสร้างขององค์ความรู้ องค์กรต้ องพิจารณาความแตกต่างของกลุ่มคนที่
แตกต่างกันในการสื บค้นข้อมูล ระบบการเก็บข้อมูลความรู้ที่มีประสิ ทธิผล คือ ต้องจัดหมวดหมู่
ตามองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ ความจาเป็ นของการเรี ยนรู้ วัตถุประสงค์ของงาน ความชานาญของ
ผูใ้ ช้ สถานที่ต้ งั ที่สารสนเทศถูกเก็บไว้ ส่ วนการสื บค้ นความรู้ (Retrieval) เป็ นลักษณะของการ
เข้าถึงสิ่ งที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานต่อไป องค์กรควรทาให้พนักงาน
ทราบถึงช่องทางหรื อวิธีการสาหรับการค้นหาความรู้ต่างๆ ทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการ เช่น การทา
ห้องสมุดจัดเก็บรายชื่อและทักษะของผูเ้ ชี่ย วชาญ การทาสมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages) ของ
องค์กร หรื อในรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ เช่น เครื อข่ายการทางานตามระดับชั้น การประชุม การ
ฝึ กอบรม เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะนาไปสู่ การถ่ายโอนความรู้ในองค์กร
4. การถ่ายโอนความรู้และ การใช้ ประโยชน์ (Knowledge Transfer and Utilization)
การถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์จากความรู้ มีความจาเป็ นสาหรับองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ เพราะ
องค์กรจะเรี ยนรู ้ได้ดีข้ ึนเมื่อความรู ้กระจายและถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ วและเหมาะสมทัว่ ทั้งองค์กร
การถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์จากความรู้น้ นั เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้อง กับกลไกด้านอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ การเคลื่อนที่ของสารสนเทศและความรู้ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งนั้น
เป็ นไปโดยตั้งใจและไม่ได้ต้ งั ใจ การถ่ายโอนความรู้โดยตั้งใจ มีวธิ ีการต่างๆ เช่น การสื่ อสารด้วย
การเขียน อาทิ การบันทึก การรายงาน จดหมาย ข่าวประกาศ การฝึ กอบรม การประชุมภายใน การ
สรุ ปข่าวสาร การสื่ อสารภายในองค์กร อาทิ วีดิทศั น์ สิ่ งพิมพ์ เครื่ องเสี ยง การเยีย่ มชมงานต่างๆ ที่
จัดเป็ นกลุ่มตามความจาเป็ น การหมุนเวียนงาน ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ส่ วนการถ่ายโอนความรู้
โดยไม่ต้ งั ใจ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นโดยอาจจะไม่ รู้ตวั หรื อเป็ นการเรี ยนรู้อย่างไม่เป็ นทางการที่เกิดขึ้นใน
หน้าที่ที่ทาเป็ นประจาอย่างไม่มีแบบแผน เช่น การหมุนเวียนงาน การเล่าเรื่ องราวต่อๆ กันมา
คณะทางาน เครื อข่ายที่ไม่เป็ นทางการ
Nonaka and Takeuchi (1995: 139-150) ได้กล่าวว่า ความรู้ใหม่เริ่ มต้นที่ปัจเจกบุ คคล
เสมอ และจะถูกแปรเปลี่ยนเป็ นความรู้ขององค์กรซึ่ งมีประโยชน์ต่อองค์กรทั้งหมด ความรู้ใหม่ของ
องค์กรนี้จะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างความรู้ที่ประจักษ์ชดั กับความรู้ที่เป็ นนัย ในกระบวนการที่
ต่อเนื่องเป็ นวงจร ซึ่ งมีรูปแบบพื้นฐาน 4 ประการ ดังนี้
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ภาพที่ 5 รู ปแบบพื้นฐานสาหรับการสร้างความรู้
ขั้นที่ 1 กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization: From Tacit to Tacit) เป็ น
กระบวนการของการแบ่งปั นประสบการณ์และการสร้างความรู้ที่เป็ นนัย โดยที่ปัจเจกบุคคลจะ
ได้รับความรู้ที่เป็ นนัยได้โดยตรงจากผูอ้ ื่น โดยปราศจากการใช้ภาษาและการพูดคุย กล่าวคือ ปัจเจก
บุคคลจะได้รับความรู ้ผา่ นการดารงชีวติ ร่ วมกับผูอ้ ื่น การสังเกตซึ่ งกันและกัน และการอาศัยอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมเดียวกัน เป็ นสิ่ งสาคัญของขั้นตอนนี้ คือ ประสบการณ์ เพราะประสบการณ์จะนามา
ซึ่งความรู ้ที่เป็ นนัย ประสบการณ์อาจเกิดจากการสังเกต การลอ กเลียนแบบ การฝึ กหัดและฝึ กฝน
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ และการลงมือปฏิบตั ิ เช่น พนักงานใหม่จะเรี ยนรู้จากพนักงานที่มีประสบการณ์ผา่ น
การฝึ กอบรมแบบ On the Job-training ดังนั้น ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนนี้จึงมีลกั ษณะที่
เรี ยกว่า ความรู ้ที่เห็นพ้องต้องกัน (Sympathetic Knowledge)
ขั้นที่ 2 กระบวนการกระจายสู่ ภายนอก (Externalization: From Tacit to Explicit)
ระหว่างขั้นตอนนี้ความรู ้ที่เป็ นนัยหรื อไม่ชดั เจนจะเชื่อมต่อเข้ากับความคิดที่ชดั เจนกลายเป็ นความรู้
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ที่ชดั เจน กล่าวคือ ความรู ้ที่ได้มาจากขั้นตอนที่ 1 จะถูกนามาแสดงให้เห็นรู ปแบบที่สามารถเข้าใจ
ได้กว้างหรื อครอบคลุมมากขึ้น ขั้นตอนนี้เป็ นหัวใจสาคัญของกระบวนการสร้างความรู้ เพราะเป็ น
ขั้นตอนที่ความรู ้ที่เป็ นนัยถูกทาให้เป็ นความรู้ที่ชดั เจน โดยผ่านการอุปมา การเปรี ยบเทียบ การใช้
ตัวอย่าง การตั้งสมมุติฐาน และการสร้างแนวหรื อ ตัวแบบ ดังนั้น ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนนี้
จึงมีลกั ษณะที่เรี ยกว่า “Conceptual Knowledge” หรื อความรู้ที่เกี่ยวกับการสร้างความคิดและ
แนวคิด
ขั้นที่ 3 การรวมเข้าด้วยกัน (Combination: Explicit to Explicit) เป็ นกระบวนการ
ของการทาให้ความคิดต่างๆ เป็ นระบบ เพื่อให้กลายเป็ นความรู้ องค์ความรู้ที่แตกต่างกันของความรู้
ที่ชดั เจนจะถูกนามารวมกันโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนของปัจเจกบุคคลเป็ นหลัก ความรู้จะเกิดการ
รวมตัวกันผ่านสื่ อต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเอกสาร การประชุม การพบปะสังสรรค์ การสนทนา
ทางโทรศัพท์ เครื อข่ายการติดต่อสื่ อสารทางคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ดังนั้น ความรู้ใหม่ขององค์กรจึง
เกิดขึ้นจากการจัดองค์ประกอบใหม่ของสารสนเทศที่มีอยูผ่ า่ นการแยกประเภท การเพิ่มเติม การ
ประกอบเข้าด้วยกัน และการจัดหมวดหมู่ของความรู้ที่มีความชัดเจน หรื อการรวมส่ วนต่างๆที่ไม่
ต่อเนื่องของความรู ้ที่ชดั เ จนเข้าด้วยกันนัน่ เอง ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจึงมีลกั ษณะที่เรี ยกว่า ความรู้ที่
เป็ นระบบ (Systematic Knowledge)
ขั้นที่ 4 กระบวนการรวมเข้าสู่ ภายใน (Internalization: Explicit to Tacit) คือกระบวน
การของการประมวลให้ความรู้ที่ประจักษ์ชดั เจนกลายเป็ นความรู้ที่เป็ นนั ย กล่าวคือ ความรู้ที่ชดั เจน
จากขั้นที่ 3 จะเปลี่ยนกับไปเป็ นความรู้ที่ไม่ชดั เจนอีกครั้งเปรี ยบเทียบได้กบั การเรี ยนรู้จากการ
กระทา ประสบการณ์ที่ผา่ นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม กระบวนการกระจายสู่ ภายนอกและการ
รวมเข้าด้วยกัน จะถูกรวบรวมเข้าสู่ ความรู้ที่เป็ นปัจเจกบุคค ลซึ่ งสามารถแบ่งปันได้ และจาก
ประสบการณ์เหล่านั้น ปั จเจกบุคคลจะกลายเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีค่า ความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นจึงมีลกั ษณะที่
เรี ยกว่าความรู้เชิงปฏิบตั ิการ (Operational Knowledge)
กระบวนการจัดการความรู้ท้ งั จากเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ นั้น ผูว้ จิ ยั สรุ ป สังเคราะห์
เพื่อใช้เป็ นกรอบในการกาหนดนิยามศัพท์เฉพาะ
และการสร้างเครื่ องมือวิจยั
โดยการหา
กระบวนการจัดการความรู ้ที่มีลกั ษณะร่ วมมากที่สุด 5 ลาดับแรก คือ การแสวงหาความรู้ การจัดเก็บ
ความรู้ การสร้างความรู้ การใช้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ดังตารางที่ 2

กระบวนการจัดการความรู ้

1. การกาหนดความรู ้ที่ตอ้ งการ
2. การแสวงหาความรู ้
3. การจัดเก็บความรู ้
4. การสร้างความรู ้
5. การใช้ความรู ้
6. การแลกเปลี่ยนความรู ้
7. การตรวจสอบความรู ้
8. การประเมินผลการจัดการความรู ้
/
/
/
/
/
/
ธงชัย พาบุ (2552)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

สานักงาน กพร. (2548)

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

O’dell (1998)

/
/
/
/
/

Marquardt (1996)

อุษณี ย ์ ยุทธพงษ์ธาดา (2549)

อัญญาณี คล้ายสุ บรรณ (2550)

วิจารณ์ พานิช (2547)

/
/
/
/
/
/

วรัทยา ธรรมกิตติภพ (2551)

ระเบียบ จินดา (2549)

ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551)

เพียงจ มุสิกพงษ์ (2550)

พิติรัตน์ วงศ์สุทินวัฒนา (2552)

/
/
/
/
/
/

พิชิตชัย แพ่งศรี สาร (2552)

ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2549)

น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547)

นันท์ปพร สิ ทธิยา (2551)

ชุติมา เมฆวัน (2549)

/
/
/
/
/
/

ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริ ฐ (2548)

จตุพร วิศิษฎ์โชติองั กูร และคณะ (2551)

กานต์สุดา มาฆะศิรานนท์ (2546)
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์กระบวนการจัดการความรู้
บุคคล / องค์กร

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
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44
องค์ ประกอบของการจัดการความรู้
น้ าทิพย์ วิภาวิน (2546: 18) การจัดการความรู้ มีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้
1. คน (People) เป็ นองค์ประกอบสา คัญที่สุดขององค์ประกอบทั้งหมด เพราะคนจะ
เป็ นผูด้ า เนินกิจกรรมให้เกิดการเคลื่ อนไหวของการจั ดการความรู้ที่จะนา ไปสู่ ความสา เร็ จหรื อ
ล้มเหลวขององค์กร องค์กรจาเป็ นต้องสร้างคนให้มีความรู้มีความสามารถด้านการบริ หารจัดการ
องค์ความรู้เป็ นผูส้ ร้าง พัฒนา จัดเก็บ เผยแพร่ รวมทั้งการประเมินผลการใช้ความรู้ ซึ่งถือว่าเป็ น
ยุทธศาสตร์สา คัญของการจัดการความรู้ กิจกรรม เกี่ยวกับคน ได้แก่ ทาไมคนจึงไม่ตอ้ งการ
แลกเปลี่ ยนความรู ้หรื อว่าพวกเขาต้องการทา อะไร ปัจจัยเสริ ม หรื อลดกิจกรรม การจัดการความรู้
สองอย่าง คือ วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร วัฒนธรรมจะเปลี่ยน
หรื อไม่ เป็ นปัจจัยของการจัดการความรู้ รวมทั้งทรัพยากรและการจัดการ ดังนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับ
คนนั้นจึงถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการจัดการความรู้ที่สาคัญ
2. กระบวนการ (Process) เป็ นแนวทางและขั้นตอนการจัดการความรู้ที่อยูบ่ นรากฐาน
ของเป้ าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร ประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ การสร้างและ
จัดหาความรู้ การแบ่งปั นความรู ้ การใช้ หรื อเผยแพร่ ความรู้ กระบวนการแรกอยูใ่ นองค์การและ
โครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยให้การจัดการความรู้เป็ นจริ ง
กระบวนการโครงสร้างพื้นฐานเป็ น
องค์ประกอบของความต้องการที่จะทา ให้เกิดการจัดการความรู้ ซึ่ งสัมพันธ์กบั คน วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยี
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เป็ นเครื่ องมือสนับสนุน ให้การ
จัดการความรู้ให้ประสบผลสาเร็ จ องค์การส่ วนใหญ่จึงมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งหวัง
จะให้บุคลากรใช้เป็ นเครื่ องมือในการจัดการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทในการจัดการ
ความรู้ประกอบด้วย เทคโนโลยีการสื่ อสาร (Communication Technology) เทคโนโลยีการทา งาน
ร่ วมกัน (Collaboration Technology) และเทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage Technology)
วิจารณ์ พานิช (2548: 3) องค์ประกอบของการจัดการความรู้มีดงั นี้
1. การจัดการความรู ้เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปร ข้อมูล (Data) เป็ นสารสนเทศ
(Information) แปรสารสนเทศเป็ นความรู้ (Knowledge) และใช้ความรู้เพื่อปฏิบตั ิการ (Action) โดย
ที่ไม่หยุดอยูแ่ ค่ระดับความรู ้ แต่จะยกระดับไปถึงปัญญา (Wisdom) คุณค่า ความดี ความงาม
2. ระดับของข้อมูล มีการบันทึกข้อมูลจากการทางาน มีการค้น หาหรื อขุดค้น (Mining)
รวบรวมข้อมูล นามาตรวจสอบกรองเอาไว้เฉพาะข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสาคัญต่องานองค์กร นามา
จัดหมวดหมู่เพื่อให้ประมวลเป็ นข้อมูลได้ง่าย จัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบให้คน้ หาได้
ง่าย นาไปสู่ การจัดบริ การข้อมูล มีกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูล
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3. กระบวนการแป รหรื อประมวลข้อมูลไปเป็ น สารสนเทศ ประกอบด้วย การกรอง
เอาไว้เฉพาะข้อมูลที่แม่นยา และเกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้น นามาตีความ หรื อจัดรู ปแบบภายใต้กรอบ
บริ บทของเรื่ องนั้นๆ
4. ในระดับ สารสนเทศ มีการเลือก จัดหมวดหมู่ จัดหีบห่อ (ให้เหมาะสมและดึงดูด
ผูใ้ ช้) จัดเก็บ ให้บริ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยน และนาไปใช้ประโยชน์
5. กระบวนการแปร สารสนเทศไปเป็ นความรู้ เป็ นกระบวนการภายในและ
กระบวนการระหว่างคน โดยนาสารสนเทศมาตีความ เปรี ยบเทียบ ตามบริ บทขององค์กร เป้ าหมาย
ขององค์กรและสิ่ งแวดล้อมขององค์กร ได้เป็ นความรู้โดยที่ความรู้น้ นั อาจมีพลังในระดับการทานาย
6. ในระดับความรู้ มีการดาเนินการส่ งเสริ มหรื อสร้างเงื่อนไข ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในองค์กร ไม่มีการปิ ดบังความรู้ มีการยกระดับความรู้ให้ลึกซึ้ งหรื อเชื่อมโยงยิง่ ขึ้น อาจ
ยกระดับขึ้นไปถึงความเข้าใจในกระบวนทัศน์ใหม่ มีการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ประกอบการ
กาหนดนโยบาย ประกอบการตัดสิ นใจเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งในหลายๆ ทางเลือก หรื อใช้
ในการทางานให้ประสบความสาเร็ จสมความมุ่งหมาย แล้วเกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันจากการกระทานั้น
(เกิดปั ญญา) และภาคีผมู ้ ีส่วนร่ วมในการจัดการความรู้ได้รับผลจากความสาเร็ จและเกิดปิ ติสุข
7. เมื่อมีการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อกิจการใดกิจการหนึ่ง ก็มีการสังเกตและเก็บข้อมูล
จากกิจกรรมนั้น นาไปแปรเป็ นสารสนเทศและความรู้ สาหรับนาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานที่ดียงิ่ ขึ้น
เป็ นวัฏจักรหมุนเวียนไม่รู้จบ เป็ นวัฏจักรแห่งการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการและปัญญา
8. การจัดการความรู ้มีอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติในทุกคน ทุกองค์กร ทุกเครื อข่าย และทุก
สังคม เป็ นการจัดการความรู ้ที่ทาโดยไม่มีระบบแบบแผนแต่ยงั ขาดพลัง
กิจกรรมการจัดการความรู้
ไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551) กล่าวว่าการจัดการความรู้ตอ้ งมีวตั ถุประสงค์และ เป้ าหมาย
เสมอในทุกกิจกรรม การจัดการความรู้จึงมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. กาหนดประเด็นหรื อเรื่ องของการจัดการความรู้ หมายถึง การกาหนดว่าจะจัดการ
ความรู้เรื่ องใดหรื อเรื่ องอะไร
2. ตั้งวัตถุประสงค์และเป้ าหมายให้ชดั เจน ว่าจะจัดการความรู้เรื่ องนั้นเพื่ออะไรและ
จะจัดการให้ ได้ผลเพียงใด ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุผไู้ ด้รับบาดเจ็บเป็ นบาดแผลแม้เพียง
เล็กน้อย ก็ตอ้ งการรักษาบาดแผลให้หายโดยเร็ ว ทั้งผูบ้ าดเจ็บก็ตอ้ งการรู้วา่ มียาหรื อวิธีใดรักษา
บาดแผลได้ จะหายานั้นได้จากที่ไหน จะใช้ยานั้นด้วยวิธีใด มากน้อยเพียงใด และจะมีผลอื่นแทรก
ซ้อนหรื อไม่ จะป้ องกันอาการแทรกซ้อ นอื่นๆ ได้อย่างไร ตัวอย่างนี้ในทางการจัดการความรู้ก็คือ
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ผูบ้ าดเจ็บมีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการแสวงหาความรู้หรื อใช้ความรู้ที่มีอยูแ่ ล้ว คือ เพื่อ
รักษาบาดแผลให้หายโดยเร็ วที่สุด ไม่ให้มีอาการแทรกซ้อนได้อีก เขาจึงต้องการความ รู้หลายอย่าง
และต้องทากิจกรรมหลายอย่างผสมผสานกันเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายนั้น
3. แสวงหาความรู ้ที่เกี่ยวข้องเพิม่ เติมให้มากที่สุดเท่าที่จาเป็ นและต้องการได้จากแหล่ง
ต่างๆ เช่น ได้ยามาแล้วจะมีวธิ ี ใช้อย่างไร ใช้มากหรื อน้อยเพียงใด ใช้นานเท่าใด หรื อต้ องปรึ กษา
ใครบ้าง เป็ นต้น
4. พิจารณาจัดลาดับความสาคัญ และความจาเป็ นของความรู้ที่ตอ้ งการใช้วา่ เรื่ องใด
ต้องการก่อนหรื อหลัง เช่น ถ้าได้รับอุบตั ิเหตุมีเลือดออกก็ตอ้ งการความรู้ในการทาให้เลือดหยุด
ไหลก่อน แล้วจึงต้องใช้ความรู ้เพื่อรักษาแผลให้หายที่หลัง หรื อต้องหาค
วามรู้วา่ มีแพทย์หรื อ
สถานพยาบาลใดอยูใ่ กล้ที่สุดบ้าง
5. ผสมผสานความรู ้เข้าด้วยกันอย่างมีความเหมาะสม โดยอาศัยกระบวนการคิดเป็ น
กิจกรรมสาคัญ และลงท้ายด้วยการสรุ ปและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิให้ได้ผลออกมา เช่น ถ้าเป็ น
บาดแผลที่มีเลือดออกมากต้องหาทางห้ามเลือดหรื อป้ องกันการเสี ยเลือดก่อนที่จะทาอย่างอื่น
6. ลงมือปฏิบตั ิการ กิจกรรมนี้อาจจะปฏิบตั ิต้ งั แต่ข้ นั แรกแล้วเปลี่ยนไปตามลาดับ
ขั้นตอนที่เหมาะสมและถูกต้องไปเรื่ อยๆ
7. สังเกตผลจากการปฏิบตั ิวา่ เกิดหรื อได้รับสิ่ งที่คาดหวังหรื อมุ่งหวังไว้หรื อไม่ หาก
ได้ผลตามที่มุ่งหวังก็ดาเนินการทางปฏิบตั ิต่อไป แต่หากผลไม่ตรงตามที่คาดหวังหรื อผิดเพี้ยนไป ก็
ต้องย้อนกลับพิจารณาว่าต้องใช้ความรู้เรื่ องใดมาใช้ประกอบเพิ่มขึ้นอีก นามาพิจารณาแล้วตัดสิ นใจ
ปฏิบตั ิการอีก
8. สรุ ปผลลัพธ์ที่ได้น้ นั ออกมาว่าได้ผลสาเร็ จหรื อไม่สาเร็ จ หรื อพอใจ หรื อไม่พอใจ
วิจารณ์ พานิช (2548: 105-106) กล่าวถึงการดาเนินการจัดการความรู้มีองค์ประกอบ
ของการดาเนินการจัดการความรู้ ให้มุ่งเน้นที่เครื่ องมือจัดการความรู้เพียง 2-3 อย่าง ปฏิบตั ิจน
ชานาญและทาอย่างเรี ยบง่าย อย่าพยายามสร้างวิธีการหรื อใช้เครื่ องมือที่หรู หราโอ่อ่าซับซ้อน และ
ให้มุ่งจัดการความรู้ที่ 2-3 ประเด็นที่มีความสาคัญต่อองค์กร และสามารถพิสูจน์คุณค่าของการ
ดาเนินการจัดการความรู้ได้ การดาเนินการจัดการความรู้มีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
1. สร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้
2. สร้างทีมจัดการความรู้ขององค์กร
3. เริ่ มจากทุนปั ญญาที่มีอยูแ่ ล้วหรื อหาจากภายนอกได้โดยง่าย
4. สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างเข้มข้นในกลุ่มพนักงานระดับล่าง
5. จัดการความรู ้ควบไปกับกิจกรรมพัฒนาสิ นค้าหรื อรู ปแบบการทางานใหม่ๆ
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6. เน้นการจัดการองค์กรแบบ “ใช้พนักงานระดับกลางเป็ นพลังขับเคลื่อน ” (Middleup-down Management) หลัก
7. เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรไปเป็ นแบบ “พหุบท” (Hypertext)
8. สร้างเครื อข่ายความรู้กบั โลกภายนอก
9. สร้างวัฒนธรรมแนวราบ การสื่ อสารอย่างอิสระทุกทิศทาง
10. สร้างวัฒนธรรมการจดบันทึก
11. ประเมินผลการดาเนินการจัดการความรู้
จากการดาเนินการจัดการความรู้ที่กล่าวข้างต้น ได้ได้มีการหลอมรวมเป็ นรู ปแบบของ
การจัดการความรู ้ที่สอดคล้องกับบริ บทของสังคมไทย เรี ยกว่า “รู ปแบบปลาทู ” ที่สถาบันส่ งเสริ ม
การจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ได้ทดลองใช้และพัฒนารู ปแบบอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การจัดการความรู้รูปแบบปลาทู
จากภาพ ที่ 6 การจัดการความรู้ในองค์กรโดยใช้รูปแบบปลาทูมีผลอย่างน้อย
4
ประการ ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ ของงาน เกิดผลสาเร็ จในระดับดีมาก ขึ้นไปถึงขั้นน่าภาคภูมิใจหรื อ
ระดับนวัตกรรม 2) พนักงาน เกิดการพัฒนา การเรี ยนรู้ เกิดความมัน่ ใจตนเอง เกิดความเป็ นชุมชน
ในหมู่ผรู ้ ่ วมงาน เป็ นบุคคลเรี ยนรู้ 3) ความรู้ของบุคคล และขององค์ การได้รับการยกระดับมีการสั่ง
สมและจัดระบบให้พร้อมใช้ และ 4) องค์การหรื อหน่วยงาน มีสภาพเป็ นองค์การเรี ยนรู้
Nonaka and Takeuchi (1995: 20-55) เสนอกิจกรรม 7 ประการ ในการดาเนินการ
จัดการความรู้ในองค์กร ได้แก่
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1. สร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้ ผูบ้ ริ หารระดับสู งมีหน้าที่สร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
ความรู้ที่เป็ น “ความรู ้แห่งชีวติ ” หรื อความรู้หลักขององค์การ สาหรับใช้เป็ นเข็มทิศในการจัดการ
ความรู้ขององค์การ การจัดการวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้ตอ้ งไม่ใช่เพียงแค่สร้าง แต่จะต้องเข้าใจได้
ง่ายแล้วสื่ อสารให้เป็ นที่รับรู ้และซาบซึ้ง จนเกิดเป็ นความเชื่อและค่านิยมร่ วมกันทัว่ ทั้งองค์การและ
วิสัยทัศน์ดงั กล่าวจะต้องเปิ ดโอกาสให้พนักงานในแต่ละหน่วยย่อยร่ วมกันตีความ นาไปสู่ วสิ ัยทัศน์
และพันธกิจของหน่วยย่อยภายใต้ร่ มของวิสัยทัศน์ ภาพรวม ทาให้เกิดความรู้สึกผูกพันทุ่มเทที่ จะ
ทางานร่ วมกันเพื่อบรรลุวสิ ัยทัศน์น้ นั
2. สร้างทีมจัดการความรู้ การจัดการความรู้เริ่ มที่ตวั บุคคลเป็ นคนๆ แต่ในที่สุดแล้ว
ต้องดาเนินการเป็ นทีม และเป็ นระบบทัว่ ทั้งองค์ การ จึงจะเกิดพลังของการจัดการความรู้อย่างเต็มที่
และสมาชิกขององค์การจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเองในด้านการจัดการความรู้ทีม จัดการความรู้
ขององค์การ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ
2.1 ผูป้ ฏิบตั ิจดั การความรู้ (Knowledge Practitioner) คือ ผูจ้ ดั การความรู้ตวั จริ ง ทา
หน้าที่หลักเกี่ยวกับความรู ้ 4 ประการคือ การเสาะหา (Acquire) สร้าง (Create) สั่งสม (Accumulate)
และใช้ความรู้ (Exploit) ผูป้ ฏิบตั ิจดั การความรู้ประกอบด้วยคน 2 กลุ่ม คือ ผูป้ ฏิบตั ิ (Knowledge
Operator) กับ ผูเ้ ชี่ยวชาญความรู้ (Knowledge Specialist) ผูป้ ฏิบตั ิเป็ นผูท้ างานหลักของ องค์การ
และสัง่ สมประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานนั้น ความรู้ที่ เกิดขึ้ นในตัวพนักงานเหล่านี้อยู่ ในรู ปของ
ทักษะ บทบาทหลักของการจัดการความรู้ในองค์ การของคนเหล่านี้ จะเกี่ยวข้องกับความรู้ในคน
และขององค์ การเป็ นส่ วนใหญ่ การจัดการความรู้ของผูป้ ฏิบตั ิเน้นที่ข้ นั ตอนการเอาความรู้ใน
กระดาษมาปฏิบตั ิ (Internalization) และนา เอาความรู้ในคนมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน
(Socialization)
2.2 วิศวกรความรู้ (Knowledge Engineer) เป็ นภารกิจของผูบ้ ริ หารระดับกลาง
หน้าที่หลักคือการตีความและแปลงความรู้ในคนให้เป็ นความรู้ในกระดาษ จับต้องได้ และนาไป
ปฏิบตั ิได้ง่าย วิศวกรความรู้ทาหน้าที่เ ชื่อมโยงระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู งกับพนักงานระดับปฏิบตั ิ
โดยตีความวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความรู้ขององค์การที่ผบู้ ริ หารระดับสู ง “ยกร่ าง” ขึ้น และอยู่ในสภาพที่
เป็ นความรู ้ในคนไม่ชดั แจ้ง ให้เป็ นความรู้ในกระดาษ สอดคล้องกับงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิ
เอามาพูดคุยทาความเข้ าใจกับพนักงานระดับปฏิบตั ิ เพื่อให้พ นักงานระดับปฏิบตั ิเกิดวิสัยทัศน์
ความรู้ของตนในระดับบุคคล และในระดับทีมงานหรื อหน่วยงานย่อย วิศวกรความรู้จึงแสดง
บทบาทหลักในการรวมตัวความรู้ในคนออกมาเป็ นความรู้ในกระดาษ
2.3 ผูบ้ ริ หารความรู้ ทาหน้าที่ 3 ประการ คือ 1) กาหนดเป้ าหมายขององค์การ ใน
ที่น้ ีหมายถึงเป้ าหมายภาพใหญ่ของการจัดการความรู้ขององค์ การ คือ กาหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการ
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จัดการความรู ้ขององค์การนัน่ เอง 2) สร้างบรรยากาศและกฎเกณฑ์กติกาขององค์การให้เอื้อต่อการ
แลก เปลี่ยนเรี ยนรู้ และ 3) คอยสกัดความรู้ที่ทรงคุณค่ า ที่พฒั นาขึ้นในกระบวนการเกลียวความรู้
หรื อมีการยกระดับขององค์กรให้ดีข้ ึนเกิดพลังร่ วม (Emergence) เป็ นภาพลักษณ์ใหม่ โดยใช้
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และนาผลการปฏิบตั ิมาสื่ อสาร
แลกเปลี่ยนเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการตีความต่อเนื่อง เกิดบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น เร้าใจ และภาคภูมิใจ
ซึ่งผูบ้ ริ หารความรู้ควรมีคุณสมบัติและความสามารถ 7 ประการ ได้แก่
2.3.1 ความสามารถในการเรี ยงถ้อยร้อยคา และสื่ อสารวิสัยทัศน์ความรู้ให้
ประทับใจ มีส่วนร่ วมและเกิดความมุ่งมัน่ ทัว่ กันในองค์ก าร ในลักษณะที่ เรี ยกว่าเกิดเป้ าหมายร่ วมที่
มีทิศทางบวก (Sense of Direction)
2.3.2 ความสามารถในการสื่ อสารวิสัยทัศน์ความรู้ และวัฒนธรรมองค์การไปสู่
สมาชิกของโครงการและหรื อกิจกรรม (Project Team)
2.3.3 ความสามารถในการประเมินคุณภาพองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นใน
กระบวนการจัดการความรู้ขององค์การ ทั้งนี้โดยประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนดภายในองค์การ
2.3.4 ความสามารถในการเลือกคนสาหรับทาหน้าที่ผนู้ าของโครงการ
2.3.5 ทักษะในการสร้างความปั่ นป่ วนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Chaos) ให้แก่
โครงการและหรื อกิจกรรม เช่น การกาหนดเป้ าหมายที่ยากและท้าทาย
2.3.6 ทักษะในการเข้าไปร่ วมกระบวนการจัดการความรู้กบั พนักงาน
ระดับกลางและระดับล่าง เพื่อสร้างความมุ่งมัน่ เอาจริ งเอาจัง (Commitment) ของการจัดการความรู้
2.3.7 ความสามารถในการจัดการภาพรวมของการจัดการความรู้ขององค์การ
3. สร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างเข้มข้นในกลุ่มพนักงานระดับล่าง
บรรยากาศที่สาคัญที่สุดคือสภาพที่พนักงานสามารถหาประสบการณ์ตรงสาหรับใช้ในการทางาน
คือเน้นที่ความรู้จากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่ความรู้จากตารา (ไม่ปฏิเสธหรื อละเลยความรู้จากตารา
แต่เน้นความรู ้จากประสบการณ์ตรงมากกว่า) ดังนั้น ความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ที่ตอ้ งเน้นเป็ นพิเศษ
คือ ความรู้ในคน และกระบวนการที่เน้นคือ การเข้าอยูร่ ่ วมกับสังคม
4. จัดการความรู ้ควบไปกับกิจกรรมพัฒนาสิ นค้า วิธีการใหม่หรื อพัฒนารู ปแบบการ
ทางาน ในทางธุ รกิจของต่าง ประเทศ การจัดการความรู้จะควบคู่หรื อสัมพันธ์อย่างแนบแน่น อยู่กบั
การพัฒนาสิ นค้าตัวใหม่หรื อพัฒนาวิธีการผลิต แต่ในองค์ก ารที่มีเป้ าหมายเชิงสังคม หรื อด้านการ
บริ การ การจัดการความรู ้ควรควบคู่หรื อแนบแน่ นอยู่ กบั การพัฒนาคุณภาพงาน หรื อพัฒนา
ประสิ ทธิผลของงาน ซึ่งในการจัด การสมัยใหม่เรานิยามคาว่าประสิ ทธิผลว่าหมายถึงเป้ าหมาย 4
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ประการ คือ 1) ตอบสนองตรงเป้ าหมายของลูกค้า และตรงเป้ าหมายขององค์ กร 2) มีนวัตกรรม 3) มี
การพัฒนาและใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่ และ 4) มีประสิ ทธิภาพ
5. เน้นการจัดการองค์ กรแบบ “ใช้พนักงานระดับกลางเป็ นพลังขับเคลื่ อน” (Middleup-down Management) รู ปแบบของการจัดการองค์ การที่เหมาะสมต่อการจัดการความรู้คือแบบ
“กลาง-ขึ้น-ลง” (Middle-up Down) ซึ่งเน้นการใช้พนักงานหรื อผูบ้ ริ หารระดับกลางเป็ นพลังหลัก
ในการขับเคลื่อนโดยที่พนักงานระดับกลางจะเป็ นผูเ้ ชื่อมโยงวิสัยทัศน์หรื อความฝั นของผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง เข้ากับความเป็ นจริ งหรื อการปฏิบตั ิของพนักงานระดับล่าง
6. เปลี่ยนองค์ กรไปเป็ นแบบ “พหุบท” (Hypertext) องค์การแบบพหุบท หมายถึง
องค์การที่มีหลายบริ บท อยู่ในเวลาเดียวกัน ในแต่ละบริ บทมีพนักงาน ทางานของตนเต็มเวลาและมี
ภารกิจอยู่ ในบริ บทเดียว ในที่น้ ีมี 3 บริ บท หรื อ 3 ชั้น อยู่ดว้ ยกัน มีการจัดการความรู้หมุนเวียนอยู่
ระหว่างชั้น ทาให้เกิดการเกื้อกูลส่ งเสริ มซึ่ งกันและกัน เกิดการจัดการความรู้ที่ทรงพลัง 3 ชั้น หรื อ 3
บริ บทขององค์การพหุบาท ได้แก่ 1) ชั้นหรื อบริ บทของระบบงานตามปกติ เป็ นรู ปแบบองค์ กรแบบ
พีระมิดหรื อแบบราชการ (Bureaucracy) 2) ชั้นหรื อบริ บทของโครงการและกิจกรรม (Project
Team) ซึ่ งทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสลายตัวกลับสู่ ระบบงานตามปกติ แต่
ในช่วงของโครงการและกิจกรรม สมาชิกของทีมทางานเต็มเวลาให้แก่โครงการและกิจกรรม (นี่คือ
จุดที่ต่างจาก Matrix Organization ซึ่ งสมาชิกของทีมรายงานต่อหัวหน้าปกติดว้ ยและต่อหัวหน้าทีม
ด้วย) ในบริ บทนี้การ จัดการองค์ก ารจะเป็ นรู ปพีระมิดหัวกลับ 3) ชั้นหรื อบริ บทฐานความรู้
(Knowledge-base) ทาหน้าที่คอยสกัด รวบรวมและสังเคราะห์ ยกระดับความรู้ที่เกิดขึ้นจาก 2
บริ บทข้างต้น ให้มีความหมายต่อ องค์การยิง่ ขึ้น และอานวยความสะดวกในการดาเนินการจัดการ
ความรู้ของพนักงานทุกระดับและทุกบริ บท
7. สร้างเครื อข่ายความรู้กบั โลกภายนอก การสร้างเครื อข่ายความรู้กบั โลกภายนอก ใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับงานหลักขององค์กร น่าจะมี 3 ประเด็นต่อไปนี้เป็ นอย่า งน้อย 1) การมีระบบการรับรู้
และตรวจสอบข่าวสาร ความก้าวหน้าของความรู้ 2) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ภาคีหรื อเครื อข่ายที่มุ่ง
ทาประโยชน์หรื อทาความดีให้แก่สังคม 3) การเชื่อมโยงและสกัดความรู้ จากลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การ
โดยเฉพาะความรู ้ในคนที่เกิดจากการบริ โภคสิ นค้าหรื อใช้บริ การขององค์การ
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บุคคลสาคัญในการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช (2549: 21-49) อธิบายถึงบุคคลสาคัญของการจัดการความรู้ มีดงั นี้
1. คุณเอื้อ
คุณเอื้อ ชื่อเต็มคือ “คุณเอื้อระบบ” (Chief Knowledge Office-CKO) เป็ นผูบ้ ริ หาร
ระดับสู ง ขององค์กรที่ ทาหน้าที่ จัดการ ระบบของการจัดการ ความรู้ขององค์กร โดยมีภารกิจ
ดังต่อไปนี้
1.1 ร่ วมกับ “คุณอานวย ” จัดให้มีการกาหนด “หัวปลา ” หรื อเป้ าหมายของการ
จัดการความรู้ในหลายระดับ ให้ “คุณกิจ” เป็ นเจ้าของ โดยอาจจัด “มหกรรมหัวปลา” เพื่อการบรรลุ
เป้ าหมายให้พนักงานทุกระดับเข้ามาร่ วมกันเป็ นเจ้าของ “หัวปลา”
1.2 เชื่อมโยง “หัวปลา” เข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และยุทธศาสตร์ ของ
องค์กร
1.3 จัดบรรยากาศแนวราบ และบริ หารงานแบบเอื้ออานาจ (Empowerment) ภายใน
องค์กร
1.4 จัดให้มีแผนดาเนินการจัดการความรู้ขององค์กร และมี การปรับปรุ งแผนเป็ น
ระยะๆ ให้เป็ นแบบที่บู รณาการกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร และการจัดการความรู้เข้า
ด้วยกัน มีการร่ วมมือกันทาเป็ นเนื้องานเดียวกัน
1.5 จัดสรรทรัพยากรสาหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้ ทรัพยากรนี้รวมเงิน เวลา
และบุคลากรสาหรับร่ วมทากิจกรรม รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)
ด้วย
1.6 เชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้ากับกิจกรรมด้านการสร้างสรรค์ อื่นๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ
1.7 คอยติดตามและรับรู้ความเคลื่อนไหวของการดาเนินการจัดการความรู้ แสดง
ท่าทีชื่นชนในความสาเร็ จเล็ก ๆ น้อยๆ ในเบื้องต้น ให้คาแนะนาบางเรื่ อง เพื่อแสดงความสนใจ และ
จัดให้มีการยกย่องในผลสาเร็ จ รวมทั้งจัดให้มีรางวัลโดยที่รางวัลอาจไม่เน้นสิ่ งของ แต่เน้นการ
สร้างความภาคภูมิใจในความสาเร็ จ
1.8 ร่ วม แบ่งปั น ทักษะในการเรี ยนรู้และทักษะในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
เพื่ อ
ประโยชน์ในการดาเนินการจัดการความรู้โดยตรง และเพื่อแสดงให้พนักงานเห็นคุณค่าของทักษะ
ดังกล่าว
1.9 คอยเชื่อมโยงให้ผบู้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กรรับรู้ความเคลื่อนไหวของการจัดการ
ความรู้ แสดงให้ได้แสดงความชื่นชมต่อผลสาเร็ จที่เกิดขึ้น
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1.10 จัดให้มีราย งานผลและกิจกรรมการดาเนินการจัดการความรู้ในรายงาน
ประจาปี ขององค์กร และเอกสารเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ขององค์กร
1.11 จัดให้มีการประเมินผลของการจัดการความรู้ในลักษณะของ “การประเมิน
เพื่อส่ งเสริ มความสาเร็ จ ” (Empowerment Evaluation) เพื่อประโยชน์ต่อกา รปรับตัวในการ
ดาเนินการ และจัดให้มีการประเมินผลกระทบของการดาเนินการจัดการความรู้เมื่อดาเนินการไป
ระยะหนึ่ง
สรุ ปแล้ว หน้าที่ที่สาคัญที่สุดของคุณเอื้อ ก็คือ 1) ทาให้การจัดการความรู้เป็ นส่ วน
หนึ่งของการปฏิบตั ิงานตามปกติขององค์กร 2) ทาให้มีการเปลี่ยนวัฒนธรร มองค์กรให้เป็ น
วัฒนธรรมแนวราบ เปิ ดโอกาสในทุกคนในองค์กรได้เป็ นผูน้ าในการพัฒนาวิธีการทางานในหน้าที่
ของตน และนาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั เพื่อนร่ วมงาน สร้างวัฒนธรรมของการเอื้อ
อาทรและแบ่งปั น ความรู ้ และ 3) หากุศโลบายทาให้ความสาเร็ จของการจัดการความรู้ ในบาง
หน่วยงานขององค์กร “ระบาด” ไปยังส่ วนอื่นๆ ขององค์กร
2. คุณอานวย
สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) เรี ยกผูอ้ านวยความสะดวกใน
การจัดการความรู ้วา่ “คุณอานวย” โนนากะ เรี ยกว่า Knowledge Activist และยังมีผนู้ ิยมใช้อีกคา
หนึ่งคือ Knowledge Broker หน้าที่หลักของคุณอานวย คือส่ งเสริ มให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และ
อานวยความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม
นอกจากนั้น ศ .นพ. ประเวศ วะสี เรี ยกคนเหล่านี้วา่ เป็ น “ช่างเชื่อม ” ทาหน้าที่ เชื่อมโยงผูค้ นหรื อ
หน่ว ยงานเข้ าหากัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เชื่อมระหว่างผูท้ ี่มีความรู้หรื อประสบการณ์กบั ผูต้ อ้ งการ
เรี ยนรู ้และนาความรู ้น้ นั ไปใช้ประโยชน์ เป้ าหมายของการส่ งเสริ มพลังความรู้ ได้แก่ ริ เริ่ มการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และทาให้พุง่ เป้ า (Focus) ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ยกระดับของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทวั่ ทั้งองค์กร เพิ่มการยอมรับต่อพนักงานที่เข้าร่ วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยทาให้กิจกรรมสอดคล้องกับเป้ าหมายใหญ่ขององค์กร เตรี ยมพนักงานที่ร่วม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และเข้าสู่ งานใหม่ที่ตอ้ งการความรู้ ความสามารถที่พนักงานผูน้ ้ ั นมี และเชื่อมโยง
โลกทัศน์ของชุมชนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เล็กๆ
ภายในองค์กร เข้าสู่ การปรึ กษาหารื อเพื่อ การ
ปรับเปลี่ยนองค์กรในภาพรวม ผูเ้ สริ มพลังความรู้มีบทบาท 3 ประการ ได้แก่
2.1 เป็ นผูเ้ ติมพลัง (Catalyst) ของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ คาว่า Catalyst ในทางเคมี
หมายถึงสารที่เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยา โดยที่ตวั เองไม่ได้เข้าร่ วมทาปฏิกิริยาด้วย เป็ นคาที่เหมาะสมมาก
ในการอธิ บายภารกิจของผูเ้ สริ มพลังความรู้ คือเป็ นผูท้ าให้การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้มีความจริ งจัง
เข้มข้น มีชีวติ ชีวา โดยที่ตนเองไม่ได้เข้าไปเป็ นผูด้ าเนินการแลกเปลี่ยนเ รี ยนรู้โดยตรง เหตุที่ตอ้ งมี
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การเติมพลังของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้หรื อการจัดการความรู้ ก็เพราะภายในองค์กรโดยทัว่ ไปมีแรง
เฉื่ อยหรื อมีอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในลักษณะของ “แรงต้าน” ดังนั้น “แรงผลัก ” ต้องทรง
พลังพอ จึงต้องมีบุคคลเข้ามาทาหน้าที่เติมพลัง ผูเ้ สริ มพลังความรู้ทาภารกิจเติมพลังของการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยการทากิจกรรม 2 อย่าง
2.1.1 จุดประกาย โดยตั้งคาถามที่เหมาะสม เช่น ปัญหาอยูท่ ี่ไหน คุณได้แนวคิด
นั้นเมื่อไร ทาไมจึงทาเรื่ องนี้ได้ จะเปลี่ยนแปลงสิ่ งนี้ได้อย่างไร คุณมีวธิ ีอื่นไหม เป็ นต้น
2.1.2 สร้างพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่ งอาจมีท้ งั พื้นที่จริ งและพื้นที่
เสมือน มีวธิ ี การทาให้คนที่แตกต่างหลากหลายเข้ามาในพื้นที่น้ นั และมีการดาเนินการให้เกิดการ
สนทนาแลกเปลี่ยนด้วยเทคนิคที่เหมาะสม
2.2 เป็ นผูป้ ระสานเชื่อมโยง (Coordinator) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ภารกิจประสาน
เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้มีความสาคัญในทุกสถานสภาพขององค์กรไม่วา่ องค์กรจะมีขีด
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้สูงเพียงใดก็ตาม ซึ่ งต่างจากภารกิจเติม พลังที่อาจไม่จาเป็ น
หากองค์กรมีวฒั นธรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เข้มแข็งแล้ว การประสานเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ทาใน 3 มิติ หรื อ 3 ขั้นตอนได้แก่
2.2.1 เชื่อมชุมชนจุลภาค (Micro Community) ชุมชนจุลภาคเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นอยู่
แล้วตามธรรมชาติ อาจเป็ นชุมชนภายในหน่วยงานย่อย หรื อข้ามหน่วยงาน เป็ นชุมชนที่รวมตัวกัน
แก้ไขปั ญหาบางอ ย่างร่ วมกันเกาะเกี่ยวกันอย่างหลวมๆ ด้ว ยปัญหา ความสนใจ งาน ความรู้ หรื อ
การเรี ยนรู้ ผูเ้ สริ มพลังความรู้ (Knowledge Activist) เข้าไปช่วยทาให้ชุมชนจุลภาคเกิดการรวมตัว
กันอย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันสม่าเสมอมากขึ้น การเกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้จ ากประสบการณ์หรื อความรู้ฝังลึก อย่างพุง่ เป้ ามากขึ้น ข้อพึงตระหนักสาหรับผูเ้ สริ มพลัง
ความรู ้คือจะต้องเข้าไปส่ งเสริ มความเป็ นตัวของตัวเอง หรื อความเป็ นอิสระในการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ของชุมชนจุลภาคแต่ละชุมชน และในขณะเดียวกัน ก็เชื่อมโยงเป้ าหมายของแต่ละชุมชน
จุลภาคเข้ากับเป้ าหมายภาพรวมขององค์กรด้วย
2.2.2 เชื่อมชุมชนจิ นตนาการ (Imagined Community) ชุมชนจิ นตนาการ
หมายถึง หน่วยงาน กลุ่มคน หรื อบุคคลที่ไม่เคยพบปะกัน ไม่เคยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน แต่มีจุด
ร่ วมกันที่จิ นตนาการ คุณค่า ความเชื่อ เป้ าหมายเกี่ยวกับงาน วิธีก ารเชื่อมโยงชุมชนจิ นตนาการทา
โดยจัดให้มีการนาเสนอ “เรื่ องเล่าเร้าพลัง ” (Story-telling) ที่จะมีผลกระตุน้ แรงบันดาลใจที่มี
ร่ วมกัน หรื อกระทบใจในระดับคุณค่าและความเชื่อที่ร่วมกัน การเล่าเรื่ องจะต้องมีท้ งั ศิลปะของการ
นาเสนอที่กระทบอารมณ์ความรู ้สึกและเนื้อเรื่ องที่มี สาระ มีคุณค่าต่องาน การนาเสนออาจใช้บท
ร้อยกรองเข้ามาประกอบการเล่าเรื่ อง ผลที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมชุมชนจิ นตนาการ ก็คือ เกิดการ
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เชื่อมโยงระหว่างชุมชนจุลภาค ผ่านเป้ าหมายภาพใหญ่ ขององค์กร (Sense Purpose) เมื่อเกิดสภาพ
เช่นนี้ บทบาทของผูเ้ สริ มพลังความรู้ ก็จะเข้าสู่ ข้ นั ตอนที่ 3
2.2.3 เชื่อมด้วยแผนที่ แผนที่หรื อแผนผัง (Map) ที่แสดงว่ามีใคร หรื อกลุ่มใด ทา
อะไร อยูท่ ี่ไหนในเรื่ องการจัดการความรู้ หรื อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มีความจาเป็ นต่อการเชื่อมโยงภาพ
เชิงซ้อนที่มีความซับซ้อนและปรับตัว (Complex Adaptive) อยูต่ ลอดเวลาเพื่อให้สมาชิกขององค์กร
ได้รับรู้หรื อค้นหาได้ แผนที่ดงั กล่าวจะช่วยอานวยความสะดวกต่อการเปลี่ยนแปลงเรี ยนรู้ โดยจะ
นามาจัดแสดง ไว้ในอินทราเน็ตขององค์กร แผนที่หรื อ แผนผังแสดงกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ทา
ได้หลายมิติและหลา ยแบบ ตัวอย่างเช่น 1) Organigram เป็ นแผนที่แสดงตาแหน่งของกลุ่มต่างๆ ที่
กาลังดาเนินการจัดการความรู ้ 2) ตารางการจัดการ (Project Management Tool) โครงการจัดการ
ความรู้ โครงการใดโครงการหนึ่ง 3) แผนผังแสดงโครงการจัดการความรู้ ที่สะท้อนการแลกเปลี่ย น
ความรู ้สึกและยกระดับความรู ้ผา่ นเขตแดนอย่างเป็ นขั้นตอน
แ สดงผู้ เข้าร่ วม
งบประมาณ กาหนดเวลา ผลที่คาดหมายและผลลัพธ์ที่ได้ 4) แผนที่แสดงขีดความสามารถของแต่
ละชุมชนจุลภาค ให้เห็นว่าแต่ละชุมชนทาภารกิจอะไร และใช้ความรู้อะไรบ้างในการบรรลุภารกิจ
นั้น เป็ นต้น แผนที่ดงั กล่าวจะต้องนาเสนออย่างน่าสนใจ เข้าใจง่าย และสะท้อนให้ เห็นว่าแต่ละ
ชุมชนมีส่วนขับเคลื่อนการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างไรบ้าง เนื่องจากการจัดการความเป็ นการ
เดินทาง ดังนั้น แผนที่จึงต้องเปลี่ยนไปเรื่ อยๆ ตามสถานภาพขององค์กร และตามสถานภาพของ
การจัดการความรู้ในองค์กร
2.3 เป็ นนักขายภาพอนาคต (Merchant of Foresight) องค์กรทุกองค์กรอยูใ่ นสภาพ
ของ “ผูเ้ ดินทาง ” ไปในอนาคต ซึ่งจะต้องเผชิญ “ภูมิประเทศ ” ที่ไม่เหมือนกับที่กาลังเผชิญ
อยู่ ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีการ “ทาแบบฝึ กหัด ” มองไปข้างหน้า สร้างวิสัยทัศน์แบบมองการณ์ไกล
เอาชนะธรรมชาติแบบ “สายตาสั้น ” ของมนุษย์ ผูเ้ สริ มพลั งความรู้จะทาหน้าที่ชกั ชวนให้ชุมชน
จุลภาคสามารถมองเห็นสภาพใหญ่ขององค์กร มองเห็น ฉากสถานการณ์อนาคต (Scenarios)
หลายๆ แบบ และเชื่อมโยงมาสู่ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของกลุ่มที่กาลังดาเนินการอยู่
เชื่อมโยงสู่ ความร่ วมมือระหว่างชุมชนจุลภาค เพื่อสร้างความแข็งแกร่ ง ให้แก่องค์กรในภาพรวม
การปฏิบตั ิภารกิจนักขายภาพอนาคต ผูเ้ สริ มพลังความรู้จะถามคาถาม ที่จ้ ีจุดให้เห็นว่าองค์กรจะต้อง
มีท้ งั กลยุทธ์สาหรับความก้าวหน้าและ ความ อยูร่ อด คาถามเกี่ยวกับความสามารถในการ
แข่งขัน แหล่งหรื อต้นเหตุของความสามารถในการแข่งขัน บทบาทของความรู้และก ารแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่จะทาให้องค์กรบรรลุวสิ ัยทัศน์ดา้ นความรู้ได้ดีกว่า เป็ นต้น
คุณอานวย ตามแนวคิด Knowledge Broker หรื อ “นายหน้าความรู้ ” ทาหน้าที่
เชื่อมโยงคนเข้าด้วยกัน ช่วยให้คนเหล่านั้น สร้างความสัมพันธ์ต่อกัน เปิ ดเผยความต้อง การ และ
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แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ซึ่ งจะช่วยให้แต่ละคน แต่ละกลุ่มปฏิบตั ิงานได้ผลดีข้ ึน
นายหน้าความรู ้ ไม่ได้ทาหน้าที่เชื่อมโยงคนกับความรู้หรื อแหล่งความรู้ แต่ทาหน้าที่เชื่อมโยงคน
กับคน โดยมีเป้ าหมายว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวจะทาให้เกิดการไหลเวียน หรื อการแลกเปลี่ยนความรู้
อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น ความรู้ที่เป็ นเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานของนายหน้าความรู้ จึงเป็ นความรู้
ในคนหรื อความรู้ฝังลึก เป็ นหลัก ภารกิจของนายหน้าความรู้ตามแนวทางของ Canadian Health
Services Research Foundation ได้แก่ 1) นาคนมาแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ หรื อทางานด้วยกัน 2) ช่วย
ให้คนเหล่านั้นสื่ อสารกัน เกิดความเข้าใจ ความต้องการ และความสามารถของกันและกัน 3)
ผลักดันให้เกิดการวิจยั เพื่อพัฒนางานหลักของกลุ่ม 4) ติดตามและประเมินผล การดาเนินการ ค้นหา
ความสาเร็ จหรื อการเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งการ 5) พัฒนาประเด็น ด้านการจัดกา รไปสู่ คาถามวิจยั 6)
สังเคราะห์ และสรุ ปผลงานวิจยั และประเด็นสาคัญในการตัดสิ นใจ 7) นาทางสู่ แหล่งผลงานวิจยั
ภารกิจของนายหน้าความรู้ ภายในองค์กรหนึ่ง มีหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างผูม้ ีความรู้
หรื อประสบการณ์กบั ผูต้ อ้ งการความรู้หรื อประสบการณ์น้ นั โดยนายหน้าความรู้
ทาหน้าที่ 6
ประการ คือ 1) อานวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ ทั้งอย่างเป็ นทางการและอย่างไม่
เป็ นทางการ 2) เสาะหาผูม้ ีความรู้สาคัญๆ ที่เป็ นที่ตอ้ งการ เอามาทาบัญชีรายชื่อ และประกาศให้เป็ น
ที่รับรู ้ทว่ั ไปภายในองค์กร 3) เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ ีความ รู้กบั ผูต้ อ้ งการความรู้ 4) เชื่อม
ความสัมพันธ์ของคนข้ามพรมแดนหน่วยงาน และพรมแดนวิชาชีพ 5) ทาให้เป็ นที่รู้กนั โดยทัว่ ไปว่า
นายหน้าความรู้ พร้อม อยูเ่ สมอที่ ให้บริ การแก่ผตู้ อ้ งการความรู้ 6) ติดตามและประเมินผ ลการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อย่างเป็ นทางการ และอย่างไม่เป็ นทางการ
นอกจากนี้แล้ว ทักษะที่ตอ้ งการในการทาหน้าที่นายหน้าความรู้ คือ 1) ทักษะใน
การนาคนมาพบกัน และอานวยความสะดวกให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 2) ทักษะในการค้นหา
ข้อมูล หลักฐานสาหรับการตัดสิ นใจ ทั้งที่เป็ นข้อมูลหลักฐานจากแหล่งอื่นๆ
3) ทักษะ ในการ
ประเมินหลักฐาน ตีความ และปรับใช้ ตามสถานการณ์ 4) ความรู้ เกี่ยวกับ การตลาดและการสื่ อสาร
5) ทักษะในการกาหนดประเด็นสาคัญ ด้านการจัดการ และด้านนโยบายที่การวิจยั อาจช่วยได้ 6)
ทักษะในการเชื่อมโยงระหว่างผูต้ อ้ งการความรู้ กับผูม้ ีความรู้ รู้วา่ ความรู้ชนิดไหนจะหาได้จากคน
ประเภทไหน และหวังผลการเชื่อมโยงในลักษณะใด ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การเชื่อมโยงระหว่างผูต้ อ้ งการความรู้กบั ผูม้ ีความรู้
ประเภทของความรู้
ผลที่คาดหวังจากการทาหน้าที่
นายหน้าความรู้
บุคคลที่เป็ นแหล่งความรู้

Know - what
การเข้าใจ

Know - how
ทาได้

Know - why
ซึมซับคุณค่า

ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เพื่อนร่ วมงาน

ผูบ้ ริ หาร

3. คุณกิจ
คุณกิจ (Knowledge Practitioner) คือผูด้ าเนินกิจกรรม การจัดการความรู้ประมาณ
ร้อยละ 90 ของทั้งหมด ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ คุณกิจ คือ ผูจ้ ดั การความรู้ตวั จริ ง เป็ นผูร้ ่ วมกัน
กาหนดเป้ าหมายผลสัม ฤทธิ์ ของงาน (หัวปลา) ของกลุ่มตนแล้วดาเนินการหา ความรู้จากภายนอก
กลุ่ม และดาเนินการเสาะหาและดูดซับความรู้จากภายนอกสาหรับนามาประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ ที่ร่วมกันกาหนดไว้ และในกระบวนการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการทางานนั้นเองก็มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน ตีความประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็ นความรู้ใหม่ จดบันทึกไว้ใช้งาน
หมุนเวียนเรื่ อยไปเป็ นวงจรไม่รู้จบ มีการนาเสนอผลงาน กระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันในหมู่คุณกิจ
และนาเสนอขุมความรู้ (Knowledge Assets) และแก่นความรู้ (Core Competence) ที่เกิดขึ้นแก่คุณ
อานวยและคุณเอื้อ รวมทั้งแก่คุณกิจ กลุ่มอื่นหรื อหน่วยงานอื่น เพื่อให้มีการตีความยกระดับความรู้
ความเข้าใจขึ้นไปอีก คุณกิจ คือ เจ้าหน้าที่ระดับหน้างานที่รับผิดชอบตามหน้าที่ของตน ที่อยู่
หน่วยงานเดียวกันหรื อต่างหน่วยงาน แต่รวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์จากการ
ปฏิบตั ิงา น หากคุ ณกิจจากต่างหน่วยรวมตัวกัน เป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้วธิ ีการทางาน หรื อ
ความรู ้เพื่อการปฏิบตั ิเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง โดยเรี ยกวง ก๊วน หรื อชมรม ซึ่ งเหล่านี้ในภาษาของการ
จัดการความรู้ เรี ยกว่า ชุมชนแนวปฏิบตั ิ (Community of Practice - CoP) คุณกิจจะต้องมีทกั ษะ
ดังต่อไปนี้ โดยที่ทกั ษะเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ เกื้อกูลกัน และเป็ นทักษะที่มีหลายระดับ
เมื่อฝึ กปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอจะมีความชานาญ สามารถปฏิบตั ิได้ลึกซึ้งขึ้น สามารถปรับให้
เหมาะสมกับแต่ละบริ บทได้ดียงิ่ ขึ้นไป
3.1 ทักษะในการฟัง ฟังให้ได้ยนิ และเข้ าใจความหมายในสิ่ งที่เพื่อนคุณกิจด้วยกัน
บอกเล่า ไม่วา่ สิ่ งนั้นจะตรงกับความเชื่อหรื อวิธีปฏิบตั ิของตนหรื อไม่ก็ตาม กล่าวอีกนัยหนึ่ง คุณกิจ
ที่ดีตอ้ งทาตนเป็ น “ถ้วยชาที่มีน้ าไม่เต็มแก้ว ” คือเป็ นคนที่พร้อมจะรับความรู้ใหม่ๆ หรื อเรี ยนรู้อยู่
ตลอดเวลา เมื่อฝึ กฝนไปเรื่ อยๆ คุณกิจจะเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถ “ฟังอย่างลึกซึ้ ง ” (Deep Listening)
คือไม่ใช่แค่ฟังเข้าใจสาระ แต่เข้าใจผูพ้ ดู เห็นตัวตนของผูพ้ ดู ในลักษณะของการสื่ อสารจากใจถึงใจ
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คือมีความสามารถในการฟังที่ลึกเข้าไปในระดับจิตใจ คุณค่า และความเชื่อกลุ่ม คุณกิจที่สื่อสารกัน
ในระดับนี้ จะมีความเชื่อถือซึ่ งกันและกันสู งมาก มีความเคารพซึ่ งกันและกันสู งมาก จะสามารถ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ความรู ้ฝังลึก ได้ในระดับที่ลึกและละเอียดอ่อนมาก จะสามารถบรรลุผลของการ
จัดการความรู้เข้ามาจัดระบบตัวเอง (Self-organize) ได้ เป็ นการจั ดการความรู้ในระดับสู งที่เรี ยกว่า
Organic Knowledge Management
3.2 ทักษะในการพูด มีทกั ษะในการบอกเล่าความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ หรื อ
การตีความของตนเอง ด้วยถ้อยคาที่อ่อนน้อมถ่อมตน และเคารพต่อความเห็นของผูอ้ ื่น แต่ไม่กลัวที่
จะบอกหรื อพูดในสิ่ งที่ไม่ตรงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยูเ่ ดิม
หรื อไม่ตรงกับที่ผอู้ ื่นได้แสดง
ความเห็นไปแล้ว คือต้องมี จิตเป็ นอิสระที่จะแสดงความเห็นอันแท้จริ งของตน โดยที่ถา้ ไม่ตรงกับ
ความเห็นของผูอ้ ื่น ก็ไม่ได้โต้แย้งว่า ใครถูก ใครผิด นอกจากทักษะในการบอกความในใจของตน
แล้ว จะต้องมีทกั ษะในการบอกเหตุผลประกอบความคิดหรื อความรู้สึกนั้นด้วย
3.3 ทักษะในการคิดเชิงบวก เชิงชื่นชมยิ นดี เป็ นทักษะพื้นฐานของทักษะอื่นๆ
ทั้งหมด คือ จะต้องฝึ กฝนตนเองให้มีนิสัยคิดเชิงบวก เชิงชื่นชมยินดี มองโลกในแง่ดี ก็จะทาให้
ฝึ กฝนและปฏิบตั ิทกั ษะอื่นๆ ของการเป็ น “คุณกิจ ” ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการความรู้มี
ลักษณะพิเศษตรงที่เน้นการเอาความสาเร็ จทั้ งความสาเร็ จของตนหรื อกลุ่มตน และความสาเร็ จของ
ผูอ้ ื่นมาต่อยอด การมีพ้นื ฐานความคิดเชิงบวกจะทาให้คน้ หาความสาเร็ จได้ง่าย และการค้นพบ
ความสาเร็ จที่ซ่อนอยูล่ ึกๆ คนที่จิตไม่ละเอียดอ่อนมองไม่เห็น นัน่ คือการฝึ กให้มีพ้นื ฐานจิตใจมุ่งคิด
เชิงบวก จะทาให้มีจิตใจละเอียดอ่อ น สามารถมองเห็น “ความดี ” หรื อ “ความสาเร็ จ ” ที่คนอื่นไม่
เห็นได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี้คือการฝึ ก “ปัญญาญาณ” (Intuition) ในรู ปแบบหนึ่งนัน่ เอง
3.4 ทักษะในการนาความรู้ หรื อวิธีการใหม่ๆ ไปทดลอง “คุณกิจ ” ที่เก่ง คือคนที่
เมื่อรับรู ้ความรู ้หรื อวิธีการใหม่จะไม่ ปลงใจเชื่อทันที ไม่เอาวิธีการนั้นไปใช้ทนั ที แต่จะเอา
แนวความคิดนั้นไปทดลองใช้ในสภาพหรื อบริ บทของตนเอง เมื่อทดลองพบว่าได้ผลดีกว่าวิธีที่ตน
ใช้อยู่ จึงจะเปลี่ยนไปใช้วธิ ี ใหม่น้ นั ตัวอย่างของ “คุณกิจ ” ที่สร้างความรู้ใหม่ข้ ึนใช้เองจากการ
ทดลอง คือคุณป้ าใจ (นางใจมา มีบุญ) ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดพิจิตร ผูไ้ ด้รับยกย่องเป็ นครู ใหญ่ดา้ น
การปลูกผักปลอดสารพิษ ป้ าใจเล่าวิธีการปลูกผักให้งาม ให้มีสีขาว น่า รับประทาน ให้มีสีเขียว
สดใส ให้ออกดอก ให้ตกลูก โดยการเตรี ยมดินและการรดฮอร์โมนที่ป้าใจคิดขึ้น ป้ าใจเอาความรู้มา
จากโทรทัศน์ แต่เอามาเฉพาะแนวความคิด แล้วเอาแนวคิดนั้นมาหาส่ วนผสมที่มีอยูท่ ี่บา้ นของป้ าใจ
เอง ที่ไม่เอาส่ วนผสมตามในโทรทัศน์ก็เพราะต้องซื้อ ค่าใช้จ่ายสู ง การทดลองส่ วนผสมและวิธีผลิต
ปุ๋ ยหรื อฮอร์โมนเอง ทาให้ประหยัด ถ้าลองแล้วได้ผลก็จดจาไว้ใช้ต่อและบอกต่อ นี่คือตัวอย่าง “คุณ
กิจ” นักทดลองค้นคว้าหาความรู ้หรื อวิธีการใหม่ๆ
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3.5 ทักษะในการสังเกต วัด หรื อนับ เพื่อบันทึกผลการทดลอง รวมทั้งเก็บข้อมูล
หรื อบันทึกการทางานประจาของตน เพื่อสร้างความรู้จากการทางานประจาวัน ที่จริ งทักษะนี้มีอยู่
ในคนทุกคน แต่มกั ถูกละเลยจากการที่มุ่งใช้ชุดความรู้ของผูอ้ ื่น การจัดการความรู้มีเป้ าหมายเพื่อให้
“คุณกิจ” สร้างความรู ้ข้ ึนใช้เองในกิจการของตน การสร้างนิสัยช่างสังเกต ช่างจด ช่างจา ช่างสงสัย
ในงานที่ตนทาอยูท่ ุกวัน จะทาให้การทางานประจาไม่เป็ นเรื่ องจาเจหรื อน่าเบื่อ เพราะว่าในการ
ทางานประจานั้นเอง ถ้ารู ้จกั สังเกตว่าทาโดยวิธีเดียวกันบางครั้งผลไม่เหมือนกันเสี ยทีเดียว ถ้าเอาใจ
ใส่ สังเกต หรื อ วัด นับ และบันทึกไว้ตรวจสอบ อาจพบวิธีทางานที่แยบยลไม่เคยมีคนเคยคิดมา
ก่อนก็ได้ ตัวอย่างของการพัฒนาตนเองให้เป็ นคนช่างสังเกต วัด นับ และจดบันทึก คือนักเรี ยน
ชาวนา ที่ส่งเสริ มโดยมูลนิ ธิขา้ วขวัญ จังหวัด สุ พรรณบุรี นักเรี ยนชาวนาจะรู้จกั นับจานวนใบ วัด
ความยาวใบ ขนาดต้น ลักษณะต้น ความยาวของราก จานวนราก ลักษณะของราก ในแต่ละช่วงอายุ
ของต้นข้าว จานวนต้นใน 1 กอ เป็ นต้น นามาประเมินความสมบูรณ์ของต้นข้าว ประเมินผลของ
การทดลองปุ๋ ยอินทรี ยส์ ู ตรใหม่ที่คิดขึ้น เป็ นต้น ชาวนาเหล่านี้บอกว่าก่อนมาเข้าโรงเรี ยนชาวนา ตน
ไม่เคยคิดสังเกต วัด หรื อ นับ อย่างละเอียดเช่นนี้มาก่อน ตอนนี้กลายเป็ นนิสัยไปแล้ว ทาให้ดูแล
แปลงนาของตนให้ดีข้ ึนและรู ้สึกสนุกมีชีวติ ชีวา และเห็นความมีชีวติ ของแปลงนา
3.6 ทักษะในการประเมินผลการท ดลองด้วยตนเอง หรื อร่ วมกับเพื่อน “คุณกิจ ”
ด้วยกัน ตัวอย่างชาวนาที่มีความสามารถสู งมากในการดาเนินการทดลอง เก็บข้อมูล และประเมินผล
การทดลองด้วยตนเอง คือ คุณสิ นชัย บุญอาจ ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดพิจิตร ทดลองพัฒนาพันธุ์ขา้ ว
พื้นเมืองคือพันธุ์ขาวอากาศ ให้ได้พนั ธุ์ที่ง อกงามได้ผลผลิตสู งในสภาพการปลูกแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมี
ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง โดยมีการเก็บข้อมูลดิน น้ า ลักษณะเมล็ดพันธุ์ ลักษณะต้นข้าวและการแตกกอ
และผลผลิตที่ได้ ทาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ ที่เป็ น “ความรู้ปฏิบตั ิ ” ที่นกั วิชาการเกษตรถึงกับอึ้ง
ทีเดียว
3.7 ทักษะในการจดบันทึก ขุมความรู้และแก่นความรู้ สาหรับไว้ใช้งานและพัฒนา
ต่อเนื่อง การจดบันทึกเป็ นจุดอ่อนของคนไทย แต่เป็ นเรื่ องจาเป็ นยิง่ ในการสร้างความต่อเนื่องของ
การดาเนินการจัดการความรู ้ รายละเอียดของทักษะนี้จะกล่าวถึงในตอนที่วา่ ด้วย “คุณลิขิต ” แต่ถึง
จะมี “คุณลิขิต ” ทาหน้าที่จดบันทึก ขุมความรู้ และแก่นความรู้ของกลุ่มและองค์กรโดยตรงก็ตาม
“คุณกิจ” แต่ละคนจะต้องมีทกั ษะในการจดบันทึกกิจกรรม ข้อมูล และความรู้สึกนึกคิดของตนเอง
ไว้ใช้งานด้วย
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4. คุณลิขิต
คุณลิขิต (Note Taker) คือผูท้ าหน้าที่จดบันทึก ในกิจกรรมจัดการความรู้ โดยทา
หน้าที่เป็ นการเฉพาะกิจในตลาดนัดความรู้ ใน Workshop การจัด การความรู้ หรื อในมหกรรม
จัดการความรู ้ หรื ออาจทาหน้าที่เป็ นระยะยาวหรื อกึ่งถาวร ในกิจกรรมจัดการความรู้ของกลุ่ม หรื อ
หน่วยงาน หรื อองค์กร สิ่ งที่ “คุณลิขิต” จดบันทึก ได้แก่ 1) เรื่ องเล่าจากกิจกรรม “เรื่ องเล่าเร้าพลัง ”
(Storytelling) 2) ขุมความรู้ เพื่อการบรรลุเป้ าหมายงานแต่ละชิ้น หรื อแต่ละกิจกรรม จากเรื่ องเล่า
และจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้รูปแบบต่างๆ ในงานประจา
3) แก่นความรู้ เพื่อการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ ของงานแต่ละชิ้นหรื อแต่ละกิจกรรม 4) บันทึกการประชุมตามที่ตกลงกัน 5) บันทึกอื่นๆ
เพื่อให้การดาเนินการจัดการความรู้มีความต่อเนื่อง
การจดบันทึกอาจเป็ นการจดในกระดาษ บันทึก ในรู ป Electronic File ค้นหาได้ใน
อินทราเน็ตของกลุ่ม หรื อบันทึกลงในเว็บล็อก (บล็อก) ให้สมาชิกกลุ่มเข้าค้นหาได้ทางอินเ ทอร์เน็ต
หรื ออินทราเน็ตก็ได้ ทักษะที่จาเป็ นสาหรับ “คุณลิขิต” ได้แก่ 1) การจับใจความและบันทึกเป็ นเรื่ อง
เล่า 2) การสกัดประเด็นเป็ นขุมความรู้ เพื่อทางานอย่างใดอย่างหนึ่งให้สาเร็ จ ในกรณี ของ การสกัด
ขุมความรู้ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้มีเวลาจากัด การทาหน้าที่ “คุณลิขิต ” จะค่อนข้างเครี ยด
เพราะจะต้องทา 3 อย่างไปพร้อมๆ กัน คือฟัง คิด เขียน “คุณลิขิต ” จึงต้องฝึ ก ตนเองให้จบั ความได้
เร็ ว และรี บจดประเด็นย่อๆ ไว้ แล้วค่อยเติมถ้อยคาให้สละสลวยภายหลัง 3) ความรู้ความเข้าใจสาระ
ของเรื่ องที่ จะจดบันทึก ในกรณี ของการทาหน้าที่จดบันทึก ขุมความรู้ จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ใน
เวลาจากัด ช่วยให้ “คุณลิขิต ” ทาหน้าที่ดีข้ ึน ดังนั้น “คุณลิขิต ” ต้องศึกษาสาระเรื่ องราว ที่จะประชุม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้มาล่วงหน้า อาจถึงขนาดเตรี ยมจัดหมวดหมู่ของความรู้เพื่อการปฏิบตั ิไว้ล่วงหน้า
เป็ นการซ้อมความเข้าใจไว้ก่อน 4) ทักษะด้านภ าษา มีภาษาที่สละสลวย เข้าใจง่าย 5) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และการใช้ซอฟท์แวร์ พิเศษบางอย่างในการช่วยจับความรู้เป็ นหมวดหมู่อย่างรวดเร็ ว
ในช่วงการประชุม เช่น การใช้ซอฟท์แวร์ Mind Manager สาหรับทา แผนผังความคิด (Mind
Mapping) และมีทกั ษะในการจัดหมวดหมู่ความรู้ข้ นั พื้นฐาน ข้อมูลความรู้ให้ “คุณกิจ” เข้าค้นหา
ได้ง่ายผ่านอินเทอร์ เน็ตหรื ออินทราเน็ต 6) ทักษะในการเข้าไปติดตามการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่าง
“คุณกิจ” ทั้งที่เป็ นการแลกเปลี่ยนแบบ F2F (Face to Face) และแบบ B2B (Blog to Blog) หรื อผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในรู ปแบบอื่น และจดบันทึกสาระและ “ขุมความรู้ ” ไว้ใช้งานและหมุน
เกลียวความรู ้ต่อเนื่อง
5. คุณประสาน
คุณประสาน (Network Manager) ทาหน้าที่ประสานงานเครื อข่ายจัดการความรู้
ระหว่างองค์กร หรื อระหว่างหน่วยงาน ภารกิจสาคัญของ “คุณประสาน” ได้แก่
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5.1 การจัดให้มีการตกลงเป้ า หมายร่ วมของการจัดการความรู้ในองค์กรภาคี
เครื อข่าย ตัวอย่างเช่น เป้ าหมายของเครื อข่าย HKM (Hospital Knowledge Management)
โรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่างคือ การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลจนได้รับการรับรองคุณภาพ
โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล
5.2 จัดให้มีข ้ อตกลงยุทธศาสตร์การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในเครื อข่าย เช่น มีท้ งั F2F
และ B2B หรื อผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศรู ปแบบอื่น
5.3 จัดให้มีขอ้ ตกลง “หัวปลา” (KV-Knowledge Vision) ของเครื อข่ายว่าจะเน้นที่
เป้ าหมายความรู ้กลุ่มใดเป้ าเป้ าหมายหลัก เพื่อให้มีการพุง่ เป้ าการแลกเ ปลี่ยนเรี ยนรู้ภายในเครื อข่าย
ทาให้เป้ าหมายไม่กว้างเกินไป การดาเนินการไม่เปะปะ ข้อตกลงนี้อาจทาเป็ นช่วงๆ เมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไปก็มาตกลงกันใหม่
5.4 จัดให้ร่วมกันกาหนดกติกาหรื อข้อตกลงที่องค์กรสมาชิกเครื อข่าย และบุคคลใน
องค์กร จะต้องยึดถือปฏิบตั ิร่วมกัน อาจต้องมีบทกาหนดลงโทษหากมีการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว
ข้อตกลงนี้ควรเป็ นข้อตกลงใหญ่ๆ ไม่ควรลงรายละเอียดปลีกย่อยเกินไป
5.5 จัดทากาหนดการของเครื อข่าย ว่าจะมีกิจกรรมอะไร ที่ใด แต่ละภาคีเครื อข่าย
จะต้องเตรี ยมนาอะไรมาแลกเปลี่ยนกันบ้าง
5.6 จัดหา “คุณวิศาสตร์ ” (IT Expert) มาช่วยออกแบบและดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับใช้ในการจัดเก็บขุ มความรู้และเอกสารอื่นๆ ให้สมาชิกเข้าถึงได้ง่ายและ
ปรับปรุ ง (Update) ในส่ วนที่สมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบได้เอง รวมทั้งให้สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ได้โดยสะดวก
5.7 จัดให้ร่วมกันกาหนดเกณฑ์การติดตามประเมินการดาเนินงานเครื อข่าย รวมทั้ง
เกณฑ์ที่ดว้ ยบอกว่าควรยกเลิกเครื อข่ายนั้นแล้ว เนื่องจากหมดความจาเป็ น หรื อเนื่องจากไม่ก่อผล
อย่างคุม้ ค่า
5.8 ดาเนินการเอง หรื อจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามกิจกรรมการจัดการความรู้ใน
องค์กรที่เป็ นสมาชิกเครื อข่ าย เพื่อเสาะหาเรื่ องราวของความสาเร็ จ และชักชวนให้เจ้าของ
ความสาเร็ จนั้นนามาเล่าหรื อเผยแพร่ ภายในเครื อข่ายหรื อเผยแพร่ ออกสู่ สาธารณชนหากเหมาะสม
การดาเนินการเช่นนี้มีผล 2 ด้าน คือ ด้านแรก เป็ นการกระตุน้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และเป็ นการ
สร้างความคึกคัก เกิดความภาคภู มิใจในกลุ่ม “คุณกิจ” และในองค์กรเจ้าของความสาเร็ จนั้น ด้านที่
สองคือ ความชื่นชมยินดี (Appreciation) เพื่อกระตุน้ การเรี ยนรู้จากการทางาน และการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ขา้ มองค์กรนัน่ เอง
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5.9 อาจจัดทาจดหมายข่าวของเครื อข่าย สาหรับกระตุน้ กิจกรรมของเครื อข่าย และ
เป็ นเครื่ องมือรวบรวมเรื่ องราวและผลงานดีๆ ของเครื อข่าย รวมทั้งอาจนาเอาเรื่ องราวหรื อความรู้
ปฏิบตั ิจากภายนอกมากระตุน้ กิจกรรมขององค์กรสมาชิก
5.10 ทาหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการหรื อคณะทางานของเครื อข่าย
(ถ้ามี)
5.11 จัดให้มีการร่ วมกันประเมินความก้า วหน้าของกิจกรรมตามที่วางแผนไว้ และ
ร่ วมกันหาทางแก้ปัญหา
คุณประสาน อาจทาหน้าที่น้ ีเต็มเวลาหรื อไม่เต็มเวลาก็ได้ แล้วแต่จะตกลงกัน ทั้งนี้
ขึ้นกับว่าคุณประสานมีผชู ้ ่วยรับแบ่งงานไปดาเนินการมากน้อยเพียงไร แต่ความรับผิดชอบต้องอยูท่ ี่
คุณประสาน รวมทั้ง การมีอานาจตัดสิ นใจในงานที่ตนรับผิดชอบตามที่ตกลงกัน ซึ่งทักษะที่สาคัญ
สาหรับคุณประสาน ได้แก่ ทักษะในการบริ หารจัดการโครงการ ทักษะในการทาความเข้าใจองค์กร
ที่หลากหลาย มีวฒั นธรรมองค์กรแตกต่างกัน ทักษะในการทางานกับคนหลากหลายความคิด
หลากหลายวัฒนธรรม ทักษะในการประสานงาน ทักษะในการฟังและทักษะในการทาให้ผเู้ ข้ามา
สื่ อสารรู ้สึกว่าสิ่ งที่ตนหรื อองค์กรของตนสื่ อสารไปได้รับการรับฟัง ทักษะการให้เกียรติผอู้ ื่น ทักษะ
ในการนาเอาข้อคิดเห็นที่แตกต่าง หลายหลายสู่ การปฏิบตั ิ โดยยึดทิศทางหรื อเป้ าหมายใหญ่เป็ นตัว
ตั้ง หรื อกล่าวง่ายๆ ว่ามีความสามาร ถในการนาทฤษฎีหรื อแนวคิดสู่ การปฏิบตั ิ ทักษะและความรู้
เชิงทฤษฎีดา้ นการจัดการความรู้ ควรมีในระดับหนึ่ง ถ้ายังไม่มีก็ตอ้ งขวนขวายเรี ยนรู้โดยเร็ ว
โดยสรุ ป คุณประสาน คือผูท้ ี่ได้รับความไว้วางใจจากภาคีเครื อข่ายจัดการความรู้ ว่า
สามารถบริ การประสานงาน เครื อข่ายได้ สามารถทาให้การเข้ามาร่ วมเครื อข่ายขององค์กรสมาชิก
เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร คุม้ กับการลงทุนลงเวลาเข้ามาร่ วมเครื อข่าย คือดีกว่าดาเนินการ
จัดการความรู ้แยกโดดเดี่ยวอยูอ่ งค์กรเดียว
6. คุณวิทศาสตร์
คุณวิทศาสตร์ (IT Wizard) คือ พ่อมดแม่มดด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่สามารถ
ออกแบบและดาเนินการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมแก่การจัดความรู้ขององค์กร หรื อ
ของเครื อข่าย คุณวิศาสตร์ อาจทางานเป็ นทีม หรื อทางานคนเดียวก็ได้ หากงานนั้นไม่ซบั ซ้อน
ภารกิจของคุณวิศาสตร์ มีดงั ต่อไปนี้
6.1 ออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เห มาะแก่ความต้องการและทักษะใน
การใช้เครื่ องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่ม “คุณกิจ”
6.2 ช่วยเหลือด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ หรื อพัฒนาซอฟท์แวร์ข้ ึนใช้เอง
ให้เหมาะสมแก่งานและขีดความสามารถของ “คุณกิจ”
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6.3 จัดอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่กลุ่ ม “คุ ณกิจ ” และ “คุณ
อานวย”
6.4 ช่วยแก้ปัญหา ในกรณี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหา
6.5 ช่วยฝึ กอบรม หรื อแนะนาเทคนิคการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ “คุณ
ลิขิต” ซึ่งจะต้องมีขีดความสามารถในการดูแล “คลังความรู้ ” (Knowledge Assets Database)
ขององค์กร ให้ทนั สมัย ตามการสร้างความรู้ข้ ึนใหม่ภายในองค์กร
6.6 ดาเนินการปรับปรุ งหรื อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากมีการ
ดาเนินการจัดการความรู ้ไประยะหนึ่ง และเห็นว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการใช้
งานน่าจะแตกต่างจากระบบที่มีอยูใ่ นขณะนั้น
6.7 ในกรณี ที่จาเป็ นต้องใช้ที่ปรึ กษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากภายนอกมาช่วย
ออกแบบระบบ “คุณวิศาสตร์ ” จะทาหน้าที่ประสานงานกับที่ปรึ กษาภายนอก ให้ที่ปรึ กษาภายนอก
ได้เข้าใจความต้องการของฝ่ ายผูใ้ ช้อย่างชัดเจน และ “คุณวิศาสตร์ ” ยังช่วยทาหน้าที่กรรมการตรวจ
รับผลงานของที่ปรึ กษาภายนอกด้วย
โดยสรุ ป “คุณวิศาสตร์ ” เป็ นผูช้ ่วยในระบบการจัดการความรู้มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมไว้ใช้งาน และช่วยให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมต่อการใช้งานอยูเ่ สมอ นอกเหนือจากคนสาคัญ 6 กลุ่มนี้ คนสาคัญที่สุดใน
ระบบการจัดการความรู้ คือ ผูบ้ ริ หารหมายเลข 1 ขององค์กรหรื อของหน่วยงาน ที่จริ งสาคัญกว่าคน
6 กลุ่มนี้เสี ยอีก ระบบการจัดการความรู้ก็เหมือนระบบงานอื่นๆ หากไม่ได้รับความเอาใจใส่ จาก
ผูบ้ ริ หารหมายเลข 1 ก็จะเป็ นระบบที่ขาดชีวติ ขาดวิญญาณ ไม่แข็งแรง
เครื่องมือในการจัดการความรู้
เครื่ องมือในการจัดการความรู้ (Tools) เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะทาให้กระบวนการจัดการ
ความรู ้สมบูรณ์และเป็ นจริ งขึ้นมาได้ การเลือกใช้เครื่ องมือจึงควรเลือกเครื่ องมือที่มีความเหมาะสม
กับผูใ้ ช้ และบริ บทของกิจกรรมให้มากที่สุด เครื่ องมือในการจัดการความรู้มีลกั ษณะค ล้ายหรื อ
ใกล้เคียงกับเครื่ องมือในการฝึ กอบรมและการวิจยั เชิงคุณภาพ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สถานการณ์ที่เหมาะสม
ในการใช้เครื่ องมือนั้นๆ การจัดการความรู้ในองค์กรที่มุ่งเน้นด้านผลผลิตทางด้านการเทียบเคียงกับ
องค์กรอื่นอาจเลือกใช้เครื่ องมือประเภทที่เน้นการเทียบเคียง แต่การจัดการความรู้ในชุมชนหรื อการ
จัดการความรู ้ร่วมกับชาวบ้านมุ่งเน้นที่การพัฒนาคน และกระบวนการเรี ยนรู้ รวมถึงการนาไปสู่
กระบวนการจัดเก็บความรู ้ ดังนั้นเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้จึงอาจมีการนาไปใช้ใน
ลักษณะที่แตกต่างกันออกไป (บดินทร์ วิจารณ์, 2549: 106-109)
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1. การเล่าเรื่ อง (Storytelling) เรื่ องราวที่บอกเล่าทาให้ผฟู้ ังเข้าไปร่ วมอยูใ่ นความคิดมี
ความรู ้สึกเหมือนเป็ นส่ วนหนึ่งของเรื่ องเล่า มีความต้องการที่จะหาคาตอบเพื่อแก้ปัญหาเรื่ องราว
และความคิดต่างๆ ในเรื่ องที่เล่านั้นกลายเป็ นของผูฟ้ ัง ผูฟ้ ังมิใช่เป็ นเพียงผูส้ ั งเกตภายนอกอีกต่อไป
เป้ าหมายที่สาคัญคือให้ผมู้ ีความรู้จากการปฏิบตั ิ เล่าสิ่ งที่ซ่อนอยู่ เล่าถึงความรู้ฝังลึกออกมา ซึ่งการ
เล่าเรื่ องจะมีเป้ าหมายสื บเนื่องมาจากการกาหนดหัวปลา ว่าจะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เรื่ องอะไร จะคุย
อะไรกัน จากนั้นให้กาหนดเป็ นกลุ่มเล็ก ไม่เกินกลุ่มละ 10 คน เพื่อให้มีความรู้สึกใกล้ชิดเป็ นกันเอง
สร้างความรู้สึกอิสระ ง่ายต่อการเล่าเรื่ องอย่างมีพลัง ให้สมาชิกเล่าเรื่ องเกี่ยวกับความสาเร็ จของตน
การเล่าเรื่ องต้องเล่าแบบให้ขอ้ มูลดิบ แบบไม่ผา่ นการตีความ สาหรับให้สมาชิกผลัดกันตีความเพื่อ
ดึงความรู้ฝังลึกหรื อความรู้จากการปฏิบตั ิเพื่อการบรรลุหวั ปลาออกมา และมีผทู้ าหน้าที่จดบันทึก
โดยเตรี ยมไว้ล่วงหน้า และบันทึกตามเรื่ องเล่า รวมทั้งจดชื่อและที่อยูข่ องผูเ้ ล่าไว้ดว้ ย สมาชิกใน
กลุ่มจะช่วยสกัดความรู ้ที่ได้ออกมา อาจจดไว้บนกระดาน กระดาษ Flip Chart เพื่อตกแต่งแก้ไขได้
2. การเสวนา (Dialogue) เป็ นการปรับฐานความคิด โดยการฟังจากผูอ้ ื่นและความ
หลากหลายทางความคิดจึงเกิดขึ้น ทาให้สมาชิกเห็นภาพที่ใกล้เคียงกัน หลังจากนั้นเราจึงจัดประชุม
หรื ออภิปรายเพื่อแก้ปัญหาหรื อหาข้อยุติต่อไปได้โดยง่าย และผลหรื อข้อยุติที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการ
ที่เราเห็นภาพในองค์รวมเป็ นที่ต้ งั
3. การประชุมระดมสมอง (Brainstorming) หมายถึงการประชุมที่เสนอวิธีแก้ปัญหา
หรื อ เสนอความคิดเห็นของสมาชิกให้ได้มากที่สุด วิธีการประชุมแบบนี้ตอ้ งการความคิดเห็นของ
สมาชิกมากที่สุด เมื่อทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแล้ว กลุ่มก็จะมาช่วยกันก ลัน่ กรองความคิดเห็น
ทั้งหมด เพื่อเลือกความคิดเห็นที่ดีเข้าสู่ แนวทางเดียวกัน เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิ (รชพร จันทร์สว่าง,
2546: 12)
4. เวทีชาวบ้าน เป็ นการประชุมรู ปแบบหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการทางานร่ วมกับ
ชุมชน มีกระบวนการดังนี้
4.1 การเตรี ยมการ
4.1.1 การสร้างความตื่นตัวในปัญหาแก่ชุมชน โดยใช้กระบวนการต่างๆ เช่น
การประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารกับผูน้ าชุมชน การประชุมชี้แจง
4.1.2 การทาให้เขาเริ่ มเกิดความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา โดยการพาไปศึกษาดู
งานที่เขามีการแก้ปัญหาลักษณะเดียวกันแล้วประสบความสาเร็ จในชุมชนอื่น
4.1.3 การจัดเตรี ยมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งหมด แล้วนามาวิเคราะห์และ
สื่ อสารให้ชุมชนเข้าใจ สื่ อที่สาคัญได้แก่ รู ปจาลองภูมิประเทศ หรื อโมเดล

64
4.1.4 การเตรี ยมบุคลากรหรื อผูน้ าจากชุมชนเพื่อเป็ นแกนนาการเรี ยนรู้ในเวที
ชาวบ้านให้ผนู ้ าเหล่านี้มีวธิ ี คิดที่ถูกต้องรวมทั้งการมุ่งเน้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ ชุมชนเป็ นหลัก
โดยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การพาไปศึกษาดูงาน หรื อฝึ กอบรม เพื่อให้ได้จานวนผูน้ าที่มาก
พอสมควรเพื่อที่จะนาชุมชนไปสู่ ทิศทางที่ถูกต้อง และไม่เกิดปัญหา
4.2 การจัดเวทีช าวบ้าน การจัดเวทีชาวบ้านมีสาระหรื อองค์ประกอบที่สาคัญที่ จะ
ต้องจัดเตรี ยม เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ คือ
4.2.1 ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ต้องมีความครบถ้วน ถูกต้องและเพียงพอ
ในการสนับสนุนให้เวทีชาวบ้านหรื อเวทีสาธารณะดาเนินไปได้โดยราบรื่ น สามารถบรรลุเป้ าหมาย
ในการเรี ยนรู้ คือสามารถกาหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา เป้ าหมาย และแนวทางวิธีการบรรลุ
เป้ าหมายได้ถูกต้อง
4.2.2 สื่ อ จัดเตรี ยมสื่ อที่เกี่ยวข้องทั้งสื่ อบุคคล สื่ ออื่นๆที่สามารถทาให้ชุมชน
เกิดมโนทัศน์ นาไปสู่ การเข้าใจสิ่ งต่างๆได้ ดีข้ ึนและรวมถึงข้อมูลที่ประมวลแล้วลงในแผนภูมิ
จาลอง (โมเดล) ที่แสดงความสัมพันธ์ของปัญหาได้ชดั เจน
4.2.3 ผูน้ า ที่ได้รับการพัฒนาหรื อเตรี ยมแล้ว รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วยที่มีจานวนพอสมควร สามารถนาชุมชน นาขบวนการเรี ยนรู้ ให้ดาเนิ นไปได้โดย
ราบรื่ น ซึ่งผูน้ าควรจะมีคุณสมบัติที่สาคัญ คือ มีใจเป็ นกลางหรื อเป็ นอิสระ ไม่อยูภ่ ายใต้อานาจใดๆ
ทั้งสิ้ น มีความรู้ความสามารถ เป็ นที่ยอมรับเชื่อถือของชุมชน
4.2.4 ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ ให้ผทู้ ี่
เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในระดับหนึ่ง
4.2.5 เรื่ องหรื อปัญหา ที่จะนาเข้าสู่ ที่ประชุมควรนาประเด็นของปัญหาให้
ชุมชนทราบ เพื่อที่จะได้เตรี ยมตัวในการเข้าร่ วมเวทีชาวบ้านโดยวิธีการประชาสัมพันธ์หรื อการ
ประสานงานทาความเข้าใจในระดับหนึ่ง
4.2.6 วิธีการคิด ที่จะนามาสู่ การแก้ปัญหาในเวที ซึ่งสามารถนาหลักอริ ยสัจ 4
มาเป็ นหลักได้ และมีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
1) กาหนดปัญหาได้ชดั เจนถูกต้อง
2) กาหนดสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องได้ท้ งั หมดชัดเจนและถูกต้อง
3) กาหนดเป้ าหมายหรื อสภาพที่ไม่เป็ นปัญหาได้
4) กาหนดแนวทางและวิธีการที่จะบรรลุถึงเป้ าหมายได้
5. การใช้ที่ปรึ กษาหรื อพี่เลี้ยง (Mentoring Programs) เป็ นวิธีการพัฒนาความสามารถ
ของคน ซึ่ งส่ วนมากจะมุ่งเน้นที่คนที่เข้ามาใหม่ที่จาเป็ นต้องมีการสอนงานอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้
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สามารถปฏิบตั ิงานได้ในเวลาอันสั้น โดยการมอบหมายให้พี่เลี้ยงเป็ นผูแ้ นะนาและสอนวิธีการ
ทางาน
6. ความรู้จากบทเรี ยนและความสาเร็ จ (Lessons Learned and Best Practices
Databases) เป็ นความรู ้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ ทั้งในรู ปแบบของความสาเร็ จ คือทาแล้วเกิดผลดี
และล้มเหลว เป็ นความรู ้ที่เกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดต่างๆ และข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ ที่ดี เก็บไว้ให้
ผูอ้ ื่นได้ศึกษาและเรี ยนรู ้ต่อไป
7. แหล่งผูร้ ู ้ในกลุ่ม (Center of Excellence - CoE) เป็ นการกาหนดแหล่งผูท้ ี่มีความรู้
มากที่สุดในกลุ่ม หรื อจะสามารถติดต่อสอบถามผูร้ ู้ได้ที่ไหน อย่างไร (Expertise Locators) จึงเป็ น
อะไรที่มากกว่าผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
8. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) เป็ นการเชิญสมาชิกกลุ่มอื่นมาแบ่ งปันประสบการณ์
ความรู้ ความเข้าใจให้แก่กลุ่มซึ่ งต้องการความช่วยเหลือ ผูท้ ี่ถูกเชิญมาอาจจะเป็ นคนที่อยูใ่ นชุมชน
เดียวกันหรื อที่อื่นก็ได้ ในกรณี ที่จะลงมือทาเรื่ องหนึ่งเรื่ องใดและไม่สันทัด ขั้นแรกต้องค้นหาว่า
ความรู ้เรื่ องนั้นๆ อยูท่ ี่ใด หรื อบุคคลใด แล้วติดต่อขอเรี ยนรู้จากเขา โดยกาหนดวัตถุประสงค์ที่จะ
เรี ยนรู้ดว้ ย
9. เวทีถาม-ตอบ (Forum) เป็ นอีกหนึ่งเวทีในการที่เราสามารถโยนคาถามเข้าไปเพื่อให้
ผูร้ ู ้ที่อยูร่ ่ วมในเวทีถาม -ตอบ ช่วยกันตอบคาถามหรื อส่ งต่อให้ผเู้ ชี่ยวชาญอื่นช่วยตอบ หากกลุ่มมี
การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิหรื อมีการกาหนด แหล่งผูร้ ู้ในกลุ่มแล้ว คาถามที่เกิดขึ้นสามารถส่ งเข้าไป
ในเวที ซึ่ งอยูใ่ นชุมชนนักปฏิบตั ิ หรื อแหล่งผูร้ ู้ในกลุ่มเพื่อหาคาตอบ
10. การทบทวนหลังการปฏิบตั ิ (After Action Reviews-AAR) คือ การอภิปราย
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ทาไมจึงเกิด จะรักษาจุดแข็งและปรับปรุ ง
จุดอ่อนอย่างไร ส่ งผลให้ทีมและสมาชิกได้เรี ยนรู้จากทั้งความสาเร็ จและความล้มเหลว
ทั้งนี้
สามารถใช้เป็ นเครื่ องสรุ ปบทเรี ยนจากประสบการณ์ โดยจะให้แต่ละคนพูดสั้นๆ คนละ 1-2 นาที
โดยตอบคาถามต่อไปนี้
10.1 เป้ าหมายของการมาร่ วมประชุมครั้งนี้ คืออะไร
10.2 เป้ าหมายส่ วนใดที่บรรลุผลมากเกิดคาด เพราะอะไร
10.3 เป้ าหมายส่ วนใดที่บรรลุผลน้อย หรื อไม่บรรลุผล เพราะเหตุใด
10.4 สิ่ งที่ได้เรี ยนรู้ที่เป็ นประโยชน์สูงสุ ดคืออะไร
10.5 จะกลับไปทาอะไร
10.6 ถ้าจะมีการจัดประชุมเช่นนี้อีก มีขอ้ เสนอแนะให้ปรับปรุ งส่ วนไหนบ้าง โดย
จะให้เป็ นอิสระในการตอบ อาจตอบเพียงบางข้อก็ได้ หรื อจะเพิ่มก็ได้ และให้มีการจดบันทึกไว้

66
11. ชุมชนนักปฏิบตั ิ เป็ นเครื อข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นทางการ เกิดจากความใกล้ชิด
ความพึงพอใจ ความสนใจและพื้นฐานที่ ใกล้เคียงกัน ลักษณะที่ไม่เป็ นทางการจะเอื้อต่อการเรี ยนรู้
และการสร้างความรู ้ใหม่ๆ มากกว่าโครงสร้างที่เป็ นทางการ ชุมชนนักปฏิบตั ิเป็ นรู ปแบบหนึ่งของ
กิจกรรมในส่ วนตัวปลาหรื อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ โดยใช้ชุมชนที่มีอยูเ่ ป็ นเครื่ องมือของการจัดการ
ความรู้เพื่อบรรลุหวั ปลาซึ่งเป็ นเป้ าหมาย ชุมชนนักปฏิบตั ิที่ดีควรเกิดขึ้นอย่างพร้อมใจของสมาชิก
กลุ่มและเกิดความภูมิใจที่จะเห็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก
เกษตรกร
การเกษตรเป็ นอาชีพหลักของประเทศไทย ประชาชนส่ วนใหญ่ของประเทศประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ทาให้การเกษตรมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ใน การพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนา
ประเทศ (สุ มาลี สังข์ศรี และคณะ, 2553: 29)
ความหมายของเกษตรกร
โครงการคลังปัญญาไทย (2553) เกษตรกร หมายถึง ผูท้ ี่ทาการเกษตรทั้งหมดไม่วา่ จะ
เป็ นชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ชาวประมง ป่ าไม้ หรื อเลี้ยงสัตว์ ส่ วนกสิ กร หมายถึงผูท้ ี่ทาการปลูกพืช
เพียงอย่างเดียว ซึ่ งจะไม่รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ การทาประมง และการทาป่ าไม้ เช่น ชาวไร่ ชาวนา
ชาวสวน เป็ นต้น
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 144) เกษตรกร หมายถึง ผูท้ าเกษตรกรรม
แสวง รวยสู งเนิน อ้างถึงใน สุ มาลี สังข์ศรี และคณะ (2553: 32-33) เขียนเกี่ยวกับ
“เกษตรกรเพื่อชีวิ ต” โดยอธิ บายจากประสบการณ์ของตนว่า เป็ นเกษตรกรที่ทาการเกษตรเพื่อการ
เลี้ยงตนเอง เลี้ยงผูอ้ ื่น ดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ ของตนเองและผูอ้ ื่น และได้
จาแนกประเภทของเกษตรกรดังนี้
1. เกษตรกรที่จาใจจาเป็ นไม่มีทางเลือกอื่น เป็ นเกษตรกรที่ไม่ค่อยมีค วามรู้ หรื อมี
ความรู ้แต่เพียงเกษตรด้านเดียว ไม่มีความสามารถด้านอื่น จาเป็ นต้องเป็ นเกษตรกรไปเรื่ อยๆ ทุกข์
ลาบากยากเข็ญอย่างไรก็ตอ้ งเป็ นเกษตรกรตลอดชีวติ ด้วยความจาใจ และจะพยายามไม่ให้ลูกหลาน
ตัวเองรับช่วงเป็ นเกษตรกรต่อจากตนเอง เพราะขาดความรู้ที่จะทาการเกษตรให้ได้ดี
2. เกษตรกรรับจ้าง เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพที่หวังผลตอบแทนในการทาการเกษตรที่ดี มี
ค่าจ้างเป็ นรางวัล ซึ่ งพบได้มากในประเทศที่พฒั นาแล้ว เช่น ประเทศฝรั่งเศส ใครที่เป็ นเกษตรกรจะ
ได้เงิน รับประทานเปล่า ถึง ร้อยละ 40 ของรายได้หลัก หรื อเกษตรกรในประเทศญี่ปุ่นจะได้ถึงร้อย
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ละ 70 ในรู ปแบบต่างๆ ที่รัฐบาลและสังคมสนับสนุนให้เพื่อจ้างให้เขาเป็ นเกษตรกร จะทาเกษตร
หรื อไม่ทาก็ได้ผลตอบแทน เช่น ปลูกข้าวสาลี ก็ได้ผลตอบแทนจากกองทุนข้าวสาลี ไม่ปลูกข้าว
สาลีก็ได้ผลตอบแทนจากกองทุนสิ่ งแวดล้อม หรื อปล่อยทิ้งให้วา่ งเฉย ๆ เพื่ อให้สัตว์แทะเล็มก็ได้
ผลตอบแทนจากกองทุนการเลี้ยงสัตว์ เรี ยกว่ามีแต่ได้กบั ได้ และเกษตรกรเหล่านี้ทาเพื่อหวัง
ผลตอบแทนตลอดชีวติ สาเหตุที่รัฐบาลต้องจ้างคนเหล่านี้ก็เนื่องมาจากเกษตรกร ของเขามีจานวน
น้อยเพียงร้อยละ 3 ของประชากรทั้งประเทศ ถ้าไม่จา้ งไว้ประเทศอาจอดอยากยากจนได้
3. เกษตรกรมืออาชีพ เป็ นเกษตรกรที่ใช้ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร
ด้านต่างๆ อาจ เป็ นผู้มีการศึกษา แต่ก็ยงั ทาเกษตรในรู ปแบบของการประกอบอาชีพ เน้นการสร้าง
รายได้ โดยมองว่าเกษตรกรรมเป็ นอาชีพหนึ่งเหมือนกับอาชีพอื่นๆ ที่ทาเพื่อให้มีรายได้
4. เกษตรกรเพื่อชีวติ เป็ นเกษตรกรที่ทาการเกษตรเพื่อการเลี้ยงตนเอง เลี้ยงผูอ้ ื่น
ดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมเพื่อชีวติ ของตนเองและผูอ้ ื่น เกษตรกรเหล่านี้ อาจจะมีกิจกรรม
ที่ทาให้เกิดรายได้บา้ ง ก็ถือว่าเป็ นเรื่ องภายนอก ไม่ใช่สาระสาคัญของการเป็ น เกษตรกร จึงอาจ
เรี ยกว่า เป็ นเกษตรกรที่แท้จริ ง อันเนื่องมาจากคาว่า เกษตร แปลว่า การใช้ที่ดินเพื่อการเลี้ยงชีพ
ไม่ใช่แปลว่าใช้ที่ดินเพื่อการหาเงินอย่างที่มกั จะเข้าใจกันโดยทัว่ ไป
การจาแนกเกษตรกรเป็ น 4 ประเภทดังกล่าวข้างต้น จึงอาจจะใช้จาแนกทิศทางของการ
พัฒนาว่าเราต้องการพัฒนาเกษตรกรประเภทใด เพื่ออะไร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศที่
ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สุขกับคนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและบุคคลอื่นๆ
ลักษณะของเกษตรกรในปัจจุบัน
ลักษณะของเกษตรกรในปัจจุบนั ซึ่ งสามารถพิจารณาจากลักษณะทางด้านต่างๆ ได้ แก่
การรวมกลุ่ม ค่านิยม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อุปนิสัย นอกจากนี้จะได้กล่าวถึงปัญหา
และสาเหตุของปั ญหาที่เกษตรกรประสบอยูเ่ พื่อที่จะได้เข้าใจเกษตรกรไทยมากขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (บาเพ็ญ เขียวหวาน, 2553: 64-67)
1. การรวมกลุ่มของเกษตรกรไทย สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (2543) ระบุวา่ ในประเทศไทยมีหมู่บา้ นที่ไม่มีการรวมกลุ่มทางการเกษตรหรื อไม่มี
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเลย ร้อยละ 9 ของหมู่บา้ นทั้งหมด เมื่อพิจารณาการรวมกลุ่มของคนไทย
พบว่ามีการรวมตัวเป็ นองค์กรชุมชนรวม 48,245 องค์กร ทั้งในลักษณะของกลุ่มอาชีพ กลุ่มการเงิน
ชุมชน กลุ่มทางสังคม วัฒนธรรมและกลุ่มด้านสิ่ งแวดล้อม แม้วา่ การรวมกลุ่มของเกษตรกรจะมีอยู่
ถึงร้อยละ 91 ของหมู่บา้ นทั้งหมด แต่มีขอ้ ควรพิจารณาถึงพัฒนาการความเข้มแข็งของกลุ่มเหล่านี้
ว่ามีการดาเนินงานต่อเนื่องและมีความเข้มแข็งเพียงใดต่อไป
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2. ค่านิยม ค่านิยมที่สาคัญและเด่นชัดของเกษตรกรไทยนั้น สรุ ปไว้ดงั นี้
2.1 ความมัง่ คัง่ ในสังคมไทยในปัจจุบนั ได้ย้าเรื่ องเงิน เรื่ องวัตถุมากกว่าเรื่ องอื่นๆ
เมื่อคนไทยนิยมความร่ ารวย มัง่ คัง่ ก็ตอ้ งพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้ในสิ่ งนี้ สิ่ งที่แสด งว่าใครจะ
ร่ ารวยมัง่ คัง่ ในสังคมไทย ได้แก่ ทองรู ปพรรณ เครื่ องเพชร บ้านสวย รถยนต์หรื อเครื่ องยนต์ ที่
อานวยความสะดวกในชนบท ได้แก่ เครื่ องปั่ นไฟ เรื อยนต์ติดท้าย จักรยานยนต์ เป็ นต้น คนที่มีเงิน
ทองและมีความมัน่ คงในสังคมไทยเปรี ยบเสมือนผูท้ ี่มีญาติมาก ใครๆ ก็อยากเป็ นพี่เป็ นน้อง ค่านิยม
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ถูกอบรมสั่งสอนและถูกถ่ายทอดมาโดยตลอด ลูกหลานไทยที่ถูกพ่อแม่เคี่ยวเข็ญให้
เรี ยนหนังสื อเก่งๆ หรื อเรี ยนสู งๆ ก็มกั จะถูกสอนพร้อมๆ กันไปด้วยว่าเพื่อจะหาเงินได้มากๆ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการมีเงินหรื อมีความมัง่ คัง่ นี้ ทาให้คนไทยต้องคอยประพฤติตนเหมือนกับ
ว่ามีเงินอยูแ่ ล้วตลอดเวลาอีกด้วย ก่อให้เกิดนิสัยที่ไม่ยอมให้ใครมาดูถูกตนว่าไร้เงิน และต้องคอย
รักษาหน้าให้ใหญ่อยูเ่ สมอ ผลของการที่ตอ้ งรักษาหน้ายังทาให้คนไทยชอบทาอะไรเกินฐานะตนอยู่
เสมอ แม้วา่ จะเป็ นการทาบุญก็ตาม ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของค่านิยมในเรื่ องความมัง่ คัง่ เป็ นสาคัญ
2.2 อานาจ คนไทยนั้นยกย่องอานาจและนิยมที่จะได้เป็ นเจ้าของอานาจ ไม่วา่ จะ
เป็ นอานาจเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ผูท้ ี่มีอานาจในสังคมไทย ได้แก่ ข้าราชการทั้งพลเรื อน ทหารและ
ตารวจ โดยเฉพาะข้าราชการฝ่ ายปกครอง นอกจากนั้นแล้ว ผูม้ ีอานาจในสังคมไทย ได้แก่ ผูท้ ี่มีเงิน
อีกด้วย คนไทยจึงนิยมที่จะให้ลูกหลานรับราชการเพื่อจะได้มีอานาจและมีเงินไปถึงบริ วารและ
ตาแหน่ง และยังมีนิสัยชอบทาตนให้ใกล้ชิดกับผูม้ ีอานาจ
2.3 การเคารพผูอ้ าวุโส ผูอ้ าวุโสหมายถึง ผูท้ ี่มีประสบการณ์มานาน เป็ นผูร้ อบรู้
และจะหมายถึงผูท้ ี่มีอายุมากกว่า รวมไปถึงผูท้ ี่มีตาแหน่งสู งกว่า ตัวอย่างของผูอ้ าวุโสได้แก่ บิดา
มารดา ครู อาจารย์ ญาติ ผูใ้ หญ่ เจ้านาย คนไทยในอดีตยกย่องให้ผอู้ าวุโสเป็ นผูท้ าหน้าที่ตดั สิ นใจ
ในเกือบทุกกรณี ทั้งนี้โดยให้เหตุผลว่าการตัดสิ นใจของผูอ้ าวุโสจะถูกต้องก
ว่า ดีกว่า เพราะมี
ประสบการณ์มากกว่า พฤติกรรมที่แสดงออกมาจนกลายเป็ นนิสัยส่ วนรวม คือ ยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูใ้ หญ่ หากจะมีการโต้แย้งบ้างก็จะเป็ นการโต้แย้งอย่างนบนอบ หรื อถ้าเรื่ องใดเห็นว่า
ยอมได้ก็ยอมเสี ยเพื่อป้ องกันมิให้เกิดสภาพความขุ่นใจ
2.4 ความเป็ นผู้ รู้ คนไทยนิยมยกย่องผูม้ ีวชิ าติดตัว ไม่วา่ จะเป็ นวิชาชนิดใด แขนง
ใดก็ตาม ถ้าหากมีมากก็จะถูกขนานนามว่าเป็ นผูร้ ู้ เป็ นอาจารย์ ผูร้ ู้จะถูกเคารพยกย่อง คนไทยจึง
ขวนขวายที่จะกลายเป็ นผูร้ ู ้ หากตนเป็ นไม่ได้ก็ส่งั สอนอบรมขอร้องให้ผใู้ กล้ชิด เช่น ลูกหลานเป็ น
ผูร้ ู้ให้ได้ หนทางเดียวที่จะเป็ นผูร้ ู้ได้คือ การเรี ยนสู งๆ สู งกว่าคนอื่น
2.5 การให้ความสาคัญในแง่บุคคล คนไทยโดยทัว่ ไปนิยมให้ความสาคัญต่อตัว
บุคคลเป็ นอันมาก จึงต้องมีการเลือกว่าใครเป็ นใคร ควรจะคบด้วยหรื อไม่ เมื่อคบแล้วต้องปฏิบตั ิตน
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อย่างไรต่อบุคคลนั้นๆ คนไทยจึงแยกไ ด้วา่ เจ้านายคือผูม้ ีอานาจ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ คือผูท้ ี่ควรแก่
การเคารพ ยกย่องและต้องทดแทนบุญคุณอย่างสู ง ส่ วนเพื่อนคือผูท้ ี่เรี ยนมาด้วยกัน เป็ นพวก
เดียวกัน เมื่อคนไทยเห็นความสาคัญของแต่ละบุคคล ในแต่ละแง่แล้วก็เกิดนิสัยที่เป็ นคนรักพวกรัก
พ้อง รักพี่รักน้อง รักเพื่อนฝูง เจ้านายเห็นความสาคัญของลูกน้อง และคอยปกป้ องคุม้ กันให้ ลูกน้อง
ก็เลือกที่จะรักเจ้านาย และมีความจงรักภักดีอย่างเหนียวแน่น สิ่ งที่เห็นว่าดีก็คือการมีความรัก ความ
เชื่อฟังระหว่างพวกเดียวกัน คนไทยจึงติดแน่นกับเรื่ องพวกพ้อง พวกเขา พวกเรา หากเป็ นพวก
เดียวกันก็ตอ้ งเกรงใจกัน ไม่ขดั ใจกัน ยึดตัวบุคคลเป็ นหลักในการตัดสิ นใจกระทาการใดๆ ก็ตาม
จนบางครั้งทาให้ขาดน้ าใจรับผิดชอบต่อส่ วนรวมของสังคม
2.6 ความสนุกสนานร่ าเริ ง ค่านิยมในเรื่ องการรักความสนุกสนานนี้ สื บ
เนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ คือ สังคมไทยในอดีตเป็ นสังค มที่อุดมสมบูรณ์ คนไทยไม่เคยเผชิญ
ความอดอยาก เพราะในน้ ามีปลาในนามีขา้ ว ภาวะเศรษฐกิจไร่ นาในอดีตต้องอาศัยความร่ วมมือกัน
มาก เช่น มีการลงแขก จึงมีการเลี้ยงดูกนั ได้อย่างสนุกสนานและฟุ่ มเฟื อยได้เพราะมีปัจจัยเพียงพอ
นอกจากนี้ สังคมไทยในอดีตนั้นระบบการเมืองการปกครองข องไทยเป็ นเรื่ องของเจ้านายหรื อผูม้ ี
อานาจเท่านั้น ราษฎรธรรมดาสามัญทัว่ ไปไม่มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่ตอ้ งยุง่
เกี่ยวกับการเมือ ง ประกอบกับข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ คนไทยจึงหาทางออกด้วยความสนุกสนานรื่ น
เริ งมาจนติดเป็ นนิสัยทางสังคม ปั จจุบนั การใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยเพื่อความสนุกสนานของคนไทยก็ยงั มี
อยูม่ าก ผลของการรักความสนุกสนานของคนอีกประการหนึ่ง คือ ทาให้คนไทยมีนิสัยขี้เล่น ทางาน
เป็ นเล่น ทาเล่นเป็ นงาน ทางานเพื่อสนุกๆ ไม่ให้ความสาคัญแก่งานมากเท่าที่ควร จนบางครั้งทาให้
ขาดความตั้งใจและจริ งจังต่อการปฏิบตั ิงาน
2.7 ความวางเฉย ความใจเย็นและความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ เนื่องมาจากคนไทยยึดหลัก
ว่าพอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่ ให้รู้จกั มักน้อย และในขณะเดียวกันก็ให้รู้จกั ระงับโทสะ ข่มความโกรธ ไม่
แสดงอารมณ์กราดเกรี้ ยว รุ นแรง ให้เป็ นผูท้ ี่มีความสุ ขมุ รอบคอบใจเย็น คนไทยจึงยกย่องผูท้ ี่มี
คุ ณลักษณะเช่นนี้วา่ เป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพน่านับถือ นิสัยสังคมของคนไทยจึงเหมือนกับเป็ นคนขาด
ความกระตือรื อร้น ขาดความทะเยอทะยาน ความใจเย็นของคนไทยนั้นทาให้กลายเป็ นคนที่พร้อม
จะอภัยให้เสมอ ไม่วา่ กับมิตรหรื อศัตรู การแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับความใจเย็นของคนไทยอีกอย่าง
หนึ่ งคือ เรื่ องของการไม่เป็ นไรต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่ องของเวลา ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
ของคนไทยแสดงออกมาในรู ปของการให้ ทั้งสิ่ งของและความใส่ ใจในธุระของผูอ้ ื่น ผูท้ ี่ได้รับของ
จากผูอ้ ื่นจะต้องหาทางตอบแทนในเวลาอันสมควร มิฉะนั้นจะถูกมองว่าเป็ นคนเห็นแก่ไ ด้ คนไทยมี
ความห่วงใยในเรื่ องส่ วนตัวของคนอื่น ๆ อย่างมาก เพราะมีนิสัยชอบอนาทร จึงกลายเป็ นการสร้าง
นิสัยสอดรู ้สอดเห็นให้กบั คนไทยโดยไม่รู้ตวั
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2.8 ความเชื่อถือในเรื่ องบุญบาป กฎแห่งกรรมและทางสายกลาง คนไทยเห็นว่าคน
ดีโดยทัว่ ไปจะต้องเป็ นผูเ้ ชื่อในกฎแห่งกรรม เ ชื่อเรื่ องบุญบาปและเป็ นผูท้ ี่เดินสายกลาง ไม่เข้มงวด
จนเกินไป ผลของค่านิยมในเรื่ องนี้ทาให้วถิ ีชีวติ ของค นไทยเป็ นไปอย่างเรื่ อย ๆ อะไรจะเกิดก็เกิด
เพราะจาเป็ นจะต้องเกิดขึ้น เรื่ องบุญบาปทาให้กลายเป็ นคนชอบทาบุญเพื่อตัวเองจะได้สบายในชาติ
นี้และชาติหน้า เพราะคิดว่าผลบุ ญจะตามสนองตามกฎแห่งกรรม ทางสายกลางที่พุทธศาสนา
กล่าวถึงคนไทยก็นามาใช้ในการตัดสิ นใจ โดยเข้าใจว่าการทาอะไรสายกลางคือทาอะไรพอดี ไม่
กระทบกระเทือนใคร จนทาให้เกิดความลังเลไม่รู้วา่ จะไปทางไหนแน่ บางครั้งก็อยูเ่ ฉยๆ เสี ย
2.9 การคานึงถึงรู ปแบบมากกว่าเป้ าหมาย โดยเห็นความสาคัญของรู ปแบบพิธีการ
จึงมักยึดมัน่ ไปตามแนวทางประเพณี ที่ปฏิบตั ิ มากกว่าการคิดปรับปรุ งวิธีการเพื่อบรรลุเป้ าหมาย จน
บางครั้งไม่ได้นึกถึงเป้ าหมายที่แท้จริ งหรื อทาให้เป้ าหมายที่แท้จริ งบิดเบือนไปได้ในที่สุด ดังจะเห็น
ได้วา่ คนไทยเมื่อมีพิธีการใดก็จะมีการเตรี ยมการและทาอย่างจริ งจังใหญ่โต
2.10 ความสบายกายและใจ จากประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เป็ นนักต่อสู้เพราะรัก
ในความเป็ นไทย ทาให้เป็ นที่มาของอิสรเสรี ในเกือบทุก ๆ เรื่ องของคนไทย ไม่ชอบให้ใครมาขัดใจ
และไม่ชอบขัดใจคนอื่น จะทาอะไรก็ไม่อยากขัดใจตนเอง จนบางครั้งก็อ าจจะไม่ทาอะไรเลย ทั้งนี้
เพื่อความสบายใจและกายเป็ นส่ วนใหญ่ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สังคมตั้งขึ้นมาจึงถูกหลีกเลี่ยงหลบหลีก
อยูเ่ สมอ เลยดูเหมือนว่าคนไทยจะไม่ค่อยมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกฎเกณฑ์หรื อความเป็ นไปของ
สังคมเท่าที่ควร เพราะทุกคนมุ่งแต่ในเรื่ องความสะดวกสบายของต นเองและของคนที่อยูใ่ กล้ชิด
ตนเองก่อนเสมอ
3. วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มีการ
ปฏิบตั ิกนั อยูใ่ นปั จจุบนั นี้ เป็ นเครื่ องแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติ และความเจริ ญรุ่ งเรื องที่มี
มาแต่ในอดีต ซึ่ งวัฒนธรรมเหล่านี้เกษตรกรยังคงยึดถือปฏิบตั ิกนั มาอย่างสม่าเสมอ ดังนี้
3.1 เอกลักษณ์ของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมที่สาคัญมีดงั นี้
3.1.1 วัฒนธรรมไทยมักจะเกี่ยวข้องกับการทาบุญและประกอบการกุศล
เนื่องจากชาวชนบทมีความเชื่อและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างสู ง ทาให้มีความเชื่อ
ในเรื่ องกฎแห่งกรรม นิยมทาบุญและประกอบการกุศลอยูเ่ สมอ การทาบุญ เช่น การทาบุญในวัน
สาคัญทางศาสนา การทาบุญเกี่ยวกับครอบครัว และการประกอบการกุศล เช่น การบริ จาค การ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เป็ นต้น
3.1.2 วัฒนธรรมไทยแสดงออกในรู ปงานพิธี การดาเนินชีวติ ตามวัฒนธรรม
โดยทัว่ ไปของคนไทยนั้น มักจะแสดงออกในรู ปของงานพิธีอยูเ่ สมอ ดังจะเห็นได้วา่ ชาวบ้านนิยม
จัดงานพิธีหรื อพิธีเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย นอกจากนี้งานพิธีมกั เป็ นพิธีกรรมที่
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แสดงออกให้เห็นถึงความมีหน้ามีตา หรื อเพื่อแสดงสถานภาพทางสังคมของเจ้าภาพให้เป็ นที่
ยอมรั บของสังคม นอกจากนี้ วัฒนธรรมไทยยังมักจะมีเรื่ องของพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย
ทั้งนี้เพื่อสร้างความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ให้กบั เรื่ องที่ทาเท่านั้น
3.1.3 วัฒนธรรมมักจะให้ความสนุกสนาน คนไทยมีค่านิยมในเรื่ องความ
สนุกสนาน ดังนั้นในการปฏิบตั ิตามวั ฒนธรรมต่างๆ ของไทยจึงมักมีพ้นื ฐานบนความสนุกสนาน
โดยมีความรื่ นเริ ง มีการละเล่น การพนัน มหรสพปนอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ นงานวันคล้ายวันเกิด งาน
ศพ งานบวช ขึ้นบ้านใหม่ เป็ นต้น
3.2 ประเพณี ซึ่ งประกอบด้วยประเพณี ในสังคมและประเพณี ของท้องถิ่นไทย ดังนี้
3.2.1 ประเพณี ในสังคม แบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) ประเพณี เกี่ยวกับ
ส่ วนรวม เป็ นประเพณี ที่คนไทยได้ปฏิบตั ิร่วมกันสื บเนื่องมาเป็ นเวลานาน เช่น วันขึ้นปี ใหม่ วัน
สงกรานต์ วันเข้าพรรษาและวันลอยกระทง เป็ นต้น และเนื่องจากสังคมไทยเป็ นสังคมการเกษตร
จึงได้เกิดประเพณี ไทยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหลายประการ เช่น ประเพณี ขอฝน ประเพณี ลงแขก
การละเล่นเต้นการาเคียว พิธีสู่ขวัญควาย เป็ นต้น 2) ประเพณี เกี่ยวกับครอบครัว ซึ่ งบางทีเรี ยกว่า
ประเพณี เกี่ยวกับชีวติ คือ จะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวเป็ นส่ วนใหญ่ โดยจะมีวงจร
ตั้งแต่เรื่ องการเกิดไปจนถึงการตาย เช่น การทาขวัญเดือน การอุปสมบท การแต่งงาน งานศพ ขึ้น
บ้านใหม่ เป็ นต้น 3) ประเพณี เกี่ยวกับรัฐพิธีหรื อพระราชพิธี เป็ นประเพณี ที่ทางราชการกาหนดให้
เป็ นรัฐพิธีหรื อราชพิธีตามลักษณะของประเพณี น้ นั เช่น รัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกน าขวัญ
พระราชพิธีฉตั รมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา รัฐพิธีวนั ที่ระลึกมหาจักรี รัฐพิธีฉลองวัน
พระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็ นต้น
3.2.2 ประเพณี ทอ้ งถิ่นไทย ซึ่ งหมายถึงประเพณี ของชาวไทยในท้องถิ่นภาค
ต่างๆ ของประเทศ ต่างก็มีเอกลักษณ์และการปฏิบตั ิดา้ นประเพณี อ ั นเป็ นที่นิยมในท้องถิ่นของตน
ซึ่งสามารถแยกออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้ 1) ประเพณี เกี่ยวกับอาชีพ หมายถึง อาชีพคนใน
ท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะ และทากันเป็ นประเพณี สืบต่อกันมา เช่น ภาคเหนือทาร่ ม เครื่ องเขิน
แกะสลักไม้สัก ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือปลูกพืชไร่ ทอผ้าไหม ภาคกลางทานา จักสาน และภาคใต้
ทาสวนยาง ผลิตภัณฑ์จากปลา เป็ นต้น 2) ประเพณี เกี่ยวกับการแต่งกายของคนในบางท้องถิ่น ซึ่ งมี
ลักษณะแตกต่างจากการแต่งกายของคนในท้องถิ่นอื่นๆ เช่น การแต่งกายของหญิงชาวเรณูนครใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ การต่างกายของชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ การแต่งกา ยของชาวมุสลิม
ภาคใต้ เป็ นต้น 3) ประเพณี การละเล่นในงานวันนักขัตฤกษ์ เช่น การเล่นหนังตะลุงในภาคใต้ การ
เล่นสาดน้ าในวันสงกรานต์ของภาคเหนือ 4) ประเพณี การบริ โภคอาหาร เช่น ภาคกลางและภาคใต้
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ประชาชนชอบรับประทานข้าวเจ้า
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนชอบ
รับประทานข้าวเหนียว
4. อุปนิสัยโดยทัว่ ไปของเกษตรกร เนื่องจากอุปนิสัยเป็ นมโนธรรมซึ่ งไม่แสดงให้เห็น
เด่นชัดเป็ นลักษณะท่าทาง การที่จะรู้จกั อุปนิสัยของบุคคลในแต่ละสังคมนั้น จึงจาเป็ นต้องใช้เวลา
ในการศึกษาและเรี ยนรู ้พอสมควร คนไทยในชนบทมีความคาดหวังในชีวติ อย่างง่า ยๆ มีความ
เป็ นอยู่ แบบพอมีพอกิน มักน้อย ความปรารถนาในชีวติ คือ ความสุ ขในครอบครัวและการทางาน
เพื่อการมีเงินและมีอาหารเลี้ยงชีวติ โดยคิดถึงความอยูร่ อดของตนเองและครอบครัวเป็ นสิ่ งแรก
ตัวอย่างอุปนิสัยทัว่ ไปของชาวชนบท เช่น การรักความอิสระ การรักความสงบ ความซื่อตรงแ ละมี
ความจริ งใจต่อกัน ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสุ ภาพเรี ยบร้อย ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
ต่อเพื่อนบ้าน ยิม้ แย้มแจ่มใสอยูเ่ สมอ มีความเกรงใจผูอ้ ื่น ให้เกียรติต่อชนชั้นสู งกว่า มีความ
อะลุม้ อะล่วย ประนีประนอม ผ่อนสั้นผ่อนยาว รู้จกั ประสานประโยชน์ รักถิ่นที่ อยู่ พยายามรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ื่น ใจบุญสุ นทาน นับถือพระ ชอบเอาอย่างแต่ไม่ค่อยจะรับซึ่ งกันและกัน
ไม่ยดึ ถือกฎเกณฑ์ หย่อนระเบียบวินยั ขาดความมานะอดทน ขาดความสามารถในการทางานเป็ น
กลุ่ม ไม่ชอบทาการค้าและธุ รกิจ ขาดความมัน่ ใจในตนเอง เคารพและเชื้อฟังผูม้ ีอานาจหรื อผูน้ ามาก
เกินไป อ่อนแอเมื่อขาดผูน้ า ไม่รู้สึกยินดียนิ ร้าย ใครจะทาอะไรก็แล้วแต่เขา ชอบเสี่ ยงโชคเล่นการ
พนัน ชอบสนุกทุกโอกาส ชอบทาบุญจนดูเป็ นฟุ่ มเฟื อย
ชอบผลั ดวันประกันพรุ่ ง อยูแ่ บบ
พอมีพอกิน มักน้อย ถ้ามีกินแล้วไม่ดิ้นรน เชื่อเรื่ องโชคลางและไสยศาสตร์มากเกินไป นอกจากนี้ยงั
มีความเคร่ งครัดต่อระเบียบประเพณี มีความยับยั้งชัง่ ใจอย่างมากที่จะรับนวัตกรรมที่เข้ามา ทั้งนี้ดว้ ย
เหตุผลทางเศรษฐกิจและการศึกษาเป็ นสาคัญ
อุปนิสัยของชาวชนบทดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้เป็ นตัวอย่างที่ดีและไม่ดี เป็ นทั้ง
โอกาสและอุปสรรคในการ ส่ งเสริ มการเกษตร ซึ่ งอุปนิสัยที่ดีของชาวชนบทที่สาคัญ คือ ความ
บริ สุทธิ์ ใจที่มีต่อกัน ความโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่มีการเสแสร้งหลอกลวงซึ่ งกันและ
กัน และพยายามจะประสานประโยชน์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งดีและเอื้ออานวยต่อการมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ผูอ้ ื่น แต่อย่างไรก็ดียงั มีอุปนิสัยของชาวชนบทที่ไม่ดี ไม่เหมาะสม ควรจะทาการแก้ไขอย่างยิง่ ก็คือ
การขาดความสามารถในการทางานเป็ นกลุ่มหรื อหมู่คณะ การขาดระเบียบวินยั ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม การขาดความมานะอดทนในการทางาน ความอ่อนแอเมื่อขาดผูน้ า จนไม่
สามารถตัดสิ นใจทาอะไรได้ด้ วยตนเอง ความลุ่มหลงเรื่ องไสยศาสตร์หรื อความเชื่อถือเก่าๆ มาก
เกินไป เป็ นผลให้ต่อต้านของใหม่ๆ หรื อความคิดใหม่ๆ การขาดความสามารถในการค้าธุรกิจ ทา
ให้ตอ้ งประสบปั ญหาการตลาดและการถูกเอารัดเอาเปรี ยบอยูเ่ สมอ
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ปัจจัยบางประการทีม่ ีผลต่ อเกษตรกร
เกษตรกรในอนาคตจะต้องปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคของการแข่งขัน การสื่ อสารและโลกที่ไร้พรมแดน หรื อ
ยุคโลกาภิวตั น์ที่ทาให้ชุมชนโลกใกล้ชิดกันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงไม่วา่ จากมุมใดของประเทศ
หรื อของโลกต่างมีผลกระทบต่อเกษตรกร ทั้งความ เร็ ว ความแรงและความกว้าง อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เกษตรกรจะต้องปรับตัวเองและพร้อมที่จะรุ กและรับกับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นดังนี้ (บาเพ็ญ เขียวหวาน, 2553: 69-70)
1. กระแสโลกาภิวตั น์ ผลกระทบจากการะแสโลกาภิวตั น์มีต่อการเกษตรไทยหลาย
ประการ เช่น การแข่งขันทางการค้าสิ นค้าเกษตรจะทวีความรุ นแรงขึ้น เพราะประเทศต่างๆ จะเข้าสู่
ระบบการค้าเสรี ตามข้อตกลงทางการค้า ทาให้สินค้าการเกษตรไทยหลายชนิดได้รับผลกระทบจาก
การนาเข้าจากต่างประเทศ และจากการแข่งขันดังกล่าวเกษตรกรต้องแข่งขันในด้านการลดต้นทุน
การผลิต เพื่อให้สิน ค้ามีตน้ ทุนการผลิตต่า จะได้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู งในตลาดได้
นอกจากนี้จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีขอ้ มูลสารสนเทศ ทาให้ประเทศใดที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้เร็ วและใช้ประโยชน์ได้มากจากข้อมูลสารสนเทศก็จะเป็ นประเทศที่ได้เปรี ยบ ด้านแรงงาน
ต่างประเทศที่มีค่าแรงงานถูกจะเป็ นประเทศคู่แข่งขันทางการค้าที่สาคัญของไทย
2. กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและสิ ทธิชุมชน กระแสการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนเสรี ภาพ สิ ทธิของประชาชน
และข้อผูกพันขององค์การการค้าโลกหรื อข้อตกลงต่างๆ กับต่างป ระเทศ จะเป็ นปัจจัยอีกประการ
หนึ่งที่ทาให้เกษตรกรไทยต้องปรับตัวให้สอดรับกับกระแสดังกล่าว เพราะประเด็นเหล่านี้จะ
นาไปสู่ มาตรการการกีดกันทางการค้ากับต่างประเทศได้
3. การขาดแคลนแรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตร ในภาคการเกษตรของ
ประเทศ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ จะมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต ทั้งแรงงานที่มีคุณภาพและ
ไม่มีคุณภาพ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรมและเมืองที่มีผลตอบแทน
สู งกว่า จะเป็ นปั จจัยให้เกษตรกรต้องพัฒนาการจัดการในการผลิตของตนเองด้วย
4. เนื้อที่ถือครอบทางการเกษตรของประเทศมีแนวโน้ม ลดลง และราคาที่ดินสู งขึ้น
ประกอบกับการนาที่ดินทางการเกษตรไปใช้ในภาคการผลิตอย่างอื่นที่ให้ผลตอบแทนสู งกว่า เช่น
เป็ นที่อยูอ่ าศัย อุตสาหกรรม พานิชยกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทาให้เกษตรกรขาดแคลน
ที่ดินทากิน การใช้พ้ืนที่ทางการเกษตรจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ มากที่สุด ในสถานการณ์ที่ที่ดิน
ถือครองทาการเกษตรลดลง
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5. การปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศ ปัจจัยอีกประการหนึ่งคือการปรับเปลี่ยน
ทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวม ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กบั ฐานรากของประเทศ คือ เกษตรกร
และการมุ่งการพัฒนาที่มีคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา การกระจายอานาจและการส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของเกษตรกรในการพัฒนา จะเป็ นปัจจัยอีกประการหนึ่งในการผลักดันและเร่ งให้
เกษตรกรต้องปรับตัวให้สอดรับกับทิศทางดังกล่าว
6. การขาดแคลนและการแย่งชิงทรัพยากร จากทรัพยากรในการผลิตของประเทศที่จะ
มีผตู ้ อ้ งการใช้มากขึ้น ทั้ งทรัพยากรน้ า ที่ดิน ป่ าไม้ ทรัพยากรในทะเลและทั้งทรัพยากรอื่นๆ จะทา
ให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรจากผูท้ ี่ได้เปรี ยบกว่า หากเกษตรกรไม่สามารถต่อสู้ต้ งั รับกับ
สถานการณ์ดงั กล่าวได้ ทาให้เกษตรกรเป็ นผูท้ ี่สูญเสี ยโอกาสในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรดังกล่าว
นั้นไปในที่สุด
ลักษณะของเกษตรกรทีพ่ งึ ประสงค์
ลักษณะของเกษตรกรที่พึงประสงค์จะต้องสามารถตั้งรับและรุ กต่อปัจจัยที่จะเข้ามา
กระทบและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกชุมชน ซึ่ งก่อนที่จะกล่าวถึงลักษณะ
ของเกษตรกรไทยที่พึงประสงค์น้ นั จะได้กล่าวถึงลักษณะพื้นฐานของคนไทยที่มีคุณ ภาพโดยทัว่ ไป
ซึ่งรวมถึงเกษตรกรไทยด้วย ลักษณะพื้นฐานนี้เปรี ยบเสมือนลักษณะหรื อคุณสมบัติที่เป็ นบันไดขั้น
พื้นฐานเพื่อมุ่งไปสู่ ลกั ษณะที่พึงประสงค์อื่นๆ ต่อไปนั้น ควรมีลกั ษณะดังนี้ (บาเพ็ญ เขียวหวาน ,
2553: 70-71)
1. มีความรับผิดชอบ (Responsibility) ผูท้ ี่มี ความรับผิดชอบ หมายถึง ผูท้ ี่มีความ
ผูกพันต่อหน้าที่ของตน พยายามปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีเหตุผล และมีท้ งั ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
อย่างดีที่สุด องค์ประกอบที่จะก่อให้ผนู้ ้ นั มีความรับผิดชอบสู ง ได้แก่ 1) ความขยันหมัน่ เพียร ผูม้ ี
ความรับผิดชอบจะมีความขยันหมัน่ เพียรอยู่ ในระดับหนึ่ง ซึ่ งเพียงพอที่จะทางานสาเร็ จลุล่วงไป
ด้วยดี นอกจากนั้นจะต้องมีความพยายามที่จะปรับปรุ งงานให้ดียง่ิ ขึ้นกว่าเดิม 2) ความละเอียด
รอบคอบ ในการปฏิบตั ิงานจะต้องมีความระมัดระวัง ละเอียด ไม่เผอเรอและคิดหน้าคิดหลังอย่าง
พอควร 3) ความสามารถและความรอบรู้ ผู้มีความรับผิดชอบได้น้ นั จะต้องมีพ้นื ความรู้พอควรและ
หมัน่ ฝึ กฝนภายหลังจากที่ได้ปฏิบตั ิงานมาเป็ นเวลานานพอสมควร 4) ความเอาใจใส่ และความ
จริ งจัง จะต้องเป็ นผูม้ ีความเอาใจใส่ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความตั้งใจให้งานสาเร็ จลุล่วงไป
อย่างดี มีความจริ งจังและจดจ่อต่องานพอควร 5) ความฝักใฝ่ แสวงหาความรู้เพิม่ เติมอยูเ่ สมอ คนที่มี
ความรับผิดชอบนั้น นอกจากปฏิบตั ิงานให้ได้ดีที่สุดแล้ว ยังต้องพยายามปรับปรุ งงานของตนให้ดี
ยิง่ ขึ้นไปอีก เพื่อประโยชน์ของงานและการขยายขอบเขตของงาน
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2. มีความเสมอต้นเสมอปลาย (Uniformity) ผูม้ ีความสม่าเสมอ คือ ผูท้ ี่ดาเนินการทุก
อย่างถูกต้องตามกาหนดหรื อมีมาตรฐานในการกระทา ผูท้ ี่มีลกั ษณะของความสม่าเสมอจะต้องมี
ความรู ้พ้ืนฐานในเรื่ องที่จะต้องกระทาอย่างเพียงพอ และต้องมีการวางแผนสนับสนุนการกระทา
นั้นๆ อย่างเป็ นล่าเป็ นสัน โดยไม่ตอ้ งอ้างอิงว่าที่ได้ไม่สม่าเสมอเป็ นเพราะสาเหตุอื่น นอกจากนั้นยัง
จะต้องเอาใจใส่ ฝึกฝนให้ทาได้ดีและถูกต้องมากกว่าเดิมอีกด้วย
3. มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง (Self-confidence) คุณสมบัติพ้นื ฐานข้อนี้เป็ นผลสื บ
เนื่องมาจากการที่บุคคลมีความรู ้พ้ืนฐานอย่างเพียงพอและมีความมัน่ ใจ มีแบบมีแผน ไม่ประหม่า
เมื่อเป็ นเช่นนั้นแล้วก็ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเองอย่างมาก ไม่ละเลยที่จะกระทาการอันใดที่เห็น
ว่าดีและถูกต้อง แม้วา่ คนอื่นๆ จะเห็นว่าไม่คู่ควรที่จะทา ถ้าหากสังคมใดมีประชากรที่ไร้คุณสมบัติ
ในข้อนี้แล้ว แม้จะมีคุณสมบัติขอ้ อื่นๆ ก็จะทาให้การพัฒนาประเทศเป็ นไปได้ยากกว่าที่คาดมากนัก
4. มีความพยายามพึ่งตนเอง (Self-reliance) คุณสมบัติข้ นั พื้นฐานข้อนี้ทาให้บุคคลเป็ น
ผูท้ ี่ไม่ค่อยแบมือรับความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นแต่เพียงฝ่ ายเดียว แต่จะต้องเป็ นผูท้ ี่คิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเองมากที่สุด หากเมื่อพ้นวิสัยความสามารถหรื อพยายามจนสุ ดความสามาร ถแล้วยังไม่ได้ผลดี
ขึ้น จึงขอความช่วยเหลือจากผูท้ ี่รู้หรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์มากกว่า คนที่พยายามพึ่งตนเองอยูเ่ สมอจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง เพราะขณะที่พยายามกระทาสิ่ งใดด้วยตนเองนั้น ก็เท่ากับเป็ นการเรี ยนรู้
ถึงปั ญหา เรี ยนรู ้ถึงวิธีแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง ทาให้มีโอ กาสเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดมากขึ้น
กว่าเดิม ก่อให้เกิดความมุมานะ ความพากเพียรพยายามและอดทน เป็ นต้น
5. มีความซื่อสัตย์ (Honesty) ความซื่อสัตย์ของผูท้ ี่มีคุณภาพดีก็คือซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผูอ้ ื่นที่อยูร่ อบๆ รวมไปถึงต่อสังคมด้วย ผูท้ ี่มีความซื่อสัตย์จะต้องเป็ นผู้ ที่กล้ารับผิดเมื่อทาผิด
และเป็ นผูท้ ี่มองเห็นคุณค่าของเวลา มีความตรงต่อเวลา เพราะถือว่าในเวลานั้นตีเป็ นตัวเงินได้เมื่อ
ทาผิดเกี่ยวกับเวลาก็คือการทาผิดเกี่ยวกับเงินด้วย นอกจากนั้นยังเป็ นผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่งานตาม
ภาระหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ไม่เห็ นแก่พรรคพวกและอามิสสิ นจ้าง โดยยึดหลัก
ความดีไว้เป็ นคุณธรรมประจาใจ
นอกจากลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่มีคุณภาพแล้ว ในส่ วนของเกษตรกรที่พึง
ประสงค์น้ นั ควรมีลกั ษณะทางด้านต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้ (บาเพ็ญ เขียวหวาน, 2553: 71-73)
1. ลักษณะทัว่ ไปของเกษตรไทยที่พึงประส งค์ ในส่ วนของลักษณะทัว่ ไปของ
เกษตรกรไทยที่พึงประสงค์เพื่อปฏิบตั ิงานในยุคโลกาภิวตั น์น้ นั ควรมีลกั ษณะดังนี้
1.1 มีความสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับตัว
ตามวงจร “4 ต” คือ “ตื่นตัว” ต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ งจะเกิดขึ้นอยูต่ ลอดเวลา “เตรี ยมพร้อม” ที่
จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นจะอยูอ่ ย่างลาบาก “ตอบโต้ ” คือ ต้องปรับกลยุทธ์และ
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มาตรการเพื่อให้สามารถแข่งขันได้รับตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ และ
“ติดตาม
ประเมินผล ” ที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นว่ามีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด เมื่อม าถึงขั้นติดตาม
ประเมินผลแล้วก็ไปเริ่ มที่การ “ตื่นตัว” ใหม่ เป็ นวงจร “4 ต”
1.2 มีความเข้าใจต่อกระแสคาว่า “โลกาภิวตั น์ ” และ “การพัฒนาที่ยง่ั ยืน ” ทั้งในแง่
นามธรรมและรู ปธรรม สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ เพราะการผลิตของเกษตรกรจะต้องสอดคล้องกับ
กระแสยุคโลกาภิวตั น์ ต้องคานึงถึงความยัง่ ยืนในอนาคตอีกด้วย
1.3 มีจิตสานึก มีความรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เนื่องจาก
การเกษตรต้องพึ่งพิงกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หากทรัพยากรถูกใช้ไปอย่างไม่เหมาะสมก็จะมี
ผลต่อการผลิตทางการเกษตรในที่สุด
1.4 มีวสิ ัยทัศ น์กว้างและลึก สามารถวิเคราะห์ได้อย่างกว้างขวางและลึกในสิ่ งที่รู้
จริ ง การที่เกษตรกรจะพัฒนาการผลิตหรื อพัฒนาตนเองได้น้ นั เกษตรกรต้องมีวสิ ัยทัศน์ที่กว้างไกล
วิเคราะห์สถานการณ์ท้ งั ในปั จจุบนั และในอนาคตได้ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ผา่ นมา
1.5 มีจิตใจกว้างที่จะรับฟังข้อติชมด้วยความเคารพและอดทน เนื่องจากการพัฒนา
นั้นเกษตรกรต้องน้อมรับคาติชมจากทุกๆ ฝ่ าย เพื่อจะได้นาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาสิ่ งต่างๆ ให้ดียงิ่ ขึ้นไป
1.6 มีส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นอย่า งสม่าเสมอ ซึ่ง
เกษตรกรในยุคโลกาภิวตั น์ตอ้ งร่ วมมือร่ วมใจในการพัฒนาท้องถิ่นหรื อชุมชนในทุกด้าน เพื่อ
ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาสังคมโดยรวมในที่สุด
1.7 ยินดีถ่ายทอดความรู้ กล้าแสดงออกและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่สังคม
ด้วยความภาคภูมิใจ โดยเกษตรกรที่มีความรู้ มี ประสบการณ์และพัฒนาการเกษตรจนประสบ
ความสาเร็ จ จะเป็ นผูท้ ี่ยนิ ดี เต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่เกษตรกรรายอื่นๆ เพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่สังคมและการพัฒนาโดยรวม
1.8 รู ้จกั ใช้ความคิดอย่างมีจุดหมายปลายทาง คือ เป็ นผูท้ ี่รู้จกั ใช้ความคิดและสมอง
อย่างมีวตั ถุประสงค์ มีเหตุมีผลตามหลักวิทยาศาสตร์แบบกระบวนการ คือ มีโครงร่ างในการขบคิด
เช่น เมื่อจะคิดถึงเรื่ องการประชุมก็ควรมีโครงสร้าง คือ ขั้นเสนอปัญหา ขั้นแยกประเภทปัญหา ขั้น
จัดลาดับปัญหา ขั้นหาสาเหตุ และขั้นหาแนวทางแก้ไข
1.9 สามารถดาเนินกิจการที่ยงุ่ ยากส ลับซับซ้อนได้ เนื่องจากสังคมสมัยใหม่น้ นั มี
ความยุง่ ยาก สลับซับซ้อนมากขึ้นทุกที เกษตรกรจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติขอ้ นี้เป็ นอย่างยิง่ เพราะ
จะทาให้มีความสามารถวางแนวทางการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนได้สาเร็ จ ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้ ความ
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ชัดเจน อาศัยประสบการณ์ ตลอดจนการ ฝึ กอบรมอย่างดีมาเป็ นเครื่ องประกอบในการดาเนินการที่
ยุง่ ยากนี้ให้ได้ผลสาเร็ จ
1.10 มีความสุ ขและพึงพอใจกับอาชีพที่กระทาอยู่ เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเป็ น
อาชีพที่ตอ้ งใช้ความอดทนจึงจะทาให้การทาเกษตรกรรมประสบผลสาเร็ จ ดังนั้น เกษตรกรที่มี
ความสุ ขและรู้สึกสนุก พึ งพอใจกับอาชีพของตนเอง จะทาให้สามารถพัฒนาและผลักดันกิจกรรม
ต่างๆ ของตนให้กา้ วหน้ายิง่ ขึ้น เนื่องจากเกษตรกรจะมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเองและกิจกรรม
ต่างๆ อยูเ่ สมอ
1.11 กระตือรื อร้นติดตามนโยบาย แผนงานและโครงการของรัฐ เกี่ยวกับเรื่ องที่
เกี่ยวข้องอยูส่ ม่าเสมอ เพื่อได้ปรับแผนของตนเองให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด
1.12 มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง เพราะอาชีพการเกษตรเป็ นปัจจัยที่ตอ้ งติดตาม
ดูแลการผลิตในสถานที่ต่างๆ และสภาพแวดล้อมต่างๆ เกษตรกรจึงต้องเป็ นผูม้ ีสุขภาพอนามัย
แข็งแรง จึงจะทางานได้ประสบผลสาเร็ จ
2. ลักษณะของเกษตรกรไทยที่พึงประสงค์ดา้ นการบริ หารและการจัดการการผลิต
2.1 ด้านจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
2.1.1 มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคในฐานะผูผ้ ลิต เกษตรกรจะต้องผลิต
อาหารที่มีคุณภาพและคานึงถึงผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคด้วย
2.1.2 มีจิตสานึกอยูเ่ สมอว่า จาเป็ นต้องผนึกกาลังระหว่างเกษตรกรด้วยกัน เป็ น
รู ปองค์การเกษตรกรที่เข้มแข็งและมีประสิ ทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพราะในยุคโลกา
ภิวตั น์จะทากิจการใดๆ แต่ฝ่ายเดียวจะเจริ ญก้าวหน้ายาก จึงต้องมีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อกับ
ผูอ้ ื่น เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของตนได้
2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการผลิต
2.2.1 มีความเข้าใจและตระหนักว่าการค้าสิ นค้าเกษตรจะทวีความรุ นแรงมาก
ยิง่ ขึ้น เพราะทุกประเทศจะต้องเข้าสู่ ระบบการค้าเสรี ตามข้อตกลงทางการค้าโลก ดังนั้น หาก
เกษตรกรมีค วามเข้าใจต่อภาวการณ์แข่งขันดังกล่าวก็จะสามารถวางแผนการผลิต การตลาดให้
สามารถแข่งขันกับภายนอกได้
2.2.2 มีความรู ้ความสามารถในด้านจัดการเชิงธุรกิจ ทั้งด้านการผลิต การแปร
รู ปและการตลาดในสาขาอาชีพที่กระทาอยูอ่ ย่างดี เพราะความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ นี้ เป็ น
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้การผลิตประสบผลสาเร็ จ
2.2.3 มีความรู ้ความเข้าใจในความต้องการลักษณะเฉพาะอย่างของตลาด ทั้ง
ภายในและต่างประเทศของพืชชนิดนั้นๆ เป็ นอย่างดี เนื่องจากการผลิตทางการเกษตรจะต้อง
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พิจารณาถึงความต้องการของตลาดเป็ นสาคัญด้วย ดังนั้น เกษตรกรต้องมีความรู้ความต้องการของ
ตลาดเพื่อสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
2.2.4 มีความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่เพื่อนามา
ปรับปรุ งอาชีพให้ดีข้ ึนเพราะการผลิตของเกษตรกรนั้นจะต้องมีการพัฒนาอยูเ่ สมอ เกษตรกรจึงต้อง
เป็ นผูท้ ี่แสวงห าความรู ้ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาการผลิตของ
ตนเอง
2.2.5 มีความรู ้ความเข้าใจในภาวการณ์แข่งขัน ว่าในการแข่งขันนั้นปัจจัย
เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต คุณภาพของผลผลิตตามความต้องการของตลาด ความรวดเร็ วของการ
ขนส่ งและการให้บริ การเป็ นหัวใจหลักในการทางาน
2.3 ด้านการบริ หารการผลิต
2.3.1 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม ไม่วา่ ทางด้านการตลาดหรื อด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรเนื่องจากผลผลิตที่ได้มีการพัฒนาแล้ว จะทาให้เกษตรกรสามารถจาหน่ายได้ใน
ราคาที่สูงขึ้น และเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดมากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม
2.3.2 รู ้จกั แสวงหารายได้มาเสริ ม ในการผลิตของเกษตรกรนั้น หากสามารถมี
รายได้เสริ มทั้งรายได้จากภาคเกษตรหรื อนอกภาคเกษตร จะทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อม
ทั้งทาให้เกษตรกรมีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจมากยิง่ ขึ้น
2.4 ด้านการสร้างเครื อข่าย
2.4.1 สร้างเครื อข่ายข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ การตลาดและอื่นๆ
เพื่อ
เกษตรกรสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น และนามาใช้ในการพัฒนาการผลิต การตลาด
พร้อมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่ งกันและกัน ทั้งระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองและ
องค์กรต่างๆ ได้
2.4.2 สร้างเครื อข่ายด้านการตลาดและอุตสาหกรรมเกษตร การผลิตของ
เกษตรกรในปั จจุบนั ต้องอาศัยความร่ วมมือและการดาเนินงานร่ วมกับองค์การหรื อผูเ้ กี่ยวข้องใน
หลายส่ วน จึงมีความจาเป็ นที่เกษตรกรจะต้องสร้างเครื อข่ายด้านการตลาดและอุตสาหกรรมเกษตร
ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงการผลิต การตลาดและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องได้อย่างครบวงจร
นอกจากลักษณะของเกษตรกรไทยที่พึงประสงค์ดงั กล่าวนี้แล้ว ในแต่ละ
สถานการณ์ ในแต่ละวิถีการผลิต แต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อให้การทาการเกษตรของเกษตรกรประสบ
ผลสาเร็ จในที่สุด
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ภาพที่ 7 ลักษณะของเกษตรกรไทยที่พึงประสงค์
การเรียนรู้ของเกษตรกร
ชลิตา บัณฑุวงศ์ และอนุสรณ์ อุณโณ (2547: 13-22) การเรี ยนรู้ของเกษตรกรมีรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลาย และเกิดขึ้นภายใต้บริ บทและเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป โดย
นอกเหนือจากการคิดค้นและพัฒนาของเกษตรกรขณะทาการเกษตร รวมทั้งการศึกษาดูงานที่แปลง
เกษตรของเกษตรกรรายที่ประสบความสาเร็ จ ซึ่งเป็ นรู ปแบบและวิธี การเรี ยนรู้ซ่ ึงเป็ นที่นิยมปฏิบตั ิ
กันมาตั้งแต่ตน้ ปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ได้พฒั นาไปสู่ รูปแบบและวิธีการที่มีระเบียบแบบแผนหรื อมี
ระบบมากขึ้น ได้แก่
1. การวิจยั และ พัฒนาแบบมีส่วนร่ วม หรื อบางกรณี เรี ยกว่า “งานวิจยั ชาวบ้าน ” หรื อ
“งานวิจยั เพื่อท้องถิ่น ” เนื่องจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่ งเสริ ม
การเกษตรเห็นว่ารู ปแบบและวิธีการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเกษตรกรไทยที่ผา่ นมามี
ข้อจากัด ไม่สามารถตอบปั ญหาและความต้องการของเกษตรกรและชุมชนได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิด
ปั ญหาและผลกระทบในหลายลักษณะ การพัฒนาและการส่ งเสริ มเกษตรกรรมในระยะหลังจึงให้
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ความสาคัญการวิจยั และพั ฒนาแบบมีส่วนร่ วมค่อนข้างมาก เพราะเห็นว่าจะช่วยให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนสถานะของเกษตรกรจาก “วัถตุการศึกษา” หรื อผูร้ ับผลของการศึกษาที่สาเร็ จรู ปที่เฉื่อย
ชา มาเป็ นผูศ้ ึกษาร่ วมที่แข็งขัน ซึ่ งไม่เพียงแต่จะช่วยให้โจทย์ เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของการ
เรี ยนรู ้หรื อการวิจยั สอดคล้องกับปั ญหาและความต้องการของเกษตรกรและชุมชน หากยังช่วย
เพิ่มพูนทักษะการสร้างและพัฒนาความรู้แก่เ กษตรกร รวมทั้งเสริ มสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม
เกษตรกรและชุมชนในเวลาเดียวกัน
2. สถาบันการเรี ยนรู ้ ซึ่ งส่ วนใหญ่อยูใ่ นรู ปของ “โรงเรี ยนชาวนา ” เป็ นพื้นที่ของการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างเกษตรกร เพราะเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรนาความรู้ของตนมาร่ วมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั เกษตรกรรายอื่นๆ โดยอาจมีขอ้ มูลหรื อความรู้ที่จาเป็ นจากภายนอกบ้าง แต่สิ่งสาคัญที่สุด
คือการเรี ยนรู ้และจัดการความรู ้ร่วมกัน สาเหตุที่องค์กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ในรู ปโรงเรี ยนชาวนาอย่างมาก เป็ นเพราะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
สู่ เกษตรแผนใหม่ส่งผลให้ชาวนาสู ญเสี ยความรู้เดิมไปมาก และไม่สามารถจัดการความรู้ได้ จึงไม่
เท่าทันกับกลุ่มทุนที่เข้ามาในรู ปของการจัดการสมัยใหม่ โรงเรี ยนชาวนาจะสามารถช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าวได้ เพราะโรงเรี ยนชาวนา “ใช้กระบวนการเรี ยนรู้และกระบวนการกลุ่มเข้าไปช่วย ” ซึ่งทา
ให้ชาวนากลับไปเป็ นตัวของตัวเอง กล่าวอีกนัยหนึ่ง กระบวนการเรี ยนรู้ในรู ปแบบโรงเรี ยนชาวนา
เกิดขึ้นในแนวราบและมีลกั ษณะรวมหมู่ เปิ ดโอกาสให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันอย่าง
เสมอภาค และอาศัยปฏิบตั ิการและประสบการณ์จริ งเป็ นฐาน ซึ่ งเอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู้ของ
เกษตรกรมากกว่าลาพังเพียงการฝึ กอบรมในห้องประชุม ซึ่ งไม่เพียงแต่จากัดเฉพาะข้อมูลหรื อ
ความรู ้สาเร็ จรู ปในเชิงเทคนิคและทฤษฎี หากแต่ยงั มีลกั ษณะเป็ นการถ่ายทอดข้อมูลจากบนลงล่าง
ซึ่งวางอยูบ่ นพื้นฐานความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่าง “วิทยากร” กับ “ชาวนา”
3. เวทีเรี ยนรู ้ร่วมกัน การจัดกระบวนการเรี ยนรู้แบบนี้มกั อิงหรื ออาศัยการประสาน
ความร่ วมมือกับสถาบันทางสังคม รวมทั้งองค์กรและหน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น อาศัย
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบ้าน วัด โรงเรี ยน และสถานีอนามัย เป็ นกลไกในการจัดเวทีเรี ยนรู้
รวมทั้งดาเนินกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกัน เพื่อนาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายของชุมชน
4. การประสานความร่ วมมือกับเครื อข่ายพันธมิตร เครื อข่ายมีสถานะเป็ น “กลไกการ
จัดการ ” หลักในการรวมพลังผูค้ นในการสร้างความรู้ในท้องถิ่น รวมทั้งทาหน้าที่เชื่อมโยงและ
บูรณาการความรู ้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ ผ่านก ารเชื่อมโยงเครื อข่ายองค์กรและหน่วยงานที่มี
แนวทางเดียวกันจานวนมาก ดาเนินการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ในรู ปแบบที่หลากหลายและ
ผ่านเวทีหลายระดับ ไม่วา่ จะเป็ นระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับเครื อข่าย เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ความรู ้ระหว่างผูค้ นกลุ่มต่างๆ ที่เกาะเกี่ยวกันอยู่
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อย่างไรก็ดีการเรี ยนรู ้ของเกษตรกรไม่ได้เป็ นกระบวนการที่สิ้นสุ ด หากแต่อยู่
ท่ามกลางการปรับเปลี่ยนเรี ยนรู ้ตลอดเวลา จึงมักมีท้ งั ศักยภาพและข้อจากัดในเวลาเดียวกัน
ประทีป จินงี่ (2547ก: 16-21) ได้ศึกษาพบว่า เกษตรกรที่ประสบความสาเร็ จในอาชีพ
การทาเกษตร ไม่ว่ าจะเป็ นการปลูกพืช การประมง การเลี้ยงสัตว์ หรื อการแปรรู ปนั้น จะต้องมี
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกัน นัน่ คือ ICANDO ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ขั้น I ความสนใจ (Interesting) เป็ นขั้นตอนที่ทาให้เกษตรกรเกิดความสนใจในสิ่ งที่
ต้องการทาอันจะนาไปสู่ การทาให้เกษตรกรเกิ ดแรงจูงใจหรื อมีแรงบันดาลใจ ซึ่ งเกิดจากจิตใจของ
ตัวเกษตรกรเองในการที่จะทาอาชีพเกษตร ซึ่ งมีผลต่อการพัฒนาให้เกษตกรเกิดคุณลักษณะในด้าน
เจตคติที่ดีต่อการทางานเกษตร มีใจรักงาน มีความตั้งใจ อดทนต่อความยากลาบาก และพยายามทา
ทุกสิ่ งทุกอย่างเพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จในการทาเกษตร
2. ขั้น C การรู้คิด-คิดเป็ น (Cognition) เป็ นขั้นที่ทาให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจ
หลักของการพัฒนา ด้วยการแสวงหาคาตอบหรื อหาทางออกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
คิดเป็ น
แก้ปัญหาเป็ น ตลอดจนรู้จกั คิดวิเคราะห์ มีกระบวนการคิด รู้จกั วางแผนในการทาการเกษตร
3. ขั้น A การปฏิบตั ิจริ ง (Action) เป็ นขั้นตอนการนาเสนอการทาการเกษตรว่าจะทา
อะไร ทาอย่างไร โดยการบอกวิธีการทา เช่น บอกขั้นตอนการปลูกพืช ขั้นตอนการแปรรู ปผลไม้
หรื อขั้นตอนการเลี้ยงปลา การทาบ่อปลา เป็ นต้น ซึ่ งขั้นตอนนี้จะก่อให้เกิดคุณลักษณะที่สาคัญ คือ
ความเชื่อ มัน่ ในตนเองและเกิดทักษะในการปฏิบตั ิเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะอาชีพ
เพราะเป็ นการเรี ยนรู้ดว้ ยการกระทา
4. ขั้น N การอนุรักษ์ธรรมชาติ (Natural Conservation) เป็ นขั้นตอนที่ควรเกิดขึ้น
ควบคู่ไปกับขั้นตอนการรู ้คิด- คิดเป็ น และการปฏิบตั ิจริ ง เพราะการพัฒนาค งต้องคานึงถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงจะเป็ นการพัฒนาที่เหมาะสมและยัง่ ยืน รวมทั้งสร้างจิตสานึกที่ดีต่อ
การวางแผนและจัดการใดๆ เกี่ยวกับการทาเกษตร
5. ขั้น D การพัฒนาปรับปรุ ง (Development) เป็ นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
ปรับปรุ งวิธีการทาการเกษตรให้มีประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้น ซึ่ งจะทาให้เกษตรกรเกิดคุณลักษณะในเรื่ อง
ของความรับผิดชอบ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุ งสิ่ งที่ทาอยูใ่ ห้ดียงิ่ ขึ้น ควรมี
การคิดค้นแก้ปัญหาต่างๆ นอกจากนี้การพัฒนาปรับปรุ งอาจทาควบคู่กบั ขั้นตอนการรู้คิด- คิดเป็ นก็
ได้ รวมถึงการร่ วมมือกับเครื อข่ายและหน่วยงานอื่นในการแก้ปัญหา มีการสร้างระบบการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน นับว่าเป็ นแนวทางที่ทาให้เกษตรกรได้พฒั นาผลผลิตให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้นไปได้
6. ขั้น O ผลที่ได้ (Outcome) เป็ นขั้นที่แสดงให้เห็นผลของการปฏิบตั ิวา่ เป็ นไปตามที่
เกษตรกรคาดหวังมากน้อยเพียงไร ซึ่ งอาจพิจารณาได้ท้ งั ในแง่ผลผลิต การจัดการ ผลกาไรที่ได้รับ
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เริ่ มต้น

ขั้น I (Interesting)
ความสนใจทางาน
ด้านการเกษตร ซึ่ง
เกิดได้ 2 ลักษณะคือ
1. แรงบันดาลใจของ
ตัวเกษตรกรเอง
2. การส่ งเสริ มให้
เกิด

ขั้น N (Natural Conservation)
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ขั้น A
ขั้น C (Cognition)
(Action)
การรู้คิด-คิดเป็ น แบ่งเป็ น 2 ระยะคือ การ
ระยะที่ 1 การเรี ยนรู้
ปฏิบตั ิ
ระยะที่ 2 การคิดวิเคราะห์และการ
วางแผน

ขั้น O (Outcome)
ผลของการ
พัฒนาที่ประสบ
ความสาเร็ จ

ขั้น D (Development)
การพัฒนาการเพื่อ
ให้ได้ผลผลิตที่ดี

ภาพที่ 8 กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะ ICANDO
วารี ถาวรรุ่ งกิจ (2548: ง-จ) ได้ศึกษาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ของเกษตรกรในการประกอบ
อาชีพเสริ มในชุมชนชนบท พบว่า 1) เครื อข่ายการเรี ยนรู้ของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริ ม
ในชุมชนชนบท เป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ที่ผา่ นเครื อข่ายทางสังคมภายในชุมชนและภายนอกชุมชน
เป็ นการเรี ยนรู้ที่มีเป้ าหมายเพื่อการแ ลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ทักษะอาชีพ และ
ประสบการณ์การประกอบอาชีพเสริ มที่เกษตรกรสนใจและเลือกทา
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ของ
เกษตรกรที่เกิดขึ้นภายในชุมชนได้แก่ เครื อญาติ เพื่อนบ้าน เพื่อนร่ วมอาชีพและผูน้ าชุมชนซึ่ งเป็ น
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ในแนวนอนที่มีให้เห็นอยู่ เสมอในสังคมชนบท และเครื อข่ายการเรี ยนรู้กบั
ภายนอกชุมชน ได้แก่ กลุ่มบุคคล องค์กร สถาบันหรื อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็ นเครื อข่าย
การเรี ยนรู ้ในแนวดิ่งที่มีบทบาทการถ่ายทอดความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพรวมทั้งการสนับสนุน
ด้านเงินทุนและด้านการตลาด 2) ลักษณะเครื อข่ายการเรี ยนรู้ของเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพเสริ ม
ในชุมชนชนบทเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรที่มีประสบการณ์ ความรู้ที่แลกเปลี่ยนเป็ น
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ความรู ้ติดตัวคนเรี ยนรู ้จากของจริ งกับเจ้าของประสบการณ์จริ งๆ ในลักษณะธรรมดาวิสัยในภาษา
และบรรยากาศแบบชาวบ้านด้วยกัน ซึ่ งทาให้เกิดความมัน่ ใจซึ่ งกันและกันได้ การติดต่อกันจะมี
ลักษณะแนวนอน อย่างไรก็ตาม เกษตรกรก็ไม่ปฏิเสธการเรี ยนรู้จากภายนอกหรื อแนวตั้ง เช่น การ
เรี ยนรู ้จากหน่วยงานหรื อองค์กรภายนอกชุมชน เพียงแต่วา่ เนื้อหาหรื อประสบการณ์น้ นั จะต้อง
ได้รับการยืนยันจากเกษตรกรรายอื่นในชุมชนด้วย สาหรับในกลุ่ มของเกษตรกรที่กา้ วหน้าจะมี
ลักษณะการเรี ยนรู ้ที่ผสมกลมกลืนความรู้ใหม่ที่ได้รับเพิ่มมาเข้ากับความรู้เดิมที่มีอยูด่ ว้ ย
3)
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ของเกษตรกรในการประกอบอาชีพเสริ ม เกิดขึ้นได้ดว้ ยปัจจัยหลายๆ ด้าน
ประกอบกัน ซึ่ งปั จจัยที่พบส่ วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกั บตัวของเกษตรกรทั้งสิ้ น ไม่วา่ จะเป็ น
ปั จจัยทางสังคมและสิ่ งแวดล้อม อันได้แก่ ครอบครัว เครื อญาติและเพื่อน สภาวะความพร้อมทาง
เศรษฐกิจและปั จจัยเฉพาะบุคคลของเกษตรกร ซึ่ งได้แก่ อุปนิสัยส่ วนตัวที่เอื้ออานวยต่อการเกิด
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ ความต้องการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ทักษะอาชีพ และประสบการณ์ ความ
ต้องการด้านการตลาดและการขาย รวมทั้งระยะเวลาและความบ่อยครั้งที่เกษตรกรพบปะกันด้วย
นอกจากนี้สื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ต่างๆ และกระบวนการส่ งเสริ ม
สนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ก็เป็ นปัจจัยที่สาคัญที่ช่วยส่ งเสริ ม สนับสนุน
กระตุน้ และผลักดันให้เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเสริ มในชุมชนชนบทเกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
หรื อขวนขวายหาความรู้ในการประกอบอาชีพเสริ มของตนเอง
การจัดการความรู้ของเกษตรกร
การจัดการความรู้ของเกษตรกรทานา
การจัดการความรู้ของ เกษตรกรทาน าเป็ นการสะท้อนถึ งวิธีการในการผสมผสาน
ระหว่างภูมิ ปั ญญาและวิธีคิดกับความรู้ใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพของครอบครัวและชุมชน เป็ น
การแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู้ พลังแห่งการรวมกลุ่ม และพลังแห่งการเอื้อ
อาทรของชาวนาที่ตอ้ งการผลิกฟื้ นธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมที่ดีให้กลับมาสู่ ชุมชนอีกครั้ง
ภายใต้การบริ หารจัดการความรู ้ที่นาทุนทางสังคมและศักยภาพของชาวนาแต่ละคนที่มีอยูอ่ ย่างเต็ม
เปี่ ยมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็ นระบบอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเป็ นการจัดการความรู้ที่เป็ นไป
อย่างเรี ยบง่ายและสอดคล้องกับวิถีชีวติ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความรู้ใหม่
อันจะนาไปสู่ การทาเกษตรกรรม อย่างยัง่ ยืนต่อไป (วรัท พฤกษากุลนันท์ , 2555) การจัดการความรู้
ของเกษตรกรทา นาเป็ นการสร้างกระบวนการเรี ยนรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ของชาวนา ซึ่ง มี
รู ปแบบการเรี ยนรู้โดยอาศัยรู ปแบบการเรี ยนรู้ โดยชาวนาเป็ นศูนย์กลางตามหลักการเรี ยนรู้ของ
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ผูใ้ หญ่ การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ งในแปลงนา มีการเปรี ยบเทียบผลที่
เกิดขึ้น ซึ่ งมีข้ นั ตอน ดังนี้ (ชลิช กลิ่นอุบล, 2553: 18-19)
ขั้นที่ 1 การเรี ยนรู ้เริ่ มต้นจากการที่ชาวนามาพบกันที่โรงเรี ยน ชาวนาหรื อกลุ่มชาวนา
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ที่อยูใ่ นชาวนาแต่ละคน (Tacit Knowledge) จากการพูดคุยทั้งที่
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ขั้นที่ 2 หลังจากที่มีพดู คุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ มีการลงแปลงนาเพื่อ
สังเกตการเปลี่ยนแปลงในแปลงนาและมีการแลก เปลี่ยนประสบการณ์กนั จาก Tacit Knowledge
ไปสู่ Explicit Knowledge ในขั้นตอนนี้เป็ นการพูดคุยเพื่อนาไปสู่ การสร้างข้อสรุ ป
ขั้นที่ 3 ขั้นต่อมามีการสร้างข้อสรุ ปจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแปลงนาและ
ความรู้ที่ได้รับจากผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้
การทดลองปฏิบตั ิ (Experimental
Knowledge) ไปสู่ Eexplicit Knowledge
ขั้นที่ 4 ขั้นตอนนี้เป็ นการกลับไปทดลองปฏิบตั ิในแปลงนาของตนเอง และนาผลมา
พูดคุยในการเรี ยนรู ้ในครั้งต่อไป (Explicit Knowledge) ไปสู่ Tacit Knowledge เป็ นวงจรการเรี ยนรู้

ภาพที่ 9 การจัดการความรู้ของเกษตรกรทานา
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การจัดการความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพารา
กัลยา มิขะมา และคณะ (2555: 134-136) กล่าวว่า การสร้างความรู้ของเกษตรกร มี 2
ลักษณะ ดังนี้คือ
1. เกษตรกรที่เป็ น กลุ่มผูค้ น้ คว้าและสร้างความรู้ (Research Oriented) มีกระบวนการ
เรี ยนรู ้เริ่ มจากการได้รับความรู ้จากเจ้า หน้าที่ส่งเสริ มและนาไปปฏิบตั ิจริ ง (Action Learning) ใน
สภาพพื้นที่ของตนเอง พร้อมๆ ไปกับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Share) กับเจ้าหน้าที่และเพื่อน
เกษตรกร ทาให้เกิดพื้นที่ทางสังคมและความคิด (Social Space) ที่ช่วยสนับสนุนการสร้างความ
เข้าใจ (Tacit Knowledge) และหาแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์เดิมด้านการเกษตร และทดลองทาในวิธีการแปลกใหม่ (Experiential Learning) เมื่อ
ต้องการองค์ความรู้เพื่อเติมเต็ม ได้ใช้การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร (Explicit Knowledge)
ตาราต่างๆ (Resource) รวมถึง การสอบถามจากผูร้ ู้ นักวิชาการภายนอกชุมชน นามาทดลองทาซ้ า
(Reproduction) ในกิจกรรมการดูแลรักษาจนเกิดความเข้าใจ สรุ ป สร้างองค์ความรู้ใหม่ และปรับใช้
(Application Knowledge) องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับตนเอง สร้างความชานาญในตนเอง จน
สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้เพื่อนเกษตรกรด้วยกันได้ (Knowledge Transfer) ดังภาพประกอบ

ภาพที่ 10 การสร้างความรู้ของเกษตรกรกลุ่มที่เป็ นผูค้ น้ คว้าและสร้างความรู้
2. เกษตรกรที่เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ความรู้ (User) เกษตรกรเริ่ มกระบวนการเรี ยนรู้จากการรับ
เอาความรู ้จากบุคคลที่เป็ นตัวอย่าง ผูร้ ู้ในชุมชนที่สร้างความรู้ไว้แล้ว (Explicit Knowledge) มาปรับ
ใช้ในลักษณะคล้ายกับการเลียนแบบ (Emulate) ซึ่ งเป็ นการเลียนแบบโดยเชื่อมโยงกับความรู้
ประสบการณ์เดิมด้านการเกษตรของตนที่มีอยูแ่ ล้ว (Tacit Knowledge) พร้อมกับการลงมือปฏิบตั ิ
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จริ ง และลองผิดลองถูกเพื่อหาข้อสรุ ปของ ความรู้และวิธีการปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับตนเอง เมื่อ
ประสบปั ญหาใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั เพื่อนเกษตรกรและผูร้ ู้ในชุมชน (Resource) เป็ น
เครื่ องมือเพื่อสร้างความเข้าใจและหาแนวทางปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง
ซึ่งรู ปแบบ
ดังกล่าวเป็ นการถ่ายโอนความรู ้โดยตรงระหว่างกลุ่มคนหรื อบุคคล ซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งที่มีพ้นื ฐานความรู้ที่สอดคล้องกันย่อมสามารถสื่ อสารและทาความเข้าใจ
กันได้โดยง่าย ดังภาพประกอบ

ภาพที่ 11 การสร้างความรู้ของเกษตรกรที่เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ความรู้
ส่ วนกระบวนการเรี ยนรู้ของเกษตรกร กัลยา มิขะมา และคณะ (2555: 136-137) พบว่า
กระบวนการเรี ยนรู้ของเกษตรกรมี 3 แนวทาง ดังนี้คือ
1. การเรี ยนรู ้ระหว่างคนในครัวเรื อน /เครื อญาติ ลักษณะการเรี ยนรู้ของเครื อญาติหรื อ
คนในชุมชนเป็ นเรื่ องการหาแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน
หรื อบางประเด็นที่ตอ้ งใช้ทกั ษะ และ
ความสัมพันธ์ในการสอน เช่น การกรี ด เกษตรกรที่ไม่เคยได้รับการฝึ กอบรมการกรี ดยางมาก่อน ใช้
การเรี ยนรู ้ การฝึ กกรี ด โดยการสอนกันเองในครอบครัวหรื อในกลุ่มญาติ เนื่องจากเป็ นองค์ความรู้ที่
ต้องเรี ยนรู ้และควบคู่กบั การฝึ กปฏิบตั ิ
2. การเรี ยนรู ้ระหว่างคนในชุมชน ลักษณะการเรี ยนรู้ระหว่างคนในชุมชนเป็ นแบบไม่
เป็ นทางการ ในลักษณะการพูดคุยซักถาม การศึกษาตัวอย่าง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อการ
ตรวจสอบหรื อหาแนวทางการปฏิบตั ิที่เหมาะสมที่สุดกับเกษตรกร
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3. การเรี ยนรู ้ระหว่างคนในกับคนนอกชุมชน คนนอกชุมชนมีท้ งั เจ้าหน้าที่ เกษตรกร
รายอื่ น และพ่อค้า เกษตรกรมีโอกาสในการเรี ยนรู้จากคนนอกชุมชนไม่เท่ากัน ทั้งนี้อาจมีปัจจัย
อื่นๆ มาเกี่ยวข้อง เช่น โอกาสของแต่ละคน และลักษณะการใฝ่ เรี ยนรู้ที่แตกต่างกันของเกษตรกร
ซึ่งรู ปแบบการเรี ยนรู้แบบที่ 1 และ 2 เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ของเกษตรกรกลุ่ม ผูใ้ ช้ความรู้ ส่ วนเกษตรกร
กลุ่มที่เป็ นผูค้ น้ คว้าและสร้างความรู้ ใช้วธิ ีการเรี ยนรู้จากทั้ง 3 แนวทาง ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่
ก่อให้เกิดการสร้างความรู ้ใหม่ จะเห็นว่าเกษตรกรกลุ่ม ที่เป็ นผูค้ น้ คว้าและสร้างความรู้ เป็ นกลุ่มที่
เรี ยนรู ้และสร้างความรู ้ให้กบั ตนเองได้ดีกว่า รวมถึงเป็ นต้นแบบ หรื อตัวอย่างให้แก่เกษตรกรกลุ่ม
อื่นได้ หากพิจารณาในแง่ของความรอบคอบของการเรี ยนรู้ เกษตรกรกลุ่ม ผูใ้ ช้ความรู้ อาจมีความ
รอบคอบของการเรี ยนรู ้หรื อการตัดสิ นใจเรี ยนรู้ได้ดีกว่า เนื่องจากการรู้จกั ใช้ประสบการณ์ของผูอ้ ื่น
มาเป็ นกลไกของการเรี ยนรู้ของตนเอง ซึ่งมีความเสี่ ยงน้อยกว่า
นอกจากนี้ยงั พบว่า พื้นที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ที่สาคัญในชุมชนคือ พื้นที่ตลาดยางพารา
(สหกรณ์ ) ซึ่ งเป็ นเพียงพื้นที่ทางกายภาพแต่ช่วยให้เกิดพื้นที่ทางสังคม และสวนยางพาราที่เป็ น
ตัวอย่างศึกษาเรี ยนรู ้ได้ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างคนในชุมชน เครื อญาติ ก่อให้เกิด
เครื อข่ายและการจัดการเครื อข่าย โดยมีฐานจากความเป็ นเครื อญาติ และความสัมพันธ์ในชุมชนที่ดี
ต่อกัน ซึ่ งเอื้อให้เกิดบรรยากาศการเรี ยนรู้แบบเอื้ออาทร
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
ชลกานดาร์ นาคทิม (2551: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา บทบาทของผูน้ าในการจัดการความรู้
ของเกษตรกรทานาเกษตรอินทรี ย ์ : กรณี ศึกษากลุ่มเกษตรธรรมชาติตาบลทมอ อาเภอปราสาท
จังหวัดสุ รินทร์ พบว่า บทบาทของผูน้ าในการจัดการความรู้ของเกษตรกรทานาเกษตรอินทรี ย ์
สามารถแบ่งบทบาทของผูน้ าออกเป็ น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เริ่ มก่อตั้งกลุ่มและพัฒน าบทบาทผูน้ า
ในช่วงนี้ผนู ้ าเริ่ มสร้างความรู ้และพัฒนาตนเองจากการศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม การทดลองปฏิบตั ิ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูน้ ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ช่วงที่ 2 การขยายกลุ่มเป็ นที่รู้จกั ต่อสาธารณชน
ผูน้ ามีบทบาทในการจัดการความรู ้โดยเป็ นผูเ้ อื้ออานวย ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการ
ปฏิบตั ิและเกิดการเรี ยนรู ้ ช่วงที่ 3 บทบาทผูน้ าในการแสวงหาตลาดเพื่อขยายช่องทางการจาหน่าย
ผลผลิตและสร้างกิจกรรมใหม่ในการทาเกษตรอินทรี ย ์ ผูน้ ามีบทบาทในการทางานที่ซบั ซ้อนมาก
ขึ้น มีการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการกาหนดราคาและระบบตลาด โดยเน้นก
ารตลาดที่เป็ นธรรม (Fair
Trade) บทาทผูน้ าในการจัดการความรู้ของเกษตรกรทานาเกษตรอินทรี ยท์ ี่ผา่ นมาทั้ง 3 ช่วง มีดงั นี้
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1) ชักชวน แนะนาในช่วงแรกของการถ่ายทอด 2) การเป็ นตัวอย่างที่ดีในทางปฏิบตั ิ 3) การอบรมให้
ความรู ้ให้แนวคิด กาหนดกฎระเบียบ 4) การสาธิต 5) การให้ คาปรึ กษาได้ตลอดเวลา 6) การให้
กาลังใจแก่เกษตรกรที่กาลังอยูใ่ นช่วงเรี ยนรู้ 7) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างสมาชิกกับสมาชิก
สมาชิกกับผูน้ า สมาชิกกับเครื อข่ายภายนอก ซึ่ งผูน้ าต้องเป็ นผูเ้ ชื่อมประสานเอื้ออานวย
กระบวนการเรี ยนรู้ และ 8) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้อื่นๆ ให้เกษตรกร ด้านปัญหา อุปสรรค และ
เงื่อนไขปั จจัยในการจัดการความรู ้ของผูน้ า ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตร
อินทรี ย ์ 2) ปั จจัยด้านค่านิยมของเกษตรกรที่เอนเอียงต่อแรงจูงใจด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร
และความสะดวกสบาย 3) สภาพภูมิอากาศเป็ นปัจจัยที่ไม่ สามารถใช้สารอินทรี ยค์ วบคุมได้ ทาให้
สมาชิกต้องใช้ปุ๋ยเคมี 4) การสนับสนุนจากสมาชิกภายในครอบครัว และ 5) จานวนแรงงานใน
ครอบครัวที่จะทาการผลิตได้ตลอดปี ส่ วนปัจจัยที่มีแนวโน้มต่อผลสาเร็ จ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านผูน้ า
ซึ่งเป็ นนักปฏิบตั ิและเป็ นแบบอย่างให้เกษตรกรเห็นเป็ นรู ปธรรม 2) ปัจจัยด้านเนื้อหา รู ปแบบและ
กระบวนการเรี ยนรู้ 3) ปั จจัยด้านโครงสร้างกลุ่มที่มีความยืดหยุน่ และมีระบบการบริ หารงานภายใน
กลุ่มแบบมีส่วนร่ วม และ 4) ปั จจัยด้านความสัมพันธ์เชิงเครื อญาติของสมาชิกกลุ่ม
ชุติมา เมฆวัน (2549: ก-ค) ได้ศึกษา การจัดการความรู้ ของกลุ่มธุรกิจชุมชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน และปัญหาการจัดการความรู้ของกลุ่ม
ธุ รกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มธุรกิจที่สังกัดหรื อขึ้นทะเบียน
กับสานักงานพัฒนาชุมชน โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้รับคัดเลือกให้เป็ นสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ระดับ 3-5 ดาว จานวน 72 ผลิตภัณฑ์ จาก 64 กลุ่ม เครื่ องมือในการทาวิจยั คือ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มหรื อผูร้ ู้ของกลุ่ม กลุ่มละ 1
คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการพรรณนา ตีความ จัด หมวดหมู่ การแจกแจงความถี่ จัดลาดับความถี่จาก
น้อยไปหามาก และการหาอัตราส่ วนร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า
1. ด้านการจัดการความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน
1.1 การระบุถึงความรู้โดยการเลือกและตัดสิ นใจผลิตผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน
กลุ่มธุ รกิจชุมชนส่ วนมากมีการตัดสิ นใจใ นการผลิตผลิตภัณฑ์ดว้ ยตนเอง โดยกลุ่มธุรกิจชุมชน
ส่ วนมากเลือกและตัดสิ นใจจากการประชุมพูดคุย ปรึ กษาหารื อกันในกลุ่มแล้วตัดสิ นใจ
1.2 กระบวนการแสวงหาความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน โดยการแสวงหาจากการ
อบรมทั้งหมด รองลงมาคือจากการศึกษาดูงาน และจากการนาความรู้เดิมมาพัฒนาปรับปรุ ง
1.3 การใช้และพัฒนาความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ส่ วนมากกลุ่มนาข้อมูลความรู้ที่
ได้มาจากกระบวนการแสวงหาความรู้เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม รองลงมาคือกลุ่ม
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นาความรู้ ข้อมูลที่ได้มาจากการแสวงหาความรู้มาปฏิบตั ิตาม และปรับปรุ งหาความรู้เพิ่มเติ ม จน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้สูตรเฉพาะของกลุ่ม
1.4 กระบวนการการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกของกลุ่มธุรกิจชุมชน ทั้งหมดใช้
การสาธิต/ทาให้ดู รองลงมาคือใช้การบอกกล่าวและการอบรม การแจกเอกสาร/ข้อมูล/แผ่นพับ และ
ทางด้านกระบวนการการถ่ายทอดความรู้ให้กบั กลุ่มคนที่สนใจข องกลุ่มธุรกิจชุมชน พบว่ากลุ่ม
ธุ รกิจชุมชน มีการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั คนที่สนใจ ซึ่ งส่ วนมากใช้การถ่ายทอดความรู้โดยการ
สาธิ ต ทาให้ดู การบอกกล่าว และการอบรม
1.5 กระบวนการการเก็บรักษาจดจาความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน การเก็บรักษาจดจา
ความรู ้ของกลุ่มธุ รกิจชุมชน กลุ่มธุ รกิจชุมชนทั้งหมดเก็บจดจาผ่านตัวบุคคล รองลงมาเก็บจดจาจาก
ตัวชิ้นงาน และเก็บรักษาจดจาโดยการจดบันทึก
2. ด้านปั ญหาการจัดการความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน
2.1 ปั ญหาการเลือกและตัดสิ นใจผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจชุมชน พบว่า
ส่ วนมากประสบปั ญหาในการเลือกและตั ดสิ นใจผลิตโดยขาดการวิเคราะห์ดา้ นตลาดรองรับ
รองลงมาคือปัญหาเลือกและตัดสิ นใจโดยขาดการวิเคราะห์วตั ถุดิบในการผลิต และปัญหาเลือกและ
ตัดสิ นใจโดยขาดการวิเคราะห์ดา้ นเงินทุนหมุนเวียน
2.2 ปั ญหากระบวนการแสวงหาความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ส่ วนมากเป็ นปัญหา
ขาดการแสวงหาความรู ้ทกั ษะการผลิตที่เพียงพอทาให้ฝีมือในการผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน ตลาดแคบ
ไม่แน่นอน และได้ขอ้ มูลความรู ้แต่ขาดความเข้าใจที่แท้จริ ง เป็ นการลองผิดลองถูกในการผลิต
2.3 ปั ญหาการใช้และพัฒนาความรู้ของกลุ่มธุรกิจชุมชน ส่ วนมากผูท้ างานกลุ่มไม่
สามารถใช้และพัฒนาค วามรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทาให้ผทู้ างานยังด้อยทักษะฝี มือ และความ
ชานาญในกระบวนการผลิต รองลงมาคือสมาชิกขาดความเสี ยสละ ความสามัคคีในการพัฒนา
ความรู ้กลุ่มร่ วมกัน และยังไม่สามารถใช้หรื อพัฒนาความรู้ทางด้านกระบวนการผลิตให้ได้
มาตรฐาน
2.4 ปั ญหากระบวนการถ่ายทอด ความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มของกลุ่มธุรกิจชุมชน
ส่ วนมากกระบวนการถ่ายทอดความรู้ยงั ไม่สามารถทาให้สมาชิกจดจา ปฏิบตั ิได้ทุกคน และสมาชิก
ไม่ค่อยให้ความสนใจและให้ความสาคัญเท่าที่ควรในการรับความรู้จากการถ่ายทอด ส่ วนปัญหา
ด้านกระบวนการการถ่ายทอดความรู้ให้กบั กลุ่มคนที่สน ใจของกลุ่มธุรกิจชุมชน ส่ วนมากมีปัญหา
การถ่ายทอดความรู ้ไม่สามารถทาให้ผเู้ รี ยนนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบตั ิได้จริ ง รองลงมาคือขาด
เครื่ องมือสื่ อในการอบรมที่เหมาะสม ผูอ้ บรมไม่มีพ้นื ฐานความรู้ และขาดงบประมาณในการ
ถ่ายทอด
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เทิดศักดิ์ คาเหม็ง และคณะ (2551: ง-จ) ได้ศึกษา การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความเข้าใจของเกษตรกรในการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทดสอบและขยายผลของการใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับสภาพการผลิตในแต่ละพื้นที่และชุมชนของ กลุ่มเกษตรกร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 11 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี
หนองบัวลาภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ระหว่างเดือนสิ งหาคม 2550 ถึง
เดือนพฤษภาคม 2551 ผลการดาเนินงานออกสารวจและสัมภาษณ์เกษตรกรผูท้ ี่นาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพี ยงมาใช้ในระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งสิ้ น 127 ครัวเรื อน จานวน 26 ชุมชน ที่ปลูกข้าว
ผลิตผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล พบว่า
เกษตรกรทาการเกษตรโดยไม่มีการนาหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ประมาณร้อยละ
25 และ
เกษตรกรทาการเกษตร โดยมีการนาหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ประมาณร้อยละ 75 ควบคู่กบั การ
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประมาณร้อยละ 65 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่แตกต่างกันเนื่องจากระดับการศึกษา อาชีพ สภาพพื้นที่และชุมชน รู ปแบบ
การเกษตรทฤษฎีใหม่นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแหล่งเรี ยนของเกษตรกรที่ประสบ
ความสาเร็ จ เกิดจากพื้นฐานความรู ้และความคิดของเกษตรกร เช่น ครู นกั พัฒนา เกษตรกรที่ลงมือ
ปฏิบตั ิทดลองด้วยตนเองและเกษตรกรที่ได้รับการฝึ กอบรมหรื อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ที่ถูกต้องจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรื อเครื อข่ายต่างๆ อยูเ่ สมอ การจัดประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กิจกรรมและแผนชุมชนระดับกลุ่มจังหวัดจานวน 5 ครั้ง ในสถาบันอุดมศึกษา
ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน พบว่า เกษตรกรตัวอย่างในโครงการวิจยั ส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วม
กาหนดแผนชุมชนและกิจกรรมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายกลุ่มเกษตรกรที่ทาการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ สนับสนุนการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น การจัด
กิจกรรมการจัดการความรู ้ระดับชุมชนจานวน 9 ครั้ง ใน 8 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี
หนองบัวลาภู หนองคาย สกลนคร นครพนม และมุกด าหาร พบว่า ชุมชนประสบปัญหาแตกต่าง
กันขึ้นอยูก่ บั สภาพพื้นที่ ลักษณะอาชีพ และผูน้ าชุมชน ผลจากการจัดการความรู้ระดับชุมชนของ
กลุ่มเกษตรกรนามาทดสอบจานวน 7 เรื่ อง คือ การใช้ตะแกรงร่ อนเพื่อคัดแยกเมล็ดข้าวกล้อง การ
เจาะน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร การใช้กระถางดินเผาครอบในก ารผลิตกุยช่ายขาว การแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนอาหารหยาบของโคพื้นเมือง การเลี้ยงหมูหลุมเพื่อผลิตปุ๋ ย การสร้างฐานการเรี ยนรู้
เรื่ องการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ และการเจาะน้ าบาดาลเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่ งเป็ นชุดความรู้ที่เกิดจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละชุมชน ที่สามารถช่วยแก้ ไขปัญหาและขยายจานวนสมาชิกที่นาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรในภาค
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ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน มีปัญหารู ปแบบหลากหลายซึ่ งพบว่า การนาเสนอผลงานวิจยั ใน
ระดับชุมชน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกั
บหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเพิ่มระดับความเข้าใจ สร้างภูมิคุม้ กันและสนับสนุนให้มีการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระบบการเกษตรมากขึ้น
ธงชัย พาบุ (2552: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา รู ปแบบการจัดการความรู้ธุรกิจสุ ดยอดหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว่า การจัดการความรู้สามารถสรุ ปออกเป็ น 3 กลุ่มคือ 1) การกาหนดความรู้
การสร้างและการจัดหาความรู ้ ในกระบวนการนี้ความรู้มาจากวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวติ ของ
ชุมชน อาศัยกระบวนการทางสังคม กระบวนการกลุ่ม กระบวนการมีส่วนร่ วม ในการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ร่วมกัน กระบวนการและกิจกรรมที่ใช้ส่ วนมากเป็ น การเล่าเรื่ อง บอกต่อ สาธิต และฝึ ก
ปฏิบตั ิ และความรู ้ทางวิชาการสมัยใหม่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จาก
หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมาให้ความรู้เพิ่มเติม 2) การจัดเก็บความรู้ การเผยแพร่ ความรู้ และการ
ใช้ความรู ้ ในกระบวนการนี้ ความรู ้ ที่จดั เก็บจะเป็ นความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวติ
ชุมชน เป็ นทักษะที่ถูกถ่ายทอดสั่งสมมาจากครอบครัวและเครื อญาติ ฝังลึกในตัวคน การจัดเก็บใน
รู ปของความรู ้ชดั แจ้งจึงมีนอ้ ย ส่ วนความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่มีการจัดเก็บในรู ปความรู้ชดั แจ้ง
เช่น เอกสารประกอบ การฝึ กอบรม เอกสารรายงานการศึกษาวิจยั ของบุคคลภายนอก เอกสาร
มาตรฐานและเอกสารเผยแพร่ มีการเผยแพร่ ความรู้โดยอาศัยกระบวนการทางสังคม กระบวนการ
กลุ่ม กระบวนการมีส่วนร่ วม ด้วยการเล่าเรื่ อง บอกต่อ สนทนา ประชุมชี้แจง การฝึ กอบรม การ
สาธิ ต การติดประกาศ การประชาสัมพันธ์ผ่ านสื่ อในท้องถิ่น และการใช้ความรู้ในกระบวนการ
ธุ รกิจโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การตลาดและการกระจายสิ นค้า ด้วย การบอกต่อ
ฝึ กอบรม สาธิ ต ทดลองปฏิบตั ิ ศึกษาดูงาน การร่ วมแสดงสิ นค้าและจัดจาหน่าย และ 3) การวัดผล
การจัดการความรู ้ ดาเนินการในทุกขั้นตอนการผลิต โดย อาศัยเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ความพึง
พอใจของลูกค้า การสั่งซื้อซ้ า ตรวจสอบจากบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีลูกค้า บัญชีการสั่งซื้อ สมุด
บันทึก และรายงานการประชุม
นันท์ปพร สิ ทธิยา (2551: ง) ได้ศึกษา การศึกษากระบวนการจัดการความรู้โดยชุมชน
เพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิง นิเวศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) การศึกษากระบวนการจัดการความรู้
โดยชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2) ศึกษาปัจจัยส่ งเสริ มกระบวนการจัดการความรู้โดย
ชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพในการศึกษา 2 ชุมชน คือ
ชุมชนหนองแม่นา อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และชุมชนแม่กาปอง อาเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ ใช้วธิ ี การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม และ
การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ผลการวิจยั พบว่า 1) การวิเคราะห์กระบวนการจัดการความรู้โดย
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ชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การกาหนด/ระบุส่ิ งที่ตอ้ งรู้ เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แบบ
ไม่เป็ นทางการ ส่ วนใหญ่ความรู ้ที่ถูกกาหนดขึ้นมาเพื่อส่ งเสริ มการจัดการท่องเที่ยวมาจากวิสัยทัศน์
ของผูน้ า การแสวงหา /ได้มาซึ่ งความรู้จากแหล่งธรรมชาติที่ใช้จดั การท่องเที่ยว และการแสวงหา
ความรู ้จากคนในพื้นที่ที่อาศัยตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งหมู่บา้ น ส่ วนมากความรู้เก่าแก่จะมีอยูใ่ นผูช้ าย มีที่
ปรึ กษาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็ นผูใ้ ห้ /นาข่าวสารในการอบรมมาแจ้ง การขอความช่วยเหลือ
เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานในชุมชนอื่น ความรู้ส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาใช้ให้เป็ น ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิงาน /การจัดการท่องเที่ยว การสร้างความรู้ที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กบั ทรัพยากรธรรมชาติที่
ชุมชนมี การรวบรวมความรู้ที่ได้รับจากภายนอกซึ่งได้จากการไปศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
ความรู ้ประสบการณ์ วิธีการรวบรวม ใช้การพูดคุย การฟัง แล้วนาสิ่ งที่ได้รั บมาใช้ปรับปรุ ง การ
รวบรวมความรู ้เข้ากับการปฏิบตั ิโดยที่ความรู้เดิมเป็ นความรู้พ้ืนฐานที่มีในชุมชน การประมวลและ
กลัน่ กรองความรู ้ ชุมชนยังไม่มีการจัดให้เป็ นระบบที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน การจัดเก็บ
ความรู้ การเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้งไปเป็ นความรู้โด ยนัย ชุมชนไม่มีการนามาเก็บ
รวบรวมไว้เป็ นรู ปธรรมในลักษณะของหนังสื อเผยแพร่ /หนังสื อเกี่ยวกับชุมชนโดยตรง การใช้
ความรู ้ให้เป็ นประโยชน์เป็ นความรู ้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เป็ นทักษะที่เกิดจากการใช้ชีวติ ซึ่ ง
ถือว่าเป็ นความรู ้ที่เกิดขึ้นภายใน และการนาความรู้ที่ได้รั บเกิดจากหน่วยงาน /บุคคลภายนอกมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กบั การดาเนินการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน เป็ นการนาความรู้ที่ได้จาก
หน่วยงานภายนอกที่ได้เรี ยนรู ้แล้วนามาใช้ในการพัฒนาหมู่บา้ น การแบ่งปัน /การเผยแพร่ ความรู้
ภายใน เป็ นการถ่ายทอดความรู ้จากรุ่ นผูใ้ หญ่สู่รุ่นเ ยาวชน ด้วยวิธีการเล่าและการปฏิบตั ิให้ดูเป็ น
ตัวอย่าง การเผยแพร่ ความรู ้ให้กบั ผูเ้ ดินทางเข้ามาเที่ยวและเข้ามาศึกษาดูงาน ลักษณะเฉพาะ
กระบวนการจัดการความรู ้โดยชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นการเรี ยนรู้จากการ
ผลัดเปลี่ยนหน้าที่งาน /การแลกเปลี่ยนประสบ การณ์ การเรี ยนรู้จากสัมพันธภาพทางอาชีพทหาร
พราน การเรี ยนรู ้การเชื่อมโยงความรู้เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชุมชน การสะสมทุน /งบประมาณของ
ชุมชนจากสหกรณ์ไฟฟ้ าของหมู่บา้ น การเรี ยนรู้โดยมีกลวิธีการสื่ อสาร
2) ปัจจัยส่ งเสริ ม
กระบวนการจัดการความรู ้โดยชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น การสื่ อสารทาความเข้าใจ การปฏิบตั ิงานที่มีความสัมพันธ์เป็ นแนวราบ เนื้อหา
ความรู ้จากการประกอบอาชีพเป็ นเนื้อหาความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การใช้ชีวติ การพูดคุยกันให้
มากที่สุด เครื่ องกระจายเสี ยง การมีส่วน ร่ วม และการให้ความร่ วมมือจากชาวบ้าน คน /บุคลากรใน
ชุมชนมีความรับผิดชอบร่ วมกันช่วยกัน และการมีผนู้ าที่มีวสิ ัยทัศน์ ซึ่ งได้รับความไว้วางใจจากการ
คัดเลือกจากที่ประชุมโดยการลงมติของชาวบ้าน
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พิชิตชัย แพ่งศรี สาร (2552: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา การจัดการความรู้เรื่ องเกษตรอิ นทรี ย ์
ของเครื อข่ายเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น พบว่า การจัดการความรู้เรื่ องเกษตรอินทรี ยน์ ้ นั เครื อข่าย
เกษตรกรมีข้ นั ตอนคือ 1) การสร้างความรู้โดยศึกษาจากเอกสาร การอบรมสัมมนา การฝึ กปฏิบตั ิ
จากแปลงสาธิต และการศึกษาดูงาน 2) การถ่ายทอดและการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการจัด เวที
ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน การปรึ กษาหารื อกันและการสนทนากันเป็ นกลุ่ม 3) การประยุกต์ใช้ความรู้
เกษตรกรในระดับครัวเรื อนมีการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่ องเกษตรอินทรี ยเ์ พียงบางส่ วน กล่าวคือมีการ
แบ่งพื้นที่ทาการเกษตรอินทรี ยส์ ่ วนหนึ่ง และเกษตรแบบดั้งเดิมโดยการใช้สารเคมีส่ว
นหนึ่งมี
จานวนมากที่สุด รองลงมาคือครัวเรื อนที่ใช้แบบผสม กล่าวคือไม่มีการแบ่งพื้นที่ใช้ท้ งั สารเคมีและ
อินทรี ยวัตถุ ลาดับต่อมาคือครัวเรื อนที่ทาเกษตรอินทรี ยท์ ้ งั หมด และกลุ่มสุ ดท้ายไม่มีการ
ประยุกต์ใช้เลยมีจานวนน้อยที่สุด
พิติรัตน์ วงศ์สุทินวัฒนา (2552: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา ปัญหาของการจัดการความรู้ดา้ น
การเกษตรให้กบั เกษตรกร พบว่าปั ญหาของการจัดการความรู้ที่เกิดจากองค์ประกอบของการจัดการ
ความรู ้ ซึ่ งประกอบด้วย คน เทคโนโลยี ความรู้ และการจัดการ พบว่าปัญหาส่ วนใหญ่เกิดจาก
องค์ประกอบด้านคน โดยพบว่าผูเ้ กี่ยวข้องขาดวัฒนธรรมแห่
งการเรี ยนรู้ ปัญหาในส่ วนของ
เทคโนโลยี พบว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ค่อยให้การสนับสนุนมากนัก ปัญหาของ
องค์ประกอบด้านความรู ้ พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีงบประมาณไม่เพียงพอสาหรับการวิจยั รวม
ไปถึงการปรับปรุ งความรู ้ที่อยูใ่ นระบบฐานข้อมูล และปัญหาองค์ประก อบด้านการจัดการ พบว่า
การจัดการของผูท้ ี่เกี่ยวข้องไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ส่ งผลให้ การจัดการความรู้ ยังไม่ประสบ
ผลสาเร็ จ ส่ วนปั ญหาของการจัดการความรู้ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการความรู้ พบว่าเกษตรกร
ประสบปั ญหาสาคัญในขั้นการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากไม่มน่ั ใจในผลที่จะเกิดขึ้น
รัตนา แสงสว่าง (2549: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา ชุดโครงการวิจยั พัฒนาห้องสมุดมีชีวติ :
การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคอีสานตอนบน พบว่า ด้านการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
จาแนกตามประเภทของภูมิปัญญา ได้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรร ม ได้แก่ เรื่ อง
การทาหน้ากากผีตาโขน ปลาร้าข้ามปี และเครื่ องปั้ นดินเผา 2) ด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ เรื่ อง
ผักคอนแคน และสมุนไพรลูกประคบ 3) ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ได้แก่ เรื่ อง การสู่ ขวัญ
ของชาวอีสาน และ 4) ด้านโภชนาการ ได้แก่ เรื่ องปลาร้าข้ามปี และผักคอนแคน ด้านรู ปแบบการ
ถ่ายทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ช่องทางการสื่ อสารในการถ่ายทอดองค์ความรู้มากที่สุด คือ
บุคคล และชุมชน รองลงมา คือ ครอบครัว กลุ่ม ผูส้ ื บสันดาน ผูน้ า ผูน้ ากลุ่มย่อย เครื อข่ายองค์กร
ของรัฐ พระ นักเรี ยน พราหมณ์ และองค์กรเอกชน ตามลาดับ วิธีการการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ใช้มากที่สุด คือ การสอน (การบอก- การสาธิต-การปฏิบตั ิ) รองลงมา คือ การสอบถาม การสังเกต
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การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การอบรมสัมมนา การค้นคว้าจากเอกสาร สื่ อภาษาไทย
และสื่ อต่างประเทศ และการศึกษาดูงาน ตามลาดับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดมากที่สุด คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่ องปลาร้าข้ามปี ประเภทของสื่ อที่ใช้ มากที่สุด ในการเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คือ สื่ อนิทรรศการ รองลงมาคือ สื่ ออินเทอร์เน็ต ชุดการเรี ยนรู้ สื่ อวัฒนธรรมประเพณี ซีดีรอม
โทรทัศน์ วิทยุ วารสาร ฐานข้อมูล การแสดงผลิตภัณฑ์ ดาวเทียม โปสเตอร์ แผ่นพับ บทเพลง และ
สื่ อหมอลา ตามลาดับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้สื่อในการเผยแพร่ องค์ความรู้มากที่สุด คือ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเรื่ องการทา หน้ากากผีตาโขน รู ปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 8 รู ปแบบ รู ปแบบที่
ใช้มากที่สุด คือ การถ่ายทอดผ่ านบุคคล รองลงมา คือ การถ่ายทอดผ่านหลักสู ตรท้องถิ่น การ
ถ่ายทอดผ่านแหล่งเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น การถ่ายทอดผ่านสื่ อ การถ่ายทอดผ่านการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การ
ถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น การถ่ายทอดผ่านหน่วยงานของรัฐ และการถ่ายทอดผ่าน
บทเพลงท้องถิ่น ตามลา ดับ ด้านผลผ ลิตของกระบวนการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัน
นาไปสู่ การยกระดับความรู ้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ซึ่งนาไปสู่ การได้มาซึ่ งรายได้จากการขาย โดย
ประยุกต์เป็ นรู ปแบบสัญลักษณ์ ผ้าและเครื่ องแต่งกาย ประเภทเครื่ องใช้ เครื่ องประดับ ประเภท
ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก ประเภทอาหาร และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา จาแนก
ขายตามประเภทสิ นค้า OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็ นนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างสรรค์ และการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ภูมิปัญญาพิธีสู่ ขวัญของชาวอีสานเป็ นภูมิปัญญาไทย ในการสร้ างกาลังใจหรื อ
จิตวิญญาณให้ผคู้ นในสังคม
สุ จินต์ สิ มารักษ์ และคณะ (2549: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษา โครงการวิจยั : พัฒนากลไกการ
จัดการความรู ้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับตาบล- อาเภอ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาพลังท้องถิ่นและ
นามาใช้เป็ นกลไกการจัดการความรู้ของท้องถิ่น เพื่อศึกษาการฟื้ นและการใช้พลังท้องถิ่นในการ
เรี ยนรู้ตาม วิถีธรรมชาติของชุมชนและสร้างเครื่ องมือการจัดการความรู้โดยคนในชุมชนท้องถิ่น
ผ่านงานวิจยั เชิงปฏิบตั ิการของแต่ละท้องถิ่น เพื่อสังเคราะห์บทเรี ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจยั
และกระบวนการสร้างกลไกการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงเพื่อศึกษาแนวทางการ
สร้างคว ามร่ วมมือของหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ การวิจยั นี้ใช้การวิจยั จาก
ภาคสนามที่ใช้วธิ ีการศึกษาเชิงคุณภาพ และใช้หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม ใช้วธิ ีการ
รวบรวมข้อมูลหลายๆ รู ปแบบ ได้แก่ การร่ วมเรี ยนรู้กบั ชาวบ้านในพื้นที่วจิ ยั การสร้าง
ความสัมพันธ์ การสังเกต สัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ เน้นการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในพื้นที่วจิ ยั
นากิจกรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนอย่างยืดหยุน่ และเป็ น
พลวัต ในพื้นที่เป้ าหมาย 3 อาเภอของจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อาเภอภูเวียง อาเภอหนองเรื อ และ
อาเภอภูผาม่าน พบว่า พลังท้องถิ่นส่ วนหนึ่งยังคงเป็ นศักยภาพในท้องถิ่นและอีกส่ วนหนึ่งเป็ นพลัง
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ที่เคลื่อนไหวอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เป็ นพลังสาคัญที่ร้อยรัดชุมชนท้องถิ่นเอาไว้ได้ ทาให้คนในชุมชน
ท้องถิ่นนั้นอยูร่ อดและสามารถจัดการตัวเองได้ พลังท้องถิ่นประกอบด้วย 4 ฐานที่ สาคัญคือ 1) ฐาน
ทรัพยากร เป็ นจุดเริ่ มต้นของการผลิตความรู้ สร้างระบบคุณค่าและความเชื่อ รวมไปถึงการสร้าง
เครื อข่ายทางสังคม 2) เครื อข่ายทางสังคม เป็ นพลังที่ยดึ โยงชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นเอาไว้ดว้ ยกัน
เป็ นเครื อข่าย เช่น การเป็ นเครื อญาติ การมีระบบความเชื่อร่ วมกัน การมีวฒั นธรรมร่ วมกัน เป็ นต้น
ส่ วนชุมชนที่เป็ นคนอพยพมาจากพื้นที่อื่น จะเป็ นเครื อข่ายที่ค่อนข้างเป็ นทางการที่ผกู โยงกับ
ผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และอานาจการปกครองส่ วนท้องถิ่น 3) ระบบความรู้ ในพื้นที่
วิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization: Tacit to Tacit) มักจะเป็ นการ
ถ่ายทอดแบบไม่ได้ต้ งั ใจ แต่เป็ นเพราะการได้รู้ ได้เห็น ได้ยนิ ได้สัมผัส แล้วซึมซับเอาความรู้
เหล่านั้นไว้ในตัวเอง จากนั้นก็ใช้วธิ ี การเดียวกันถ่ายทอดไ ปสู่ คนรุ่ นต่อไป การใช้ กระบวนการ
ถ่ายทอดทางสังคม เป็ นวิธีการจัดการความรู้ที่ทรงพลั งที่สุดและสอดคล้องกับวิถีการดารงชีวติ ของ
ชุมชนท้องถิ่น 4) ระบบคุณค่าและความเชื่อ เป็ นเครื่ องร้อยรัดให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยูไ่ ด้
และทาหน้าที่กากับพฤติกรรมของคนในชุมชนให้อยูใ่ นครรลอง แสดงออกมาในรู ปของวัฒนธรรม
บุญประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ พลังท้ องถิ่นทั้ง 4 ฐานล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ระหว่างกัน จนบางครั้งไม่สามารถแยกได้ชดั เจนว่าพลังท้องถิ่นนั้นอยูใ่ นฐานใด ความเข้มแข็งของ
พลังท้องถิ่นในฐานหนึ่งก็มกั จะส่ งผลให้พลังท้องถิ่นในฐานอื่นๆ เข้มแข็งตามไปด้วย ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าพลังท้องถิ่นใดฐานใดฐานหนึ่งอ่ อนแอ ก็มกั จะส่ งผลให้พลังท้องถิ่นฐานอื่นๆ
อ่อนแอตามไปด้วยเช่นกัน การเพิ่มทักษะและขยายจานวนวิทยากรกระบวนการ เพื่อเป็ นกลไกการ
จัดการความรู ้ของชุมชนท้องถิ่นในระยะ 4 เดือนแรกได้พฒั นาวิทยากรกระบวนการจานวน 21 คน
ซึ่งคัดเลือกมาจากผูน้ าชุมชนและเจ้าหน้าที่ของสมาชิกใน ภาคีความร่ วมมือวิจยั และพัฒนาเกษตร
ยัง่ ยืนจังหวัดขอนแก่น ในระยะที่ 2 ได้ขยายจานวนวิทยากรกระบวนการ คัดเลือกโดยวิทยากร
กระบวนการชุดเดิมชักชวนกลุ่มเพื่อน ญาติ ผูน้ าในชุมชนคนรุ่ นใหม่ จานวน 49 คน การเพิ่มทักษะ
ของวิทยากรกระบวนการ ในระยะนี้ได้ปรับเป็ นการเรี ยนรู้และจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ให้กบั ชุมชน
ท้องถิ่นของตนเอง โดยการฟื้ นฟูและใช้พลังฟื้ นฟูทอ้ งถิ่น ซึ่ งเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่นาไปสู่ การ
พัฒนาชีวติ แบบองค์รวม แบ่งเป็ น 1) กระบวนการเรี ยนรู้เพื่อฟื้ นฟูพลังท้องถิ่น ได้แก่ ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน เช่น บุญประเพณี เปิ งบ้าน ความสัมพันธ์แนวราบ 2)
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างความต่อเนื่องในการเรี ยนรู้ให้กบั วิทยากร
กระบวนการ โดยใช้เครื่ องมือที่หลากหลายแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก เครื่ องมือเชิง
กระบวนการ ได้แก่ การประชุม การฝึ กอบรมเพื่ อพัฒนาความรู้ภายในตนเอง เช่น ภาวะผูน้ า และ
การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ภายนอกตนเอง เช่น การทาปุ๋ ยชีวภาพ การศึกษาดูงาน การทดลอง
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ปฏิบตั ิจริ งหรื อการใช้กิจกรรมผ่านประสบการณ์ การเข้าร่ วมประชุมและกิจกรรมขององค์กร /กลุ่ม
อื่น ประเภทที่สอง เครื่ องมือเชิงเทคโนโลยีการจัดการและการปฏิบตั ิจริ ง (กิจกรรม) ได้นาเสนอการ
เปลี่ยนแปลงของวิทยากรกระบวนการท่ามกลางการทางานภายใต้การปฏิบตั ิจริ ง ได้แก่
1. ร้านค้าชุมชน ตลาดชุมชน และการจัดการตลาดเนื้อหมู การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นาไปสู่ การลดรายจ่าย คนทุกกลุ่มในชุมชนมีพ้นื ที่ปะทะสังสรรค์ สร้ างผูน้ ารุ่ นใหม่ เป็ นจุดเริ่ มต้น
ของกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน
2. ปุ๋ ยชีวภาพและเครื่ องมืออัดเม็ดปุ๋ ยชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนาไปสู่ การ
พึ่งตนเอง และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเทคโนโลยีระดับกลางที่เหมาะสม เห็นความสาคัญ
ของการหา สร้าง และใช้ความรู้
3. นาข้าวปลอดสารพิษและพันธุ์ขา้ วพื้นเมือง ป่ าชุมชน และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนาไปสู่ การตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
พึ่งตนเอง ขยายแนวคิดสู่ กลุ่มคนในชุมชนได้ และเกิดการพัฒนาผูน้ า
4. กลุ่มแม่บา้ น การเปลี่ยนแปลงทาให้แม่บา้ นเชื่ อมัน่ ตนเอง มีโอกาสและพื้นที่ทางาน
ส่ วนรวมมากขึ้น
5. กลุ่มเยาวชน การเปลี่ยนแปลงทาให้เขาใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ คิดวิเคราะห์อย่าง
เป็ นระบบและมีเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ได้ดีข้ ึน มีสานึกรักชุมชนบ้านเกิด
6. การออมทรัพย์ระดับกลุ่มและเครื อข่าย การเปลี่ยนแปลงทาให้วทิ ยากรกระบวนการ
และชุมชน เห็นความสาคัญของการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบอย่างเชื่อมโยงและสร้างผูน้ ารุ่ นใหม่
7. วิจยั ไทบ้าน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทาให้เห็นความสาคัญของการหา สร้าง และ
ใช้ความรู้ มีการคิด วิเคราะห์ วางแผน ลงมือทา และบันทึกอย่างเป็ นระบบ
อุทยั วรรณ ภู่เทศ (2551: 66-67) ได้ศึกษา กระบวนการจัดการความรู้ในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของเกษตรกร บ้านหนองแอก ตาบลหนองหม้อ
อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การจัดการความรู้ของเกษตรกร ประกอบด้วย 1) การสร้าง
และจัดหาความรู้ การเรี ยนรู้ของเกษต รกรเกิดจากการรับรู้ภายนอก และนาความรู้น้ นั มาปฏิบตั ิจริ ง
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ระหว่างที่ได้มีการปฏิบตั ิ เกษตรกรมีความตระหนักถึงความสาคัญของการ
เรี ยนรู ้ท้ งั ในอดีตที่มีการซึ มซับความรู้จากการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปตามธรรมชาติ
รวมถึงมี
กระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น เห็นได้จากการเรี ยนรู้ในอดีตที่ใช้หลักการ
ถ่ายทอดความรู ้ในลักษณะการบอกให้จา ทาให้ดู อยูใ่ ห้เห็น ความรู้ต่างๆ มิได้มีการตราเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ดังนั้นผูเ้ รี ยนต้องมีความอดทน ช่างสังเกต ช่างซักถาม อยูต่ ลอดเวลา และกระทาซ้ า
เพื่อให้เกิดความชานาญในเ รื่ องนั้นๆ การเชื่อมโยงความรู้ภายนอกเข้ากับภูมิ ปัญญาดั้งเดิมของ
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ชุมชน 2) การประยุกต์ใช้ความรู้ การเรี ยนรู้ของเกษตรกรเป็ นการเรี ยนรู้ที่เกิดจากการปฏิบตั ิจริ ง
ดังนั้น เพื่อเป็ นบทพิสูจน์ความรู ้ใหม่ที่เข้ามาจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริ ง จึงมีการทดลองปฏิบตั ิ
ร่ วมกัน และเพื่อการเปรี ยบเทียบให้ได้ทราบผลที่ชดั เจนในแปลงทดลองจานวน 2 แปลง และพบว่า
การเรี ยนรู ้จากแปลงนาที่ดาเนินการร่ วมกันของสมาชิก ประสบความสาเร็ จ ชัดเจนกว่าแปลงใน
ระดับปัจเจกบุคคล เพราะมีเงื่อนไขในเรื่ องของจานวนแรงงาน และที่สาคัญคือสมาชิกทุกคนล้วน
แต่มีแนวความคิดในทางเดียวกัน ต่างจากการดาเนินกิจกรรมของแปลงปัจเจก บุคคล 3) การกระจาย
ความรู้ เพื่อให้การจัดการความรู ้ปรากฏรู ปธรรมที่ชดั เจนประกอบกับการเรี ยนรู้ในเชิงทฤษฎีแล้ว
การจัดแหล่งเรี ยนรู ้ในเชิงปฏิบตั ิก็มีความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อน ซึ่ งเกษตรกรได้จดั แหล่งเรี ยนรู้ออกเป็ น
2 ส่ วนคือ การบรรยายโดยวิทยากร และการจัดทาแปลงสาธิต 4) การจัดเก็บความรู้ การเรี ยนรู้ของ
เกษตรกรเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดจากการปฏิบตั ิจริ งถึงแม้จะเป็ นการรับความรู้จากภายนอกก็ตาม แต่
เมื่อนามาสู่ การปฏิบตั ิจริ งร่ วมกันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ข้ ึน ซึ่ งความรู้ที่ได้รับนั้นเป็ นความรู้ใน
ลักษณะของความรู ้ที่ฝังอยูใ่ นบุคคล และในระหว่างการปฏิบตั ิงานร่ วมกันยังก่อให้เกิดความรู้ที่
สอดแทรกหรื อเกิดขึ้นในระหว่างการทางาน (Embedded Knowledge) ซึ่ งความรู้ท้ งั 2 ประเภท มิได้
มีการจัดเก็บเป็ นระบบเอกสาร ซึ่ งยากแก่การเข้าถึงความรู้น้ นั กระทัง่ เมื่ อมีการดาเนินกิจกรรมซ้ าๆ
จึงจะทาให้ความรู ้น้ นั เปิ ดเผย และบุคคลอื่นจึงจะสามารถเข้าถึงได้
งานวิจัยต่ างประเทศ
Dawoe et al. (2012) ได้ศึกษา การสารวจความรู้ พื้นบ้านของเกษตรกรและ การรับรู้
และการจัดการ ความอุดมสมบูรณ์ของดินใน เขตอาชันติของประเทศ กานา พบว่า ความรู้ พ้ืนบ้าน
เกี่ยวกับดินของเกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์กบั อายุ ที่อยู่ หรื อเพศ แต่ความรู้และการรับรู้ของความ
อุดมสมบูรณ์ของดินตั้งอยูบ่ นพื้น ฐานของการสังเกตพืชและลักษณะที่เกี่ยวข้องกับดินคือ สี ของดิน
พืช การอุม้ น้ า ความแข็งของดิน ความยากในการทางาน ที่เกี่ยวกับ ดิน ชนิด และความหลากหลาย
ของวัชพืช สี ของใบและอาการ ที่ สังเกตในพืช อัตราการเจริ ญเติบโต พืช การ มีอยู่ และความ
หลากหลายของสัตว์ในดิน แต่กระนั้นก็ตอ้ งสอดคล้องกั บการประเมิน ความอุดมสมบูรณ์หรื อ ความ
ไม่ อุดมสมบูรณ์ ของดินตามหลัก ทางวิทยาศาสตร์ ด้วย ซึ่งความ อุดมสมบูรณ์ ของดินจะต้องมีธา ตุ
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปตัสเซี่ยม (K) ในระดับสู ง รวมถึงอินทรี ยวัตถุดว้ ย
Kao (2005: 100-102) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการบริ หารผูน้ าชาว
ไต้หวันและการปฏิบตั ิการจัดการความรู้ในบริ ษทั ที่ต้ งั อยูใ่ น ประเทศ จีน เป็ นการศึกษาเพื่อวัด
รู ปแบบการบริ หารผูน้ า กับการปฏิบตั ิการจัดการความรู้ โดยใช้แบบสอบถามซึ่ งแบ่งผูบ้ ริ หารตาม
พฤติกรรมในการบริ หารที่รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้ง การเล่าเรื่ อง การขาย การมีส่วนร่ วมและการ
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แต่งตั้งตัวแทน ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็ นเพศ อายุ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ในการทางาน การดารงตาแหน่งในบริ ษทั ในปัจจุบนั และระยะเวลาในการเป็ นผูน้ าตั้งแต่อดีต ผล
การศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างรู ปแบบการเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับการ
ปฏิบตั ิการจัดการความรู้ และระหว่างรู ปแบบการเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หารกับตัวแปรที่ศึกษา รวมทั้ง
ความแตกต่างอย่างมีนยั สา คัญในกลุ่มผูน้ ารู ปแบบต่างๆ และจานวนปี ที่เป็ นผูน้ าในบริ ษทั กับการ
ปฏิบตั ิการจัดการความรู้และเป็ นนักขายที่มีการนาการจัดการความรู้มาใช้สูง
Keyser (2004: 116-119) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และผลการ
ปฏิบตั ิงานของลูกจ้างบริ ษทั ไฟฟ้ ารัฐเทนเนสซี่
เป็ นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของการจัดการความรู้ในองค์กรและผลงานของลูกจ้าง จานวน 1,870
คน ซึ่ งเดิมการจัดการความรู ้มุ่งเน้นการรับรู้ของผูบ้ ริ หารระดับกลางและระดับสู ง การศึกษานี้จึงมุ่ง
ไปที่กลุ่มพนักงานระดับล่างซึ่ งมีการศึกษาไม่ สู ง ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
ระหว่างการจัดการความรู ้และผลการปฏิบตั ิงานของลูกจ้าง และยังมีความแตกต่างในการรับรู้และ
เข้าใจเรื่ องการจัดการความรู ้ระหว่างลูกจ้างกลุ่มต่างๆ ในองค์กร
Yang et al. (2008) ได้ศึกษา ผลของการฝึ กอบรมในการจัดการความรู้และทั กษะการ
จัดการศัตรู พืชของเกษตรกรปลูกผักรายย่อย พบว่าผลของโรงเรี ยนเกษตรกรทาสวน
(Farmer
Field School) และการฝึ กอบรม (การบรรยายในห้องเรี ยน ) ในการจัดการความรู ้และทักษะการ
จัดการศัตรู พืช โดยศึกษากับเกษตรกรปลูกผักรายย่อยในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ระหว่างปี
2003- 2007 พบว่า มีนยั สาคัญของการได้รับความรู้เกี่ยวกับศัตรู ผกั ศัตรู ธรรมชาติ แมลงและ
นิเวศวิทยาของโรค และการจัดการศัตรู พืชระหว่างเกษตรกรในโรงเรี ยนเกษตรกรทาสวน แต่ไม่มี
นัยสาคัญในการยกระดับหรื อพัฒนาความรู้ของเกษตรกรที่ผา่ นการฝึ กอบรมแล้ว
Wijetunge (2012: 212-223) ได้ศึกษา การเล่าเรื่ องขององค์กรในการถ่ายโอนความรู้ฝัง
ลึก : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยศรี ลงั กาน พบว่า การเล่าเรื่ องขององค์กร (ห้องสมุด ) เพื่อ ใช้ เป็ น
กระบวนการถ่ายโอนความรู ้มี 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเลือกเรื่ องที่น่าทึ่ง (Story Eliciting)
ขั้นตอนที่ 2 ความเกี่ยวข้ องหรื อที่มาของเรื่ องที่เล่า (Relating of Stories) ขั้นตอนที่ 3 การจดบันทึก
(Note Taking) ขั้นตอนที่ 4 การเขียนเรื่ องราวให้สมบูรณ์ (Constructing the Complete Story)
ขั้นตอนที่ 5 การทบทวนเนื้อหาโดยผูเ้ ล่า (Reviewing) ขั้นตอนที่ 6 การเพิม่ เติมเนื้อหา (Adding the
Completed Stories to the Catalogue) ซึ่งรู ปแบบการถ่ายโอนความรู้โดยการเล่าเรื่ อง นักวิจยั อื่นๆ
สามารถนาไปใช้ได้ และความรู้ ฝังลึก ที่ถูกถ่ายโอนผ่านการเล่า เรื่ องจะขึ้นอยูก่ บั ระดับความ ลับของ
เนื้อหาด้วย ดังนั้น เนื้อหาทั้งหมดอาจจะไม่ได้ถูกบันทึกไว้ขณะที่ เล่าเรื่ อง นอกจากนี้ การถ่ายโอน
ความรู้ “เรื่ องราวของการทางาน” พนักงานสามารถนาความรู้มาใช้ประโยชน์ได้
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Lwoga et al. (2010: 174-185) ได้ศึกษา การจัดการภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการ
พัฒนาการเกษตรที่ยงั่ ยืนในประเทศกาลังพัฒนา : วิธีการจัดการความรู้ในบริ บททางสังคม ผล
การศึก ษาพบว่า การแสวงหา และ แลกเปลี่ยน ความรู้พ้ืนบ้าน จะอยู่ ภายในเครื อข่ายขนาดเล็ก
อ่อนแอ และเป็ นเครื อข่ายตามธรรมชาติ และด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้เกิดการ สู ญเสี ยความรู้ เหล่านี้ทาให้
เกิดความ แตกต่างกันในการ แสวงหาความรู้พ้ืนบ้านด้านการเกษตร ทั้ง ความแตกต่างของแหล่ง
ความรู้ และความแตกต่าง ระหว่างเพศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร วัฒนธรรม ความ
เชื่อมัน่ และส ภาพของอิทธิ พลการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ความรู้พ้ืนบ้าน ในชุมชน นอกจากนี้
รู ปแบบการจัดการความรู้ สามารถใช้ เพื่อ การจัดการและบูรณาการ ความรู้พ้ืนบ้านเข้ากับ กับระบบ
การจัดการความรู้อื่นๆ และความแตกต่าง (เช่น เพศ แหล่งความรู้ วัฒนธรรม โครงสร้างพื้นฐาน )
ดังนั้น ผลสรุ ปจาก งานวิจยั นี้ได้ แนะนาให้ประยุกต์ใช้การ จัดการความรู้ สาหรับการจัดการ ความรู้
พื้นบ้านและบูรณาการกับระบบความรู้อื่นๆ เพื่อการพัฒนาการเกษตรในประเทศกาลังพัฒนา เช่น
แทนซาเนีย
จากงานวิ จยั ข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ การจัดการความรู้มีผลต่อความสาเร็ จของการ
ปฏิบตั ิงาน โดยบุคคลหรื อองค์กร มีการแสวงหาความรู้จากเอกสาร ต่างๆ การฝึ กอบรม การศึกษาดู
งาน ส่ วนใหญ่จดั เก็บความรู ้โดยการจดจาในตัวบุคคล มีการ
นาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน ด้วยวิธีการทดลองปฏิบตั ิ การทาซ้ า มี การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ผา่ นกระบวนการทางสังคม
กระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่ วม การเล่าเรื่ อง การบอกต่อ การสนทนา ก ารประชุม การฝึ กอบรม
การสอน ทั้งนี้มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูน้ ากลุ่ม ผูน้ าองค์กร สมาชิกลุ่ม สมาชิกในองค์กร คนนอก
ชุมชน ความรู้ เทคโนโลยี งบประมาณ และ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น ส่ วนปัญหาที่พบ
คือ การจัดเก็บความรู ้ชดั แจ้ง เช่น เอกสาร หนังสื อ ส่ วนใหญ่มีการจัดเก็บที่ยงั ไม่เป็ นระบบ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในลักษณะ
วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ที่มุ่งศึกษา การจัดการความรู้ของเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวธิ ีดาเนินการวิจยั ดังนี้
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดวิธีดาเนินการวิจยั เป็ น 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา เอกสาร เป็ นการศึกษาเอกสารและงานวิจยั (Documentary
Studies) เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการความรู้ เพื่อกาหนดเป็ นกรอบการวิจยั ว่ากระบวนการ
จัดการความรู้ในสภาพปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
ขั้นตอนที่ 2 การสารวจข้อมูลเบื้องต้น (Pre-survey) ผูว้ จิ ยั ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งและความเข้าใจกลุ่มเกษตรกร สาหรับ กาหนดแนวคาถามเกี่ยวกับการ
จัดการความรู ้ของกลุ่มเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์ กลุ่มเกษตรกรทานา คือ กลุ่มเกษตรกรทานาต้น
ผึ้ง เลขที่ 24 หมู่ 7 ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร และกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านแร่
เลขที่ 10 หมู่ 1 ตาบลแร่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่ งมีประเด็นในการสัมภาษณ์ คือ ข้อมูล
ทัว่ ไปของกลุ่ม แนวคิดการจัดตั้งกลุ่ม โครงสร้างการบริ หารงาน ทุน กิจกรรม ปัจจัยและเงื่อนไข
ของความสาเร็ จ ปั ญหา ความรู ้เกี่ยวกับ การทานา และสภาพการจัดการความรู้ ซึ่งมีประเด็นในการ
สัมภาษณ์ คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัด เก็บ ความรู้ การใช้ความรู้ และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ส่ วนกลุ่มเกษตรกร ทาสวนยางพารา คือ สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราบ้านไผ่
หมู่ 10 อาเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร และกลุ่มเกษตรทาสวนยางพาราบ้านแร่ เลขที่ 118/1 หมู่
14 ตาบลแร่ อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่ งมีประเด็นในการสัมภาษณ์ คือ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่ม
แนวคิดการจัดตั้งกลุ่ม โครงสร้า งการบริ หารงาน ทุน กิจกรรม ปัจจัยและเงื่อนไขของความสาเร็ จ
ปัญหา ความรู ้เกี่ยวกับการทาสวนยางพารา และสภาพ การจัดการความรู้ ซึ่ง มีประเด็นในการ
สัมภาษณ์คือ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การจัด เก็บ ความรู้ การใช้ความรู้ และการ
แลกเปลี่ยนความรู้
100

101
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างเครื่ องมือวิจยั เครื่ องมือ ที่ใช้ในการวิจยั คือ ประเด็นการสนทนา
กลุ่มและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยนาผลจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้น และการศึกษา
เอกสาร งานวิจยั แนวคิดทฤษฎี ต่างๆ มากาหนดเป็ นกรอบในการสร้างเครื่ องมือวิจยั ซึ่ งมีข้ นั ตอน
ดังนี้
3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
3.2 กาหนดหัวข้อหลักและ หัวข้อ ย่อยของ เครื่ องมือวิจยั เพื่อช่วยในการสร้าง
เครื่ องมือวิจยั ให้ครอบคลุม มีรายละเอียดในเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษาครบถ้วน
3.3 การสร้างเครื่ องมือวิจยั โดยจัดทา เป็ นฉบับร่ างแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อตรวจสอบแก้ไขด้านเนื้อหาและภาษา
3.4 การตรวจสอบคุณภาพ เครื่ องมือวิจยั โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร .นัยนา อรรจนาทร รองศาสตราจารย์
สมประสงค์ น่วมบุญลื อ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุ ข ดร.สุ ดารัตน์ สกุลคู และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.ธงชัย พาบุ จากนั้นนาเครื่ องมือวิจยั มาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
3.5 การทดลองใช้ เครื่ องมือวิจยั (Try-out) กับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
แต่มีลกั ษณะคล้ ายกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม เกษตรกรทานาหนองหว้า หมู่ 4 ตาบล
หนองหว้า อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู และกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราหนองบัวบาน
พัฒนา หมู่ 1 ตาบลหนองบัวบาน อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
3.6 การวิเคราะห์และปรับปรุ ง เครื่ องมือวิจยั นา เครื่ องมือวิจยั ที่ทดลองใช้ แล้ว มา
วิเคราะห์เนื้อหาและปรับปรุ งแก้ไข ซึ่ งจากการทดลองใช้เครื่ องมือวิจยั พบว่า สภาพการจัดการ
ความรู ้ของเกษตรกรมีการประเมินความรู้ดว้ ย จึงได้เพิ่ม ประเด็น “การประเมินความรู้ ” จากนั้น
เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์อีกครั้ง
3.7 จัดทาเป็ นเครื่ องมือวิจยั ฉบับจริ ง เพื่อนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 การดาเนินการวิจยั โดยใช้เทคนิค การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ซึ่ งมีประเด็นในการสนทนากลุ่มคือ บริ บทของกลุ่ม
เกษตรกร ได้แก่ ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม การบริ หารงานของกลุ่ม กิจกรรม แหล่งเรี ยนรู้ กระบวนการ
เรี ยนรู ้ของกลุ่ม ความสาเร็ จหรื อจุดเด่นของกลุ่ม ปัญหาหรื อจุดด้อยของกลุ่ม ความต้องการ
เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่ม ทัศนคติต่อการทานา /สวนยางพารา ความรู้การทานา /สวนยางพารา ส่ วน
ประเด็นที่เกี่ ยวกับ สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู้ การจัดเก็บความรู ้ การใช้ความรู้ การประเมินความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่ง มี
วิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้

102
4.1 การสนทนากลุ่ม ดาเนินการดังต่อไปนี้
4.1.1 ขั้นเตรี ยมการก่อนการสนทนากลุ่ม
1) ทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลถึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั
2) นัดวัน เวลา และสถานที่สนทนากลุ่ม พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์
ของการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจ
3) ส่ งแนวประเด็นสนทนากลุ่มให้กบั กลุ่มเกษตรกรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้
ศึกษาและเตรี ยมตัวก่อนการสนทนากลุ่ม เพื่อจะได้มีเวลาศึกษารายละเอียดและเตรี ยมข้อมูลในการ
สนทนากลุ่ม
4) การเตรี ยมวัสดุอุปกร ณ์ที่ตอ้ งใช้ในการสัมภาษณ์ เช่น ดินสอ ปากกา
สมุดบันทึก เครื่ องบันทึกเสี ยง กล้องถ่ายรู ป เป็ นต้น
4.1.2 ขั้นตอนการสนทนากลุ่ม
1) ขั้นแนะนาตนเองและผูช้ ่วยวิจยั ผูว้ จิ ยั ดาเนินการชี้แจงวัตถุประสงค์
และประโยชน์ของการ ศึกษา วิจ ั ย ความเกี่ยวข้องกับผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม ความสาคัญของผูร้ ่ วม
สนทนากลุ่ม เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้ผรู้ ่ วมสนทนากลุ่มให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งและครบถ้วน
2) ขั้น ดาเนินการสนทนากลุ่ม โดยให้ผรู้ ่ วมสนทนากลุ่มแสดงความ
คิดเห็นให้มากที่สุด ส่ วนคณะนักวิจยั ก็ กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ผูว้ จิ ยั เป็ น
ผูด้ าเนินการสนทนา ด้วยตนเอง (Moderator) โดยการถามคาถามตามแนวประเด็นสนทนากลุ่ม ผูจ้ ด
บันทึก (Note taker) มีหน้าที่จดบันทึกความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม และผูช้ ่วยทัว่ ไป
(Assistant) มีหน้าที่บนั ทึกเสี ยงการสนทนากลุ่ม ถ่ายรู ป บริ การอาหารว่างและน้ าดื่ม
3) ขั้นสิ้ นสุ ดของการสนทนากลุ่ม ผูว้ จิ ยั ทบทวนความถูกต้อง ค รบถ้วน
ของข้อมูลที่ได้รับและกล่าวขอบคุณผูร้ ่ วมสนทนากลุ่ม
4.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก ดาเนินการดังต่อไปนี้
4.2.1 ขั้นแนะนาตนเอง ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั แบ่งหน้าที่กนั สัมภาษณ์ โดย
ก่อนสัมภาษณ์ได้มีการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และประโยชน์ ของการศึกษาวิจยั ความเกี่ยวข้องกับผู้ ให้
การสัมภาษณ์ ความสาคัญของผู้ ให้สัมภาษณ์ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้ ให้ขอ้ มูลที่เป็ น
จริ งและครบถ้วน
4.2.2 ขั้นดาเนินการสั มภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ตามประเด็นคาถามในแบบ
สัมภาษณ์ และให้ผใู้ ห้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด
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4.2.3 ขั้นสิ้ นสุ ดของการสั มภาษณ์ ผูส้ ัมภาษณ์ ทบทวนความถูกต้อง ครบถ้วน
ของข้อมูลที่ได้รับและกล่าวขอบคุณผูใ้ ห้สัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 5 การศึกษากรณี แนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practices) โดยวิธีการสนทนากลุ่ม
และการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ งดาเนินการแบบเดียวกันกับขั้นตอนที่ 4 ซึ่งกลุ่มที่ใช้ศึกษาวิจยั คือ กลุ่ม
ผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน หมู่ที่ 5 ตาบลต้น ผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร (กลุ่ม
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2553) กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5
ตาบลดูนสาด อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น (หมู่บา้ นชาวสวนยางพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ
“60 พรรษามหาวชิราลงกรณ”)
ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ ดาเนินการดังต่อไปนี้
6.1 ผูว้ จิ ยั นาผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 4 และ 5 มาสรุ ปเป็ นแบบสัมภาษณ์แนวทาง
ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ของกลุ่มเกษตรกรทานาและกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกร และส่ วน
ที่ 2 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของเกษตรกรทานา
6.2 ผูว้ จิ ยั ส่ งแบบสัมภาษณ์แนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร
ทานา ให้กลุ่ม ผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว บ้านขัวคอนแคน รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร อาจารย์ประจาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดร .สุ ดารัตน์ สกุลคู อาจารย์สงกรานต์
ชิระบุตร อาจารย์สันทะยา เหระวัน อาจารย์ประจาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และนางสมหวัง โพธิราช นักวิชาการส่ งเสริ ม
การเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอพังโคน และส่ งแบบสัมภาษณ์แนวทางส่ งเสริ มการ
จัดการความรู ้ของกลุ่มเกษตรกรทา สวนยางพาราให้ กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร ดร.สุ ดารัตน์ สกุลคู อาจารย์สันทะยา เหระวัน อาจารย์สงกราน ต์
ชิระบุตร และนายไพร สุ ดจิตร์ นักวิชาการส่ งเสริ มเกษตรชานาญการ สานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อให้ผใู้ ห้การสัมภาษณ์ได้ศึกษาผลการศึกษาสภาพการ
จัดการความรู้ของเกษตรกร เพื่อเป็ นแนวคิดและเตรี ยมตัวสาหรับการสัมภาษณ์ แนวทางส่ งเสริ มการ
จัดการความรู้ของเกษตรกร
6.3 ผูว้ จิ ยั นัดวันเวลา สถานที่ และวิธีการสัมภาษณ์ โดยผูว้ จิ ยั กาหนดวิธีการ
สัมภาษณ์ 2 แบบ คือ การสัมภาษณ์ดว้ ยตนเองและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
6.4 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และวิธีการสัมภาษณ์ที่ ได้นดั หมายกับ
ผูใ้ ห้การสัมภาษณ์
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ขั้นตอนที่ 7 สรุ ปผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั เขียนรายงานสรุ ปผลการวิจยั รวมถึงการตรวจสอบ
ความถูกต้องของงานวิจยั โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาหลักและอาจารย์ที่ปรึ กษาร่ วมควบคุมดุษฎีนิพนธ์
จากนั้นนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข และจัดทาฉบับสมบูรณ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร คือ กลุ่ม เกษตรกร ทานาและกลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา ในภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ ที่ได้ จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ. 2547 ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรทานา จานวน 1,023 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกร ทา
สวนยางพารา จานวน 15 กลุ่ม
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่ม เกษตรกร ทานาและกลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร
พ.ศ. 2547 ประเภทละ 2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้ น 4 กลุ่ม โดยวิธีการได้มาซึ่ งกลุ่มตัวอย่างดังนี้
2.1 กาหนดกลุ่มตัวอย่างตามภูมิภาค คือกลุ่มตัวอย่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน และกลุ่มตัวอย่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
2.2 สุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามข้อ 2.1 โดยเลือก
จังหวัดที่มีกลุ่มเกษตรกรประเภทนั้นๆ มากที่สุด และได้จงั หวัดที่จะใช้สุ่มกลุ่มตัวอย่าง คือ
2.2.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1) กลุ่มเกษตรกรทานา คือ จังหวัดร้อยเอ็ด
2) กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา คือ จังหวัดนครพนม
2.2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1) กลุ่มเกษตรกรทานา คือ จังหวัดบุรีรัมย์
2) กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา คือ จังหวัดอานาจเจริ ญ
2.3 สุ่ มกลุ่มตัวอย่างตามข้อ 2.2 โดยวิธีการจับสลาก ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
2.3.1 กลุ่มตัวอย่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ กลุ่มเกษตรกรทา
นาศรี โคตร จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราโนนตาล จังหวัดนครพนม
2.3.2 กลุ่มตัวอย่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ กลุ่มเกษตรกรทา
นากระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้ จังหวัดอานาจเจริ ญ
3. กลุ่มที่ใช้ใน การศึกษา กรณี ศึกษา แนวปฏิบตั ิที่ดี คัดเลือกแบบ เจาะจงจาก กลุ่ม
เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
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3.1 กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน หมู่ที่ 5 ตาบลต้นผึ้ ง อาเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร ซึ่ งเป็ นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2553
3.2 กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตาบลดูนสาด อาเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งคัด เลือกด้วยวิธี Snow Ball จากคาแนะนาของสานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง กรุ งเทพ มหานคร สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัด
ขอนแก่น ประกอบกับกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็ น
หมู่บา้ นชาวสวนยางพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ “50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ” ในปี พ.ศ. 2545 และ
ปั จจุบนั ก็ยงั ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นหมู่บา้ นชาวสวนยางพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ “60 พรรษามหา
วชิราลงกรณ”
ทั้งนี้ผวู ้ ิ จัยได้กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่ม ที่ใช้ ในการศึกษา กรณี ศึกษา แนว
ปฏิบตั ิที่ดี ซึ่ งกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1. เป็ นกลุ่มที่ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคหรื อระดับชาติ
2. เป็ นกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่ วมโครงการที่มีชื่อเสี ยงในระดับ ภาคหรื อ
ระดับประเทศ
4. กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ คัดเลือกแบบเจาะจงจาก
กลุ่มเกษตรกรที่เป็ นกลุ่มการศึกษา กรณี แนวปฏิบตั ิที่ดี และนักวิชาการด้านการเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
4.1 นายประไม ฉะอ้อน กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน หมู่ที่ 5 ตาบล
ต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
4.2 นายศรี สวัสดิ์ สาขาสุ วรรณ กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน หมู่ที่ 5
ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
4.3 นางลาดวน ดงรังสี กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5
ตาบลดูนสาด อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
4.4 นายอวยชัย เหล่าลาภะ กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราบ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 5
ตาบลดูนสาด อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
4.5 นายไพร สุ ดจิตร์ นักวิช าการส่ งเสริ มการเกษตร ชานาญการ สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดขอนแก่น
4.6 นางสมหวัง โพธิราช นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร ชานาญการ สานักงาน
เกษตรอาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
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4.7 รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร นักวิชาการด้านการจัดการความรู้ และ อาจารย์ประจา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4.8 ดร.สุ ดารัตน์ สกุลคู อาจารย์ผสู้ อนสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
4.9 อาจารย์สันทยา เหระวัน อาจารย์ผสู้ อนวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
4.10 อาจารย์สงกรานต์ ชิระบุตร อาจารย์ผสู้ อนวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการ สนทนากลุ่มและ การสั มภาษณ์เชิงลึก โดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสร้างข้อสรุ ป ประกอบด้วยการวิเคราะห์
แบบอุปนัยหรื อการตีความ การจาแนกชนิดข้อมูล และการวิเคราะห์โดยการเปรี ยบเทียบข้อมูล ที่จะ
นาไปสู่ ขอ้ สรุ ปตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยผูว้ จิ ยั ได้เน้นการวิเคราะห์จากประเด็นเนื้อหา
สาระสาคัญในสถานการณ์ที่ศึกษาเป็ นหลัก (สุ ภางค์ จันทวานิช, 2549: 130-144)
สรุ ปขั้นตอนดาเนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปได้สรุ ปขั้นตอนการดาเนินการวิจยั ดังตารางที่ 6 และแผนภูมิข้ นั ตอนการวิจยั
ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4 สรุ ปขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
ขั้นตอน
1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

วิธีการ
- ศึกษาเอกสาร

2. การสารวจข้อมูลเบื้องต้น
(Pre-survey)
3. การสร้างเครื่ องมือวิจยั
4. การดาเนินการวิจยั

- การสัมภาษณ์

5. การศึกษากรณี แนวปฏิบตั ิ
ที่ดี

- การสนทนากลุ่ม
- การสัมภาษณ์เชิงลึก

- ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหา
- การสนทนากลุ่ม
- การสัมภาษณ์เชิงลึก

6. การศึกษาแนวทางส่ งเสริ ม - การสัมภาษณ์เชิงลึก
การจัดการความรู้
7. สรุ ปผลการวิจยั
- เขียนรายงานการวิจยั
- ตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจยั

เครื่องมือ
- สมุดบันทึก

ผู้ให้ ข้อมูล
1 - เอกสารและงานวิจยั
/ - เว็บไซต์
- ร่ างแบบสัมภาษณ์
1 - เกษตรกร
3
- ร่ างประเด็นสนทนากลุ่ม - ผูท้ รงคุณวุฒิ
- ประเด็นสนทนากลุ่ม
- เกษตรกร
- แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง
- ประเด็นสนทนากลุ่ม
- เกษตรกร
- แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง
- แบบสัมภาษณ์แบบมี
- เกษตรกร
โครงสร้าง
- นักวิชาการ
- รายงานวิจยั ฉบับร่ าง
- - อาจารย์ที่ปรึ กษา

การวิเคราะห์
- การวิเคราะห์เอกสาร
- การวิเคราะห์เนื้อหา
- การวิเคราะห์เนื้อหา
- วิเคราะห์เนื้อหา
- การวิเคราะห์เนื้อหา

- การวิเคราะห์เนื้อหา

- การวิเคราะห์เนื้อหา
- ตรวจสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหา
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แผนภูมิสรุ ปขั้นตอนดาเนินการวิจัย
ขั้นตอน

กระบวนการ

ผลทีไ่ ด้ รับ

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาเอกสาร

ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดการวิจยั

ขั้นตอนที่ 2
สารวจข้อมูล
เบื้องต้น

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

สรุ ปผลการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น

แนวข้อคาถามการวิจยั

สร้างเครื่ องมือวิจยั
ตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 3
สร้างเครื่ อง
มือวิจยั
ข้อมูล

ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือวิจยั
ทดลองเครื่ องมือวิจยั (Try Out)
ปรับปรุ งแก้ไข / สร้างเครื่ องมือ
วิจยั ฉบับจริ ง
แผนภูมิที่ 2 สรุ ปขั้นตอนดาเนินการวิจยั

เครื่ องมือการวิจยั
ฉบับจริ ง
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ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 4
การดาเนิน
การวิจยั

ขั้นตอนที่ 5
ศึกษาแนว
ปฏิบตั ิที่ดี

ขั้นตอนที่ 6
ศึกษา
แนวทาง
ส่ งเสริ มการ
จัดการ
ความรู้

กระบวนการ

ผลทีไ่ ด้ รับ

สนทนากลุ่ม
(Focus Groups)
การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผลการวิจยั

สนทนากลุ่ม
(Focus Groups)
การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผลการศึกษา
แนวปฏิบตั ิที่ดี

การสัมภาษณ์เชิงลึก

แนวทางส่ งเสริ มการจัดการ
ความรู้

สรุ ปผลการวิจยั
ขั้นตอนที่ 7
สรุ ปผล
อภิปรายผล

อภิปรายผลการวิจยั

แผนภูมิที่ 2 (ต่อ)

รายงานผลการวิจยั
ฉบับสมบูรณ์
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั การจัดการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรทานา
1.1 กลุ่มเกษตรกรทานากระสัง
1.2 กลุ่มเกษตรกรทานาศรี โคตร
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรทา สวน
ยางพารา
2.1 กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราโนนตาล
2.2 กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์กรณี ศึกษาแนวปฏิบตั ิที่ดี
3.1 กลุ่มเกษตรกรทานาบ้านขัวขอนแคน
3.2 กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราทรัพย์สมบูรณ์
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร
4.1 สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทานา
4.2 สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยาง
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์แนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร
5.1 แนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทานา
5.2 แนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยาง
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่มและการสั มภาษณ์กลุ่มเกษตรกรทานา
กลุ่มเกษตรกรทานากระสั ง
ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรทานากระสัง เมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ณ บ้านหัวหน้ากลุ่ม โดยมีผเู้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 11 คน ผลปรากฏดังต่อไปนี้
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1. การศึกษาบริ บทของกลุ่ม
1.1 ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรทานากระสัง ตั้งอยูท่ ี่ 1/3 หมู่ 2 ตาบล
กระสัง อาเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ทั้งนี้มีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มคือ
เพื่อรวมตัวช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อจดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคลให้สามารถเข้าถึงแหล่งปั จจัยการผลิตได้ เช่น เงินทุน ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์
1.2 การบริ หารงานของกลุ่ม คณะกรรมการของกลุ่มประกอบด้วย ประธานกลุ่ม
คือ นางสมใจ ธนสิ นชัย รองประธาน คือ นายกี ศิริสุข เลขานุการ คือ นายบุญเกิด ศิริสุข เหรัญ ญิก
คือ นายหนู บุญหวัง กรรมการ คือ นายฮาด ศิริสุข นางสุ กญั ญา เจริ ญสุ ข นายทองใบ น้อยดุมเหล็ก
ผูต้ รวจสอบกิจกรรม คือ นายพรม ศิริสุข และนายสุ ครี พ หมวดไพรสง
ปัจจุบนั กลุ่มมีสมาชิก
จานวน 219 คน โดยผูท้ ี่ตอ้ งการเป็ นสมาชิกต้องสมัครเป็ นสมาชิกโดยชาระค่าสมัคร 20 บาท และ
ค่าหุ น้ 50 บาท ซึ่ งสมาชิกจะสามารถได้รับสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การกูย้ มื เงินทุนในการ
ประกอบอาชีพทานา การซื้ อปุ๋ ยราคาถูก การได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ
1.3 กิจกรรมหรื อผลการดาเนินงาน คือ การทานาหว่าน รวมถึง การอานวยความ
สะดวกต่างๆ ให้กบั สมาชิก ได้แก่ การให้สมาชิกกูย้ มื เงิน การจัดซื้ อปุ๋ ยเพื่อจาหน่ายให้กบั สมาชิกใน
ราคาถูก เป็ นต้น
1.4 แหล่งเรี ยนรู ้ กลุ่มมีแหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับอาชีพการทานา คือ แหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ น
บุคคล โดยเรี ยนรู ้จากพ่อแม่ ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม แหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ นสถาบัน คือ หน่วยงาน
ภาครัฐ เช่น สานักงานเกษตรอาเภอเมืองสะตึก กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ แหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์
เช่น หนังสื อ แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสื่ อเทคโนโลยี เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้น
1.5 กระบวนการเรี ยนรู้ของกลุ่ม การเรี ยนรู้ของกลุ่มมีรูปแบบต่างๆ เช่น 1) การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น การอ่านหนังสื อ การฟังวิทยุ การดูโทรทัศน์ การสังเกต การทดลองปฏิบตั ิ 2)
การเรี ยนรู ้ภายในกลุ่ม เป็ นการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่มได้ทดลองทานา
หว่านแบบตัดต้นข้าว แล้วให้สมาชิ กภายในกลุ่มได้มาศึกษาที่แปลงนา นอกจากนี้การเรี ยนรู้ยงั เกิด
จากการที่สมาชิกคนหนึ่งคนใดได้ไปอบรมจากหน่วยงานต่างๆ แล้วนาความรู้กลับมาถ่ายทอด
ให้กบั สมาชิกในกลุ่มได้เรี ยนรู ้ 3) การเรี ยนรู้จากแหล่งภายนอกกลุ่ม ได้แก่ การที่มีหน่วยงานต่างๆ
เข้ามาอบรมให้สมาชิกภายในกลุ่ ม การศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ เข้ามาฝึ กอบรมการทาบัญชีให้สมาชิกกลุ่ม
1.6 ความสาเร็ จหรื อจุดเด่นของกลุ่ม คือ การบริ หารจัดการกลุ่มที่ดี โปร่ งใส จน
สามารถผ่านเกณฑ์ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ทั้งเรื่ องของข้อมูลกลุ่มที่เป็ นปัจจุบนั การส่ งเงินกูย้ มื
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ของสมาชิกตรงตามกาหนดเวลา และการปิ ดงบของกลุ่มตรงตามเวลาที่กาหนด จนได้รับรางวัลการ
บริ หารจัดการกลุ่มดีเด่นจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ในปี 2551 เป็ นเงินรางวัล 50,000 บาท
1.7 ความต้องการของกลุ่ม กลุ่มมีความต้องการปัจจัยการผลิต เช่น เงินทุนในการ
ดาเนินงานของกลุ่ม และสาหรับให้สมาชิกกูย้ มื เมล็ดพันธุ์ถวั่ สาหรับทาปุ๋ ยพืชสด นอกจากนี้กลุ่ม
เกษตรกรยังมีความต้องการความรู ้ในการทาน้ าหมักชีวภาพด้วย
1.8 เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่ม เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่มคือต้องการให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง มีความเจริ ญก้าวหน้า สามารถพึ่งพาตนเองได้
1.9 ความผูกพันและทัศนคติต่ออาชีพทานา กลุ่มเกษตรกรมีความผูกพันต่ออาชีพ
การทานาเพราะเป็ นอาชีพ ที่หล่อเลี้ยงพวกเขาตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ หากไม่มีนาก็จะไม่มีขา้ วกิน ถ้า
จะไม่มีอะไรก็ขอให้มีขา้ วในยุง้ ก็จะยังส ามารถดารงชีวติ อ ยูไ่ ด้ ส่ วนทัศนคติต่ออาชีพการทานา
เกษตรกรมีความคิดเห็นว่าการทานาจะยังคงอยูต่ ่อไป และพวกเขาก็จะยังคงทานาอยูต่ ่อไป เพราะ
ทุกคนยังต้องกินข้าว แต่วถิ ีชีวติ ของการทานาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยบ้าง เช่น เปลี่ยน
จากการไถนาโดยใช้แรงงานควาย มาเป็ นรถไถนาเดินตาม หรื อการเกี่ยวข้าวด้วยแรงงานภายใน
ครอบครัว มาเป็ นการจ้างแรงงานเกี่ยว หรื อจ้างรถเกี่ยวข้าวแทน เป็ นต้น
2. ความรู้การทานา
ความรู ้การทานาของเกษตรกรนั้น ในอดีตเกษตรกรจะทานาดา แต่ปัจจุบนั
เกษตรกรได้หนั มาทานาหว่าน เนื่องจากประหยัดต้นทุนและทาวันเดียวก็เสร็ จ ชุดความรู้การทานา
หว่านในช่วงแรกที่เริ่ มมีการทายังไม่เป็ นที่ยอมรับ เนื่องจากยังมีความเ ชื่อว่าการทานาหว่านทาให้
ได้ผลผลิตน้อย หลังจากหัวหน้ากลุ่มได้ทดลองทานาหว่านโดยมีการประยุกต์ใช้ความรู้เรื่ องการตัด
ต้นข้าวมาใช้ในการทานา เกษตรกรรายอื่นๆ จึงเริ่ มนาความรู้ใหม่

นี้ไปใช้และยอมรับการทานา

หว่านมากขึ้น จนปั จจุบนั เกษตรกรได้หนั มาทานาหว่านทุกราย ซึ่ ง

ขั้นตอน การทานาดาและนา

หว่านขั้นตอนหลักๆ จะยังเหมือนเดิม เพียงแต่แตกต่างกันในรายละเอียด ของการทานา รายละเอียด
ในบางขั้นตอนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้ นเชิง และบางขั้นตอนก็
เล็กน้อย ดังนี้

เปลี่ยนแปลงบ้าง
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ตารางที่ 5 ขั้นตอนการทานาของกลุ่มเกษตรกรทานากระสัง
ขั้นตอนการทานา
1. การเตรี ยมดิน

1.1 การไถ

1.2 การคราด

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
การเตรี ยมดินจะทาช่วงประมาณ
การเตรี ยมดินจะทาหลังจาก
เดือนพฤษภาคมก่อนถึงฤดูการทานา เก็บเกี่ยวข้ าวเสร็ จ โดยการไถ
เกษตรกร จะเผาตอซังข้าว เพราะเชื่อ กลบตอซังข้าว เพื่อให้เป็ นปุ๋ ย
ว่าการเผาตอซังข้าวเป็ นการไล่แมลง
ศัตรู ขา้ ว ทาลายเชื้อโรคที่จะก่อให้เกิด
โรคข้าว และทาให้ ไถได้ง่ายขึ้น
เพราะไม่มีฟางข้าวและหญ้าติดไถ
ไถฮุด (ไถดะ) เป็ นการไถเพื่อพลิก
ไถฮุด (ไถดะ ) เป็ นการไถ
หน้าดินและไถกลบหญ้าหรื อวัชพืช กลบหญ้าให้หญ้าเน่า แล้วทิ้งไป
การไถฮุดจะเริ่ มไถหลังจากหว่านกล้า ประมาณ 20 วัน ถึง 1 เดือน จึง
เสร็ จ โดยลักษณะการไถจะไถจากริ ม ไถค้น (ไถแปร ) โดยไถตัดกับ
คันนาเข้าสู่ ก่ ึงกลางแปลงนา แล้วทิ้ง รอยไถฮุด เพื่อให้ดิน แตก
ไว้ประมาณ 20 วัน ถึง 1 เดือนจากนั้น ละเอียด มีความร่ วนมากยิง่ ขึ้น
จึงไถค้น (ไถแปร) โดยไถตัดกับรอย เพื่อให้ หญ้าหลุดออกจากดิน
ไถฮุด เพื่อให้ดิน แตกละเอียด มีความ ง่ายต่อการปักดา การไถจะใช้
ร่ วนมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้หญ้าหลุดออก รถไถนาเดินตามแทนการไถ
จากดิน การไถจะใช้แรงงานจากควาย โดยการใช้ควาย ดังนั้น จึง
ช่วงเวลาที่ไถแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วง สามารถไถได้ตลอดทั้งวัน
เช้าตรู่ จะเริ่ มเวลาประมาณ 05.00–
09.00 น. แล้วพักให้ควายได้กินหญ้า
จากนั้นช่วงบ่ายจึงเริ่ มไถต่อในเวลา
ประมาณ 15.00–18.00 น.
การคราดจะทาต่อจากการไถแปร
วัตถุประสงค์ของการคราด
ซึ่งมี 2 แบบ คือ
ยังเหมือนเดิมคือทาให้ดินแตก
1. การคราดเพื่อหว่านกล้า เป็ นการ ละเอียด เพื่อเกลี่ยดิน เพื่อปรับ
คราดที่มีความประณี ต ซึ่งจะคราด
พื้นที่ให้สม่าเสมอกัน และเพื่อ
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2. พันธุ์ขา้ วที่ปลูก
2.1 การคัดเลือก
พันธุ์ขา้ ว

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
ประมาณ 2-3 รอบเพื่อให้ดินแตก
เอาเศษหญ้าหรื อวัชพืชออก เพื่อ
ละเอียด เพื่อเกลี่ยดินและปรับพื้นที่ให้ ลดหญ้าหรื อวัชพืชที่จะเกิดมา
สม่าเสมอกัน
พร้อมกับต้นข้าว
แต่ที่
2. การคราดเพื่อปักดา เหมือนกับ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือการ
การคราดเพื่อหว่านกล้า แต่จะไม่
คราดจะใช้รถไถนาเดินตาม
ประณี ตนัก จะคราดเพียงรอบเดียว
ไม่ได้ใช้ควายเดิมแต่ก่อน
กรณี พ้ืนที่นาไม่สม่าเสมอกันสู งบ้าง
ต่าบ้าง จะคราดเอาดินจากที่สูงมาที่ต่า
เพื่อให้ดินเสมอกันม
ากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ยงั เป็ นการคราดเอาเศษ
หญ้าหรื อวัชพืชออกเพื่อลดหญ้าหรื อ
วัชพืชที่จะเกิดมาพร้อมกับต้นข้าว
ขณะที่คราดหากมีหญ้าหรื อวัชพืชที่
ลอดซี่ คราด ก็จะเหยียบกอหญ้าให้จม
ดิน เพื่อให้ไม่ให้หญ้าโตขึ้นมาเป็ น
วัชพืชและยังเป็ นปุ๋ ยได้อีกด้วย
การคัดเลือกพันธุ์ขา้ วจะเลือกพันธุ์
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ นาว่าเป็ นนา
หนอง หรื อ นาลุ่ม และ นาดอ น ซึ่งมี
กระบวนการคัดเลือกพันธุ์ขา้ ว เพื่อ
เพาะปลูกในปี ถัดไป 2 ระยะ คือ
1. การคัดเลือกพันธุ์ขา้ วระยะข้าว
ออกรวง โดยการคัดเลือกแปลงข้าวที่
มีตน้ ข้าวสมบูรณ์ ไม่มีขา้ วอื่นปน ถ้า
พบว่ามีขา้ วอื่นปนอยูใ่ นแปลงนา ก็จะ

การคัดเลือกพันธุ์ยงั แบ่งตาม
อายุการเก็บเกี่ยวและลักษณะ
ของที่นาเหมือนเดิม แต่ จะปลูก
ข้าวกลางเป็ นหลัก แต่จะเปลี่ยน
เมล็ดพันธุ์ขา้ วทุก 3 ปี เพราะถ้า
ไม่เปลี่ยนพันธุ์ ข้าวจะไม่หอม
ไม่นิ่ม คือจะกลายพันธุ์
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
ถอนข้าวปนทิง้ ซึ่ งข้าวปนสังเกตได้
จากลักษณะต้นข้าวที่อาจสู งกว่าต้น
อื่นๆ สี ของเมล็ดข้าวที่แตกต่างกัน
และขนาดของเมล็ดที่แตกต่างกัน
2. การคัดเลือกพันธุ์ขา้ วระยะเก็บ
เกี่ยว โดยคัดเลือกรวงที่มีเมล็ดข้าว
สมบูรณ์ ถ้าพบว่ารวงไหนเมล็ดฝ่ อ
หรื อยังมีขา้ วปนอยู่ ก็จะดึงรวงนั้น
ออกไป และเมื่อขนขึ้นลานก็จะแยก
กองไว้ต่างหาก
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกจะแบ่งตามอายุ
การเก็บเกี่ยวและลักษณะของที่นาคือ
1. ข้าวใหญ่หรื อข้าวหนัก เป็ นข้าวที่
ใช้ระยะเวลาเพาะปลูก 5-6 เดือน จึง
จะเก็บเกี่ยวได้ ข้าวใหญ่จะปลูกในนา
หนองที่น้ าขังเป็ นเวลานาน เช่น ข้าวขี้
ต้มหางนาก ข้าวอีขาวใหญ่
2. ข้าวกลาง เป็ นข้าวที่ใช้ระยะ
เวลาเพาะปลูก 4-5 เดือน จึงจะเก็บ
เกี่ยวได้ ข้าวกลางจะปลูกในนาลุ่ มที่มี
น้ าขังประมาณ 2 เดือน เช่น ข้าวสัน
ป่ าตอง และข้าว กข 6
3. ข้าวดอหรื อข้าวเบา เป็ นข้าวที่ใช้
ระยะเวลาเพาะปลูก 3-4 เดือน จึงจะ
เก็บเกี่ยวได้ ข้าวดอจะปลูกในนาดอน
หรื อนาโคก ที่น้ าไม่สามารถขังได้
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ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
นาน เช่น นาที่เป็ นดินทราย ส่ วนพันธุ์
ข้าวที่ปลูก เช่น ข้าวอีเหลืองบุญมา
(เมล็ดสั้น ต้นเตี้ย ) กข 2 (เมล็ดเรี ยว
ยาว ต้นสู ง)
2.2 แหล่งที่มาของ ชาวนาจัดทาเมล็ดพันธุ์ดว้ ยตนเอง
ซื้อจากสานักงานเกษตร
พันธุ์ขา้ ว
อาเภอหรื อแลกเปลี่ยนจากเพื่อน
บ้าน
2.3 พันธุ์ขา้ วที่
ข้าวขี้ตม้ หางนาก ข้าวอีขาวใหญ่
1. ข้าวเหนียว กข 6
ปลูก
ข้าวอีเหลืองบุญมา ข้าวสันป่ าตอง
2. ข้าวจ้าว ได้แก่ ข้าวขาว
ข้าวหอมมะลิ ข้าว กข 2 และข้าว ดอกมะลิ 105
เหนียว กข 6
3. การเพาะปลูกข้าว
3.1 การเตรี ยม
นาเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่บรรจุในห่อข้าว
โดยการ ซื้อจากสานักงาน
เมล็ดพันธุ์
ปลูกไปแช่น้ าในห้วยหรื อสระน้ าแล้ว เกษตรอาเภอหรื อแลกเปลี่ยน
นาขึ้นมามอก (อบ) การมอกจะกองไว้ จากเพื่อนบ้าน เมื่อใกล้ถึงฤดูทา
บนดินที่ไม่มีหญ้าแล้วนากิ่งใบไม้มา นา
ปิ ดพอไม่ให้ส่องเข้าไปในกองข้าว
ซึ่งการมอกจะมี 2 แบบ คือ แช่น้ า 3
คืน มอก 2 คืน และแช่น้ า 2 คืน มอก
2 คืน เพื่อให้เมล็ดข้ าวแตกหน่อและ
เกิดราก
3.2 การหว่านกล้า
การหว่านกล้าจะหว่านประมาณ
ไม่มีการหว่านกล้า
เดือนพฤษภาคม หรื อขยับขึ้นลงได้
ตามภาวะน้ าฝน เช่น ถ้าปี ใดฝนมาเร็ ว
และมีน้ าฝนมาก ประมาณเมษายน
ช่วงหลังสงกรานต์ก็สามารถหว่าน
ขั้นตอนการทานา
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3.3 การถอนกล้า

3.4 การปักดา

4. การดูแลรักษา
4.1 การใส่ ปุ๋ย

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
กล้าได้แล้ว ถ้าปี ใดฝนมาช้าก็สามารถ
เลื่อนมาหว่านประมาณเดือนมิถุนายน
ได้ การหว่านกล้าเกษตรกรจะเลือก
แปลงนาที่พ้นื ที่มีความสม่าเสมอกัน
และอยูใ่ กล้แหล่งน้ า ซึ่ งจะมีการ
เตรี ยมดินเป็ นพิเศษโดยการใส่ ปุ๋ยคอก
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และในปี ต่อๆ ไปส่ วนใหญ่ก็มกั เลือก
แปลงเดิมสาหรับหว่านกล้า
การถอนต้นกล้าจะถอ นเมื่อต้นกล้า ไม่มีการถอนต้นกล้า
อายุประมาณ 30 วัน หรื อต้นกล้าสู ง
ประมาณ 1 ศอก การถอนต้นกล้า จะ
ใช้แรงงานในครอบครัว
การปักดาใช้ตน้ ข้าวประมาณ 3-5 หว่านเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ซึ่งทา
ต้น ต่อ 1 กอ ปักดาแบบสลับต้น และ วันเดียวก็เสร็ จ
ให้ มีระยะ ห่างกันประมาณ
20
เซนติเมตร และช่วงเวลาที่เหมาะสม
ที่สุดในการปักดาคือเดือนมิถุนายน
ใส่ ปุ๋ยหลังปักดา 1 สัปดาห์ และใส่
ก่อนข้าวตั้งท้อง โดยใช้ปุ๋ยสู ตร
16-16-8 สาหรับนาดอนที่เป็ นดิน
ทราย และสู ตร 16-20-0 สาหรับนาลุ่ม

เหมือนชุดความรู้เดิม
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4.2 การจัดการน้ า

4.3 การกาจัด
วัชพืช

4.4 การกาจัดศัตรู
ข้าว

4.5 การปลูกซ่อม

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
1. ก่อนปักดาถ้ามีน้ ามากให้ ระบาย 1. เมื่อ ต้นข้าวเริ่ มแตกกอก็
น้ าออกจากแปลงนาให้เหลือประมาณ เก็บกักน้ าในแปลงให้สูงที่
10 เซนติเมตร พอให้หล่อเลี้ยงต้นข้าว ระดับสะดือต้นข้าว
เพราะถ้าน้ ามากเกินไปต้นข้าวจะเน่า
2. เมื่อต้นข้าวออกรวงและ มี
เปื่ อย และปูจะกัดกินต้นข้าว
เนื้อข้าวเต็มเมล็ดหรื อประ มาณ
2. ขณะที่ตน้ ข้าวตั้งตัวได้หรื อเริ่ ม เดือนตุลาคม จะเริ่ ม ระบาย น้ า
แตกกอก็เก็บกักน้ าในแปลงให้สูงที่ ออกจากแปลงนา เพราะข้าวจะ
ระดับสะดือต้นข้าว
สุ กแก่พอดีกบั ที่น้ าแห้ง เวลา
3. เมื่อต้นข้าวออกรวงและ มีเนื้อ เกี่ยวจะได้ไม่เป็ นโคลน
ข้าวเต็มเมล็ดหรื อประมาณเดือน
สามารถเดินเกี่ยวและวางฟ่ อน
ตุลาคมจะเริ่ มระบายน้ าออกจากแปลง ข้าวได้สะดวก
นา เพราะข้าวจะสุ กแก่ พอดีกบั ที่น้ า
แห้ง เวลาเกี่ยวจะได้ไม่เป็ นโคลน
สามารถเดินเกี่ยวและวางฟ่ อนข้าวได้
สะดวก
ถ้าจัดการเรื่ องน้ าให้ได้ โดยให้มีน้ า
โดยการตัดต้นข้าว เพราะเมื่อ
ขังในแปลงนาก็จะไม่มีวชั พืช แต่ถา้ ปี ตัดแล้วต้นข้าวจะโตเร็ วกว่า
ไหนแล้งไม่มีน้ าขังในนา จนทาให้เกิด วัชพืช
วัชพืช จะใช้วธิ ีถอนด้วยมือ
ไม่ทาอะไรเลย ปล่อยทิง้ ไว้
ถ้าไม่มากจะไม่ทาอะไรเลย
จะปล่อยทิ้งไว้ แต่ถา้ มีมาก
จะแจ้งเกษตรอาเภอให้ช่วยหา
วิธีจดั การให้
เกษตรกรจะปักมัดกล้าไว้มุมของ
ถ้าบริ เวณตรงไหนที่ขา้ วตาย
แปลงนาตรงที่ลุ่ม สาหรับถอนไปปัก จะถอนจากบริ เวณที่ขา้ วหนาๆ
ดาซ่อมแทนต้นที่ตาย
มาปลูกซ่อม
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5. การเก็บเกี่ยวข้าว
5.1 การเกี่ยวข้าว

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
1. เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการเกี่ยว
1. ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวคือ
ข้าว ได้แก่
ประมาณปลายเดือนตุลาคม
1.1 เคียว เป็ นเครื่ องมือสาหรับ
2. การเกี่ยวมีท้ งั แบบใช้
เกี่ยวข้าว
แรงงานในครอบครัวและจ้างรถ
1.2 ไม้มอบข้าว เป็ นไม้ที่ทาจาก เกี่ยวข้าวในราคาไร่ ละ 600 บาท
ไม้ไผ่เปาะ มีความยาวประมาณ 350
เซนติเมตร ใช้สาหรับมอบข้าวให้ตน้
ข้าวล้มเอียงเล็กน้อยและล้มเอียงไป
ทางเดียวกัน เพราะหากต้นข้าวตั้งตรง
เกินไปเวลาเกี่ยวข้าวจะทาให้ปวดอุง้
มือ นอกจากนี้การมอบข้าวยังช่วยให้
ไม่ให้ตน้ ข้าวไขว้พนั กันเวลาลมพัด
2. ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าว
คือ
ประมาณปลายเดือนตุลาคม
3. การเกี่ยวข้าวจะใช้เคียวเกี่ยวโดย
ใช้มือข้างซ้ายจับต้นข้าว ส่ วนมือขวา
หรื อข้างที่ถนัดจับเคียว แล้วเกี่ยวให้
ข้าวขาดจากต้นให้มีความยาว
ประมาณ 1 ศอก เมื่อเกี่ยวจนเต็มกามือ
แล้ว เกษตรกรจะใช้เท้าเหยียบตอ ซัง
ข้าวให้ลม้ ลง แล้วนาข้าวมาวางเรี ยง
กัน 6-7 กา ต่อ 1 ฟ่ อน เรี ยงกันไปจน
เกี่ยวเสร็ จในแต่ละแปลง
4. แรงงานที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าว
มี 3 ประเภท คือ
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
4.1 แรงงานในครอบครัว
4.2 แรงงานจากเครื อญาติ
4.3 การลงแขกเกี่ยวข้าว
5. การลงแขกเกี่ยวข้าว สาหรับ มี
พื้นที่ นามากและอาจเก็บเกี่ยวเสร็ จ
ล่าช้ากว่าคนอื่น เจ้าของนาจ ะวานคน
ในหมู่บา้ นมาช่วยเกี่ยวข้าว และตอบ
แทนด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่ ง
การลงแขกเกี่ยวข้าวจะแบ่งออกเป็ น 2
ยุค คือ การลงแขกเกี่ยวข้าวยุคก่อนปี
2512 จะเป็ นการลงแขกเกี่ยวข้ าวที่
ชาวนามีความตั้งใจช่วยเหลือกันและ
กันอย่างจริ งจัง อุทิศแรงกายในการ
เกี่ยวข้าวโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ
ทาให้เกี่ยวข้าวได้ปริ มาณมาก ส่ วนอีก
ยุคคือ การลงแขกเกี่ยวข้าวยุคหลังปี
2512 หลังปี 2512 เป็ นต้นมา การลง
แขกเกี่ยวข้าวได้เปลี่ยนแปลงไป คือ
คนที่ไปลงแขกเกี่ยวข้
าวมักจะ
เรี ยกร้องเจ้าของนาให้จดั หาเรื่ อง
อาหารและเครื่ องดื่มมากเกินไป เช่น
ให้มีอาหารและเครื่ องดื่มให้กินให้ดื่ม
อย่างอิ่มหมีพีมนั เช่น ลาบวัว เหล้า
ขาว น้ าอัดลม และเบียร์ เป็ นต้น หลาย
คนพอกินเหล้าแล้วจะยืนพูดคุยกัน
ไม่เกี่ยวข้าว ทาให้เกี่ยวข้าวได้นอ้ ย
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5.2 การมัดฟ่ อน
ข้าว

5.3 การทาลาน

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
วางฟ่ อนข้าวไม่เป็ นระเบียบ รวงข้าว
ตกหล่นมาก และเกี่ยวข้าวเรี่ ยราด
ดังนั้นในภายหลังการลงแขกเกี่ยวข้าว
จึงเริ่ มหายไป เพราะเมื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าใช้จ่ายเรื่ องอาหารและเครื่ องดื่ม
แล้ว จะมีค่าพอๆ กับราคาจ้างแรงงาน
ชาวนาจึงหันมาจ้างแรงงานเกี่ยวข้าว
แทนการลงแขกเกี่ยวข้าว เพราะได้
ปริ มาณงานมากกว่า
ข้าวที่เกี่ยวเสร็ จจะตากแดดไว้
1. กรณี เกี่ยวด้วยมือ การมัด
ประมาณ 3 วัน เพื่อให้ขา้ วแห้ง เวลา ข้าว จะ ทาเช่นเดียวกันกับใน
หาบขึ้นลานจะได้ไม่หนัก หลังจาก
อดีต
นั้นจึงใช้ตอก มัด ซึ่ง ทาจากไม้ไผ่บง
2. กรณี ใช้รถเกี่ยว ซึ่ งจะนวด
แช่น้ าประมาณ 1 คืน เพื่อให้ตอก ข้าวไปพร้อมด้วย เกษตรกร
เหนียวไม่หกั ง่าย ช่วงเวลาที่มดั คือ เพียงปูตาข่ายไนล่อนรอตรง
ตอนเช้าประมาณ 05.00–09.00 น. บริ เวณที่แห้ง หรื อข้างถนนหน้า
เนื่องจากข้าวที่เกี่ยวไว้จะมีความชื้น บ้าน เพื่ อให้รถนาข้าวที่นวดไป
จากหมอกในตอนกลางคืน ทาให้รวง เท แล้วตากแดดประมาณ 3 วัน
ข้าวไม่กรอบ เวลามัดรวงข้าวจะไม่
หักหรื อร่ วงง่าย และส่ วนใหญ่ผทู้ ี่มดั
ฟ่ อนข้าวมักจะเป็ นผูช้ าย
การทาลาน เกษตรกรจะเลือกแปลง 1. ถ้าเกี่ยวด้วยมือ เกษตรกร
นาที่มีพ้นื ดินแห้งมีความสม่าเสมอกัน จะใช้ตาข่ายไนล่อน ปูบริ เวณที่
อยูใ่ กล้ทางเกวียนเพื่อความสะดวกใน แห้ง สาหรับตากข้าวที่ได้จาก
การขนขึ้นยุง้ ใกล้ตน้ ไม้ใหญ่เพื่อเป็ น เครื่ องนวดข้าว ถ้าแดดจัดจะ
ร่ มเงาเวลานวดข้าว ใกล้เถียงนาเพื่อ ตากประมาณ 2-3 วัน ถ้าแดดไม่
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ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
สะดวกต่อการจัดเก็บฟางข้าวไว้เป็ น จัดจะตากประมาณ 5 วัน
อาหารวัวควายเมื่อถึงฤดูทานาปี ถัดไป 2. ถ้าใช้รถเกี่ยวข้าวซึ่ งจะ
ซึ่ งการทาลานข้าวมีวธิ ีทาดังนี้
นวดข้าวไปพร้อมด้วย
นั้น
1. ดายหญ้าและตอซังข้าวออก
เกษตรกรเพียงปูตาข่ายไนล่อน
2. นามูลควายที่ถ่ายออกมาใหม่ๆ รอตรงบริ เวณที่ดอน หรื อข้าง
มากองไว้ในบริ เวณที่จะทาลาน
ถนนหน้าบ้าน เพื่อให้รถนาข้าว
ประมาณ 5 กองๆ ละประมาณ 3-4 ที่นวดไปเท เพื่อตากแดด
ถัง กระจายอยูท่ ว่ั ลาน
3. นาน้ ามารด แล้วใช้ เท้าย่าให้
เหลว
4. ใช้ไม้กวาดซึ่งทาจากใบไม้มา
กวาดให้ทวั่ บริ เวณลาน
5. ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน ให้ลาน
แห้ง
5.4 การขนข้าวขึ้น 1. เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการขนข้าว
1. กรณี เกี่ยว ข้าว ด้วยมือ
ลาน
ขึ้นลาน ได้แก่
เกษตรกรจะขนข้าวขึ้นลานโดย
1.1 ไม้คนั หลาว ทาจากไม้ไผ่ ใช้รถอีแต็ก (รถไถนาเดินตาม
ยาวประมาณ 250-300 เซนติเมตร เส้น ต่อพ่วงกระบะ ) ขนไปกองที่
รอบวงประมาณ 12-15 เซนติเมตร ลาน
เหลาปลายทั้งสองข้างให้แหลม
2. กรณี ใช้รถเกี่ยว ข้าว ซึ่งจะ
1.2 ม้าหาบข้าว ประกอบด้วยไม้ นวดข้าวไปพร้อมด้วย
นั้น
ฐานเป็ นไม้เหลี่ยมหน้ากว้าง
30 เกษตรกรก็จะไม่ตอ้ งขนข้าว
เซนติเมตรขึ้นไป หนาไม่นอ้ ยกว่า 15 เพียงปูตาข่ายไนล่อนรอตรง
เซนติเมตร มีเสาไม้กลม 2 ต้น ปักอยู่ บริ เวณที่ดอน หรื อข้างถนน
ที่ฐาน เสาห่างกันประมาณ 40-50 หน้าบ้าน เพื่อให้รถนาข้าวที่
เซนติเมตร ปลายเสามีง่ามสาหรับวาง นวดไปเท เพื่อตากแดด

ขั้นตอนการทานา
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5.5 การตั้งกอง
ข้าว

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
ไม้ คนั หลาว สู งประมาณ 130-150
เซนติเมตร เส้นรอบวงหนาประมาณ
14-16 เซนติเมตร
2. วิธีขนข้าวขึ้ นลาน จะทาช่วงแดด
ล่มคือเวลาประมาณ 16.00–18.00 น.
ซึ่ งมีวธิ ี การดังนี้
2.1 ตั้งม้าหาบข้าวบริ เวณตรง
กลางของแถวฟ่ อนข้าวแต่ละแถว
2.2 วางไม้คนั หลาวที่ง่ามม้าหาบ
ข้าว โดยให้ไม้คนั หลาวอยูก่ ่ ึงกลาง
2.3 นาฟ่ อนข้าวมาเสี ยบเข้า
ปลายไม้คนั หลาวด้านละ 2-3 ฟ่ อน
สลับกันไปมาระหว่างปลายไม้คนั
หลาวทั้งสองด้าน การจะเสี ยบฟ่ อน
ข้าวด้านละกี่ฟ่อนนั้นขึ้นอยูก่ บั
ความสามารถของแต่ละคนว่าจะ
สามารถหาบได้กี่ฟ่อน
2.4 จากนั้นคนหาบจะยกไม้ คัน
หลาว ใส่ บ่าข้างที่ถนัด แล้วหาบเอา
ฟ่ อนข้าวไปกองที่ลานข้าว
การตั้งกองข้าว (ลอมข้าว ) ของ ถ้าเกี่ยวข้าวด้วยมือจะนาฟ่ อน
เกษตรกรเป็ นทั้งภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ข้าวมากองรวมกันในตาข่ายไน
และเป็ นศิลปะ เนื่องจากขั้นตอนของ ล่อนขนาดประมาณ 7 x 6 เมตร
การนวดในสมัยก่อนต้องใช้แรงงาน ที่ปูไว้ โดยไม่ได้ต้ งั ลอม ทั้งนี้
คนมาก การตั้งลอมข้าวจึงเป็ นการ
เพราะการนวดข้าวจะใช้เครื่ อง
ชะลอเวลาไว้ก่อน เพื่อรอให้เครื อญาติ นวดข้าว ทาให้ลดระยะเวลาลง
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
มาช่วยนวดข้าว รวมถึงรอให้ นาของ
คนอื่นที่จะตัดเป็ นทางเกวียนสาหรับ
ขนข้าวขึ้นยุง้ เกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็ จ
ก่อน ชาวนาในละแวกนั้นจึงจะมา
ช่วยกันตัดทางเกวียน ขณะเดียวกันก็
เป็ นหาวิธีที่จะไม่ทาให้ขา้ วเกิดความ
เสี ยหายขึ้น ทั้งจากสัตว์มากัดกินและ
ป้ องกันน้ าฝนหลงฤดู เพราะลักษณะ
ของลอมข้าวจะเหมือนหลังคา เวลา
ฝนตกน้ าจะไหลออกด้านข้าง น้ าฝน
จะไม่ซึมเข้าไปด้านในลอมข้าว ส่ วน
น้ าฝนที่ตกถึงพื้นลานก็จะไม่ทาให้
ข้าวที่ตีนลอมเสี ยหาย เพราะส่ วนที่
เป็ นรวงข้าวได้ถูกตั้งขึ้น จึงเป็ นการ
ป้ องกันความเสี ยหายของข้าวจาก
น้ าฝนได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้แล้ว
ชาวนาจะมีความเชี่ยวชาญในการทา
ลอมข้าวซึ่ งสามารถประมาณได้วา่
ข้าวของตนเองต้องทาลอมข้าวขนาด
เท่าไร และทาได้สวยงามไม่โย้เย้ หาก
ใครทาลอมข้าวได้สวยงามชาวน าผูท้ ี่
สัญจรไปมาในละแวกนั้นก็จะกล่าว
ชม เจ้าของลอมข้าวก็จะมีความยินดี
ปรี ดาที่ได้รับคาชื่นชม
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
การตั้งลอมข้าวเกษตรกรจะมีทกั ษะ
ที่สามารถกา หนดได้วา่ ปริ มาณข้าว
ของตนจะตั้งลอมข้าวกี่แถว แต่ละ
แถวจะยาวเท่าไหร่ โดยใช้ฟ่อนข้าว
เป็ นหน่วยนับ แล้วจึงดาเนินการดังนี้
1. จัดเตรี ยม เสาซึ่งเป็ น ไม้ง่าม
จานวน 3 เสา และไม้เนื้อแข็งทรงกลม
สาหรับทาราว ความยาวไม้ข้ ึนอยูก่ บั
ปริ มาณข้าว
2. ขุดหลุมด้านซ้าย กลาง และขวา
ทางทิศเหนือของลาน แล้วฝังเสาทั้ง 3
เสา จากนั้นจึงนาไม้ราวมาพาด
3. ทาตีนช้าง (ฐานกองข้าว) เป็ นรู ป
สี่ เหลี่ยมผืนผ้า โดยนาฟ่ อนข้าวมาตั้ง
เอียงประมาณ 80 องศา ให้ส่วนที่เป็ น
รวงข้าวพาดกับไม้ราว โดยตั้งให้ชิด
กันเพื่อให้มีความแข็งแรง เมื่อเสร็ จ
แถวแรกก็ทาแถวต่อๆ ไป จนครบตาม
จานวนแถวที่ได้กาหนดไว้
4. การทาตัวลอมข้าว เป็ นส่ วนที่ทา
ต่อจากตีนช้าง โดยทาทีละชั้นจนถึง
ชั้นสุ ดท้าย ดังนี้
4.1 เริ่ มจากแถวแรกด้านหน้าที่
มุมซ้ายของลอมข้าว โดยนาฟ่ อนข้าว
มาแบ่งรวงข้าว ออกขนาด 1 กามือ
แล้วพันจากด้านบนไปด้านล่างของ
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
ฟ่ อนข้าว ให้ส่วนที่พนั อยูใ่ ต้ฟ่อนและ
ยืน่ ออกมาด้านขวา จากนั้นนามาวาง
ให้ส่วนที่เป็ นรวงข้าวออกด้านนอก
ฟ่ อนที่สองก็เหมือนเดิม แล้ววางฟ่ อน
ที่สองทับส่ วนที่ยนื่ ออกมาของฟ่ อน
แรก เพื่อไม่ให้ฟ่อนข้าวแรกหล่นซึ่ ง
จะทาให้ลอมข้าวมีความแข็งแรง และ
ทาแบบนี้ไปเรื่ อยๆ จนถึงกลางลอม
แล้วเปลี่ยนไปทาด้านขวาใน แบบ
เดียวกัน จนฟ่ อนข้าวมาจรดกันที่ตรง
กลางลอม เมื่อเสร็ จแถวแรกด้านหน้า
ก็เปลี่ยนมาทาแถวแรกของด้ านหลัง
ลอมข้าว โดยทาเหมือนกันกับแถว
แรกด้านหน้า
4.2 เมื่อเสร็ จจะเหลือตรงกลาง
ลอม แล้วจึงวางฟ่ อนข้าวตรงกลาง
ลอม โดยเริ่ มจากด้านซ้ายวางเรี ยงเป็ น
แถวต่อจากฟ่ อนข้าวแถวแรกด้านหน้า
ให้รวงข้าวออกด้านนอก เรี ยงไป
เรื่ อยๆ จนถึงแถวแรกด้านหลัง
จากนั้นเรี ยงแถวที่สองให้ส่วนรวงข้าว
ทับส่ วนที่เป็ นกระจุกของแถวแรก
แถวต่อไปก็ทาเหมือนเดิมเรี ยงจนถึง
กลางลอม แล้วเปลี่ยนไปเรี ยงด้านขวา
ในลักษณะเดิม จนฟ่ อนข้าวมาจรดกัน
ที่กลางลอม
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ขั้นตอนการทานา

5.6 การนวดข้าว

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
4.3 ชั้นต่อไปก็ทาเหมือนเดิม
เมื่อฟ่ อนข้าวใกล้จะหมด จะเรี ยงให้
สอบเล็กลงคล้ายหน้าจัว่ จนเหลือแถว
บนสุ ดจะเรี ยงเดี่ยว และสุ ดท้ายจะวาง
ฟ่ อนข้าว ขนาด ใหญ่ รวงใหญ่ เมล็ด
ใหญ่ แบ่ง ฟ่ อนออกเป็ น 2 ส่ วน ฟาด
ไว้บนสุ ดตรงกลางลอม (ฟ่ อนนี้จะใช้
สาหรับปลงขวัญข้าว ) วิธีทาลอมข้าว
ให้เล็กสอบลงนี้ เพื่อกันน้ าไม่ให้ไหล
เข้าภายในลอมข้าวหากฝนตก
การนวดข้าวจะ ใช้แรงงานชายเป็ น
เกษตรกรที่เกี่ยวข้าวด้วยมือ
ส่ วนใหญ่ เนื่องจากฟ่ อนข้าวจะหนัก จะนวดข้าว โดยจ้างเครื่ องนวด
และต้องใช้แรงมากในการฟาด
ข้าว ซึ่งเจ้าของนาและเครื อญาติ
เพื่อให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากรวง
จะมาช่วยกัน ใช้ถุงปุ๋ ยรองเ มล็ด
โดยใช้มา้ ตีขา้ วตั้งหน้าลอมข้าว คนตี ข้าวที่ไหลออกมาจากเครื่ อง
ข้าวจะยืนข้างหลัง ม้าตีขา้ ว โดยใช้ นวดจนเกือบเต็มถุง แล้วใช้ตอก
ค้อนตีขา้ วคีบขัดจุกฟ่ อนข้าว แล้ว
มัดปากถุง ยกไปเรี ยงไว้เตรี ยม
ยกขึ้นฟาดลงบน ม้าตีขา้ ว เมล็ดข้าวก็ ขนขึ้นยุง้ ต่อไป ซึ่ งค่าจ้างเครื่ อง
จะหลุด ออกมาจากรวง กองเมล็ดข้าว นวดข้าวจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณ
ก็จะสู งขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อมีเศษฟางข้าวก็ ข้าว โดยคิดค่าจ้างนวดข้าวเป็ น
จะใช้ไม้กวาดเขี่ยฟางออกมา และใช้ ข้าวเปลือกในอัตราร้อยละสาม
พัดพัดเมล็ดข้าวลีบออกไป บางครั้งจะ (ข้าวเปลือก 100 ถุงปุ๋ ย คิดค่า
มีรวงข้าวหักก็จะ กวาด ออกมากอง จ้างนวดข้าว 3 ถุงปุ๋ ย)
รวมกัน กับ “ข้าวสะนุ ” (ข้าวสะนุ คือ
ข้าวที่ได้จากฟ่ อนข้าวที่ผา่ นการนวด
แล้ว โดยใช้มือจับปลายฟ่ อนข้าว แล้ว
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
ใช้เคียวหรื อมีดตัดตอกที่มดั จากนั้น
จึงสลัดไปมาให้รวงข้าวหล่น ซึ่ งเป็ น
รวงข้าวที่อยูต่ รงโคนจุกฟ่ อนข้าวที่
ตอกมัด การนวดแบบปกติเมล็ดข้าวที่
อยูบ่ ริ เวณนี้จะหลุดออกยาก ) แล้ว จึง
ใช้ไม้ตีขา้ วสะนุตีเพื่อให้เมล็ดข้าวที่ยงั
หลงเหลืออยูห่ ลุดออก ซึ่ งแรงงานจะ
เป็ นหญิงและเด็ก เพราะเป็ นงานเบา
5.7 การขนข้าวขึ้น เกษตรกร ขนข้าว ขึ้นยุง้ โดยใช้
เกษตรกรขนข้าวขึ้นยุง้ โดยใช้
ยุง้
เกวียน แต่ถา้ ตรงกับวั นพระหรื อวันที่ รถยนต์ 6 ล้อ การขนข้าวขึ้นยุง้
คนในหมู่บา้ นเสี ยชีวติ เกษตรกรจะงด ส่ วนใหญ่จะทาในวันเดียวกัน
เว้นการขนข้าวขึ้นยุง้ ในวันดังกล่าว
กับวันนวดข้าว เพราะเจ้าของ
เครื่ องนวดข้าวจะมีรถยนต์ 6
ล้อ บริ การขนข้าวขึ้นยุง้ ด้วย
โดยคิด ค่าจ้างขนข้าวเป็ น
ข้าวเปลือกเที่ยวละ 2 ถุงปุ๋ ย
และถ้าตรงกับวันพระหรื อวันที่
คนในหมู่บา้ นเสี ยชีวติ
เกษตรกรจะงดเว้นการขนข้าว
ขึ้นยุง้ ในวันดังกล่าว
6. การจัดการผลผลิต
6.1 การเก็บข้าวไว้ ข้าวทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เพื่อบริ โภค เก็บ ข้าว ไว้บริ โภคปี ละ 1
บริ โภค
โดยข้าวทั้งหมดจะกองอยูใ่ นยุง้ เมื่อ ส่ วน หรื อประมาณ 30-40 ถุง
ต้องการนาไปบริ โภคก็จะนาตะกร้า ขึ้นอยูก่ บั ว่าครอบครัวนั้นมีกี่คน
มาตักเพื่อนาไปตาด้วยครกกระเดื่อง
ขั้นตอนการทานา
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ขั้นตอนการทานา
6.2 การจาหน่าย
ข้าว

6.3 การจัดเก็บ
เมล็ดพันธุ์

7. ความเชื่อ /
พิธีกรรม
เกี่ยวกับข้าว

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
ส่ วนใหญ่เก็บข้าวไว้บริ โภค จะไม่
ขายข้าวปี ละ 3 ส่ วน การขาย
ขาย
จึงเป็ นแบบต่างคนต่างขาย ซึ่ งมี
ทั้งการนาไปขายที่ สหกรณ์
การเกษตร โรงสี และพ่อค้า คน
กลาง
เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ วไว้
1. เกษตรกรจัดเก็บ เมล็ดพันธุ์
ในห่อข้าวปลูก ซึ่ งทาจากฟางข้าวมี
เองโดยจัดเก็บไว้ในถุงปุ๋ ย
ลักษณะเป็ นทรงกลม ห่อข้าวปลูก คือ 2. แลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน
ภูมิปัญญาในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ข้าว วิธีทาคือ ขุดหลุมแล้วรองด้วย
ฟางข้าวให้แน่นหนา รองชั้นที่สอง
ด้วยใบตองกุงหรื อใบตองเรี ยง แล้วนา
ข้าวเทลงในหลุม แล้วจึงห่อให้
เรี ยบร้อย จัดแต่งให้สวยงาม หรื อทาหู
หิ้วเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
1. วิธีปักตาแฮก ให้เอาต้นกล้ามา 8 พิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้าว
ต้น เอาขัน 5 มายกใส่ หวั อธิษฐานถึง ลดลง บางพิธีก็ไม่ได้ทา เช่น
แม่โพสพให้มาค้ าคูณ วางขันลงข้าง เกษตรกรบางรายที่ใช้เครื่ อง
ตาแฮก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เกี่ยวข้าวพร้อมนวดข้าว แต่ส่วน
ปั กกล้าลงแต่ละต้นให้กล่าวว่า
เกษตรกรรายที่ยงั ปฏิบตั ิอยูส่ ่ วน
ปั กต้นนี้พุทธรักษา ปักต้นนี้ธรรม ใหญ่จะจาเนื้อหาไม่ได้ เวลาทา
รักษา
พิธีตอ้ งอ่านจากตารา
ปั กต้นนี้สังฆรักษา ปักต้นนี้เ พิ่ น
เสี ยให้กไู ด้
ปั กต้นนี้เ พิ่นไฮ้ให้กมู ี ปักต้นนี้ให้
ได้หมื่นมาเยีย
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ขั้นตอนการทานา

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
2. การปลงข้าว เมื่อขนข้าวขึ้น
ลานแล้ว ก่อนนวดข้าวจะต้องทาพิธี
ปลงข้าว จะทาในวันศุกร์หรื อวันเสาร์
ก็ได้ โดยจัดเตรี ยมซวย 4 อัน เหล้า 1
ขวด ไข่ 1 ฟอง น้ าเต็มเต้า 1 เต้า ข้าว
เต็มก่อง 1 ก่อง เผือกต้ม 2 หัว มันต้ม
2 หัว ขมิ้นขึ้น 5 หัว ข้าวต้มตีนงัวตีน
ควาย 1 คู่ ใบคูณ ใบมะยม ใบยอ อย่าง
ละ 5 ใบ ผลไม้ตามฤดูกาล 5 ลูก ธูป 5
คู่ เทียน 5 คู่ และดอกไม้ขาว 5 คู่ จัด
ใส่ พานเอาข้าวที่แยกไว้ จานวน 7
ฟ่ อน มาวางข้างขวาพานเครื่ องบูชา 3
ฟ่ อน ข้างซ้าย 3 ฟ่ อน อีกฟ่ อนเอาไว้
เคาะ (นวด) ให้พอ่ บ้านผูป้ ระกอบพิธี
ยกพานขึ้นเหนือหัว กล่าว นะโม 3 จบ
แล้วป่ าวสัคเค ถ้าไม่ได้ให้พดู เอา โดย
ให้กล่าวว่า “อุกาสะ ผูข้ า้ ขอโอกาส
อาราธนา คุณเทวดาและเจ้าที่ ตาแฮก
เจ้าแม่โพสพ จงมาประ ชุม ชุมนุมกัน
เมื่อมาแล้ว ผูข้ า้ ขอถวายเครื่ องสักระ
บูชากียาอันได้ทาไว้แล้ว ขอให้ผแู้ ก่น
แก้ว จงเอ็นดูกณ
ู า อย่าได้เป็ นโทสา
บาปข้อง ผูข้ า้ ขอเหยียบย่าขวัญข้าวผูม้ ี
พระคุณ ขอให้คูณกันมาไหลหลัง่ อัง่
อัง่ ขึ้นคือน้ าแม่นะที อุอะ มุมะ มูลมา
มหามูลมังสวาหุม”
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
คากล่าวเคาะข้าวหรื อนวดข้าว
“เคาะบาดหนึ่ง ให้ได้งวั แม่ลาย
เคาะบาดสอง ให้ได้ควายเขาหย่อง
เคาะบาดสาม ให้ได้ฆอ้ งเก้ากา
เคาะบาดสี่ ให้ได้คาเก้าหมื่น
เคาะบาดห้า ให้ได้ขา้ วหมื่นมาเยีย
เคาะบาดหก ให้ได้ผวั เมีย และพี่นอ้ ง
เคาะบาดเจ็ด ให้ได้ชา้ งใหญ่มาเทียม
โฮง”
ให้กล่าวดังนี้ จนเคาะหมดทั้ง 7
ฟ่ อน เอาเครื่ องสักการะทั้งหมดใน
พาน ยัดเข้าในฟ่ อนฟางฟ่ อนแรก แล้ว
ห่อและ มัดให้ดี เ สี ยบเข้ากับไม้ คัน
หลาว นาปักเฉียงขึ้ นกลางลอมข้าว
เมื่อหัวหน้าครอบครัวปลงข้าว และ
เคาะข้าวเป็ นพิธีแล้ว จากนั้นลูกหลาน
ก็เคาะต่อไปได้เลย
3. การเอาข้าวขึ้นเล้า วันเอาข้าวขึ้น
เล้า นิยมทาวันจันทร์ วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ เวลาบ่าย 3 โมง ถึงบ่าย 5 โมง
ข้าวของเครื่ องใช้ที่ตอ้ งเตรี ยม คือ
เทียน 5 คู่ ดอกไม้ 5 คู่ ใส่ ขนั กระบุง
1 ใบ ขันหรื อกระบอกใส่ ขา้ ว (ขวัญ
ข้าว ) 1 อัน จากนั้นพ่อบ้านหรื อ
หัวหน้าครอบครัวเอาผ้าขาวม้ามาพาด
เฉวียงบ่า ถือกระบุงและขันดอกไม้
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
พร้อมทั้งขันหรื อกระบอกสาหรับใส่
ขวัญข้าว นัง่ คุกเข่าหรื อยองๆ ก็ได้
ไม่ตอ้ งกราบ หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ยกขัน 5 ขึ้นแล้ว กล่าว นะ
โม 3 จบ แล้วให้วา่ คาถาเรี ยกขวัญข้าว
ดังนี้วา่ “อุกาสะ อุกาสะ ผูข้ า้ ขอ
อาราธนาคุณแม่โพสพให้เมืออยูเ่ ล้า
คุณขวัญข้าวให้เมืออยูฉ่ าง ภะสะ
พะโภชะนัง มะหาลาภัง สุ ขงั โหตุ ”
แล้วเอาขันหรื อกระบอกที่เตรี ยมไป
ตักข้าวนั้น ตักเอาขวัญข้าวใส่ กระบุง
อุม้ เดินกลับบ้าน เอาขึ้นไปวางไว้บน
ขื่อด้านบนสุ ด ตรงข้ามกับประตูเข้า
เล้า แล้วหาอะไรครอบ เพื่อไม่ให้หนู
หรื อนกบินไปกิน ข้าวที่เก็ บไว้น้ นั คือ
ขวัญข้าว ซึ่ งจะนามาผสมกับข้าวปลูก
ในปี ถัดไป
4. การเปิ ดเล้าข้าว เมื่อมีการขนข้าว
ขึ้นเล้า แล้วชาวนาจะแยกเอาข้าว
บางส่ วนใส่ ตะกร้า กระบุง หรื อ
กระสอบไว้สาหรับกินให้พอถึงวัน
เปิ ดเล้า ซึ่งนิยมเปิ ดเล้าในเดือน 3 ขึ้น
3 ค่า หรื อวันมงคลอื่นๆ โดยกล่าวคา
เปิ ดเล้าข้าว คือ กล่าว นะโม 3 จบ แล้ว
เสกคาถาว่า “โอมแม่เจ้าโพสพ ผูเ้ ป็ น
เจ้าขวัญข้าว ขนมาแล้วมาเยีย ถึงฤดู
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
เดือนตักข้าวแล้ว ขอให้แม่แก่นแก้ว
อย่าได้ตกใจ ผูข้ า้ ตักกินทานไปอย่าได้
บก ผูข้ า้ ตักกินทานอย่าได้เสี่ ยง ขอให้
มีอยูเ่ ลี้ยงเหลืออยากเหลือกิน มาขะโย
มาวะโย มัยหัง มา จะ โกจิ อุปัททะโว
ธัญญะธะนานิ เม ปะวัสสันตุ ธนัญ
ชะยัสสะ ยถา ฆะเร ภะสะโภชะนัง
มหาลาภัง สุ ขงั โหนตุ กล่าว 3 จบ
แล้วตักข้าวไปกิน

3. การจัดการความรู้
3.1 การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการทานาของเกษตรกรนั้น
สามารถแบ่งออกได้คือ เป็ น 2 ประเภท คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่ งเป็ นความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ทานา เกษตรกรแสวงหาความรู ้พ้ืนฐานการทานาโดยวิธีการ เรี ยนรู้จากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ซึ่งเป็ น
การเรี ยนรู้แบบธรรมชาติ พ่อแม่ทา ลูกเห็น เกิดการซึมซับและเลียนแบบ ไม่ตอ้ งมีการจดบันทึกใดๆ
บางอย่างก็สามารถทาได้เองเลย บางอย่างต้องให้ พ่อแม่พาทาหรื อทาให้ดูเป็ นตัวอย่าง การแสวงหา
ความรู้โดยการ เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการสังเกต การทดลองปฏิบตั ิ ลองผิดลองถูกกันไปเรื่ อยๆ
กลายเป็ นความรู้ฝังลึกในตัวบุคคล การแสวงหาความรู้จากการเรี ยนรู้ผา่ นพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว ซึ่ งมี
ตั้งแต่พิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูก พิธีกรรมเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว พิธีกรรมเ กี่ยวกับการนวดข้าว
และพิธีกรรมเกี่ยวกับการขนข้าวขึ้นยุง้ ในแต่ละพิธีกรรมจะมีความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์วนั ด้วย โดยทั้ง
พิธีกรรมและความเชื่อนั้นต่างปฏิบตั ิเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตและความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชาวนา ดัง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาทุกคน กล่าวว่า “การทานาเรี ยน รู้จากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย บางอย่าง เช่น
การถอนต้นกล้า การเกี่ยวข้าวก็ดูพอ่ แม่ทา แล้วก็สามารถทาได้เลย ” 2) ความรู้สมัยใหม่ เป็ นความรู้
ทางวิชาการสมัยใหม่ในเรื่ องต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการทานา เช่น การทาปุ๋ ยชีวภาพ การ
แสวงหาความรู้ ของเกษตรกร จึงมีท้ งั การที่กลุ่ มไปแสวงหาความรู้ยงั หน่วยงานภายนอกต่างๆ ด้วย
การให้สมาชิกไปฝึ กอบรม ศึกษาดูงานแปลงสาธิตต่างๆ จากการอ่านหนังสื อ และมีหน่วยงาน
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ภายนอกเข้ามาฝึ กอบรมให้ เช่น เจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์เข้ามาฝึ กอบรมการทาบัญชีครัวเรื อน
ให้สมาชิกกลุ่ม เป็ นต้น นอกจากนี้ ก็ยงั ก็มีการ แสวงหาความรู้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเอง เช่น
การแสวงหาความรู ้จากหัวหน้ากลุ่ม ดัง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 1 กล่าวว่า “การทานาหว่านแบบตัด
ต้นข้าว ตอนแรกที่รู้มาไม่กล้าทา เพราะกลัวว่าจะไม่ได้ผลผลิตที่ดี สามารถทาได้ดีจริ งหรื อ ต่อมา
เมื่อรู ้วา่ หัวหน้ากลุ่มทา จึงไปดู แปลงนาของหัวหน้ากลุ่ม ก็พบว่า ต้นข้าวงามดี หญ้าในแปลงก็นอ้ ย
จากนั้นมาทาตาม แล้วปรากฏว่าได้ผลดี หลังจากนั้นจึงทานาหว่านแบบตัดต้นข้าวมาตลอด”
3.2 การจัดเก็บความรู้ การจัดเก็บความรู้สามารถแบ่งออกได้คือ 1) การจดจา เป็ น
การจัดเก็บความรู้ไว้ในตัวบุคคล ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะเกษตรกรในสมัยก่อนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
การเรี ยนรู ้จึงเรี ยนรู ้ผา่ นวิธีการบอกเล่า แล้วจดจาไว้ในตัวบุคคล อาจทาให้เกษตรกรมีความเคยชิน
กับการเรี ยนรู ้โดยวิธีการบอกเล่า และถ่ายทอดความรู้โดยวิธีบอกเล่าจากรุ่ นสู่ รุ่น
ซึ่ ง ผูเ้ ข้าร่ วม
สนทนาทุกคนก ล่าวเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า “ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการทานา ชาวนาจะไม่มีการจด
บันทึก ทุกคนจะใช้วธิ ี จดจาเอา นอกจากนี้การทานามันอยูใ่ นสายเลือด ที่ทุกคนสามารถทานาได้ ”
2) การจดบันทึก เป็ นการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ในสมุดบันทึก ซึ่ งการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ของ
กลุ่มเกษตรกร ที่พบ ได้แก่ สมุดทะเบียนสมาชิก ที่เขียนรายละเอียดต่างๆ ของสมาชิก ทั้งชื่อ- สกุล
จานวนการถือหุน้ และการกูย้ มื เงินทุน ส่ วนระเบียบข้อบังคับของกลุ่มก็จะใช้คอมพิวเตอร์จดั ทา
เป็ นเอกสาร คู่มือ (ดังภาพที่ 12) นอกจากนี้ ยังมีสมุดบันทึกการประชุม ซึ่ งจะ จดบันทึกข้อมูลการ
ประชุมต่างๆ ไว้ในสมุดบันทึกเพื่อเป็ นหลักฐาน ทั้งเรื่ องแจ้งให้ทราบ มติที่ประชุม เป็ นต้น

ภาพที่ 12 เอกสารคู่มือที่จดั ทาด้วยคอมพิวเตอร์
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3.3 การสร้างความรู้ การสร้างความรู้ของเกษตรกรเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์
ความรู้เดิม และการสังเกต ผสมผสานกันเพื่อเป็ นฐานคิดในการสร้างความรู้ใหม่ ด้วย การทดลอง
ปฏิบตั ิ การลองผิดลองถูก ทั้งนี้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต เช่น การตัดต้นข้าว
ดัง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 2 กล่าวว่า “ได้ยนิ คนพูดคุยเรื่ องการทานาแบบตัดต้นข้าวเมื่อเข้าไปใน
อาเภอ แต่ไม่ได้รู้ขอ้ มูลว่าเขาทากันอย่างไร จน กลับ ถึงบ้านก็มานัง่ คิดว่ามันทาได้จริ งๆ หรื อ เมื่อ
ลองนึกย้อนดู ตนเคยสังเกตเห็นต้นข้าวที่ถูกควายกัดกินลาต้น ข้าวต้นนั้นจะแตกกอใหญ่กว่าต้นอื่น
จากนั้นตนจึงได้ทดลองทานาหว่านแบบ ตัดต้นข้าวประมาณ 1งาน เพราะยังไม่เชื่อว่าจะได้ผลจริ ง
เมื่อทดลองแล้วพบว่าข้าวแตกกอได้ดี รวงใหญ่ และวัชพืชมีนอ้ ย หลังจากนั้นจึงทานาหว่านแบบตัด
ต้นข้าวทั้งแปลง ” นอกจากนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 2 ดังกล่าว ยังมีการทดลองหว่านข้าวในสวน
ยางพาราเมื่อต้นยางพารามีอายุ 1 ปี ก็พบว่าข้าวให้ผลผลิตดี (ดังภาพที่ 13) ส่ วนผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคน
ที่ 3 ได้กล่าวเสริ มว่า “การทานาแบบตัดต้นข้าว ถ้าจะให้ดี ตน้ ข้าวควรสู งประมาณ 30-40 เซนติเมตร
และในแปลงนาควรมีน้ าขังประมาณ 1 นิ้ว จะดีมาก ส่ วนต้นข้าวที่ตดั ก็สามารถทิ้งไว้อย่างนั้นให้
เป็ นปุ๋ ยได้ หรื อถ้าใครมีววั ควายก็สามารถนาไปเป็ นอาหารวัวควายได้ดว้ ย” นอกจากนี้แล้ว ผูเ้ ข้าร่ วม
สนทนาคนที่ 4 กล่าวเพิม่ เติมว่า “สาหรับคนที่ไม่มีววั ควาย สามารถให้คนอื่นที่มีววั ควายมาตัดต้น
ข้าวในนาของตนเอง ให้เขาเอาไปเลี้ยงวัวควายได้ ซึ่ งจะเป็ นการลดต้นทุนของเจ้าของนาได้ดว้ ย”

ภาพที่ 13 การหว่านข้าวในสวนยางพารา
3.4 การประเมินความรู้ ความรู้ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมิน
ความรู้ใน 2 รู ปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใช้ความรู้ โดยเกษตรกรจะวิเคราะห์หรื อประเมินว่า
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ความรู ้น้ นั เหมาะสมกับสภาพของชุมชนหรื อไม่ ถ้าประเมินแล้วว่าไม่เหมาะสม และยังต้องเพิ่ม
งบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใช้ความรู้น้ นั เช่น เกษตรกรมีการเปรี ยบเทียบข้อดีระหว่าง
การทานาดาและการทานาหว่าน ดังนี้ ข้อดีการทานาดา คือ ประหยัดเมล็ดพันธุ์ วัชพืชมีนอ้ ย ข้อดี
การทานาหว่าน คือประหยัดต้นทุนการจ้างดา รวดเร็ ว ทาวันเดียวเสร็ จ เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้ว กลุ่ม
เกษตรกรทานาจึงเลือกที่จะทานาหว่าน เนื่องจากนาหว่านใช้ตน้ ทุนการผลิตน้อยกว่านาดา และทา
เพียงวันเดียวก็เสร็ จ ประกอบกับการสร้างควา มรู้เรื่ องการตัดต้นข้าวจะช่วยลดวัชพืชได้ และทาให้
ข้าวได้ผลผลิตดี ยิง่ เป็ นแรงเสริ มทาให้ กลุ่มเกษตรกรเลือกที่จะทานาหว่านแทนนาดา 2) การ
ประเมินหลังใช้ความรู ้ ความรู ้ที่เกษตรกรได้นาไปใช้แล้ว หลังจากทดลองใช้แล้วเกษตรกรก็จะ
วิเคราะห์ทบทวนอีกครั้งว่า ผลการใช้ความรู้ ที่ได้มาใหม่น้ นั เป็ นอย่างไร หากผลที่ได้ไม่ดีเท่ากับ
ความรู ้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใช้ความรู้ใหม่ แล้วหันกลับมาใช้ความรู้เดิม แต่ถา้ ความรู้ใหม่สามารถ
สร้างความพึงพอใจให้เกษตรกรทั้งเรื่ องการเพิ่มผลผลิต การลดระยะเวลา และการลดต้นทุน
เกษตรกรก็จะใช้ความรู ้น้ นั ต่อไป เ ช่น การทานาแบบตัดต้นข้าว ซึ่งสามารถทาให้วชั พืชลดน้อยลง
เพิ่มผลผลิต ลดระยะเวลาและต้นทุนลง เกษตรกรจึงใช้ความรู้น้ ีต่อไป ดังคากล่าวของ ผูเ้ ข้าร่ วม
สนทนาคนที่ 4 คนที่ 5 และ คนที่ 6 กล่าวว่า “เรื่ องการตัดต้นข้าวนั้น ตอนแรกก็ยงั ไม่เชื่อว่าจะได้
ผลผลิตดี จึงไม่กล้าทา จึงชวนกันไปดูที่แปลงนาของหัวหน้ากลุ่ม พอเห็นว่าข้าวงามจริ ง ได้ผลผลิต
ดีจริ ง จึงตัดสิ นใจทานาแบบตัดต้นข้าว และเมื่อตนเองนามาทาตามก็พบว่าได้ผลผลิตดี วัชพืชก็นอ้ ย
กว่าแบบไม่ตดั ต้นข้าว จากนั้นจึงเปลี่ยนจากนาดามาทานาหว่านแบบตัดต้นข้าวแทน”
3.5 การใช้ความรู้ เกษตรกรใช้ความรู้ใน 3 รู ปแบบ ซึ่ งการใช้ความรู้แต่ละแบบนั้น
ขึ้นอยูก่ บั แต่ละขั้นตอนของการทานาด้วย ดังนี้ 1) การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นความรู้ พื้นฐาน
เกี่ยวกับการทานา ซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิม ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น การมัดฟ่ อน
ข้าว สาหรับคนที่เกี่ ยวข้าวด้วยมือก็จะมัดฟ่ อนข้าวในช่วงตอนเช้า คือเวลาประมาณ 05.00–09.00 น.
เนื่องจากข้าวที่เกี่ยวไว้จะมีความชื้นจากหมอกในตอนกลางคืน ทาให้รวงข้าวไม่กรอบ เวลามัดรวง
ข้าวจะไม่หกั หรื อร่ วงง่าย 2) การใช้ความรู้สมัยใหม่ เช่น การใช้ตาข่ายไนล่อนแทนการทาลาน การ
ใช้รถไถนาเดินตามขนข้าวขึ้นลานแทนการหาบ 3) การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสาน กับความรู้
สมัยใหม่ เช่น การทานาหว่านแ บบตัดต้นข้าว โดยตัดต้นข้าว เมื่อต้นข้าวสู งประมาณ 30-40
เซนติเมตร และมีน้ าขังระดับประมาณ 1 นิ้ว จะทาให้ขา้ วแตกกอดี วัชพืชน้อยลง
3.6 การแลกเปลี่ยนความรู้ จากการศึกษาพบว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ ของ
เกษตรกรมี 4 รู ปแบบ คือ 1) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับครอบครัว เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่
เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว เช่น พ่อแม่สอนลูกเกี่ยวข้าว วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น
การสอน การสาธิต การ บอกเล่า 2) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้
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ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม เช่น การประชุมกลุ่มอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้
เช่น การสอน การสาธิ ต การ บอกเล่า การพบปะพูดคุย การประชุม 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับ
ชุมชน เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ของประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิกลุ่มและไม่ได้เป็ นสมาชิก
กลุ่ม เช่น เกษตรกร ในชุมชน มาศึกษา ดูวธิ ีการตัดต้นข้าวที่แปลงนาของหัวหน้ากลุ่ม วิธีการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ เช่น การสอน การสาธิต การเล่าเรื่ อง การพบปะพูดคุย 4) การแลกเปลี่ยนความรู้
ระดับเครื อข่าย คือการแลกเปลี่ยนความรู้กบั กลุ่มเกษตรกรอื่นที่อยูใ่ นชุมชนอื่น วิธีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน
กลุ่มเกษตรกรทานาศรีโคตร
ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์กลุ่ม เกษตรกรทานาศรี โคตร เมื่อ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ณ บ้านหัวหน้ากลุ่ม โดยมีผเู้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 9 คน ผลการศึกษาปรากฏดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. การศึกษาบริ บทของกลุ่ม
1.1 ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรทานา ศรี โคตร ตั้งอยู่ เลขที่ 155 หมู่ 6
ตาบลศรี โคตร อาเภอจตุรพักพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 ทั้งนี้มีแนวคิดในการ
จัดตั้งกลุ่มคือ เพื่อรวมตัวช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อจด
ทะเบียนเป็ นนิติบุคคลให้สามารถเข้าถึงแหล่งปัจจัยการผลิตได้ เช่น เงินทุน ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์
1.2 การบริ หารงานของกลุ่ม คณะกรรมการของกลุ่มประกอบด้วย ประธานกลุ่ม
คือ นาบุญชู ศรี ภูงา รองประธาน คือ นายหนูจนั ทร์ เพชรวิลยั เลขานุการ คือ นาย อุทยั มะลิวลั ย์
เหรัญญิก คือ นาย ภาส สอนดี กรรมการ คือ นาย ลม แสงเมืองแก้ว ปั จจุบนั กลุ่มมีสมาชิกจานวน
432 คน โดยผูท้ ี่ตอ้ งการเป็ นสมาชิกต้องสมัครเป็ นสมาชิกโดยชาระค่าสมัคร 20 บาท และค่าหุน้ 50
บาท สมาชิกถือหุ น้ อย่างน้อย 1 หุน้ ซึ่ งสมาชิกจะสามารถได้รับสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ คือ เงินปันผล
การกูย้ มื เงินทุนในการประกอบอาชีพทานา การซื้ อปุ๋ ยราค าถูก การได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ
1.3 กิจกรรมหรื อผลการดาเนินงาน คือ การทานา การทาปุ๋ ยชีวภาพ รวมถึง การ
อานวยความสะดวกต่างๆ ให้กบั สมาชิก ได้แก่ การให้สมาชิกกูย้ มื เงิน การจัดซื้ อปุ๋ ยเพื่อจาหน่าย
ให้กบั สมาชิกในราคาถูก เป็ นต้น
1.4 แหล่งเรี ยนรู ้ กลุ่มมีแหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับอาชีพการทานา คือ แหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ น
บุคคล โดยเรี ยนรู ้จากพ่อแม่ ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เพื่อนบ้าน แหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ นสถาบัน เช่น
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สานักงานเกษตรอาเภอ ศรี โคตร สหกรณ์จงั หวัดร้อยเอ็ด องค์การบริ หาร
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ส่ วนตาบล แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ แหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ นสื่ อเทคโนโลยี เช่น วิทยุ
โทรทัศน์ เป็ นต้น
1.5 กระบวนการเรี ยนรู้ของกลุ่ม การเรี ยนรู้ของกลุ่มมีรูปแบบต่างๆ เช่น 1) การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น การอ่านหนังสื อ การฟังวิทยุ การดูโทรทัศน์ การสังเกต การทดลองปฏิบตั ิ 2)
การเรี ยนรู ้ภายในกลุ่ม เป็ นการเรี ยนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เช่น สมาชิก กลุ่มเมื่อ ได้ไปอบรมจาก
หน่วยงานต่างๆ แล้วจะนาความรู ้กลับมาถ่ายทอดให้กบั สมาชิกในกลุ่มได้เรี ยนรู้ 3) การเรี ยนรู้จาก
แหล่งภายนอกกลุ่ม เช่น สหกรณ์จงั หวัดร้อยเอ็ด เข้ามาอบรมเรื่ องการบริ หารจัดการกลุ่ม ทาอย่างไร
จะให้เงินทุนของกลุ่มงอกเงยเพิ่มขึ้น
1.6 ความสาเร็ จหรื อจุดเด่นของกลุ่ม คือ การบริ หารจัดการกลุ่มที่ดี โปร่ งใส จน
ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
1.7 ปั ญหาหรื อจุดด้อยของกลุ่ม กลุ่ม ประสบปัญหาในเรื่ องต่างๆ คือ ปัญหาเรื่ อง
คน สมาชิกบางรายไม่ให้ความร่ วมมือเท่าที่ควร บางรายแค่เข้ามาร่ วมถือหุน้ แต่ไม่ให้ความร่ วมมือ
เช่น ไม่เข้าร่ วมประชุมกลุ่ม ปั ญหาเรื่ องธรรมชาติ คือ ดินในชุมชนส่ วนใหญ่เป็ นดินเค็มและทราย
ไม่มีน้ าคลอง ปั ญหาเรื่ องเงินทุน กลุ่มยังขาดเรื่ องเงินทุนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก
เช่น ซื้อปุ๋ ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก สมาชิกไม่สามารถกูย้ มื เงินได้มากอย่างที่
ต้องการ
1.8 ความต้องการของกลุ่ม ความต้องการของกลุ่ม แบ่งได้ดงั นี้คือ ความต้องการ
ด้านปั จจัยการผลิต เช่น เงินทุนในการดาเนินงานของกลุ่ม สาหรับให้สมาชิกกูย้ มื
ความต้องการ
แหล่งน้ าสาหรับทานา เช่น น้ าบาดาล ความต้องการด้านความรู้ เช่น ทาอย่างไรจึงจะให้ที่นาที่มีอยู่
ซึ่งมีไม่มากนักของชาวบ้าน สามารถทาแล้วได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จากที่ได้ 30 ถัง ต่อไร่ ได้ 50-100
ถัง ต่อไร่
1.9 เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่ม คือ สร้างกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง มีความมัน่ คง มีความ
เจริ ญก้าวหน้า สามารถพึ่งพาตนเองได้ สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคีกนั มีความซื่อสัตย์ ไม่อยากให้
ลูกหลานหรื อชาวบ้านอพยพไปทางานในกรุ งเทพฯ
1.10 ความผูกพันและทัศนคติต่ออาชีพทานา กลุ่มเกษตรกรมีความผูกพันต่ออาชีพ
การทานาเพราะเป็ นอาชีพ ของพ่อแม่ของบรรพบุรุษ นอกจากนี้เกษตรกรยังมี ทัศนคติต่ออาชีพการ
ทานาว่าการทานาจะยังคงอยูต่ ่อไป และ การทานาในปัจจุบนั จะได้ผลผลิตมากขึ้น อาจเนื่องมาจาก
พ่อแม่แบ่ง ที่นาให้ลูกๆ แม้ที่นาจะเล็กลง แต่คงเพราะแต่ละคนสามารถดูแลผืนนาได้เต็มที่ทาให้
ได้ผลผลิตข้าวมากขึ้น และทุนส่ วนใหญ่ของเกษตรกรทานานั้นสิ้ นเปลืองเพราะเครื่ องจักรกล
ทางการเกษตร เป็ นต้น
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2. ความรู้การทานา
การทานา ในอดีต นั้น เกษตรกรจะทานาดา แต่ปัจจุบนั เกษตรกรได้หนั มาทานา
หว่าน เนื่องจากประหยัดต้นทุนและทาวันเดียวก็เสร็ จ แม้ผลผลิตจะได้นอ้ ยกว่าการทานาดา แต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบต้นทุนการทานาแล้ว การทานาหว่านก็นบั ว่าคุม้ กว่าการทานาดา ซึ่ งต้องจ้างแรงงานวัน
ละประมาณ 200-250 บาท ขั้น ตอนการทานาดาและนาหว่านขั้ นตอนหลักๆ จะยังเหมือนเดิม
เพียงแต่แตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยของการทานา รายละเอียดในบางขั้นตอนก็มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้ นเชิง และบางขั้นตอนก็เปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย ดังนี้
ตารางที่ 6 ขั้นตอนการทานาของกลุ่มเกษตรกรทานาศรี โคตร
ขั้นตอนการทานา
1. การเตรี ยมดิน

1.1 การไถ

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
การเตรี ยมดินจะทาช่วงประมาณ
การเตรี ยมดินจะทาหลังจาก
เดือนพฤษภาคมก่อนถึงฤดูการทานา เก็บเกี่ยวข้าวเสร็ จ โดยการไถ
เกษตรกร จะเผาตอซังข้าว เพราะเชื่อ กลบตอซังข้าว เพื่อให้เป็ นปุ๋ ย
ว่าการเผาตอซังข้าวเป็ นการไล่แมลง
ศัตรู ขา้ ว ทาลายเชื้อโรคที่จะก่อให้เกิด
โรคข้าว และทาให้ ไถได้ง่ายขึ้น
เพราะไม่มีฟางข้าวและหญ้าติดไถ
ไถฮุด (ไถดะ) เป็ นการไถเพื่อพลิก
ไถฮุด (ไถดะ ) เป็ นการไถ
หน้าดินและไถกลบหญ้าหรื อวัชพืช กลบหญ้าให้หญ้าเน่า แล้วทิ้งไป
การไถฮุดจะเริ่ มไถหลังจากหว่านกล้า ประมาณ 20 วัน ถึง 1 เดือน จึง
เสร็ จ โดยลักษณะการไถจะไถจากริ ม ไถค้น (ไถแปร ) โดยไถตัดกับ
คันนาเข้าสู่ ก่ ึงกลางแปลงนา แล้วทิ้ง รอยไถฮุด เพื่อให้ดิน แตก
ไว้ประมาณ 20 วัน ถึง 1 เดือนจากนั้น ละเอียด มีความร่ วนมากยิง่ ขึ้น
จึงไถค้น (ไถแปร) โดยไถตัดกับรอย เพื่อให้หญ้าหลุดออกจากดิน
ไถฮุด เพื่อให้ดิน แตกละเอียด มีความ ง่ายต่อการปักดา การไถจะใช้
ร่ วนมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้หญ้าหลุดออก รถไถนาเดินตามแทนการไถ
จากดิน การไถจะใช้แรงงานจากควาย โดยการใช้ควาย ดังนั้น จึง
ช่วงเวลาที่ไถแบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วง สามารถไถได้ตลอดทั้งวัน
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ขั้นตอนการทานา

1.2 การคราด

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
เช้าตรู่ จะเริ่ มเวลาประมาณ 05.00–
09.00 น. แล้วพักให้ควายได้กินหญ้า
จากนั้นช่วงบ่ายจึงเริ่ มไถต่อในเวลา
ประมาณ 15.00–18.00 น.
การคราดจะทาต่อจากการไถแปร
ซึ่งมี 2 แบบ คือ
1. การคราดเพื่อหว่านกล้า เป็ นการ
คราดที่มีความประณี ต ซึ่งจะคราด
ประมาณ 2-3 รอบ เพื่อให้ดินแตก
ละเอียด เพื่อเกลี่ยดินและปรับพื้นที่
ให้สม่าเสมอกัน
2. การคราดเพื่อปักดา โดยมี
จุดประสงค์ของการคราดเหมือนกับ
การคราดเพื่อหว่านกล้า แต่จะไม่
ประณี ตนัก จะคราดเพียงรอบเ ดียว
กรณี พ้ืนที่นาไม่สม่าเสมอกันสู งบ้าง
ต่าบ้าง จะคราดเอาดินจากที่สูงมาที่ต่า
เพื่อให้ดินเสมอกันมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้การคราดยังเป็ นการ
คราดเอาเศษหญ้าหรื อวัชพืชออกเพื่อ
ลดหญ้าหรื อวัชพืชที่จะเกิดมาพร้อม
กับต้นข้าว ขณะที่คราดหากมีหญ้า
หรื อวัชพืชที่ลอดซี่คร าด ก็จะเหยียบ
กอหญ้าให้จมดิน เพื่อให้ไม่ให้หญ้า
โตขึ้นมาเป็ นวัชพืชและยังเป็ นปุ๋ ยได้
อีกด้วย
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ขั้นตอนการทานา
2. พันธุ์ขา้ วที่ปลูก
2.1 การคัดเลือก
พันธุ์ขา้ ว

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
การคัดเลือกพันธุ์ขา้ วจะเลือกพันธุ์
ที่เหมาะสมกับพื้นที่นาว่าเป็ นนา
หนองหรื อนาลุ่ม และนาดอน สาหรับ
การคัดเลือกพันธุ์ขา้ วสาหรับปลูกในปี
ถัดไป สามารถดาเนินการได้ 2 ระยะ
คือ
1. การคัดเลือกพันธุ์ขา้ วระยะข้าว
ออกรวง โดยการคัดเลือกแปลงข้าวที่
มีตน้ ข้ าวสมบูรณ์ ไม่มีขา้ วอื่นปน ถ้า
พบว่ามีขา้ วอื่นปนในแปลงนาก็จะ
ถอนข้าวปนทิ้ง ซึ่ งข้าวปนสังเกตได้
จากลักษณะต้นข้าวที่อาจสู งกว่าต้น
อื่นๆ สี ของเมล็ดข้าวที่แตกต่างกัน
และขนาดของเมล็ดที่แตกต่างกัน
2. การคัดเลือกพันธุ์ขา้ วระยะเก็บ
เกี่ยว โดยคัดเลือกรวงที่มีเมล็ด ข้าว
สมบูรณ์ ถ้าพบว่ารวงไหนเมล็ดฝ่ อ
หรื อยังมีขา้ วปนอยู่ ก็จะดึงรวงนั้น
ออกไป และเมื่อขนขึ้นลานก็จะแยก
กองไว้ต่างหาก
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกจะแบ่งตามอายุ
การเก็บเกี่ยวและลักษณะของที่นาคือ
1. ข้าวใหญ่หรื อข้าวหนัก เป็ นข้าวที่
ใช้ระยะเวลาเพาะปลูก 5-6 เดือน จึง
จะเก็บเกี่ยวได้ ข้าวใหญ่จะปลูกในนา

การคัดเลือกพันธุ์ยงั แบ่งตาม
อายุการเก็บเกี่ยวและลักษณะ
ของที่นาเหมือนเดิม แต่ จะปลูก
ข้าวกลางเป็ นหลัก แต่จะเปลี่ยน
เมล็ดพันธุ์ขา้ วทุก 3 ปี เพราะถ้า
ไม่เปลี่ยนพันธุ์ ข้าวจะไม่หอม
ไม่นิ่ม คือจะกลายพันธุ์
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
หนองที่น้ าขังเป็ นเวลานาน เช่น ข้าวขี้
ต้มหางนาก ข้าวอีขาวใหญ่
2. ข้าวกลาง เป็ นข้าวที่ใช้ระยะเวลา
เพาะปลูก 4-5 เดือน จึงจะเก็บเกี่ยวได้
ข้าวกลางจะปลูกในนาลุ่มที่มีน้ าขัง
ประมาณ 2 เดือน เช่น ข้าวสันป่ าตอง
และข้าว กข. 6
3. ข้าวดอหรื อข้าวเบา เป็ นข้าวที่ใช้
ระยะเวลาเพาะปลูก 3-4 เดือน จึงจะ
เก็บเกี่ยวได้ ข้าวดอจะปลูกในนาดอน
หรื อนาโคก ที่น้ าไม่สามารถขังได้
นาน เช่น นาที่เป็ นดินทราย ส่ วนพันธุ์
ข้าวที่ปลูก เช่น ข้าวอีเหลืองบุญมา
กข 2
2.2 แหล่งที่มาของ ชาวนาจัดทาเมล็ดพันธุ์ดว้ ยตนเอง
ซื้อจากสานักงานเกษตร
พันธุ์ขา้ ว
อาเภอหรื อแลกเปลี่ยนจากเพื่อน
บ้าน
2.3 พันธุ์ขา้ วที่
ข้าวขี้ตม้ หางนาก ข้าวอีขาวใหญ่
1. ข้าวเหนียว กข 6
ปลูก
ข้าวอีเหลืองบุญมา ข้าวสันป่ าตอง
2. ข้าวจ้าว ได้แก่ ข้าวขาว
ข้าวหอมมะลิ ข้าว กข 2 และข้าว ดอกมะลิ 105
เหนียว กข 6
3. การเพาะปลูกข้าว
3.1 การเตรี ยม
นาเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่บรรจุในห่อข้าว
โดยการ ซื้อจากสานักงาน
เมล็ดพันธุ์
ปลูกไปแช่น้ าในห้วยหรื อสระน้ าแล้ว เกษตรอาเภอหรื อแลกเปลี่ยน
นาขึ้นมามอก (อบ) การมอกจะกองไว้ จากเพื่อนบ้าน เมื่อใกล้ถึงฤดูทา
บนดินที่ไม่มีหญ้า แล้วนากิ่งใบไม้มา นา
ขั้นตอนการทานา
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
ปิ ดพอไม่ให้ส่องเข้าไปในกองข้าว
ซึ่งการมอกจะมี 2 แบบ คือ แช่น้ า 3
คืน มอก 2 คืน และแช่น้ า 2 คืน มอก
2 คืน เพื่อให้เมล็ดข้าวแตกหน่อและ
เกิดราก
3.2 การหว่านกล้า
การหว่านกล้าจะหว่านประมาณ
ไม่มีการหว่านกล้า
เดือนพฤษภาคม หรื อขยับขึ้นลงได้
ตามภาวะน้ าฝน เช่น ถ้าปี ใดฝนมาเร็ ว
และมีน้ าฝนมาก ประมาณเมษายน
ช่วงหลังสงกรานต์ก็สามารถหว่าน
กล้าได้แล้ว ถ้าปี ใดฝนมาช้าก็สามารถ
เลื่อนมาหว่านประมาณเดือนมิถุนายน
ได้ การหว่านกล้าเกษตรกรจะเลือก
แปลงนาที่พ้นื ที่มี ความสม่าเสมอกัน
และอยูใ่ กล้แหล่งน้ า ซึ่ งจะมีการ
เตรี ยมดินเป็ นพิเศษโดยการใส่ ปุ๋ยคอก
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และในปี ต่อๆ ไปส่ วนใหญ่ก็มกั เลือก
แปลงเดิมสาหรับหว่านกล้า
3.3 การถอนกล้า
การถอนต้นกล้าจะถอนเมื่อต้นกล้า
ไม่มีการถอนกล้า
อายุประมาณ 30 วัน หรื อต้นกล้าสู ง
ประมาณ 1 ศอก โดยใช้แรงงานใน
ครอบครัวในการถอนต้นกล้า
3.4 การปักดา
การปักดาใช้ตน้ ข้าวประมาณ 3-5 โดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ต้น ต่อ 1 กอ ปักดาแบบสลับต้น และ ในช่วงเวลาประมาณเดือน
ให้ห่างกันประมาณ 20 เซนติเมตร
พฤษภาคมและเดือนมิถุนายน

ขั้นตอนการทานา
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ขั้นตอนการทานา
4. การดูแลรักษา
4.1 การใส่ ปุ๋ย

4.2 การจัดการน้ า

4.3 การกาจัด
วัชพืช

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
ใส่ ปุ๋ยหลังปักดา 1 สัปดาห์ และใส่
ก่อนข้าวตั้งท้อง โดยใช้ปุ๋ยสู ตร 1616-8 สาหรับนาโคกหรื อนาดอนที่
เป็ นดินทราย และสู ตร
16-20-0
สาหรับนาลุ่ม
1. ก่อนปักดาถ้ามีน้ ามากให้ ระบาย
น้ าออกจากแปลงนาให้เหลือประมาณ
10 เซนติเมตร พอให้หล่อเลี้ ยงต้นข้าว
เพราะถ้าน้ ามากเกินไปต้นข้าวจะเน่า
เปื่ อย และปูจะกัดกินต้นข้าว
2. ขณะที่ตน้ ข้าวตั้งตัวได้หรื อเริ่ ม
แตกกอก็เก็บกักน้ าในแปลงให้สูงที่
ระดับสะดือต้นข้าว
3. เมื่อต้นข้าวออกรวงและ มีเนื้อ
ข้าวเต็มเมล็ดหรื อประมาณเดือน
ตุลาคม จะเริ่ ม ระบาย น้ าออกจาก
แปลงนา เพราะข้าวจะสุ กแก่ พอดีกบั
ที่น้ าแห้ง เวลาเกี่ยวจะได้ไม่เป็ นโคลน
สามารถเดินเกี่ยวและวางฟ่ อนข้าวได้
สะดวก
การกาจัดวัชพืชถ้าจัดการเรื่ องน้ า
ให้ได้ โดยให้มีน้ าขังในแปลงนาก็จะ
ไม่มีวชั พืช แต่ถา้ ปี ไหนแล้งไม่มีน้ าขัง
ในนา จนทาให้เกิดวัชพืช จะใช้วธิ ี
ถอนด้วยมือ

เหมือนชุดความรู้เดิม

1. เมื่อ ต้นข้าวเริ่ มแตกกอก็
เก็บกักน้ าในแปลงให้สูงที่
ระดับสะดือต้นข้าว
2. เมื่อต้นข้าวออกรวงและ มี
เนื้อข้าวเต็มเมล็ดหรื อประมาณ
เดือนตุลาคม จะเริ่ ม ระบาย น้ า
ออกจากแปลงนา เพราะข้าวจะ
สุ กแก่ พอดีกบั ที่น้ าแห้ง เวลา
เกี่ยวจะได้ไม่เป็ นโคลน
สามารถเดินเกี่ยวและวางฟ่ อน
ข้าวได้สะดวก

โดยการตัดต้นข้าว เพราะเมื่อ
ตัดแล้วต้นข้าวจะโตเร็ วกว่า
วัชพืช
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ขั้นตอนการทานา
4.4 การกาจัดศัตรู
ข้าว

4.5 การปลูกซ่อม

5. การเก็บเกี่ยวข้าว
5.1 การเกี่ยวข้าว

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
ไม่ทาอะไรเลย ปล่อยทิง้ ไว้
ถ้าไม่มากจะไม่ทาอะไรเลย
จะปล่อยทิ้งไว้ แต่ถา้ มีมาก
จะแจ้งเกษตรอาเภอให้ช่วยหา
วิธีจดั การให้
เกษตรกรจะปักมัดกล้าไว้มุมของ
บริ เวณที่ขา้ วตาย จะถอนจาก
แปลงนาตรงที่ลุ่มที่สุดของแปลงนา บริ เวณที่ขา้ วหนาๆ มาปลูกซ่อม
สาหรับถอนไปปัก ดาซ่อมแทนต้นที่
ตาย
1. เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการเกี่ยว
1. ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวคือ
ข้าว ได้แก่
ประมาณปลายเดือนตุลาคม
1.1 เคียว เป็ นเครื่ องมือสาหรับ
2. การเกี่ยวมีท้ งั แบบใช้
เกี่ยวข้าว
แรงงานในครอบครัวและจ้างรถ
1.2 ไม้มอบข้าว เป็ นไม้ที่ทาจาก เกี่ยวข้าวในราคาไร่ ละ 600 บาท
ไม้ไผ่เปาะ มีความยาวประมาณ 350
เซนติเมตร ใช้สาหรับมอบข้าวให้ตน้
ข้าวล้มเอียงเล็กน้อยและล้มเอียงไป
ทางเดียวกัน เพราะหากต้นข้าวตั้งตรง
เกินไปเวลาเกี่ยวข้าวจะทาให้ปวดอุง้
มือ นอกจากนี้การมอบข้าวยังช่วยให้
ไม่ให้ตน้ ข้าวไขว้พนั กันเวลาลมพัด
2. ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าว
คือ
ประมาณปลายเดือนตุลาคม
3. การเกี่ยวข้าวจะใช้เคียวเกี่ยวโดย
ใช้มือข้างซ้ายจับต้นข้าว ส่ วนมือขวา
หรื อข้างที่ถนัดจับเคียว แล้วเกี่ยวให้
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ขั้นตอนการทานา

5.2 การมัดฟ่ อน
ข้าว

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
ข้าวขาดจากต้นให้มีความยาว
ประมาณ 1 ศอก เมื่อเกี่ยวจนเต็มกามือ
แล้ว เกษตรกรจะใช้เท้าเหยียบตอซัง
ข้าวให้ลม้ ลง แล้วนาข้าวมาวางเรี ยง
กัน 6-7 กา ต่อ 1 ฟ่ อน เรี ยงกันไปจน
เกี่ยวเสร็ จในแต่ละแปลง
4. แรงงานที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวข้าว
มี 3 ประเภท คือ
4.1 แรงงานในครอบครัว
4.2 แรงงานจากเครื อญาติ
4.3 การลงแขกเกี่ยวข้าว
ข้าวที่เกี่ยวเสร็ จจะตากแดดไว้
1. กรณี เกี่ยวข้าวด้วยมือ จะ
ประมาณ 3 วัน เพื่อให้ขา้ วแห้ง เวลา ทาเช่นเดียวกันกับในอดีต
หาบขึ้นลานจะได้ไม่หนัก หลังจาก
2. กรณี ใช้รถเกี่ยวข้าว ซึ่ งจะ
นั้นจึงใช้ตอก มัด ซึ่ง ทาจากไม้ไผ่บง นวดข้าวไปพร้อมด้วยนั้น
แช่น้ าประมาณ 1 คืน เพื่อให้ตอก เกษตรกรเพียงปูตาข่ายไนล่อน
เหนียวไม่หกั ง่ายสาหรับมัดฟ่ อนข้าว รอตรงบริ เวณที่แห้ง หรื อข้าง
ช่วงเวลาที่มดั คือตอนเช้าประมาณ
ถนนหน้าบ้าน เพื่อให้รถนาข้าว
05.00-09.00 น. เนื่องจากข้าวที่เกี่ยว ที่นวดไปเท แล้วตากแดด
ไว้จะมีความชื้นจากหมอกในตอน
ประมาณ 3 วัน
กลางคืน ทาให้รวงข้าวไม่กรอบ เวลา
มัดรวงข้าวจะไม่หกั หรื อร่ วงง่าย และ
ส่ วนใหญ่ผทู้ ี่มดั ฟ่ อนข้าวมักจะเป็ น
ผูช้ าย
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
5.3 การทาลาน
การทาลานข้าวเกษตรกรจะเลือก
1. กรณี เกี่ยวข้าวด้วยมือ
แปลงนาที่มีพ้นื ดินแห้งมีความ
เกษตรกรจะใช้ตาข่ายไนล่อน ปู
สม่าเสมอกัน อยูใ่ กล้ทางเกวียนเพื่อ บริ เวณที่แห้ง สาหรับตากข้าวที่
ความสะดวกในการขนขึ้นยุง้ ใกล้ ได้จากเครื่ องนวดข้าว ถ้าแดด
ต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็ นร่ มเงาเวลานวด
จัดจะตากประมาณ 2-3 วัน ถ้า
ข้าว ใกล้เถียงนาเพื่อสะดวกต่อการ แดดไม่จดั จะตากประมาณ 5 วัน
จัดเก็บฟางข้าวไว้เป็ นอาหารวัวควาย
2. ถ้าใช้รถเกี่ยวข้าวซึ่ งจะ
เมื่อถึงฤดูทานา ซึ่งการทาลานข้าวมี นวดข้าวไปพร้อมด้วยนั้น
วิธีทาดังนี้
เกษตรกรเพียงปูตาข่ายไนล่อน
1. ดายหญ้าและตอซังข้าวออก
รอตรงบริ เวณที่ดอน หรื อข้าง
2. นามูลควายที่ถ่ายออกมาใหม่ๆ ถนนหน้าบ้าน เพื่อให้รถนาข้าว
มากองไว้ในบริ เวณที่จะทาลาน
ที่นวดไปเท แล้วตากแดด
ประมาณ 5 กองๆ ละ ประมาณ 3-4 ประมาณ 3 วัน
ถัง กระจายอยูท่ ว่ั ลาน
3. นาน้ ามารด แล้วใช้เท้าย่าให้เหลว
4. ใช้ไม้กวาดซึ่งทาจากใบไม้มา
กวาดให้ทวั่ บริ เวณลาน
5. ทิง้ ไว้ประมาณ 2-3 วัน ให้ลาน
แห้ง
5.4 การขนข้าวขึ้น 1. เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการขนข้าว
1. ถ้าเกี่ยวข้าวด้วยมือ
ลาน
ขึ้นลาน ได้แก่
เกษตรกรจะขนข้าวขึ้นลานโดย
1.1 ไม้คนั หลาว ทาจากไม้ไผ่ยาว ใช้รถอีแต็กขนไปกองที่ลาน
ประมาณ 250-300 เซนติเมตร เส้น
รอบวงประมาณ 12-15 เซนติเมตร
เหลาปลายทั้งสองข้างให้แหลม

ขั้นตอนการทานา
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
1.2 ม้าหาบข้าว ประกอบด้วยไม้ 2. ถ้าใช้รถเกี่ยวข้าวซึ่ งจะ
ฐานเป็ นไม้เหลี่ยมหน้ากว้าง
30 นวดข้าวไปพร้อมด้วยนั้น
เซนติเมตรขึ้นไป หนาไม่นอ้ ยกว่า 15 เกษตรกรก็จะไม่ตอ้ งขนข้าว
เซนติเมตร มีเสาไม้กลม 2 ต้น ปักอยู่ เพียงปูตาข่ายไนล่อนรอตรง
ที่ฐาน เสาห่างกันประมาณ 40-50 บริ เวณที่แห้ง หรื อข้างถนนหน้า
เซนติเมตร ปลายเสามีง่ามสาหรับวาง บ้าน เพื่อให้รถนาข้าวที่นวดไป
คันหลาว สู งประมาณ
130-150 เท เพื่อตากแดด
เซนติเมตร เส้นรอบวงหนาประมาณ
14-16 เซนติเมตร
2. วิธีขนข้าวข้าลาน จะทาช่วงแดด
ล่มคือเวลาประมาณ 16.00-18.00 น.
ซึ่ งมีวธิ ี การดังนี้
2.1 ตั้งม้าหาบข้าวบริ เวณตรง
กลางของแถวฟ่ อนข้าวแต่ละแถว
2.2 วางไม้คนั หลาวที่ง่ามม้าหาบ
ข้าว โดยให้ไม้คนั หลาวอยูก่ ่ ึงกลาง
2.3 นาฟ่ อนข้าวมาเสี ยบเข้าปลาย
ไม้คนั หลาวด้านละ 2-3 ฟ่ อน สลับกัน
ไปมาระหว่างปลายไม้คนั หลาวทั้ง
สองด้าน การจะเสี ยบฟ่ อนข้าวด้านละ
กี่ฟ่อนนั้นขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของ
แต่ละคนว่าจะสามารถหาบได้กี่ฟ่อน
2.4 จากนั้นคนหาบจะยกไม้คนั
หลาว ใส่ บ่าข้างที่ถนัด แล้วหาบเอา
ฟ่ อนข้าวไปกองที่ลานข้าว
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5.5 การตั้งกอง
ข้าว

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
การตั้งกองข้าว (ลอมข้าว )ของ กรณี เกี่ยวข้าวด้วยมือจะ นา
เกษตรกรเป็ นทั้งภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ฟ่ อนข้าวมากองในตาข่ายไน
และเป็ นศิลปะ เนื่องจากการนวดใน ล่อนขนาดประมาณ 7 x 6 เมตร
สมัยก่อนต้องใช้แรงงานคนมาก การ ที่ปูไว้ โดยไม่ได้ต้ งั ลอม เพราะ
ตั้งลอมข้าวจึงเป็ นการชะลอเวลาไว้ การนวดข้าวจะใช้เครื่ องนวด
ก่อน เพื่อรอให้เครื อญาติมาช่วยนวด ข้าว ทาให้ลดระยะเวลาลง
ข้าว รวมถึงรอให้ นาของคนอื่นที่จะ
ตัดเป็ นทางเกวียนสาหรับขนข้าวขึ้น
ยุง้ เกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็ จก่อน ชาวนา
ในละแวกนั้นจึงจะมาช่วยกันตัดทาง
เกวียน ในขณะเดียวกันก็เป็ นหาวิธีที่
จะไม่ทาให้ขา้ วเกิดความเสี ยหายขึ้น
ทั้งจากสัตว์มากัดกินและป้ องกัน
น้ าฝนหลงฤดู เพราะลักษณะของลอม
ข้าวจะเหมือนหลังคา เวลาฝนตกน้ า
จะไหลออกด้านข้าง น้ าฝนจะไม่ซึม
เข้าไปด้านในลอมข้าว ส่ วนน้ าฝนที่
ตกถึงพื้นลานก็จะไม่ทาให้ขา้ วที่ตีน
ลอมเสี ยหาย เพราะส่ วนที่เป็ นรวงข้าว
ได้ถูกตั้งขึ้น จึงเป็ นการป้ องกันความ
เสี ยหายของข้าวจากน้ าฝนได้เป็ น
อย่างดี ชาวนาที่มีความเชี่ยวชา ญใน
การทาลอมข้าว จะสามารถประมาณ
ได้วา่ ข้าวของตนเองต้องทาลอมข้าว
ขนาดเท่าไร และทาได้สวยงามไม่โย้
เย้ หากใครทาลอมข้าวได้สวยงาม
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
ชาวนาผูท้ ี่สัญจรไปมาในละแวกนั้นก็
จะกล่าวชม เจ้าของลอมข้าวก็จะมี
ความยินดีปรี ดาที่ได้รับคาชื่นชม
การตั้งลอมข้าว เป็ นทักษะหนึ่ง
ของเกษตรกร ที่สามารถกาหนดได้วา่
ปริ มาณข้าวของตนจะตั้งลอมข้าวกี่
แถว แต่ละแถวจะยาวเท่าไหร่ โดยใช้
ฟ่ อนข้าวเป็ นหน่วยนับ แล้วจึง
ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดเตรี ยม เสา ซึ่งเป็ น ไม้ง่าม
จานวน 3 เสา และไม้เนื้อแข็งทรงกลม
สาหรับทาราว ความยาวไม้ข้ ึนอยูก่ ั บ
ปริ มาณข้าว
2. ขุดหลุมด้านซ้าย กลาง และขวา
ทางด้านทิศเหนือของลาน แล้วฝังเสา
ง่ามทั้งสามเสา จากนั้นจึงนาไม้ราวมา
พาด
3. ทาตีนช้าง (ฐานกองข้าว ) เป็ น
รู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า โดยนาฟ่ อนข้าวมา
ตั้งเอียงประมาณ 80 องศา ให้ส่วนที่
เป็ นรวงข้าวพาดกับไม้ราว การตั้ง
จะต้องให้ชิดกันเพื่อให้มีความ
แข็งแรง เมื่อเสร็ จแถวแรกก็ทาแถว
ต่อๆ ไป จนครบตามจานวนแถวที่ได้
กาหนดไว้
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
4. การทาตัวลอมข้าว เป็ นส่ วนที่
ทาต่อจากตีนช้าง โดยทาทีละชั้น
จนถึงชั้นสุ ดท้าย ดังนี้
4.1 เริ่ มจากแถวแรกด้านหน้าที่
มุมซ้ายของลอมข้าว โดยนาฟ่ อนข้าว
มาแล้วแบ่งรวงข้าวขนาด 1 กามือ
แล้วพันจากด้านบนไปด้านล่างฟ่ อน
ข้าว ให้ส่วนที่พนั อยูใ่ ต้ฟ่อนและยืน่
ออกมาด้านขวา จากนั้นนามาวางให้
ส่ วนที่เป็ นรวงข้าวออกด้านนอก
ฟ่ อนที่สองก็เหมือนเดิม แล้ววางฟ่ อน
ที่สองทับส่ วนที่ยนื่ ออกมาของฟ่ อน
แรก เพื่อไม่ให้ฟ่อนข้าวแรกหล่นซึ่ ง
จะทาให้ลอมข้าวมีความแข็ งแรง และ
ทาแบบนี้ไปเรื่ อยๆ จนถึงกลางลอม
แล้วเปลี่ยนไปทาด้านขวาในลักษณะ
เดียวกัน จนฟ่ อนข้าวมาจรดกันที่ตรง
กลางลอม เมื่อเสร็ จแถวแรกด้านหน้า
ก็เปลี่ยนมาทาแถวแรกของด้านหลัง
ลอมข้าว โดยทาเหมือนกันกับแถว
แรกด้านหน้า
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
4.2 เมื่อเสร็ จจะเหลือตรงกลาง
ลอม แล้วจึงวางฟ่ อนข้าวตรงกลาง
ลอม โดยเริ่ มจากด้านซ้ายวางเรี ยงเป็ น
แถวต่อจากฟ่ อนข้าวแถวแรกด้านหน้า
ให้รวงข้าวออกด้านนอก เรี ยงไป
เรื่ อยๆจนถึงแถวแรกด้านหลัง จากนั้น
เรี ยงแถวที่สองให้ส่วนรวงข้าวแถวที่
สองทับส่ วนที่เป็ นกระจุกของแถว
แรก แถวต่อไ ปก็ทาเหมือนเดิมเรี ยง
จนถึงกลางลอม แล้วเปลี่ยนไปเรี ยง
ด้านขวาในลักษณะเดิม จนฟ่ อนข้าว
มาจรดกันที่กลางลอม
4.3 ชั้นต่อไปก็ทาเหมือนเดิม
เมื่อฟ่ อนข้าวใกล้จะหมด จะเรี ยงให้
สอบเล็กลงคล้ายหน้าจัว่ จนเหลือแถว
บนสุ ดเรี ยงเดี่ยวเพียงแถวเดียว และ
สุ ดท้ายจะวางฟ่ อนข้าวที่มดั ใหญ่รวง
ใหญ่เม็ดใหญ่หนึ่งฟ่ อนไว้บนสุ ด ตรง
กลางลอม (ฟ่ อนนี้จะใช้สาหรับปลง
ขวัญข้าว) วิธีทาลอมข้าวให้เล็กสอบ
ลงนี้ เพื่อกันน้ าไม่ให้ไหลเข้าภายใน
หากฝนตก
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5.6 การนวดข้าว

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
การนวดข้าวจะ ใช้แรงงานชายเป็ น
เกษตรกรที่เกี่ยวข้าวด้วยมือ
ส่ วนใหญ่ เนื่องจากฟ่ อนข้าวจะหนัก จะนวดข้าว โดยจ้างเครื่ องนวด
และต้องใช้แรงมากในการฟาด
ข้าว ซึ่งเจ้าของนาและเครื อญาติ
เพื่อให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากรวง
จะมาช่วยกัน ใช้ถุงปุ๋ ยรองเมล็ด
โดยใช้มา้ ตีขา้ วตั้งหน้าลอมข้าว คนตี ข้าวที่ไหลออกมาจากเครื่ อง
ข้าวจะยืนข้างหลัง ม้าตีขา้ ว โดยใช้ นวดจนเกือบเต็มถุง แล้วใช้ตอก
ค้อนตีขา้ วคีบขัดจุกฟ่ อนข้าว แล้ว
มัดปากถุง ยกไปเรี ยงไว้เตรี ยม
ยกขึ้นฟาดลงบน ม้าตีขา้ ว เมล็ดข้าวก็ ขนขึ้นยุง้ ต่อไป ซึ่ งค่าจ้างเครื่ อง
จะหลุด ออกมาจากรวง กองเมล็ดข้าว นวดข้าวจะขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณ
ก็จะสู งขึ้นเรื่ อยๆ เมื่อมีเศษฟางข้าวก็ ข้าว โดยคิดค่าจ้างนวดข้าวเป็ น
จะใช้ไม้กวาดเขี่ยฟางออกมา และใช้ ข้าวเปลือกในอัตราร้อยละสาม
พัดพัดเมล็ดข้าวลีบออกไป บางครั้งจะ (ข้าวเปลือก 100 ถุงปุ๋ ย คิดค่า
มีรวงข้าวหักก็จะ กวาด ออกมากอง จ้างนวดข้าว 3 ถุงปุ๋ ย)
รวมกัน กับ “ข้าวสะนุ ” (ข้าวสะนุ คือ
ข้าวที่ได้จากฟ่ อนข้าวที่ผา่ นการนวด
แล้ว โดยใช้มือจับปลายฟ่ อนข้าว แล้ว
ใช้เคียวหรื อมีดตัดตอกที่มดั จากนั้น
จึงสลัดไปมาให้รวงข้าวหล่น ซึ่ งเป็ น
รวงข้าวที่ติดอยูต่ รงโคนจุกฟ่ อนข้าวที่
ตอกมัด การนวดแบบปกติเมล็ดข้าวที่
อยูบ่ ริ เวณนี้จะหลุดออกยาก ) แล้ว จึง
ใช้ไม้ตีขา้ วสะนุตีเพื่อให้เมล็ดข้าวที่ยงั
หลงเหลืออยูห่ ลุดออก ซึ่ งแรงงานจะ
เป็ นหญิงและเด็ก เพราะเป็ นงานเบา
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5.7 การขนข้าว
ขึ้นยุง้

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
เกษตรกร ขนข้าว ขึ้นยุง้ โดยใช้
เกษตรกรขนข้าวขึ้นยุง้ โดยใช้
เกวียน แต่ถา้ ตรงกับวันพระหรื อวันที่ รถยนต์ 6 ล้อ การขนข้าวขึ้นยุง้
คนในหมู่บา้ นเสี ยชีวติ เกษตรกรจะงด ส่ วนใหญ่จะทาในวันเดียวกัน
เว้นการขนข้าวขึ้นยุง้ ในวันดังกล่าว
กับวันนวดข้าว เพราะเจ้าของ
เครื่ องนวดข้าวจะมีรถยนต์ 6
ล้อ บริ การขนข้าวขึ้นยุง้ ด้วย
โดยคิดค่าจ้างขนข้าวเป็ น
ข้าวเปลือกเที่ยวละ 2 ถุงปุ๋ ย
และถ้าตรงกับวันพระหรื อวันที่
คนในหมู่ บ้านเสี ยชีวติ
เกษตรกรจะงดเว้นการขนข้าว
ขึ้นยุง้ ในวันดังกล่าว

6. การจัดการผลผลิต
6.1 การเก็บข้าวไว้ ข้าวทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เพื่อบริ โภค เก็บ ข้าว ไว้บริ โภคปี ละ 1
บริ โภค
โดยข้าวทั้งหมดจะกองอยูใ่ นยุง้ เมื่อ ส่ วน หรื อประมาณ 30-40 ถุง
ต้องการนาไปบริ โภคก็จะนาตะกร้า ขึ้นอยูก่ บั ว่าครอบครัวนั้นมีกี่คน
มาตักเพื่อนาไปตาด้วยครกกระเดื่อง
6.2 การจาหน่าย
ส่ วนใหญ่เก็บข้าวไว้บริ โภค จะไม่
ข้าวที่จาหน่ายปี ละ 3 ส่ วน
ข้าว
ขาย
การขายจึงเป็ นแบบต่างคนต่าง
ขาย ซึ่ งมีท้ งั การนาไปขายที่
สหกรณ์การเกษตร โรงสี และ
พ่อค้าคนกลาง
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6.3 การจัดเก็บ
เมล็ดพันธุ์

7. ความเชื่อ/
พิธีกรรม
เกี่ยวกับข้าว

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ วไว้
1. เกษตรกรจัดเก็บ เมล็ดพันธุ์
ในห่อข้าวปลูก ซึ่งทาจากฟางข้าวมี เองโดยเก็บไว้ประมาณ 3 ถุงปุ๋ ย
ลักษณะเป็ นทรงกลม ห่อข้าวปลูก คือ 2. แลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน
ภูมิปัญญาในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ข้าว วิธีทาคือ ขุดหลุมแล้วรองด้วย
ฟางข้าวให้แน่นหนา รองชั้นที่สอง
ด้วยใบตองกุงหรื อใบตองเรี ยง แล้วนา
ข้าวเทลงในหลุม แล้วจึงห่อให้
เรี ยบร้อย จัดแต่งให้สวยงาม หรื อทาหู
หิ้วเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
1. วิธีปักตาแฮก ให้เอาต้นกล้ามา 8 พิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้าว
ต้น เอาขัน 5 มายกใส่ หวั อธิษฐานถึง ลดลง บางพิธีก็ไม่ได้ทา เช่น
แม่โพสพให้มาค้ าคูณ วางขันลงข้าง เกษตรกรบางรายที่ใช้เครื่ อง
ตาแฮก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เกี่ยวข้าวพร้อมนวดข้าว ส่ วน
ปั กกล้าลงแต่ละต้นให้กล่าวว่า
เกษตรกรรายที่ยงั ปฏิบตั ิอยูส่ ่ วน
ปั กต้นนี้พุทธรักษา ปักต้นนี้ธรรม ใหญ่จะจาเนื้อหาไม่ได้ เวลาทา
รักษา
พิธีตอ้ งอ่านจากตารา
ปั กต้นนี้สังฆรักษา ปักต้นนี้เ พิ่ น
เสี ยให้กไู ด้
ปั กต้นนี้เ พิ่นไฮ้ให้กมู ี ปักต้นนี้ให้
ได้หมื่นมาเยีย
2. การปลงข้าว เมื่อขนข้าวขึ้นลาน
แล้ว ก่อนนวดข้าวจะต้องทาพิธีปลง
ข้าว โดยทาในวันศุกร์หรื อวันเสาร์ก็
ได้ ให้เตรี ยมดังนี้ ซวย 4 อัน เหล้า 1
ขวด ไข่ 1 ฟอง น้ าเต็มเต้า 1 เต้า
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
ข้าวเต็มก่อง 1 ก่อง เผือกต้ม 2 หัว มัน
ต้ม 2 หัว ขมิ้นขึ้น 5 หัว ข้าวต้มตีนงัว
ตีนควาย 1 คู่ ใบคูณ ใบมะยม ใบยอ
อย่างละ 5 ใบ ผลไม้ตามฤดูกาล 5 ลูก
ธูป 5 คู่ เทียน 5 คู่ ดอกไม้ขาว 5 คู่ จัด
ใส่ พาน เอาข้าวที่แยกไว้จานวน 7
ฟ่ อน มาวางข้างขวาพานเครื่ องบูชา 3
ฟ่ อน วางข้างซ้าย 3 ฟ่ อน อีกฟ่ อน
เอาไว้เคาะ พ่อบ้านผูป้ ระกอบพิธียก
พานขึ้นเหนือหัว กล่าว นะโม 3 จบ
แล้วป่ าว สัคเค ถ้าไม่ได้ให้พดู เอา โดย
ให้กล่าวว่า “อุกาสะ ผูข้ า้ ขอโอกาส
อาราธนา คุณเทวดาและเจ้าที่ ตาแฮก
เจ้าแม่โพสพ จงมาประชุ ม ชุมนุมกัน
เมื่อมาแล้วผูข้ า้ ขอถวายเครื่ องสักระ
บูชากียาอันได้ทาไว้แล้ว ขอให้ผแู้ ก่น
แก้ว จงเอ็นดูกณ
ู า อย่าได้เป็ นโทสา
บาปข้อง ผูข้ า้ ขอเหยียบย่าขวัญข้าวผูม้ ี
พระคุณ ขอให้คูณกันมาไหลหลัง่ อัง่
อัง่ ขึ้นคือน้ าแม่นที อุอะ มุมะ มูลมา
มหามูลมังสวาหุม”
คากล่าวเคาะข้าวหรื อนวดข้าว
“เคาะบาดหนึ่ง ให้ได้งวั แม่ลาย
เคาะบาดสอง ให้ได้ควายเขาหย่อง
เคาะบาดสาม ให้ได้ฆอ้ งเก้ากา
เคาะบาดสี่ ให้ได้คาเก้าหมื่น
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
เคาะบาดห้า ให้ได้ขา้ วหมื่นมาเยีย
เคาะบาดหก ให้ได้ผวั เมีย และพี่นอ้ ง
เคาะบาดเจ็ด ให้ได้ชา้ งใหญ่มาเทียม
โฮง”
ให้กล่าวดังนี้ จนเคาะหมดทั้ง 7
ฟ่ อน ให้แยกฟ่ อนที่เคาะครั้งแรก เอา
เครื่ องสักการะทั้งหมดในพานยัดเข้า
ในฟ่ อนฟางฟ่ อนแรก แล้วห่อและ มัด
ให้ดี จากนั้นเสี ยบเข้ากับไม่คนั หลาว
แล้วจึงนาไปปักที่กลางลอมข้าวให้ต้ งั
เฉี ยงขึ้น เมื่อหัวหน้าครอบครัวปลง
ข้าวและเคาะข้าวเป็ นพิธีแล้ว จากนั้น
ลูกหลานก็เคาะต่อไปได้เลย
3. การเอาข้าวขึ้นเล้า วันเอาข้าวขึ้น
เล้า นิยมทาวันจันทร์ วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ เวลาบ่าย 3 โมง ถึ งบ่าย 5 โมง
ข้าวของเครื่ องใช่ที่ตอ้ งเตรี ยม คือ
เทียน 5 คู่ ดอกไม้ 5 คู่ ใส่ ขนั กระบุง
1 ใบ ขันหรื อกระบอกใส่ ขา้ ว (ขวัญ
ข้าว) 1 อัน เมื่อทาพิธี พ่อบ้านหรื อ
หัวหน้าครอบครัวเอาผ้าขาวม้ามาพาด
เฉวียงบ่า ถือกระบุงและขันดอกไม้
พร้อมทั้งขันหรื อกระบอกสาหรับใส่
ขวัญข้ าว นัง่ คุกเข่าหรื อยองๆ ก็ได้
ไม่ตอ้ งกราบ หันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ยกขัน 5 ขึ้น แล้วกล่าว
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
นะโม 3 จบ แล้วให้วา่ คาถาเรี ยกขวัญ
ข้าว ดังนี้วา่ “อุกาสะ อุกาสะ ผูข้ า้ ขอ
อาราธนาคุณแม่โพสพให้เมืออยูเ่ ล้า
คุณขวัญข้าวให้เมืออยูฉ่ าง ภะสะ
พะโภชะนัง มะหาลาภัง สุ ขงั โหตุ
แล้วเอาขันหรื อกระบอกที่เตรี ยมไป
ตักข้าวนั้น ตักเอาขวัญข้าวใส่ กระบุง
อุม้ เดินกลับบ้าน เอาขึ้นไปวางไว้บน
ขื่อด้านบนสุ ด ตรงข้ามกับประ ตูเข้า
เล้า แล้วหาอะไรครอบ เพื่อไม่ให้หนู
หรื อนกบินไปกิน ข้าวที่เก็บไว้น้ นั คือ
ขวัญข้าว ซึ่ งจะนามาผสมกับข้าวปลูก
ในปี ถัดไป
4. การเปิ ดเล้าข้าว เมื่อมีการขนข้าว
ขึ้นเล้า แล้วชาวนาจะแยกเอาข้าว
บางส่ วนใส่ ตะกร้า กระบุง หรื อ
กระสอบไว้สาหรับกินให้พอถึงวัน
เปิ ดเล้า ซึ่งนิยมเปิ ดเล้าในเดือน 3 ขึ้น
3 ค่า หรื อวันมงคลอื่นๆ โดยกล่าวคา
เปิ ดเล้าข้าว คือ กล่าว นะโม 3 จบ แล้ว
เสกคาถาว่า “โอมแม่เจ้าโพสพ ผูเ้ ป็ น
เจ้าขวัญข้าว ขนมาแล้วมาเยีย ถึงฤดู
เดือนตักข้าวแล้ว ขอให้แม่แก่นแก้ว
อย่าได้ตกใจ ผูข้ า้ ตักกินทานไปอย่าได้
บก ผูข้ า้ ตักกิ นทานอย่าได้เสี่ ยง ขอให้
มีอยูเ่ ลี้ยงเหลืออยากเหลือกิน มาขะโย
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8. การทากองฟาง

ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
มาวะโย มัยหัง มา จะ โกจิ อุปัททะโว
ธัญญะธะนานิ เม ปะวัสสันตุ ธนัญ
ชะยัสสะ ยถา ฆะเร ภะสะโภชะนัง
มหาลาภัง สุ ขงั โหนตุ ว่า 3 จบ แล้ว
ตักข้าวไปกิน
การทากองฟาง หรื อภาคอีสานเรี ยกว่า “ปั่ นเฟี ยง ” เป็ นภูมิปัญญา
พื้นบ้านในการเก็บรักษาฟางข้าวที่เหลือจากการนวดข้าวไว้เป็ นอาหารวัว
ควายในฤดูแล้งและฤดูทานา ซึ่ งเป็ นช่วงที่อาหารวัวควายขาดแคลน การ
ทากองฟางนั้นไม่วา่ จะเป็ นในอดีตหรื อปัจจุบนั จะทาเหมือนกัน จะ
แตกต่างกันเพียงฟางข้าวที่ใช้ทาเท่านั้น คือ ในอดีตเป็ นฟางข้าวที่เหลือ
จากการนวดข้าวด้วยมือ ปัจจุบนั เป็ นฟางข้างที่เหลือจากการนวดข้าวด้วย
เครื่ องนวดข้าว ซึ่ งมีวธิ ีการทาดังนี้
1. การเตรี ยม ได้แก่
1.1 คนทากองฟาง ต้องมีอย่างน้อย 2 คน
1.2 เสาไม้ เสาไม้สาหรับทาเป็ นแกนของกองฟาง อาจเป็ นลาไม้ไผ่
หรื อต้นไม้อื่นก็ได้ประมาณขนาดเท่าขา ความยาวขึ้นอยูก่ บั ความต้องการ
ว่าจะทากองฟางสู งเท่าใด ซึ่ งเสาไม้จะช่วยยึดฟางข้าวไม่ให้หล่น
1.3 การเลือกพื้นที่ ให้เลือกพื้นที่ที่เป็ นที่เนิน ถ้าฝนตกน้ าไม่ขงั อยู่
ใกล้เถียงนา ใกล้คอกวัวคอกควาย หรื ออยูใ่ นบริ เวณพื้นที่ดอนตามหัวไร่
ปลายนาซึ่ งเป็ นพื้นที่วา่ งสาหรับใช้ เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เพื่อสะดวกในการ
ขนย้ายมาให้เป็ นอาหารวัวควาย
1.4 เชือก พลาสติก และไม้ส่งฟาง
2. การทากองฟาง เริ่ มจาก
2.1 ขุดหลุมฝังเสาไม้
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ความรู้การทานา
ความรู้ด้งั เดิม (การทานาดา)
ความรู้ใหม่ (การทานาหว่าน)
2.2 ก่อฐานกองฟางเป็ นวงกลม ส่ วนความกว้างของกองฟางขึ้นอยู่
กับความต้องการ แล้วเหยียบฟางข้าวให้แน่นโดยเฉพาะฟางข้าวที่อยูต่ ิด
เสาต้องเหยียบให้แน่นเพื่อยึดกองฟองไว้
2.3 ก่อเป็ นวงกลมสู งขึ้นไปเรื่ อยๆ โดยให้กองฟางส อบแหลมเข้า
หาเสาไม้ เมื่อก่อจนสู งท่วมศีรษะให้อีกคนใช้ไม้เขี่ยฟางส่ งฟางขึ้นไปให้
คนที่อยูข่ า้ งบน คนที่อยูบ่ นก็กระจายฟางและเหยียบให้แน่น
2.4 เมื่อก่อจนเสร็ จตามที่ตอ้ งการแล้ว ให้มดั ฟางส่ วนที่อยูด่ า้ น
บนสุ ดเข้ากับเสาให้แน่น หรื อใช้พลาสติกคลุมแล้วมัดเข้ากับเสาไม้ เพื่อ
ป้ องกันน้ าฝนไหลเข้าแกนกลางของกองฟาง ซึ่ งจะทาให้ฟางข้าวเน่าได้
นอกจากนี้การก่อกองฟางให้สอบแหลมขึ้นไปเรื่ อยๆ ก็เพื่อป้ องกันน้ าฝน
ไม่ให้ไหลเข้ากองฟาง ถ้าไหลเข้ากองฟางได้ก็เพียงเล็กน้อย น้ าฝนส่ วน
ใหญ่จะไหลลงสู่ พ้ืนดินอย่างรวดเร็ ว ดังภาพ

ภาพที่ 14 การทากองฟาง
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3. การจัดการความรู้
3.1 การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการทานาของเกษตรกรนั้น
สามารถแบ่งออกได้ ตามประเภทของความรู้ คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับ
การทานา แหล่งความรู ้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ
วิธีการเรี ยนรู ้ เช่น การซึ มซับ การเลียนแบบ การสอน การสาธิตหรื อการทาให้ดูเป็ นตัวอย่าง การ
อ่าน และการเล่าเรื่ อง เป็ นต้น ดัง ผูร้ ่ วมสนทนาทุกคน กล่าวเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า “การเรี ยนรู้ การทา
นานั้น เรี ยนรู ้มาจากพ่อแม่ หรื อปู่ ย่า ตายาย ” ส่ วน ผูร้ ่ วมสนทนาคนที่ 1 กล่าวว่า “ประเพณี หรื อ
ความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทานา ตอนนี้เหลือน้อยแล้ว แต่ก็ยงั พอมีให้เห็นอยูบ่ า้ ง เช่น การแฮกนา
การปลงข้าว หรื อ ไม่ไถนาและเอาข้าวขึ้นยุง้ ในวันพระหรื อวันที่คนในหมู่บา้ นเสี ยชีวติ ” 2) ความรู้
สมัยใหม่ เป็ นความรู ้ทางวิชาการสมัยใหม่ในเรื่ องต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการทานา เช่น การ
ทาปุ๋ ยชีวภาพ แหล่งความรู ้ เช่น แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น สานักงานเกษตรในท้องที่ กรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์การเกษตร เครื อข่ายเกษตรกร ที่ ประสบผลสาเร็ จ วิธีการเรี ยนรู้จากแหล่งความรู้
ภายนอกกลุ่ม เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม หมอ
ดิน สมาชิกกลุ่ม สื่ อต่างๆ วิธีการเรี ยนรู้จากแหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น การประชุม การพบปะ
พูดคุย การเล่าเรื่ อง การสาธิ ต เป็ นต้น ดัง ผูร้ ่ วมสนทนาคนที่ 2 กล่าวว่า “ก็มีท้ งั สานักงานเกษตร
อาเภอ สหกรณ์จงั หวัด และ อบต. เข้ามาอบรมความรู้ให้กบั ชาวบ้าน” ส่ วน ผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มคนที่
2 ยังได้กล่าวว่า “โรคข้าวที่เป็ นปั ญหาของกลุ่ม คือ หนอนกอและเพลี้ยกระโดด เวลาโรคพวกนี้
ระบาด ก็จะไปหาเกษตรอาเภอ เพื่อหาทางกาจัดโรค ” นอกจากนี้ ผูร้ ่ วมสนทนาคนที่ 3 กล่าวว่า
“เวลาพ่อเป็ นผูน้ าทาพิธีต่างๆ เช่น พิธีปลงข้าว บางครั้งก็ จะหลงๆ ลืมๆ ก็จะเอาหนังสื อไปอ่านเวลา
ทาพิธี”
3.2 การจัดเก็บความรู้ การจัดเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็ น 1) การจดจา เป็ น
การจัดเก็บความรู ้ในตัวบุคคล ส่ วนใหญ่จะเป็ นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทานาในขั้นตอนต่างๆ
ซึ่งเป็ นการจดจาจากที่พอ่ แม่ส่งั สอน หรื อการจดจาจากประสบการณ์ที่เคยทา ดัง ผูร้ ่ วมสนทนาทุก
คน กล่าวว่า “ความรู ้เรื่ องการทานามักจะจามา จะไม่จดบันทึก ” 2) การจดบันทึก คือ การจัดเก็บ
ข้อมูลในสมุดบันทึก ส่ วนใหญ่เป็ นการจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกลุ่ม ได้แก่
สมุดทะเบียนสมาชิก ซึ่ง บันทึกรายละเอียดต่างๆ ของสมาชิก ทั้ งชื่อ-สกุล จานวนการถือหุน้ การ
กูย้ มื เงินทุน เป็ นต้น นอกจากนี้ก็จะมี สมุดบันทึกการประชุม ซึ่ งกลุ่มเกษตรกรใช้ในการจดบันทึก
ข้อมูลการประชุมต่างๆ ไว้เป็ นหลักฐาน ทั้งเรื่ องแจ้งให้ทราบ มติที่ประชุม ดัง ผูร้ ่ วมสนทนาคนที่ 4
กล่าวว่า “การจดบันทึกของกลุ่มส่ วนใหญ่จะเป็ นการบันทึกข้อมูลสมาชิก ข้อมูลต่างๆ ที่จดบันทึก
คือ ชื่อ-สกุลสมาชิก จานวนหุ น้ และสมุดบันทึกการประชุม ก็จะจดบันทึกเรื่ องแจ้งให้ทราบ มติการ
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ประชุม” ส่ วนความรู ้ที่เกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ จะอยูใ่ นรู ปหนังสื อที่เกษตรกรเก็บไว้อ่านเมื่อต้องใช้
เช่น หนังสื อมูลมังดั้งเดิม มรดกอีสาน บันทึกภูมิปัญญาชาวบ้าน : องค์ความรู้ของชาวบ้านจากอดีต
ถึงปัจจุบนั และตาราพรมชาติ เป็ นต้น ดังภาพ

ภาพที่ 15 สมุดบันทึกและตาราของกลุ่มเกษตรกรทานาศรี โคตร
3.3 การสร้างความรู้ การสร้างความรู้ของเกษตรกร สามารถวิเคราะห์ได้วา่ เกิดจาก
การสั่งสมประสบการณ์ การทดลองปฏิบตั ิ การลองผิดลองถูก และการสังเกต ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเพิ่ม
ผลผลิต เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว ลดขั้นตอนการทานา และลดต้นทุนการผลิต เช่น การทานา
หว่าน แบบตัดต้นข้าว แทนการทานาดา โดยชุดความรู้เรื่ องการทานาหว่านแบบตัดต้นข้าวที่
เกษตรกรสร้างขึ้นมานั้น เป็ นการสร้างชุดความรู้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชน ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นดินทราย แม้ผลผลิตที่ได้จะไม่เท่าการทานาดา แต่การทานาหว่านช่วยลดต้นทุนและ
ขั้นตอนการทานา ซึ่ งมีความเหมาะสมกับสภ าพของชุมชนที่พ้นื ดินส่ วนใหญ่เป็ นดินทรายและมัก
ประสบปัญหาฝนแล้ง ดัง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 5 กล่าวว่า “ชาวบ้านส่ วนใหญ่ได้หนั มาทานาหว่าน
แบบตัดต้นข้าวแทนนาดา เพราะดินแถบนี้เป็ นดินทราย บางปี ฝนแล้ง การทานาหว่านแบบตัดต้น
ข้าวสามารถทาได้ต้ งั แต่หวั ปี ”
3.4 การประเมินความรู้ ผลจากการสนทนากลุ่มร่ วมกับกลุ่มเกษตรกร พบว่า ความรู้
ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมินความรู้ใน 2 รู ปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใช้
ความรู ้ โดยเกษตรกรจะวิเคราะห์หรื อประเมินว่าความรู้น้ นั เหมาะสมกับสภาพของชุมชนหรื อไม่
ถ้าประเมินแล้วว่าไม่เหมาะสม และยังต้องเพิ่มงบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใช้ความรู้น้ นั
เช่น การทานาหว่านกับการทานาดา เกษตรกรบางรายได้ประเมินถึงสภาพของพื้นที่ในชุมชนว่า
ส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ที่เป็ นทราย พื้นที่ดินเค็ม บางปี ฝนแล้ง การทานาดา บางปี ที่ฝนแล้ง ชาวนาไม่
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สามารถหว่า นกล้าได้ เมื่อมีฝนตกลงมาพอจะปักดาต้นข้าวได้ แต่ไม่มีตน้ กล้าจะปักดา ครั้นเมื่อ
หว่านกล้ากว่ากล้าจะโตพอปั กดาได้ ก็เกือบหมดหน้าฝนไปแล้ว เมื่อมีความรู้เรื่ องทานาหว่านเข้า
มายังกลุ่ม เกษตรกรเลยลองทานาหว่าน เนื่องจากทาวันเดียวเสร็ จ ลงทุนน้อย และสามารถหว่านได้
ในระหว่างฝนทิง้ ช่วง ในขณะที่นาดาถ้าปี ไหนแล้ง ไม่สามารถหว่านกล้าได้ เมื่อฝนมาก็ไม่มีกล้าจะ
ปั กดา อีกทั้งถ้าจะจ้างแรงงานค่าแรงงานก็แพง ซึ่ งค่าจ้างตกประมาณวันละ 200-250 บาทต่อวัน
เกษตรกรบางรายจึงเริ่ มหันมาทานาหว่านแทนนาดา ซึ่ งเกษตรกรได้เปลี่ยนจากทานาดามาเป็ นทานา
หว่านตั้งแต่ประมาณปี 2540 เป็ นต้นมา ดัง ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 5 และคนที่ 6 ได้กล่าวในทานอง
เดียวกันว่า “ ค่าจ้างแรงงานตอนนี้แพง ตกวันละประมาณ 200-250 บาท หรื อบางทีอาจจ้างเป็ นคู่คือ
สามีและภรรยา คู่ละ 500 บาท” 2) การประเมินหลังใช้ความรู้ ความรู้ที่เกษตรกรได้นาไปใช้แล้ว
หลังจากทดลองใช้แล้วเกษตรกรก็จะวิเคราะห์ทบทวนอีกครั้งว่า ผลการใช้ความรู้ที่ได้มาใหม่น้ นั
เป็ นอย่างไร หากผลที่ได้ไม่ดีเท่ากับความรู้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใช้ความรู้ใหม่ แล้วหันกลับมาใช้
ความรู ้เดิม แต่มีคว ามพึงพอใจในความรู้ใหม่น้ นั ก็จะใช้ความนั้นต่อไป เช่น การจ้างรถเกี่ยวข้าว
พร้อมนวดในราคาไร่ ละ 600 บาท เกษตรกรจะเปรี ยบเทียบกับการจ้างแรงงานคนในราคาวันละ
200-250 บาท แต่ตอ้ งจัดหาอาหารและเครื่ องดื่มให้ผมู้ ารับจ้างด้วย เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วพบว่า
การจ้างแรงงานคนจะแพงกว่า และจะได้ปริ มาณงานน้อยกว่า เกษตรกรบางรายจึงนิยมจ้างรถเกี่ยว
ข้าวแทนการจ้างแรงงานคน ซึ่ง ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ 1 ได้กล่าวว่า “ค่าจ้างแรงงานแพง ยังต้องเลี้ยงข้าว
กลางวันอีก ตนจึงหันมาจ้างรถเกี่ยวข้าวแทนเพราะได้ปริ มาณงานมากกว่า”
3.5 การใช้ความรู้ จากการสนทนากลุ่ม พบว่า ลักษณะการใช้ความรู้ของ เกษตรกร
มี 3 รู ปแบบ ซึ่ งการใช้ความรู ้แต่ละแบบนั้นขึ้นอยูก่ บั แต่ละขั้นตอนของการทานาด้วย ดังนี้ 1) การ
ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นความรู ้ พื้นฐานเกี่ยวกับการทานา ซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิม ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุ ษ เช่น การจัดการน้ า แม้เกษตรกรส่ วนใหญ่จะเปลี่ยนจากการทานาดามา
เป็ นการทานาหว่านแบบตัดต้นข้าวแทน แต่ก็ยงั มีการนาภูมิปัญญาเรื่ องการจัดการน้ ามาใช้กบั นา
หว่าน คือ เมื่อ ต้นข้าวเริ่ มแตกกอก็เก็บกักน้ าในแปลงให้สูงที่ระดับสะดือต้นข้าว และเมื่อต้นข้าว
ออกรวงและมีเนื้อข้าวเต็มเมล็ดหรื อประมาณเดือนตุลาคม จะเริ่ ม ระบายน้ าออกจากแปลงนา เพราะ
ข้าวจะสุ กแก่พอดีกบั ที่น้ าแห้ง เวลาเกี่ยวจะได้ไม่เป็ นโคลน
สาหรับคนที่เกี่ยวข้าวด้วยมือก็จะ
สามารถเดินเกี่ยวและวางฟ่ อนข้าวได้สะดวก 2) การใช้ความรู้สมัยใหม่ เป็ นการนาความรู้สมัยใหม่
มาใช้ ในการทานาในขั้นตอนต่างๆ เช่น การใช้ตาข่ายไนล่อนแทนการทาลาน การใช้รถไถนาเดิน
ตามขนข้าวขึ้นลานแทนการหาบ 3) การใช้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสาน กับความรู้สมัยใหม่ เป็ น
การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านทั้งวิธีการทานาและความเชื่อต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
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สถานการณ์ เช่น การใช้ปุ๋ยคอกหรื อปุ๋ ยชีวภาพร่ วมกับปุ๋ ยเคมี หรื อการขนข้าวขึ้นยุง้ ด้วยรถยนต์ ซึ่ ง
เป็ นเครื่ องจักรสมัยใหม่ แต่เกษตรกรก็จะยังคงต้องเลือกวันที่เป็ นฤกษ์ยามดี
3.6 การแลกเปลี่ยนความรู้ จากการสนทนากลุ่มสามารถจาแนก การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ของเกษตรกรออกได้เป็ น 4 รู ปแบบ คือ 1) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับครอบครัว เป็ นการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว หลังจากที่คนใดคนหนึ่งได้รับความรู้
มา แล้วนามาเล่าต่อให้คนในครอบครัวได้รับฟัง วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต
การเล่าเรื่ อง 2) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกภายใน
กลุ่ม ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นการประชุมกลุ่ม โดย มีการประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง และการประชุมย่อย
ประมาณปี ละ 3-4 ครั้ง ขึ้นอยูก่ บั วาระความจาเป็ นของการประชุม นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนความรู้
ระดับกลุ่มยังมี วิธีการอื่นๆ ได้แก่ การสอน การสาธิต การเล่าเรื่ อง การพบปะพูดคุย
3) การ
แลกเปลี่ยนความรู้ระดับชุมชน เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ของประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิก
ลุ่มและไม่ได้เป็ นสมาชิกกลุ่ม เป็ นการเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนได้รับรู้และเรี ยนรู้การทางานของ
กลุ่ม ซึ่ งบา งครั้งอาจเป็ นข้อมูลให้คนในชุมชนได้ตดั สิ นใจเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกกลุ่ม
วิธีการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ เช่น การสอน การสาธิต การเล่าเรื่ อง การพบปะพูดคุย ดัง ผูร้ ่ วมสนทนาคนที่ 4
กล่าวว่า “พ่อค้าในหมู่บา้ นที่ไปขายเสื้ อผ้ายังต่างหมู่บา้ น พอกลับมาแล้วเขามาเล่าเรื่ องการทาน า
หว่านแบบตัดต้นข้าวให้ฟัง ” 4) การแลกเปลี่ยนความรู้ระ ดับเครื อข่าย คือการแลกเปลี่ยนความรู้กบั
กลุ่มเกษตรกรอื่น ซึ่งอาจอยูใ่ นชุมชนอื่น วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดู
งาน การประชุมสัมมนา เป็ นต้น
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่มและการสั มภาษณ์กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา
กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราโนนตาล
ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์กลุ่ม เกษตรกร ทาสวนยางพารา
โนนตาล เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ณ ตลาดกลางลุ่มน้ าโขง ตาบลโนนตาล โดยมีผเู้ ข้าร่ วม
ทั้งสิ้ น 6 คน ผลการศึกษาปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การศึกษาบริ บทของกลุ่ม
1.1 ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา โนนตาล หมู่ 2 ตาบล
โนนตาล อาเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 โดยมีแนวความคิดในการก่อตั้งคือ
เพื่อรวมกลุ่มกันในการจาหน่ายยางพารา ซึ่ งสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางไม่ให้พอ่ ค้าคน
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กลางเอารัดเอาเปรี ยบได้ เพื่อให้มีตลาดกลางในการจาหน่ายยางพาราที่อยูใ่ กล้ชุมชน และเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่ องการทาสวนยางพารา
1.2 การบริ หารงานของกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่มประกอบด้วย ประธานกลุ่ม นาย
สนัน่ นครางสุ รองประธาน นาย สมัย วิพรรณะ เลขานุการ นาง สวัสดิ์ ภูธร เหรัญญิก นากุล เส
วิวฒั น์ กรรมการ นาย บุญเทียน แก้วนิล นายสุ กนั ต์ นครางสุ นายแสวง สนุมศรี ปัจจุบนั กลุ่มมี
สมาชิก จานวน 171 คน สาหรับการเป็ นสมาชิกนั้นผูท้ ี่ประสงค์จะเป็ นสมาชิกกลุ่มจะต้องยืน่ ใบ
สมัครต่อประธานกลุ่ม พร้อมค่า ธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท ค่าหุน้ 50 บาท สมาชิกจะถือหุน้ กี่หุน้ ก็
ได้ ทั้งนี้ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับคือ เงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 8 ค่าเบี้ยประชุมครั้งล ะ 50 บาท
เงินเฉลี่ยคืนค่าซื้อปุ๋ ยกระสอบละ 10 บาท ค่าประสบภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้สวนยางพารา แปลง
ละ 1,000 บาท ค่าฌาปณกิจศพสมาชิก 500 บาท การจาหน่ายยางพารา การฝึ กอบรมความรู้การทา
สวนยางพารา และการศึกษาดูงาน เป็ นต้น นอกจากนี้ กลุ่มยังจัดสรรเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์
อื่นๆ ให้ วัด โรงเรี ยน สถานีอนามัย ตามมติของสมาชิกด้วย
1.3 กิจกรรมหรื อผลการดาเนินงาน กิจกรรมหรื อการดาเนินงานของกลุ่มคือ การ
รวมกลุ่มเกษตรกรที่ทาสวนยางพารา เพื่อจัดตั้งตลาดรวบรวมยางพาราในชุ มชน โดยจะเปิ ดตลาด
รวบรวมยางเดือนละ 3 ครั้ง และปี 2555 จะเปิ ดตลาดรวบรวมยางเพิ่มเป็ นเดือนละ 4 ครั้ง เนื่องจาก
ปริ มาณผลผลิตยางพาราเพิ่มมากขึ้น
1.4 แหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับการทาสวนยางพาราของกลุ่ม ได้แก่ 1) แหล่ง
เรี ยนรู้ที่เป็ นบุ คคล เช่น เจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอ ท่าอุเทน
สานักงานเกษตรอาเภอท่าอุเทน ประธานกลุ่ม ครู ยาง สมาชิกกลุ่ม 2) แหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ นสถานที่ เช่น
ตลาดกลางจาหน่ายยางพารา สวนยางพารา 3) แหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ นสื่ อสารสนเทศ เช่น หนังสื อ
โทรทัศน์
1.5 กระบวนการเรี ยนรู้ของกลุ่ม การเรี ยนรู้ของกลุ่มเป็ นการฝึ กอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิจาก สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอ ท่าอุเทน ซึ่งเป็ น
หลักสู ตรที่จดั ฝึ กอบรมกระบวนการทาสวนยางพาราทั้งหมด เช่น การปลูกยาง การแต่งกิ่ง การกรี ด
ยาง เป็ นต้น
1.6 ความสาเร็ จหรื อจุดเด่นของกลุ่ม ความสาเร็ จหรื อจุดเด่นของกลุ่มคือ การ
บริ หารจัดการตลาดรวบรวมยาง ซึ่ งสามารถต่อรองกับบริ ษทั ประมูล โดยค่าบริ หารจัดการตลาด
รวบรวมยาง บริ ษทั ที่ประมูลยางได้ จะเป็ นผูจ้ ่ายทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นค่าจ้างพนักงาน ค่าอาหารว่าง
ซึ่งถ้าค่าบริ หารจัดการเหลือจะนาเข้ากลุ่ม ร้อยละ 10 ปันผลให้สมาชิก ร้อยละ 10 และมอบให้
สาธารณะประโยชน์ร้อยละ 20
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1.7 ปั ญหาหรื อจุดด้อยของกลุ่ม ปัญหาที่กลุ่มประสบ ได้แก่ การเกิดตลาดรวบรวม
ยางขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง จานวน 3 แห่ง ซึ่ งแต่ละแห่งยังไม่ได้ร่วมมือกันในการกาหนดราคายางเพื่อ
ต่อรองกับบริ ษทั หรื อพ่อค้าคนกลางได้ ทาให้ราคายางของตลาดรวบรวมยางแต่ละแห่งไม่เท่ากัน
ราคายางจึงผันผวน
1.8 ความต้องการ ความต้องก ารของกลุ่ม เกษตรกร ได้แก่ ความต้องการ รับการ
สนับสนุนในการก่อสร้างต่อเติม อาคาร ตลาดรวบรวมยาง เพราะปัจจุบนั พื้นที่เล็กเกินไปอาจไม่
เพียงพอต่อการขยายตัวของปริ มาณยางในอนาคต ความต้องการสร้างเครื อข่ายกับตลาดรวบรวมยาง
ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้สามารถกาหนดราคายางและต่ อรองกับพ่อค้าคนกลางได้ ความต้องการ
อบรมความรู ้เพิม่ เติม เช่น ความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจากการกรี ดยาง กรณี ไม่ปฏิบตั ิตามคาแนะนา
การกรี ดยางของเจ้าหน้าที่ อาทิ กรี ดยางที่ตน้ ยางยังไม่ครบ 7 ปี หรื อเส้นรอบลาต้นไม่ถึง 50
เซนติเมตร เป็ นต้น
1.9 เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่ม เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่มคือ ต้องการให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง มัน่ คง สามารถต่อรองราคายางกับพ่อค้าได้ บริ หารงานโปร่ งใส ไม่มีฮ้ วั การประมูล
1.10 ทัศนคติต่อการทาสวนยางพารา กลุ่มมีทศั นคติต่อการทาสวนยางพาราคือ การ
ทาสวนยางช่วยสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นแก่เกษตรกร ทาให้เกษตรกรมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ซึ่ งถือ
ว่าเป็ นรายได้หลักของเกษตรกร แต่ในอนาคตก็เกิดความกังวลต่อราคายางในตลาดโลกว่าจะเป็ น
อย่างไร การที่เกษตรกรปลูกยางเพิ่มมากขึ้นจะทาให้ยางล้นตลาดหรื อไม่
2. ความรู้การทาสวนยางพารา
ความรู ้เรื่ องการทาสวนยางพาราของกลุ่มเกษตรกรยังเป็ นความรู้ชุดเดียว ซึ่ งเป็ นชุด
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมจากสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอเมือง จังหวัด
นครพนม ดังนี้
ตารางที่ 7 ขั้นตอนการทาสวนยางของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราโนนตาล
ขั้นตอนการทาสวนยางพารา
1. การเตรี ยมพื้นที่ปลูกยางพารา
1.1 การคัดเลือกพื้นที่
1.2 การปรับพื้นที่
1.3 การไถพลิก

ความรู้การทาสวนยางพารา
เลือกพื้นที่ดอน พื้นดินราบ ไม่มีน้ าขัง
ใช้รถแทรกเตอร์ไถปรับพื้นที่ ซึ่ งมีท้ งั พื้นที่ปลูกพืชไร่ เดิม
และที่นาดอนที่ปลูกข้าวแล้วได้ผลผลิตไม่ดี
ไถพลิก 2 ครั้ง ก่อนปลูกยางพารา
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ขั้นตอนการทาสวนยางพารา
1.4 การไถพรวน
1.5 การวางแนวปลูก

1.6 การขุดหลุมปลูก
1.7 การรองก้นหลุม

2. พันธุ์ยางพาราที่ปลูก
2.1 ชนิดต้นพันธุ์และการ
คัดเลือกพันธุ์
2.2 แหล่งที่มาของพันธุ์

2.3 พันธุ์ยางพาราที่ใช้ปลูก
3. การปลูกยางพารา
3.1 ช่วงเวลาที่ปลูก
3.2 การปักหลักหมายปลูก

ความรู้การทาสวนยางพารา
การไถพรวนจะไถปี ละ 3 ครั้ง หรื อเมื่อมีหญ้าขึ้น ทั้งนี้การ
ไถพรวนไถเพื่อเป็ นการกาจัดหญ้า โดยไถถึงปี ที่ 4
1. กาหนดระยะปลูก 3x7 เมตร หากการกาหนดพื้นที่ปลูก
ไม่ลงตัวก็สามารถขยับระยะปลูกลงเป็ น 2.5x7 เมตร ก็ได้ ซึ่ ง
1 ไร่ จะปลูกยางพาราได้ 76-90 ต้น
2. วางแถวหลักให้ขวางทางการไหลของน้ าเพื่อลดการชะ
ล้าง
หลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร (กว้างxยาวxลึก)
1. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยหินฟอสเฟสและปุ๋ ยคอก
2. โพลิดาน 1 ช้อนโต๊ะ เพื่อป้ องกันปลวก และมดกัดกิน
ราก
ชนิดต้นพันธุ์ที่ปลูกคือ ต้นติดตา โดยคัดเลือกต้นพันธุ์ที่ตา
สมบูรณ์ ต้นแข็งแรง และมี 2 ฉัตรจะดีเพราะโอกาสรอดตาย
จะสู งกว่า 1 ฉัตร
1. สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอ
ท่าอุเทน
2. ร้านจาหน่ายพันธุ์ยาง
พันธุ์ยางพาราที่ปลูก คือ RRIM 600 และ สถาบันวิจยั ยาง
251 (RRIT 251)
ปลูกยางช่วงเดือนมิถุนายน
ขึงเชือกตามแนวปลูกที่กาหนดไว้ จากนั้นนาไม้ไผ่มาปัก
หมายปลูกตามระยะที่ปลูก แล้วจึงขุดหลุมบริ เวณไม้หลัก
หมายปลูก ซึ่งแนวปลูกจะตรงเป็ นแถว
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ขั้นตอนการทาสวนยางพารา
3.3 วิธีปลูก

4. การบารุ งรักษาต้นยางพารา
4.1 การปลูกซ่อม
4.2 การปลูกพืชคลุมดิน

4.3 การใส่ ปุ๋ย

ความรู้การทาสวนยางพารา
คนที่หนึ่งจะนาต้นพันธุ์ไปวางตามหลุ มปลูก ส่ วนอีกคนจะ
เป็ นคนปลูก โดยมีวธิ ีการปลูก ดังนี้
1. ให้ตาที่ติดต้นหันไปทางทิศตะวันตกให้ตาหลบแดด
2. ใช้มีดตัดก้นถุงให้ขาด นาไปวางในหลุม แล้วกรี ด
ด้านข้างถุงให้ขาดจากกัน แต่ยงั ไม่ดึงถุงออก
3. กลบดินทับรอบๆ ถุง
4. ดึงพลาสติกออก ระวังอย่าให้ดินในถุงพลาสติกแตก
5. กลบดินให้แน่นเสมอกับดินในถุง เพื่อไม่ให้ลมเข้า
เพราะต้นยางจะตายได้
6. ปักไม้ไผ่ ผูกยางกับหลักเพื่อไม่ให้ตน้ ยางโยกเวลาถูกลม
พัด
ปลูกซ่อมเมื่อมีตน้ ยางพาราตาย และต้องปลูกซ่อมในช่วงที่
ยังไม่หมดฤดูฝน
ปลูกสับปะรดเป็ นพืช แซมคลุมดิน ในระยะสามปี แรก เพื่อ
สร้างรายได้ในระหว่างการรอกรี ดยาง โดยจาหน่ายราคา
กิโลกรัมละ 12 บาท และจาหน่ายหน่อสับปะรด หน่อละ 1
บาท นอกจากนี้เกษตรกรบางรายก็ปลูกกล้วย มันสาปะหลัง
การใส่ ปุ๋ยจะใส่ ปีละ 2 ครั้ง คือ ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน
ซึ่ งมีหลักการใส่ ปุ๋ยดังนี้
1. ต้นยางเล็ก เป็ นต้นยางก่อนเปิ ดกรี ด อายุ 0-7 ปี จะใส่
ปุ๋ ยเคมีสูตร 10-20-12
2. ต้นยางใหญ่ ตั้งแต่ อายุ 7 ปี ขึ้นไป เป็ นต้นยางที่เปิ ดกรี ด
แล้วจะใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-70-8 หรื อ 15-15-15
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4.4 การตัดแต่งกิ่ง

ความรู้การทาสวนยางพารา
1. ตัดแต่งกิ่งในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน
2. ตัดแต่งกิ่งให้ชิดลาต้นในระดับต่ากว่า 2 เมตร
3. ตัดแต่งให้เหลือ 3 กิ่ง
4. ใช้ปูนขาวทาบริ เวณแผลที่ตดั
4.5 การสร้างทรงพุม่
1. สร้างทรงพุม่ ที่ระดับ 3 เมตร
2. ใช้หนังยางรัดยอด
4.6 การกาจัดวัชพืช
การกาจัดวัชพืชของเกษตรกร
1. ใช้รถไถเดินตามไถกลบวัชพืช โดยให้ห่างจากต้น
ยางพาราประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้เป็ นอันตรายต่อ
รากยางพารา
2. ถ้าวัชพืชมีนอ้ ยจะใช้เครื่ องตัดหญ้า หรื อใช้ยาฆ่าหญ้าฉีด
พ่น แต่จะไม่ฉีดพ่นสารเคมีกาจัดวัชพืช เมื่อต้นยางอายุต้ งั แต่
6 ปี ขึ้นไป เพราะจะทาให้ตน้ ยางให้น้ ายางน้อย
4.7 การกาจัดศัตรู ยางพารา
ศัตรู ยางพาราที่พบคือ มดและปลวก ซึ่ งระบาดไม่มาก
เกษตรกรจึงปล่อยทิ้งไว้
4.8 การป้ องกันและรักษาโรค โรคยางพาราที่พบคือ ราแป้ ง และราน้ าค้าง ซึ่ งไม่ระบาด
ยางพารา
มากนักเกษตรกรจึงปล่อยทิง้ ไว้รอใ ห้ผลัดใบใหม่ หรื อให้
แสงแดดทาลาย ถ้าระบาดมากจะรายงานสานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง (สกย.)
4.9 การป้ องกันรอยไหม้จาก
ใช้ปูนขาวทาลาต้น
แสงแดด
4.10 การดูแลสวนยาง
1. หมัน่ ตรวจสวนยาง
ในหน้าแล้ง
2. ทาแนวกันไฟจากรั้วถึงต้นยาง 3 เมตร
4.11 การสารวจสวนยาง
เจ้าของสวนยางหมัน่ ตรวจทุกวัน
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5. การกรี ดยางพาราและการ
แปรรู ปน้ ายางพารา
5.1 ระยะเวลาที่เริ่ มกรี ด
5.2 การเปิ ดกรี ด
5.3 วิธีกรี ดยางพารา

5.4 การกรี ดชดเชย
5.5 การแปรรู ปน้ ายาง

ความรู้การทาสวนยางพารา

เริ่ มกรี ดเมื่อต้นยางพารามีอายุได้ 7 ปี
เปิ ดกรี ดเมื่อต้นยางมีขนาดรอบลาต้นไม่ต่ากว่า
50
เซนติเมตร ที่ระดับความสู งโดยวัดจาพื้นดิน 150 เมตร
วิธีกรี ดยางของเกษตรกร มีดงั นี้
1. รอยกรี ดทามุม 36 องศา กับแนวระนาบ เอียงจากซ้ายบน
ลงมาขวาล่าง
2. การกรี ดต้องกรี ดให้ลึก แต่ระวังอย่าให้ถึงเนื้อไม้
3. การกรี ดให้กระตุกมีดด้วยเพื่อเปิ ดท่อน้ ายาง และเส้น
กรี ดหนา 1-1.5 มิลลิเมตร
4. กรี ดช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. และเริ่ มเก็บน้ ายาง
ประมาณ 04.00 น.
5. ระบบกรี ด จะกรี ด 2 วัน หยุด 1 วัน สาหรับต้นยางใหญ่
ส่ วนต้นยางที่เปิ ดกรี ดปี แรก กรี ด 1 วัน หยุด 1 วัน
ถ้าต้องมีการกรี ดชดเชย เกษตรกรจะใช้ระบบกรี ด แบบกรี ด
3 วัน หยุด 1 วัน
1. การแปรรู ปยางแผ่นดิบ ดังนี้
1.1 ผลิตยางแผ่นดิบขนาด 50x80 เซนติเมตร (กว้างx
ยาว)
1.2 เก็บรวบรวมน้ ายางในภาชนะที่สะอาด กรองเอาสิ่ ง
สกปรกออก
1.3 ผสมกรดฟอร์มิคกับน้ าในอัตรา 7/4 หรื อ 6/4 กวน
ให้เข้ากัน
1.4 เทน้ ายางลงในตะกง แล้วเทส่ วนผสมของน้ ากรด
ฟอร์มิค กวนให้เข้ากัน
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6. วิธีการจัดจาหน่าย

7. เครื่ องมือ / อุปกรณ์การกรี ด
ยางพารา

ความรู้การทาสวนยางพารา
1.5 ระหว่างการกวนจะมีฟอง ให้ตกั ฟองออก แล้วรอ
ประมาณ 30 นาที ให้ยางแข็งตัว
1.6 คว่าตะกงลงแท่นนวด แล้วนวดด้วยเหล็กนวดจน
ยางบางลงมีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร
1.7 นาแผ่นยางไปรี ดด้วยเครื่ องรี ด โดยรี ด 4 ครั้ง
1.8 นาแผ่นยางไปตาก พอแห้งจึงนาเข้าโรงอบจนยาง
สุ กสี สม่าเสมอ
2. การทายางก้อนถ้วย
2.1 เติมกรดออร์แกนนิกตา มปริ มาณน้ ายางในถ้วย คน
ให้เข้ากัน
2.2 ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที น้ ายางจะเป็ นก้อน แล้ว
จึงนาไปตากแดด
การจาหน่ายยางของกลุ่มเกษตรกร มีดงั นี้
1. เปิ ดตลาดจาหน่ายยางเดือนละ 3 ครั้ง
2. ให้บริ ษทั หรื อพ่อค้าประมูล
อุปกรณ์การกรี ดยาง ได้แก่
1. หินลับมีด 2 ก้อน โดยหินหยาบจะใช้ลบั มีดให้คม ส่ วน
หินละเอียดใช้ลบั คมมีดให้เสมอกัน
2. มีดกรี ด จะต้องลับให้คมที่สุด หน้ามีดต้องตรงไม่คดงอ
เพราะถ้าคดงอเวลากรี ดจะทาให้หน้ายางเสี ยหายได้ โดยมีด
กรี ดยาง มี 3 เบอร์ คือ มีดกกรี ดยางเบอร์ 1 ใช้สาหรับกรี ดยาง
ใหม่ มีดกรี ดเบอร์ 3 ใช้สาหรับกรี ดยางที่อายุ 10 ปี ขึ้นไป

3. การจัดการความรู้
3.1 การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพาราสามารถ
แบ่งออกตามลักษณะของแหล่งความรู้ คือ 1) แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เป็ นการแสวงหาความรู้จาก
หัวหน้ากลุ่ม ครู ยาง สมาชิกกลุ่ม ตลาดจาหน่ายยางประจากลุ่ม สวนยางพารา วิธีการเรี ยนรู้ คือ การ
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สอน การสาธิต การส อบถาม การพบปะพูดคุย การศึกษาดูงานจากสวนยางเกษตรกรรายอื่น และ
การประชุมกลุ่ม เป็ นต้น 2) แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น ร้านจาหน่ายพันธุ์ยาง สานักงาน
การเกษตรท่าอุเทน และ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดนครพนม เช่น
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดนครพนม จัดฝึ กอบรมความรู้ที่เกี่ยวกับการปลูก
ยาง การดูแลรักษาต้นยาง การกรี ดยาง เป็ นต้น วิธี การเรี ยนรู้ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน ดัง
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 1 กล่าวว่า “ตนได้รับการฝึ กอบรมการทาสวนยางจาก สกย. นครพนม ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยแบ่งเป็ นภาคทฤษฎี 3 วัน และภาคปฏิบตั ิ 4 วัน ” ส่ วน ผูเ้ ข้าร่ วม
สนทนากลุ่มคนที่ 2 กล่าวว่า “สกย. จะอบรมให้เป็ นครู ยาง จนสามารถตรวจแปลงแทน สกย. ได้”

ภาพที่ 16 ตลาดกลางรวบรวมยางกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราโนนตาล
3.2 การจัดเก็บความรู้ การจัดเก็บความรู้ของกลุ่มเกษตรกรแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คือ 1) การจดจา เป็ นการจัดเก็บความรู้ไว้ในตัวบุคคล เนื่องจากเป็ นวิธีที่ง่าย และหากต้องการใช้
เมื่อไหร่ ก็สามารถนาออกมาใช้ได้ทนั ที 2) การจดบันทึก เช่น สมุดบันทึกข้อมูลสมาชิก บอก
รายละเอียดของสมาชิก รายละเอียดการถือหุน้ สมุดบันทึกผลการประชุม
ถ้าเป็ นเอกสารจะมี
เฉพาะที่หน่วยงานราชการมอบให้หรื อ แจกให้ ซึ่ ง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาทุกคนกล่าวว่า “ความรู้ที่ได้รับ
มาไม่วา่ จะจากการฝึ กอบรมจาก สกย. ก็ตาม หรื อจากการสอบถามคนอื่นๆ จะไม่จดบันทึก จะจาไว้
ในหัวตนเอง ส่ วนที่เป็ นเอกสาร จะมีแต่เอกสารการอบรมที่ สกย. แจกให้”
3.3 การสร้างความรู้ การสร้างหรื อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในการทาสวนยางพารา
เกษตรกรได้สร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยการต่อยอดความรู้เดิมที่ได้รับมาจากการแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู ้ใหม่ของเกษตรใช้วธิ ี การสังเกต การประยุกต์และการทดลองเพื่อสร้างเป็ นความรู้ใหม่ ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากการที่ราคายางพาราเป็ นที่น่าพอใจของเกษตรกรและสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็ น
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อย่างดี ทาให้กลุ่มเกษตรกรต้องการทาให้ที่ดินที่มีจากัดสามารถปลูกต้นยางได้มากขึ้น รวมถึง
ต้องการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา ดังนั้นเกษตรกรจึงได้มีการสร้างความรู้ข้ ึนมาด้วยวิธีการทดลอง
ต่างๆ เช่น ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มคนที่ 3 กล่าวว่า “ตนได้พฒั นาวิธีการผลิตยางพาราแ ผ่นดิบ โดยใช้
กรดธรรมชาติครึ่ งขวดผสมน้ าครึ่ งกะละมัง นายางพาราแผ่นแช่ไว้ 1 คืน จากนั้นนาออกตากแดด
พอแห้งจึงนาเข้าโรงอบ จะทาให้ยางพาราแผ่นสี สวยสดใสสม่าเสมอกันทั้งแผ่น ทาให้ขายได้ราคา
ดี”
3.4 การประเมินความรู้ 1) การประเมินก่อนใช้ความรู้ โดยเกษตรกรจะวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบหรื อประเมินว่าความรู ้น้ นั เหมาะสมกับสภาพของชุมชนหรื อไม่ เช่น การปลูกพืชแซม
ในสวนยางระหว่าง 3 ปี แรก เกษตรกรก็ประเมินแล้วว่าในบรรดาพืชแซมที่สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางแนะนาทั้งพืชตระกูลถัว่ และพืชไร่ น้ นั พืชแซมที่เหมาะสมกับชุมชนน่าจะ
เป็ นสับปะรด เพราะเป็ นพืชที่มีการปลูกในชุมชนอยูแ่ ล้ว อีกทั้งก็สามารถสร้างรายได้เป็ นอย่างดี
เนื่องจากสามารถจาหน่ายได้ท้ งั ลูกและหน่อสับปะรด เกษตรกรจึงเลือกปลูกสับปะรดเป็ นพืชแซม
นอกจากนี้ การรักษาโรคที่เกิดกับต้นยาง เช่น ราแป้ ง และราน้ าค้าง ถ้าไม่ระบาดมาก เกษตรกรจะ
ไม่ใช้สารเคมี แต่จะปล่อยให้แสงแดดเป็ นตัวทาลายเชื้อโรค 2) การประเมินหลังใช้ความรู้ ความรู้ที่
เกษตรกรได้นาไปใช้แล้ว หลังจากทดลองใช้แล้วเกษตรกรก็จะวิเคราะห์ทบทวนอีกครั้งว่า ผลการ
ใช้ความรู ้ที่ได้มาใหม่น้ นั เป็ นอย่างไร เช่น เกษตรกรมีการเปรี ยบเทียบหลังการปลูกยางพาราพันธุ์
RRIM 600 กับ RRIT 251 พบว่า ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ทนแล้งได้ดีกว่า ยางพาราพันธุ์ RRIT
251 เกษตรกรจึงนิยมปลูกยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ซึ่ งมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดัง ผูเ้ ข้า ร่ วมสนทนาคนที่ 4 กล่าวว่า “อาเภอท่าอุเทนมีชื่อเสี ยงเรื่ อง
สับปะรด ดังนั้นชาวสวนยางจึงเลือกปลูกสับปะรดเป็ นพืชแซมในสวนยางพารา ” และผูเ้ ข้าร่ วม
สนทนาคนที่ 5 กล่าวว่า “โรคยางพารา เช่น ราแป้ ง ราน้ าค้าง ถ้าระบาดไม่มากจะปล่อยให้แดด
ทาลาย เพราะภาคอีสานจะมี 8 แดด 4 ฝน ไม่เหมือนกับภาคใต้ที่มี 4 แดด 8 ฝน”
3.5 การใช้ความรู้ ลักษณะการใช้ความรู้ของกลุ่มเกษตรกร พบว่า มี 2 ลักษณะ คือ
1) การใช้ความรู้ ตามคาแนะนาของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดนครพนม
โดยได้รับความรู้มาอย่างไรก็ใช้ไปอย่างนั้น ซึ่ งเป็ นความรู้ที่ได้จากการฝึ กอบรมหรื อวิธีอื่นๆ การนา
ความรู้ มาใช้ในการปลูกยางพารา เช่น การขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร การปลูก
ยางพาราในเดือนมิถุนายน การเปิ ดกรี ดเมื่ออายุ 7 ปี ขนาดเส้นรอบต้น 50 เซนติเมตร ความสู ง 150
เซนติเมตร จากพื้นดิน เป็ นต้น ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มทุกคน กล่าวว่า “นาความรู้จากการฝึ กอบรม
มาใช้ในการทาสวนยาง สกย . เขาบอกให้ทาอย่างไร ก็ทาตามที่เขาฝึ กอบรมให้ ” 2) การใช้ความรู้
จากประสบการณ์ เป็ นการ ประยุกต์ ใช้ความรู้ที่สร้างหรื อพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากความรู้ และ
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ประสบการณ์เดิม เช่น การพัฒนาวิธีการผลิตยางพาราแผ่นดิบ โดยใช้กรดธรรมชาติครึ่ งขวดผสมน้ า
ครึ่ งกะละมัง แล้วนายางพาราแผ่นแช่ไว้ 1 คืน จากนั้นนาออกตากแดด พอแห้งจึงนาเข้าโรงอบ จะ
ทาให้ยางพาราแผ่นสี สวยสดใสสม่าเสมอกันทั้งแผ่น เป็ นต้น
3.6 การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รู ปแบบ คือ 1)
การแลกเปลี่ยนความรู ้ระดับครอบครัว ซึ่ งเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสามีกบั ภรรยา บิดา
มารดากับบุตร เป็ นต้น 2) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
สมาชิกภายในกลุ่ม เช่น การประชุมกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งผลการดาเนินงานของกลุ่ม ปัญหา
การจาหน่ายยางพารา เช่น ยางพาราไม่ได้คุณภาพทาให้พอ่ ค้าตาหนิยางพารา ปัญหายางพาราราคา
ตกต่า การทาสาเนาเอกสารตารางเปิ ดตลาดจาหน่ายยางพาราให้สมา ชิกกลุ่ม เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มี
การแลกเปลี่ยนความรู ้หรื อปั ญหาต่างๆ ในวันเปิ ดตลาดจาหน่ายยางพาราด้วย 3) การแลกเปลี่ยน
ความรู้ระ ดับ ชุมชน เป็ น การแลกเปลี่ยนความรู้ของประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิกลุ่มและ
ไม่ได้เป็ นสมาชิกกลุ่ม 4) การแลกเปลี่ยนความรู้ระ ดับเครื อข่าย คือการแลกเปลี่ยนความรู้กบั กลุ่ม
เกษตรกรอื่นที่อยูใ่ นชุมชนอื่น ดัง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 5 “สกย. จะแจ้งมาว่าทางกลุ่มต้องการ
ฝึ กอบรมหรื อไม่ และต้องการฝึ กอบรมเรื่ องใด เช่น การแต่งกิ่ง การกรี ดยาง การดูแลรักษา จากนั้น
กลุ่มจะประชุมกันว่า แต่ละหมู่บา้ นจะได้โควตาเข้าฝึ กอบรมกี่คน ” ส่ วนผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 6
กล่าวว่า “กลุ่มจะเปิ ดตลาดจาหน่ายยางเดือนละ 3 ครั้ง บางคนก็จะมาเล่าสู่ กนั ฟังว่าสวนยางตนเอง
ประสบปัญหาอะไรบ้าง”
กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้
ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์กลุ่ม เกษตรกรทาสวนยางพารานา
แต้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ณ ตลาดรวบรวมยางประจากลุ่ม โดยมีผเู้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 8 คน ผล
การศึกษาปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การศึกษาบริ บทของกลุ่ม
1.1 ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 223
หมู่ 1 ตาบลนาแต้ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริ ญ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 โดยมีแนวความคิดในการ
ก่อตั้งคือ เพื่อรวมกลุ่มกันในการจาหน่ายยางพารา ซึ่ งสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางไม่ให้
พ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรี ยบได้ เพื่อให้มีตลาดกลางในการจาหน่ายยางพาราที่อยูใ่ กล้ชุมชน (ก่อน
การตั้งกลุ่มเกษตรกรต้องนาผลผลิตไปจาหน่ายไกลถึงอุบลราชธานี ยโสธร
) และเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้เรื่ องการทาสวนยางพารา
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1.2 การบริ หารงานของกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่มประกอบด้วย ประธานกลุ่ม นาย
ประเสริ ฐ จันทโสม รองประธาน นายประสิ ทธิ์ สุ วะไกร เลขานุการ นางดาวเรื อง กัญญะมาสา
กรรมการจาหน่ายสิ นค้า นายจาปี ทัศบุตร นายสุ ทิน เสมอภักดิ์ กรรมการจดน้ าหนัก นายอานวย ทัศ
บุตร นายนัฐพล อรกุล นายประเสริ ฐ สาเหล่ นายบุญศรี เสมอภักดิ์ กรรมการคัดยางพารา นายคา
เคือง สุ ริมาต นายวินสั ปั ญญาสาย กรรมการชัง่ ยางพารานายประยงค์ วะริ พนั ธ์ นายมาลัย วะริ พนั ธ์
เหรัญญิก นางประนงค์ อุ่นทอง ทั้งนี้คณะกรรมการกลุ่มมีวาระ 2 ปี ปัจจุบนั กลุ่มมีจานวนสมาชิก
ทั้งหมด 135 คน สาหรับการเป็ นสมาชิกนั้นผูท้ ี่ประสงค์จะเป็ นสมาชิกกลุ่มจะต้องยืน่ ใบสมัครต่อ
ประธานกลุ่ม พร้อมค่าสมัครสมาชิก 50 บาท และเงินค่าหุน้ 100 บาท (10 หุน้ ๆ ละ 10 บาท) ทั้งนี้
ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับคือ เงินปันผล การจาหน่ายย างพาราแผ่น และการอบรมความรู้การทา
สวนยางพารา
1.3 กิจกรรมหรื อผลการดาเนินงาน กิจกรรมหรื อการดาเนินงานของกลุ่มคือการ
รวมกลุ่มเกษตรกรที่ทาสวนยางพารา เพื่อจัดตั้งตลาดรวบรวมยางพาราในชุมชน สร้างอานาจต่อรอง
ในการจาหน่ายยางพารา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้การทาสวนยางพารา
1.4 แหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับการทาสวนยางพาราของกลุ่ม ได้แก่ 1) แหล่ง
เรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอเมือง
อานาจเจริ ญ ประธานกลุ่ม ครู ยาง สมาชิกกลุ่ม 2) แหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ นสถานที่ เช่น ตลาดกลาง
จาหน่ายยางพารา สวนยางพารา 3) แหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ นสื่ อสารสนเทศ เช่น หนังสื อ โทรทัศน์
โทรศัพท์มือถือ
1.5 กระบวนการเรี ยนรู้ของกลุ่ม การเรี ยนรู้ของกลุ่มเป็ นการฝึ กอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิจาก สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอเมืองอานาจเจริ ญ
ซึ่งเป็ นหลักสู ตรที่จดั ฝึ กอบรมกระบวนการทาสวนยางพาราทั้งหมด เช่น การปลูก ปุ๋ ย ยารักษาโรค
การกรี ด การลับมีด เป็ นต้น
1.6 ความสาเร็ จหรื อจุดเด่นของกลุ่ม ความสาเร็ จหรื อจุดเด่นของกลุ่มคือ การ
บริ ห ารงานที่มีความโปร่ งใสตรวจสอบได้
ความซื่อสัตย์ สุ จริ ตของคณะกรรมการ และ
ความสามารถในการผลิตยางพาราแผ่นคุณภาพดีเด่นอันดับ 1 ของจังหวัดอานาจเจริ ญ ซึ่งเคยได้รับ
รางวัลในปี 2544 และ 2545
1.7 ปั ญหาหรื อจุดด้อยของกลุ่ม ปัญหาที่กลุ่มประสบ ได้แก่ ปัญหาเงินทุนของกลุ่ม
ที่ยงั ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สหกรณ์จงั หวัดกาหนด และปัญหาเรื่ องการทาบัญชีกลุ่ม
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1.8 ความต้องการ กลุ่มมีความต้องการให้หน่วยงานทางราชการสนับสนุน
งบประมาณในการรวบรวมยางพารา เนื่องจากเงินทุนของกลุ่มที่มีจะใช้สาหรับให้สมาชิกกูย้ มื ไปใช้
ในการทาสวนยางพารา เช่น ซื้อปุ๋ ย ถ้วยรองน้ ายาง เป็ นต้น
1.9 เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่ม เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่มคือความเจริ ญก้าวหน้า ความ
มัน่ คงของกลุ่ม สามารถยืนหยัดด้วยกลุ่มเอง ไม่เป็ นหนี้ธนาคาร
1.10 ทัศนคติต่อการทาสวนยางพารา กลุ่มมีทศั นคติต่อการทาสวนยางพาราคือช่วย
ให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น มีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ซึ่ งมีรายได้ดีกว่าการทานา ซึ่ งเกษตรกรรายหนึ่ง
ได้ให้ความคิดเห็นว่า ข้าว 1 กระสอบ (ถุงปุ๋ ย) ขายได้เงินปร ะมาณ 300-400 บาท ขณะที่เศษ
ยางพารา 1 กระสอบ ขายได้เงินประมาณ 800-1,200 บาท นอกจากนี้ยงั มีเกษตรกรอีกรายให้
ความคิดเห็นว่าการทาสวนยางพาราสบายกว่าการทานา เพราะปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตได้
หลายปี แต่ขา้ วต้องปลูกทุกปี ส่ วนเกษตรกรอีกรายยังกล่าวอีกว่าในอนาคตการ ทาสวนยางพาราจะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เกษตรกรทาสวนยางพารามีเครดิตดี สามารถกูย้ มื เงินจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ได้ง่ายกว่า
2. ความรู้การทาสวนยางพารา
ความรู ้เรื่ องการทาสวนยางพาราของกลุ่มเกษตรกรยังเป็ นความรู้ชุดเดียว ซึ่ งเป็ นชุด
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมจากสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอเมือง
อานาจเจริ ญ ดังนี้
ตารางที่ 8 ขั้นตอนการทาสวนยางของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้
ขั้นตอนการทาสวนยางพารา
1. การเตรี ยมพื้นที่ปลูกยางพารา
1.1 การคัดเลือกพื้นที่
1.2 การปรับพื้นที่
1.3 การไถพลิก
1.4 การไถพรวน

ความรู้การทาสวนยางพารา
เลือกพื้นที่ดอน พื้นดินราบ ไม่มีน้ าขัง
ใช้รถแทรกเตอร์ไถปรับพื้นที่ ซึ่ งมีท้ งั พื้นที่ปลูกพืชไร่ เดิม
และที่นาดอนที่ปลูกข้าวแล้วได้ผลผลิตไม่ดี
ไถพลิก 2 ครั้ง ก่อนปลูกยางพารา
การไถพรวนจะไถปี ละ 3 ครั้ง หรื อเมื่อมีหญ้าขึ้น ทั้งนี้การ
ไถพรวนไถเพื่อเป็ นการกาจัดหญ้า โดยไถถึงปี ที่ 4
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1.5 การวางแนวปลูก

1.6 การขุดหลุมปลูก
1.7 การรองก้นหลุม
2. พันธุ์ยางพาราที่ปลูก
2.1 ชนิดต้นพันธุ์และการ
คัดเลือกพันธุ์
2.2 แหล่งที่มาของพันธุ์

2.3 พันธุ์ยางพาราที่ใช้ปลูก
3. การปลูกยางพารา
3.1 ช่วงเวลาที่ปลูก
3.2 การปักหลักหมายปลูก

3.3 วิธีปลูก

ความรู้การทาสวนยางพารา
1. กาหนดระยะปลูก 3x7 เมตร หากการกาหนดพื้นที่ปลูก
ไม่ลงตัวก็สามารถขยับระยะปลูกลงเป็ น 2.5x7 เมตร ก็ได้ ซึ่ ง
1 ไร่ จะปลูกยางพาราได้ 76-90 ต้น
2. วางแถวหลักให้ขวางทางการไหลของน้ าเพื่อลดการ
ชะล้าง
หลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร (กว้างxยาวxลึก)
1. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยคอก
2. หยดโพลิดาน 3-4 หยด เพื่อป้ องกันปลวก
ชนิดต้นพันธุ์ที่ปลูกคือ ต้นติดตา โดยคัดเลือกต้นพันธุ์ที่ตา
สมบูรณ์ ต้นแข็งแรง และมี 2 ฉัตรจะดีเพราะโอกาสรอดตาย
จะสู งกว่า 1 ฉัตร
1. สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอ เมือง
อานาจเจริ ญ
2. ร้านจาหน่ายพันธุ์ยาง
พันธุ์ยางพาราที่ปลูก คือ RRIM 600 และ สถาบันวิจยั ยาง
251
ปลูกยางช่วงเดือนมิถุนายน
ขึงเชือกตามแนวปลูกที่กาหนดไว้ จากนั้นนาไม้ไผ่มาปัก
หมายปลูกตามระยะที่ปลูก แล้วจึงขุดหลุมบริ เวณไม้หลัก
หมายปลูก ซึ่งแนวปลูกจะตรงเป็ นแถว
คนที่หนึ่งจะนาต้นพันธุ์ไปวางตามหลุ มปลูก ส่ วนอีกคนจะ
เป็ นคนปลูก โดยมีวธิ ีการปลูก ดังนี้
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4. การบารุ งรักษาต้นยางพารา
4.1 การปลูกซ่อม
4.2 การปลูกพืชคลุมดิน
4.3 การใส่ ปุ๋ย

4.4 การตัดแต่งกิ่ง

4.5 การสร้างทรงพุม่

ความรู้การทาสวนยางพารา
1. ให้ตาที่ติดต้นหันไปทางทิศตะวันตกให้ตาหลบแดด
2. ใช้มีดตัดก้นถุงให้ขาด นาไปวางในหลุม แล้วกรี ด
ด้านข้างถุงให้ขาดจากกัน แต่ยงั ไม่ดึงถุงออก
3. กลบดินทับรอบๆ ถุง
4. ดึงพลาสติกออก ระวังอย่าให้ดินในถุงพลาสติกแตก
5. กลบดินให้แน่นเสมอกับดินในถุง เพื่อไม่ให้ลมเข้า
เพราะต้นยางจะตายได้
6. ปักไม้ไผ่ ผูกยางกับหลักเพื่อไม่ให้ตน้ ยางโยกเวลาถูกลม
พัด
ปลูกซ่อมเมื่อมีตน้ ยางพาราตาย และต้องปลูกซ่อมในช่วงที่
ยังไม่หมดฤดูฝน
ปลูกถัว่ แดง ถัว่ ลิสงเป็ นพืชคลุมดิน และปลูกมันสาปะหลัง
แซมในระยะ 3 ปี แรก
การใส่ ปุ๋ยจะใส่ ปีละ 2 ครั้ง คือ ต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน
ซึ่ งมีหลักการใส่ ปุ๋ยดังนี้
1. ต้นยางเล็ก เป็ นต้นยางก่อนเปิ ดกรี ด อายุ 0-7 ปี จะใส่
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-4-5
2. ต้นยางใหญ่ ตั้งแต่อายุ 7 ปี ขึ้นไป เป็ นต้นยางที่เปิ ดกรี ด
แล้วจะใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18
1. ตัดแต่งกิ่งในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน
2. ตัดแต่งกิ่งให้ชิดลาต้นในระดับต่ากว่า 2 เมตร
3. ตัดแต่งให้เหลือ 3 กิ่ง
4. ใช้ปูนขาวทาบริ เวณแผลที่ตดั
1. สร้างทรงพุม่ ที่ระดับ 3 เมตร
2. ใช้หนังยางรัดยอด
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4.6 การกาจัดวัชพืช

ความรู้การทาสวนยางพารา
ถ้ามีวชั พืชในสวนยางพารา เกษตรกรมีวธิ ีกาจัดดังนี้
1. ใช้รถไถเดินตามไถกลบวัชพืช โดยให้ห่างจากต้น
ยางพาราประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้เป็ นอันตรายต่อ
รากยางพารา
2. ใช้เครื่ องตัดหญ้า
3. ใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดพ่น
4.7 การกาจัดศัตรู ยางพารา
ศัตรู ยางพาราที่พบคือ มดและปลวก ซึ่ งระบาดไม่มาก
เกษตรกรจึงปล่อยทิ้งไว้
4.8 การป้ องกันและรักษาโรค โรคยางพ าราที่พบคือ ราแป้ ง และราน้ าค้าง ซึ่ งไม่ระบาด
ยางพารา
มากนักเกษตรกรจึงปล่อยทิ้งไว้รอให้ผลัดใบใหม่ หรื อให้
แสงแดดทาลาย ถ้าระบาดมากจะรายงานสานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง (สกย.)
4.9 การป้ องกันรอยไหม้จาก
ใช้ปูนขาวทาลาต้น
แสงแดด
4.10 การดูแลสวนยาง
ทาแนวกันไฟ โดยกวาดใบยางพาราแห้งที่พ้ืนดินออกจาก
ในหน้าแล้ง
ต้นยางข้างละ 1 เมตร มาไว้กลางร่ อง เพราะถ้าไฟไหม้ก็จะ
ไหม้เฉพาะที่กลางร่ อง จะช่วยป้ องกันความเสี ยหายของต้น
ยางได้
4.11 การสารวจสวนยาง
สารวจอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
5. การกรี ดยางพาราและการ
แปรรู ปน้ ายางพารา
5.1 ระยะเวลาที่เริ่ มกรี ด
เริ่ มกรี ดเมื่อต้นยางพารามีอายุได้ 7 ปี
5.2 การเปิ ดกรี ด
เปิ ดกรี ดเมื่อต้นยางมีขนาดรอบลาต้นไม่ต่ากว่า
50
เซนติเมตร ที่ระดับความสู งโดยวัดจาพื้นดิน 150 เมตร
5.3 วิธีกรี ดยางพารา
วิธีกรี ดยางของเกษตรกร มีดงั นี้
1. รอยกรี ดทามุม 36 องศา กับแนวระนาบ เอียงจากซ้ายบน
ลงมาขวาล่าง
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5.4 การกรี ดชดเชย
5.5 การแปรรู ปน้ ายาง

ความรู้การทาสวนยางพารา
2. การกรี ดต้องกรี ดให้ลึก แต่ระวังอย่าให้ถึงเนื้อไม้
3. การกรี ดให้กระตุกมีดด้วยเพื่อเปิ ดท่อน้ ายาง และเส้น
กรี ดหนา 1-1.5 มิลลิเมตร
4. กรี ดช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. และเริ่ มเก็บน้ ายาง
ประมาณ 04.00 น.
5. ระบบกรี ด จะกรี ด 2 วัน หยุด 1 วัน สาหรับต้นยางใหญ่
ส่ วนต้นยางที่เปิ ดกรี ดปี แรก กรี ด 1 วัน หยุด 1 วัน
ถ้าต้องมีการกรี ดชดเชย เกษตรกรจะใช้ระบบกรี ด แบบกรี ด
3 วัน หยุด 1 วัน
1. การแปรรู ปยางแผ่นดิบ ดังนี้
1.1 ผลิตยางแผ่นดิบขนาด 50x80 เซนติเมตร (กว้าง x
ยาว)
1.2 เก็บรวบรวมน้ ายางในภาชนะที่สะอาด กรองเอาสิ่ ง
สกปรกออก
1.3 ผสมกรดฟอร์มิคกับน้ าในอัตรา 7/4 หรื อ 6/4 กวน
ให้เข้ากัน
1.4 เทน้ ายางลงในตะกง แล้วเทส่ วนผสมของน้ ากรด
ฟอร์มิค กวนให้เข้ากัน
1.5 ระหว่างการกวนจะมีฟอง ให้ตกั ฟองออก แล้วรอ
ประมาณ 30 นาที ให้ยางแข็งตัว
1.6 คว่าตะกงลงแท่นนวด แล้วนวดด้วยเหล็กนวดจน
ยางบางลงมีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร
1.7 นาแผ่นยางไปรี ดด้วยเครื่ องรี ด โดยรี ด 4 ครั้ง
1.8 นาแผ่นยางไปตาก พอแห้งจึงนาเข้าโรงอบจนยาง
สุ กสี สม่าเสมอ
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6. วิธีการจัดจาหน่าย

7. เครื่ องมือ / อุปกรณ์การกรี ด
ยางพารา

8. บทลงโทษ

ความรู้การทาสวนยางพารา
2. การทายางก้อนถ้วย
2.1 เติมกรดออร์แกนนิกตามปริ มาณยางในถ้วย คนให้
เข้ากัน
2.2 ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที ยางจะเป็ นก้อน แล้วจึง
นาไปตากแดด
การจาหน่ายยางของกลุ่มเกษตรกร มีดงั นี้
1. กาหนดวันรวบรวมยางพาราในวันอังคารแบบสัปดาห์
เว้นสัปดาห์
2. สมาชิกนายางมารวมกันที่ตลาดรวบรวมยางของกลุ่ม
3. กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งต้องมาปฏิบตั ิหน้าที่
4. การจาหน่ายจะอ้างอิงราคาจากตลาดกลางหาดใหญ่ โดย
ลดราคาจาหน่ายลงจากราคากลางหาดใหญ่ร้อยละ 3
อุปกรณ์การกรี ดยาง ได้แก่
1. หินลับมีด 2 ก้อน โดยหินหยาบจะใช้ลบั มีดให้คม ส่ วน
หินละเอียดใช้ลบั คมมีดให้เสมอกัน
2. มีดกรี ด จะต้องลับให้คมที่สุด หน้ามีดต้องตรงไม่คดงอ
เพราะถ้าคดงอเวลากรี ดจะทาให้หน้ายางเสี ยหายได้ โดยมีด
กรี ดยาง มี 3 เบอร์ คือ มีดกกรี ดยางเบอร์ 1 ใช้สาหรับกรี ดยาง
ใหม่ มีดกรี ดเบอร์ 3 ใช้สาหรับกรี ดยางที่อายุ 10 ปี ขึ้นไป
กลุ่มเกษตรกรได้กาหนดบทลงโทษบางประการไว้ดงั นี้
1. การขโมยตัดต้นยางพารา จะปรับต้นละ 2,000 บาท x 20
ปี (จานวนปี ที่ตน้ ยางพาราสามารถกรี ดได้)
2. ความเสี ยหายจากวัวควาย เช่น วัวควายทาให้ตน้ ยางพารา
(ต้นเล็ก) หัก จะถูกปรับต้นละ 500 บาท
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3. การจัดการความรู้
3.1 การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพาราสามารถ
แบ่งออกตามลักษณะแหล่งความรู ้ คือ 1) แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม ครู ยาง สมาชิก
กลุ่ม โปสเตอร์ ตลาดจาหน่ายยางประจากลุ่ม สวนยางพารา วิธีการเรี ยนรู้ คือ การสอน การสาธิต
การสอบถาม การพบปะพูดคุย การศึกษาจากสวนยางเกษตรกรรายอื่น และการประชุม 2) แหล่ง
ความรู ้ภายนอกกลุ่ม เช่น สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอเมืองอานาจเจริ ญ
ฝึ กอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การปลูก การดูแลรักษา การกรี ด และ
การบริ หารจัดการกลุ่ม เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีแหล่งความรู้ภายนอกลุ่มอีก เช่น ตลาดกลางจาหน่าย
ยางพารา จังหวัด อุบลราชธานี ตลาดกลางจาหน่ายยางพารา จังหวัด ยโสธร สื่ อเทคโนโลยี วิธี การ
เรี ยนรู้ เช่น การฝึ กอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ การศึกษาดูงาน การบอกรับข้อควา มราคา
ยางพาราทางโทรศัพท์มือถือ ดังผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มทุกคนกล่าวว่า “ความรู้การทาสวนยางได้จาก
การฝึ กอบรมกับ สกย . อาเภอเมืองอานาจเจริ ญ ” นอกจากนี้ผเู้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มทุกคนยังได้กล่าว
อีกว่า “สมาชิกกลุ่มทุกคนจะมีโทรศัพท์ซ่ ึ ง สกย . แนะนาให้มีไว้รับ ข้อความราคายางในแต่ละวัน
โดยประมาณไม่เกินเที่ยงวัน ราคายางก็จะถูกส่ งมาแล้ว ซึ่ งสามารถนามาใช้ตดั สิ นใจว่าจะเอายางมา
ขายหรื อไม่ในวันเปิ ดตลาด”

ภาพที่ 17 แหล่งความรู้ที่เป็ นโปสเตอร์
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3.2 การจัดเก็บความรู้ การจัดเก็บความรู้ของกลุ่มเกษตรกรแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
คือ 1) การจดจา เป็ นการจัดเก็บ ความรู้ในตัวบุคคล ส่ วนใหญ่ จะเป็ นความรู้เกี่ยวกับการปลูก
ยางพาราและการแปรรู ปยางพารา 2) การจดบันทึก คือการจัดเก็บข้อมูลในสมุดบันทึก ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นการจดบันทึกข้ อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกลุ่ม เช่น การจดบันทึกข้อมูลสมาชิกใน
สมุดบันทึก การจดบันทึกผลการประชุมกลุ่ม และการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทาตารางวันเปิ ด
ตลาดจาหน่ายยางพารา พร้อมรายละเอียดต่างๆ เช่น รายชื่อคณะกรรมการ หน้าที่ของคณะกรรมการ
วันเปิ ดตลาดจาหน่ายยางพารา ซึ่งผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มทุกคน กล่าวว่า “เก็บความรู้ไว้ในหัว จาเอา
จะไม่จด ” ส่ วนผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มคนที่ 1 กล่าวว่า “ที่มาการจดบันทึกก็จะเป็ นสมุดทะเบียน
สมาชิกกลุ่ม สมุดบันทึกการประชุมของกลุ่ม เพื่อเป็ นหลักฐานว่าประชุมเรื่ องอะไร มติที่ประชุมว่า
อย่างไร” นอกจากนี้ผเู ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มคนที่ 2 ยังได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มได้นาคอมพิวเตอร์มาพิมพ์
ตารางวันเปิ ดตลาดจาหน่ายยางพารา แล้วถ่ายเอกสารให้สมาชิกคนอื่นๆ” ดังภาพ

ภาพที่ 18 ตารางเปิ ดตลาดยางพาราที่จดั ทาด้วยคอมพิวเตอร์
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3.3 การสร้างความรู้ การสร้างหรื อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในการทาสวนยางพารา
เกษตรกรได้สร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยการต่อยอดความรู้เดิมที่ได้รับมาจากการแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู ้ใหม่ของเกษตรใช้วธิ ี การสังเกต กา รประยุกต์และการทดลองเพื่อสร้างเป็ นความรู้ใหม่ ซึ่ ง
เป็ นผลมาจากการที่ราคายางพาราเป็ นที่น่าพอใจของเกษตรกรและสร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็ น
อย่างดี ทาให้กลุ่มเกษตรกรต้องการทาให้ที่ดินที่มีจากัดสามารถปลูกต้นยางได้มากขึ้น รวมถึง
ต้องการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา ดังนั้นเก ษตรกรจึงได้มีการสร้างความรู้ข้ ึนมาด้วยวิธีการทดลอง
ต่างๆ ดังผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มคนที่ 3 “จากราคายางที่ผา่ นมาราคาจะดี ซึ่ งชาวบ้านพอใจ หลายคน
ปรับที่นาที่เป็ นที่ดอนเป็ นสวนยาง บางคนก็ปลูกยางพาราบนคูนา โดยเลือกคูนาที่มีขนาดใหญ่ อยูท่ ี่
ดอนที่น้ าขังไม่นาน”
3.4 การประเมินความรู้ เกษตรกรประเมินความรู้และตรวจสอบความรู้ต่างๆ
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริ งและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรเอง โดยการทดลอง
ปฏิบตั ิแล้วนามาเปรี ยบเทียบ คือ 1) การประเมินก่อนใช้ความรู้ โดยเกษตรกรจะวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบหรื อประเมินว่าความรู ้น้ นั เหมาะสมกับสภาพของชุมชนหรื อไม่ เช่น การเลือกชนิด
วัสดุปลูก เกษตรกรจะเลือกชนิดวัสดุปลูกที่หาซื้ อได้ง่ายและมีจาหน่ายในท้องตลาด 2) การประเมิน
หลังใช้ความรู้ ความรู้ที่เกษตรกรได้นา ไปใช้แล้ว หลังจากทดลองใช้แล้วเกษตรกรก็จะวิเคราะห์
ทบทวนอีกครั้งว่า ผลการใช้ความรู ้ที่ได้มาใหม่น้ นั เป็ นอย่างไร ถ้าผลการทดลองใช้พบว่าความรู้เดิม
ดีกว่าก็ยงั คงใช้ความรู ้เดิมต่อไป ดัง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มคนที่ 4 กล่าวว่า “ตนได้ ทดลอง
เปรี ยบเทียบการใช้ปุ๋ย 2 สู ตร โดยปุ๋ ยสู ตรที่ใช้อยูเ่ ดิมคือสู ตร 15-7-18 และสู ตรใหม่ที่นามาทดลอง
ใช้คือสู ตร 30-5-18 ซึ่งพอเปรี ยบเทียบกันแล้ว สู ตร 15-7-18 จะให้น้ ายางดีกว่า สู ตรใหม่ ตนจึง ยังคง
ใช้ปุ๋ยสู ตรเดิมต่อไป”
3.5 การใช้ความรู้ การใช้ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรมี 3 ลักษณะ คือ 1) การใช้
ความรู้ ตามคาแนะนาของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอเมืองอานาจเจริ ญ เป็ น
การใช้ความรู ้แบบได้มาอย่างไรก็ใช้ไปอย่างนั้น เช่น การขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร
การปลูกยางพาราในเดือนมิถุนายน การเปิ ดกรี ดเมื่ออายุ 7 ปี ขนาดเส้นรอบต้น 50 เซนติเมตร ความ
สู ง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน เป็ นต้น ดังผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มคนที่ 5 กล่าวว่า “สกย. แนะนาว่าให้
เปิ ดกรี ดยางเมื่ออายุของต้นยางได้ 7 ปี และมีขนาดเส้นรอบลาต้น 50 เซนติเมตร บางต้นที่เส้นรอบ
ลาต้นไม่ถึง 50 เซนติเมตร ก็จะยังไม่กรี ด ” 2) การใช้ความรู้ จากประสบการณ์ เป็ นการประยุกต์ใช้
ความรู ้ ที่สร้างหรื อพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากความรู้ และประสบการณ์ เดิม ดังผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
คนที่ 6 กล่าวว่า “ดินที่เหมาะสมกับการปลูกยางต้องเป็ นดินที่ร่วน ยังไม่เคยปลูกอะไรมาก่อน อาจ
เป็ นดินหัวนาที่เป็ นป่ าละเมาะ ดินเหนียวจะไม่ดี ไม่ได้น้ ายาง ” 3) การใช้ความรู้ตามคาแนะของคน
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ภาคใต้ เป็ นการใช้ความรู้ ตามคาบอกเล่าของคนภาคใต้และมีประสบการณ์การทาสวนยางมาก่อน
ดัง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มคนที่ 7 กล่าวว่า “ตนกรี ดยางตามวิธีที่นอ้ งเขยสอน ซึ่งเขาเป็ นคนภาคใต้”
3.6 การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รู ปแบบ คือ 1)
การแลกเปลี่ยนความรู ้ระดับครอบครัว ซึ่ งเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสามีกบั ภรรยา บิดา
มารดากับบุตร เช่น สามีสอนภรรยากรี ดยาง น้องเขยสอนพี่ภรรยา พ่อแม่ สอนลูกทาปูนแดงเพื่อ
รักษาหน้ายาง เป็ นต้น ดัง ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 7 กล่าวว่า “ตนเรี ยนรู้การทาสวนยางมาจากน้องเขย
ซึ่งเป็ นคนภาคใต้สอนวิธีการปลูก ระยะที่ปลูก พันธุ์ยางที่ปลูก การดูแลรักษาสวนยาง และการกรี ด
ยาง” 2) การแลกเปลี่ยนความรู ้ระดับกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ยน ความรู้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
เช่น การประชุมกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งผลการดาเนินงานของกลุ่ม ปัญหาการจาหน่ายยางพารา
เช่น ยางพาราไม่ได้คุณภาพทาให้พอ่ ค้าตาหนิยางพารา ปัญหายางพาราราคาตกต่า การทาสาเนา
เอกสารตารางเปิ ดตลาดจาหน่ายยางพาราให้สมาชิกกลุ่ม เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มี การแลกเปลี่ยน
ความรู ้หรื อปั ญหาต่างๆ ในวันเปิ ดตลาดจาหน่ายยางพาราด้วย 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับชุมชน
เป็ น การแลกเปลี่ยนความรู ้ของประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิกลุ่มและไม่ได้เป็ นสมาชิกกลุ่ม
ดังผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มคนที่ 6 กล่าวว่า “กลุ่มได้เปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านที่ไม่ได้เป็ นสมาชิกเข้า
ประชุมกลุ่มด้วย อยากให้เขารู ้วา่ กลุ่มทาอะไร ได้ประโยชน์อะไรจากการเป็ นสมาชิกกลุ่ม ” 4) การ
แลกเปลี่ยนความรู้ระ ดับเครื อข่าย คือการแลกเปลี่ยนความรู้กบั กลุ่มเกษตรกรอื่นที่อยูใ่ นชุมชนอื่น
เช่น การไปศึกษาดูงานที่ตลาดกลางจาหน่ายยางพารา ดัง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มคนที่ 8 กล่าวว่า
“กลุ่มได้ไปศึกษาดูงานการทางานของตลาดจาหน่ายยางที่ยโสธร และที่อุบลราชธานี
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่มและการสั มภาษณ์ กรณีศึกษาแนวปฏิบัติทดี่ ี
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ านขัวขอนแคน
ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัว
ขอนแคน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ณ ที่ทาการกลุ่ม โดยมีผเู้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 15 คน ผลการศึกษา
ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การศึกษาบริ บทของกลุ่ม
1.1 ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน ตั้งอยูท่ ี่ 39/1
หมู่ 5 บ้านขัวขอนแคน ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนครโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
2529
สมาชิกเริ่ มแรกมี 12 คน ทั้งนี้มีแนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มคือ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามเป้ าหมาย กระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ชุมชน ส่ งเสริ มกิจกรรมในการบริ หารจัดการกลุ่ม
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อย่างเป็ นระบบยัง่ ยืน และเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่น
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาวนา นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรยังได้กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “เราจะมุ่งมัน่
พัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วขัวขอนแคน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างผลงานให้ดีเด่น เป็ น
ผูน้ าพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ” ดังนั้น กลุ่มเกษตรกรจึงได้กาหนดบทบาทและภาระหน้าที่ คือ
1) ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสม เพื่อจาหน่ายให้แก่
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว 2) เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว การทานาปลูกข้าวและ
สังคมชาวนา 3) เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วแก่เกษตรกรและผูส้ นใจ
ทัว่ ไป ตลอดจนกระจาย เมล็ดพันธุ์ดีสู่เกษตรกรในชุมชนให้ทวั่ ถึง และ 4) บริ หารจัดการกลุ่มสู่ การ
เป็ นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยัง่ ยืนและพึ่งตนเองได้
1.2 การบริ หารงานของกลุ่ม การบริ หารงานกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอน
แคน มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารงานกลุ่มประกอบด้วย ประธานกลุ่ ม คือ นายประไม ฉะอ้อน
รองประธาน คือ นายสุ บิน วงศ์เมืองจันทร์ เลขานุการ คือ นายศรี สวัสดิ์ สาขาสุ วรรณ เหรัญญิก คือ
นายผ่องใส ศรี แก้ว ประชาสัมพันธ์ คือ นายสวัสดิ์ วงศ์เมืองจันทร์ คณะกรรมการ มีหน้าที่ คือ
บริ หารจัดการกลุ่มให้บรรลุตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ วางแผนและกาหนดเป้ าหมายการผลิต
และจัดทาแปลงขยายพันธุ์ พิจารณาคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร ประสานงานกับหน่วย /องค์กรและ
ชุมชนที่เกี่ยวข้องในการจัดหาปั จจัยการผลิตและจัดทาแปลงขยายพันธุ์
ปัจจุบนั กลุ่มมีสมาชิก
จานวน 60 คน สมาชิกมีส่วนร่ วมต่อการดาเนินงานของกลุ่มทุกกิจกร รมตามแผนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเริ่ มตั้งแต่การจัดทาแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการและสมาชิก ร่ วมกันดาเนินการ
กาหนดเป้ าหมายตัวชี้วดั แผนการดาเนินการพัฒนา และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาทุก ด้านทั้งด้านการ
พัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง ด้านการพัฒนากองทุน ด้านการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านการมีส่วนร่ วม
ในการจัดทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ การพัฒนาด้านเครื อข่าย ตลอดจนมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
ความสาเร็ จของการพัฒนา มีส่วนร่ วมคัดเลือกค ณะกรรมการ การกาหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ
หรื อข้อกาหนดต่างๆ เพื่อให้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารจัดการกลุ่มให้มีประสิ ทธิภาพ
1.3 กิจกรรมหรื อผลการดาเนินงาน คือ การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว และการดาเนินงาน
กลุ่มย่อยต่างๆ ได้แก่ ธนาคารข้าว ศูนย์เครื่ องจักรการเกษตร ศูนย์เรี ยนรู้ชุมชน ร้านค้าชุมชน กลุ่ม
ปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพ กลุ่มบริ หารการใช้น้ า กลุ่มผูเ้ ลี้ย งโคเนื้อและโคขุนโพนยางคา กลุ่ มผูเ้ ลี้ยงปลาใน
กระชัง กลุ่มสตรี แม่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์ เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มี กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยกลุ่ม มีส่วนร่ วม ในการพัฒนาชุมชนและ
สาธารณะประโยชน์ ตามรู ปแบบ “พอสมควร” ได้แก่
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1.3.1 “พ” พัฒนาองค์กรโดยการสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กลุ่มมีส่วนสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรและแผนการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ ภายใต้การ
มีส่วนร่ วมของสมาชิกและชุมชน
1.3.2 “อ” องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น กลุ่มมีส่วนร่ วมสนับสนุนประธานกลุ่ม
ผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ซึ่ งเป็ นกลุ่มเครื อข่ายเป็ นนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล สนับสนุนสมาชิก
กลุ่มเข้าเป็ นสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบล เพื่อไปเป็ นผูแ้ ทนในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
1.3.3 “ส” สาธารณสุ ขชุมชน กลุ่มมีส่วนร่ วมสนับสนุนสมาชิกเป็ นผูม้ ีบทบาท
ในด้านสาธารณสุ ข โดยเป็ นอาสาสาธารณสุ ข (อสม.) ให้ความรู้คาแนะนาสุ ขภาพแก่ชุมชน
1.3.4 “ม” หมู่บา้ นและชุมชน กลุ่มสนับสนุนสมาชิกเป็ นผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วย
ผูใ้ หญ่บา้ น กรรมการหมู่บา้ น เป็ นผูน้ าในการพัฒนาด้านต่างๆ ของหมู่บา้ น
โดยกลุ่มเข้าร่ วม
กิจกรรมสาคัญ ดังนี้ การจัดหางบประมาณและแรงงานจากสมาชิกกลุ่มและชุมชน เพื่อก่อสร้าง
อาคารที่ทาการ ศาลาเอนกประสงค์ โรงปุ๋ ยชีวภาพ ธนาคารข้าว ร้านค้าชุมชน เพื่อเป็ นศูนย์เรี ยนรู้
และจัดกิจกรรมของกลุ่มและชุมชน การพัฒนาชุมชน โดยการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม ปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ จัดทารั้ว ถนน ท่อระบายน้ า อาคารสถานที่ในวันสาคัญ เช่น วันแม่ วันพ่อ และจัดเวร
พัฒนาเป็ นหมู่คณะหมุนเวียนตามแผนพัฒนาชุมชนแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์ การพัฒนาแหล่งน้ า
สาธารณะประโยชน์หนองทุ่ม ซึ่ งตื้นเขินและถูกบุกรุ กที่โดยการขอรับการสนับ สนุนงบประมาณ
เพื่อการขุดลอกพัฒนาเป็ นแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งอาหารของชุมชน และแหล่งป่ าไม้ชุมชน การ
ปลูกป่ าชุมชนในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ได้แก่ ป่ าช้า หนองทุ่ม หนองหวาย หนองทาม และวัด
พื้นที่ 100 ไร่
1.3.5 “ค” ครอบครัวและคนในชุมชน กลุ่มเป็ นผูน้ าในก ารพัฒนาของชุมชน
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม ทาให้ครอบครัวและคนในชุมชนมีความสุ ข
และมีการพัฒนาที่ดีข้ ึน
1.3.6 “ว” วัด กลุ่มเป็ นแกนนากิจกรรมด้านศาสนาของชุมชนในกิจกรรม
สาคัญ ดังนี้ จัดหาทุนบูรณปฏิสังขรณ์ สนับสนุนการสร้างศาลาการเปรี ยญวัดชัยมงคล ซ่อมแซมต่อ
เติมกุฏิวดั ชัยมงคล ร่ วมเป็ นเจ้าภาพกฐินและผ้าป่ าสามัคคี
1.3.7 “ร” โรงเรี ยน กลุ่มสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรี ยน ได้แก่ การปรับปรุ ง
ซ่อมแซมรั้วโรงเรี ยน อาคารเรี ยน โดยสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์และแรงงานในการพัฒ นา ตลอดจน
การพัฒนาเชิดชูให้เกียรติผนู ้ าทางความคิดหรื อปราชญ์ชาวบ้านชุมชน
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1.4 แหล่งเรี ยนรู ้ กลุ่มมีแหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับ การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว คือ แหล่ง
เรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล โดยเรี ยนรู ้จากพ่อแม่ ประธานกลุ่ม หมอข้าว สมาชิกกลุ่ม แหล่งเรี ยนรู้ที่เป็ น
สถาบัน คือ ที่ทาการกลุ่ม กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดีเด่นแห่งชาติบา้ นตาลเลียน ศูนย์วจิ ยั ข้าว ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ศูนย์บริ การวิชาการด้าน
พืชและปัจจัยการผลิต แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น หนังสื อ แผ่นพับ โปสเตอร์ แหล่งเรี ยนรู้ที่
เป็ นสื่ อเทคโนโลยี เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้น ดังภาพ

ภาพที่ 19 แหล่งความรู้ของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน
1.5 กระบวนการเรี ยนรู้ของกลุ่ม การเรี ยนรู้ของกลุ่มมีรูปแบบต่างๆ เช่น 1) การ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น การอ่านหนังสื อ การฟังวิทยุ การดูโทรทัศน์ การสังเกต การทดลองปฏิบตั ิ 2)
การเรี ยนรู ้ภายในกลุ่ม กลุ่มจัดให้มีแปลงเรี ยนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนา
ปรับปรุ งการผลิตเมล็ดพันธุ์ โดย ใช้กระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่ วมตามขบวนการโรงเรี ยน
เกษตรกรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกั บประสบการณ์และเทคโนโลยี
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การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม พื้นที่การเรี ยนรู้ 8 ไร่ ดาเนินการ 8 ครั้ง ต่อฤดู ตามขั้นตอนและการ
เจริ ญเติบโตของข้าวในการผลิตเมล็ ดพันธุ์ขา้ ว สมาชิกลงเรี ยนรู้ ปฏิบตั ิเพื่อเรี ยนรู้ร่วมกัน ทาการ
แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ และการนาไปสู่ การปฏิบตั ิในแปลงของสมาชิกต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการและสมาชิก ที่ เข้ ารับการฝึ กอบรมศึกษาดูงาน จะต้อง นาความรู้และ
ประสบการณ์ มาถ่ายทอดสู่ การปฏิบตั ิและพัฒนาก ลุ่มอย่างต่อเนื่อง ในหลักสู ตรและสถานที่ต่างๆ
เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว การป้ องกันกาจัดศัตรู พืชแบบผสมผสาน การทาปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยหมัก
ชีวภาพ การผลิตปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมี (ไคโตชาน) การทาน้ าข้าวกล้องงอก การแปรรู ปข้าว (ข้าวหอมทอง)
3) การเรี ยนรู ้จากแหล่งภายนอกกลุ่ม คือ การที่กลุ่มส่ งคณะกรรมการและสมาชิกเข้ารับการ
ฝึ กอบรมและศึกษาดูงานจาก หน่วยงานต่างๆ หรื อหน่วยงานต่างๆ เข้ามาอบรมให้สมาชิกภายใน
กลุ่ม เช่น การศึกษาดูงานที่กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดีเด่นแห่งชาติบา้ นตาลเลียน ศูนย์วจิ ยั ข้าว ศูนย์
เมล็ดพันธุ์ขา้ ว การ ฝึ กอบรมการทาปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยหมักชีวภาพ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร การฝึ ก อบรมการผลิตปุ๋ ยอินทรี ยช์ ีวภาพเคมี (ไคโตซาน ) การจัดทาปุ๋ ย
ชีวภาพเคมี จากกรมส่ งเสริ มการเกษตร
1.6 ความสาเร็ จหรื อจุดเด่นของกลุ่ม กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วขัวขอนแคนมี
ผลงานเด่นจนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลศูนย์ขา้ วชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2548
กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดีเด่นระดับศูนย์อนั ดับที่ 3 ปี 2549 กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดีเด่นระดั บ
ศูนย์อนั ดับที่ 2 ปี 2550 กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วดีเด่นระดับศูนย์อนั ดับที่ 1 ปี 2551 รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 ศูนย์ขา้ วชุมชนระดับจังหวัด ปี 2551 รางวัลศูนย์ขา้ วชุมชนดีเด่นระดับภาค อันดับที่ 2 ปี
2552 นอกจากนี้ เมล็ดพันธุ์ขา้ ว ที่กลุ่มผลิตยัง ได้รับการรับรอง ระบบการตรวจสอบและรับรอ ง
คุณภาพ GAP Seed และ GAP Grain การที่กลุ่มประสบความสาเร็ จเนื่องมาจากสมาชิกมีความ
สามัคคีกนั สมาชิกเคารพระเบียบ และข้อบังคับของกลุ่ม และการบริ หารงานโปร่ งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
1.7 ปัญหาหรื อจุ ดด้อยของกลุ่ม ปัญหาที่กลุ่มประสบคือ ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น
ฝนตกในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ปั ญหาค่าแรงงานสู ง
1.8 ความต้องการของกลุ่ม กลุ่มมีความต้องการปัจจัยการผลิต เช่น เงินทุนในการ
ดาเนินงานของกลุ่ม เทคโนโลยีการผลิตครบวงจร เช่น ห้องอบเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
1.9 เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่ม เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่มคือต้องการให้กลุ่มมีความ
เข้มแข็ง มีความเจริ ญก้าวหน้า สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการพึ่งพาจากหน่วยงานรัฐ
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1.10 ความผูกพันและทัศนคติต่ออาชีพทานา กลุ่มเกษตรกรมีทศั นะต่ออาชีพการ
ทานาว่าถ้ายังมีที่นา ก็จะยังคงทานาเหมือนเดิม ตราบใดที่ย ังต้องกินข้าว ก็ยงั ต้องทานาต่อไป เพราะ
เป็ นอาชีพของบรรพบุรุษ และจะถ่ายทอดไปยังลูกหลาน
2. ความรู้การทานา
ความรู ้การทานาของกลุ่มเกษตรกร เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว กลุ่มเกษตรกร
ได้ผสมผสานทั้งภูมิปัญญาพื้นบ้านและความรู้สมัยใหม่เข้าด้วยกัน ดังนี้
ตารางที่ 9 ขั้นตอนการทานาของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน
ขั้นตอนการทานา
1. การเตรี ยมดิน

1.1 การไถ
1.2 การคราด

ความรู้การทานา
ปลูกพืชหมุนเวียนหลังเสร็ จสิ้ นการทานาได้แก่ ถัว่ ลิสง ข้าวโพด
แตงกวา พริ ก มะเขือเทศ เพื่อปรับปรุ งดินและลดการระบาดโรค
แมลงศัตรู ขา้ ว
การไถมี 3 ครั้ง คือ การไถกลบตอซังกาจัดข้าวเรื้ อ ไถดะ และไถ
แปร โดยรถไถเดินตามและรถไถนัง่ ขับขนาดกลาง
คราดทาเทือกปรับระดับความสม่าเสมอหน้าดิน โดยรถไถเดิน
ตามและรถไถนัง่ ขับขนาดกลาง

2. พันธุ์ขา้ วที่ปลูก
2.1 การคัดเลือกพันธุ์
พันธุ์ขา้ วที่ปลูกเป็ นพันธุ์ขา้ วที่จดั สรรโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
ข้าวที่ปลูก
สกลนคร
2.2 แหล่งที่มาของพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วสกลนคร จัดสรรให้ตามจานวนพื้นที่ของ
ข้าว
สมาชิกแต่ละคน
2.3 พันธุ์ขา้ วที่ปลูก
พันธุ์ กข 15
3. การเพาะปลูกข้าว
3.1 การเตรี ยมเมล็ด
นาเมล็ดพันธุ์ขา้ วไปแช่น้ าในห้วยหรื อสระน้ า 2 คืน แล้วนาขึ้นมา
พันธุ์
มอก (อบ) 2 คืน การมอกจะกองไว้บนดินที่ไม่มีหญ้าแล้วนากิ่ง
ใบไม้มาปิ ดพอไม่ให้ส่องเข้าไปในกองข้าว เพื่อให้เมล็ดข้าวแตก
หน่อและเกิดราก
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ขั้นตอนการทานา
3.2 การหว่านกล้า
3.3 การถอนกล้า

3.4 การปักดา

4. การดูแลรักษา
4.1 การใส่ ปุ๋ย

4.2 การจัดการน้ า

4.3 การกาจัดวัชพืช

ความรู้การทานา
หว่านกล้าประมาณเดือนพฤษภาคม โดยเลือกแปลงนาที่พ้ืนที่มี
ความสม่าเสมอกันและอยูใ่ กล้แหล่งน้ า
ถอนต้นกล้าเมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 30 วัน หรื อต้นกล้าสู ง
ประมาณ 1 ศอก เน้นการถอดด้วยมือโดยแรงงานในครอบครัว หรื อ
การจ้างแรงงาน
ปักดาด้วยแรงงานคนทุกแปลง โดยแรงงานในครอบครัวหรื อ
แรงงานต่างตอบแทนและราคาต่า มีการเว้นร่ องแปลงและระยะห่าง
ระหว่างแปลง พร้อมติดป้ ายประจาแปลงทุกแปลง
โดยการใช้ปุ๋ยคอกจาก การเลี้ยงโคเนื้อและโคขุนโพนยางคาผสม
แกลบข้าวจากการสี ขา้ ว ใช้ปุ๋ยอินทรี ยช์ ีวภาพที่ผลิตโดยกลุ่ม ใช้ปุ๋ย
พืชสดจากปอเทือง ใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ ใช้ปุ๋ ย
อินทรี ยเ์ คมีชีวภาพ (ไคโตซาน) ควบคู่กบั การใช้ปุ๋ยเคมีในปริ มาณที่
เหมาะสมที่ผลิตโดยสมาชิกเพื่อลดต้นทุนการผลิต
จัดตั้ง กลุ่มบริ หารการใช้น้ า โดยสลับวันในการผันน้ าเข้านา และ
มีวธิ ี การจัดการน้ าในแปลงนา ดังนี้
1. ก่อนปักดาถ้ามีน้ ามากให้ ระบายน้ าออกจากแปลงนาให้เหลือ
ประมาณ 10 เซนติเมตร พอให้หล่อเลี้ยงต้นข้าว เพราะถ้าน้ ามาก
เกินไปต้นข้าวจะเน่าเปื่ อย หอยเชอรี่ และปูจะกัดกินต้นข้าว
2. เมื่อต้นข้าวเริ่ มแตกกอก็เก็บกักน้ าในแปลงให้สูงที่ระดับสะดือ
ต้นข้าว
3. เมื่อต้นข้าวออกรวงและเกสรข้าวหล่น ให้เริ่ ม ระบาย น้ าออก
จากแปลงนา เพราะข้าวจะสุ กแก่ พอดีกบั ที่น้ าแห้ง เวลาเกี่ยวจะได้
ไม่เป็ นโคลน สามารถเดินเกี่ยวและวางฟ่ อนข้าวได้สะดวก
จะต้องไม่มีหญ้าบนคูนา ถ้ามีจะใช้เครื่ องตัดหญ้าให้เตียน
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ขั้นตอนการทานา
4.4 การป้ องกันและ
รักษาโรคข้าว

ความรู้การทานา
ส่ วนใหญ่ไม่พบโรคข้าว ถ้าพบเกษตรกรที่เป็ นเจ้าของแปลงนา
จะแจ้งให้หมอข้าวทราบ เพื่อรายงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วเข้ามาดูเพื่อ
หาทางป้ องกันกาจัด
4.5 การกาจัดศัตรู ขา้ ว
โดยการใช้วธิ ีป้องกันกาจัดศัตรู พืชโดยใช้วธิ ีผสมผสานจากแปลง
เรี ยนรู้ตามแนวทางโรงเรี ยนเกษ ตรกรคือ ใช้ตวั ห้ าตัวเบียนควบคุม
กันเอง ถ้าตัก๊ แตนมีมากก็จบั มาคัว่ ทาเป็ น อาหาร กา จัดหอยเชอรี่
โดยการ ใช้น้ าหมักชีวภาพ และโดยการ ปล่อยเป็ ด เลี้ยงในแปลงนา
นอกจากนี้ยงั ใช้ธงผ้าหรื อพลาสติกปักไว้ตามคูนาเพื่อไล่นก จะไม่
ใช้สารเคมี เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ตลอดจนมีการบริ หารจัดการศัตรู พืชที่มีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
4.6 การตรวจและกาจัด
ตรวจและกาจัดข้าวปนใน 3 ระยะ คือระยะออกดอก ระยะข้าวสุ ก
ข้าวปน
แก่ และระยะการเก็บเกี่ยว เริ่ มด้วยการตรวจคัดพันธุ์ปนโดยสมาชิก
เจ้าของแปลงก่อน แล้วจึงทาการตรวจโดยคณะกรรมการตรวจ
แปลงขยายพันธุ์ของกลุ่ม และโดยคณะกรรมการตรวจแปลงอย่าง
เป็ นทางการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
5. การเก็บเกี่ยวข้าว
5.1 การเกี่ยวข้าว
เก็บเกี่ยวข้าวในระยะที่เหมาะสม ระบายน้ าออกก่อนการเก็บเกี่ยว
เก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคนทุกแปลง ไม้ใช้รถเกี่ยวนวดเพื่อให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพสู งสุ ด
5.2 การมัดฟ่ อนข้าว
ข้าวที่เกี่ยวเสร็ จจะตากแดด ลดความชื้น ไว้ประมาณ 4-5 วัน
เพื่อให้ขา้ วแห้ง หลังจากนั้น จึงใช้ตอกมัดคือตอนเช้าประมาณ
05.00-09.00 น. เนื่องจากข้าวที่เกี่ยวไว้จะมีความชื้นจากหมอกใน
ตอนกลางคืน ทาให้รวงข้าวไม่กรอบ เวลามัดรวงข้าวจะไม่หกั หรื อ
ร่ วงง่าย
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ขั้นตอนการทานา
5.3 การทาลาน

ความรู้การทานา
เกษตรกรจะใช้ตาข่ายไนล่อน หรื อชาวบ้านเรี ยกว่า “ผ้าเขียว ”
แทนการทาลานเพื่อปูสาหรับรองฟ่ อนข้าว ซึ่ งตาข่ายไนล่อนจะซื้อ
จากพ่อค้าที่นามาขายในหมู่บา้ นหรื อร้านขายของ ชาในราคาผืนละ
ประมาณ 850-1,000 บาท ขึ้นอยูก่ บั การต่อรอง และเมื่อใช้เสร็ จก็จะ
พับเก็บไว้ใช้ในปี ต่อไป
5.4 การขนข้าวขึ้นลาน
การขนข้าวขึ้นลาน โดยใช้รถไถนาเดินตามต่อพ่วงหรื อชาวบ้าน
เรี ยกว่า “รถอีแต็ก” ขนข้าวไปกองที่ลาน
5.5 การตั้งกองข้าว
นาฟ่ อนข้าวมากองรวมกันในตาข่ายไนล่อนขนาดประมาณ 7x6
เมตร ที่ปูไว้
5.6 การนวดข้าว
โดยเครื่ องสี นวดของกลุ่มที่มีการควบคุมคุณภาพ บริ หารจัดการ
โดยคณะกรรมการกลุ่มด้วยความเร็ วรอบเหมาะสม ตากลดความชื้น
ได้มาตรฐาน สี ฝัดคัดทาความสะอาดเบื้องต้น บรรจุกระสอบชัง่
น้ าหนักตามมาตรฐานที่กาหนดทุกราย
5.7 การจัดเก็บ
โดยใช้ไม้รองพื้นกองเมล็ดพันธุ์ เก็บในที่ปลอดภัยไม่เสี่ ยงต่อการ
สู ญเสี ยด้านคุณภาพและปริ มาณ จัดวางอย่างเป็ นระเบียบ
6. การจัดการผลผลิต
6.1 การเก็บข้าวไว้
เก็บไว้กิน 3-5 ถุง
บริ โภค
6.2 การจาหน่ายข้าว
ส่ วนที่เหลือจะขายให้กบั ศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ วสกลนคร
7. ความเชื่อ / พิธีกรรม
กลุ่มและชุมชนยังรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดมัน่ ในประเพณี
เกี่ยวกับข้าว
พิธีกรรมและความเชื่อต่างๆ ดังนี้
1. ประเพณี และพิธีกรรม
1.1 พิธีแฮกนา เป็ นพิธีปักดาต้นข้าวก่อนการเริ่ มปักดาข้าว
จริ งๆ ซึ่ งการทาพิธีแฮกนามักทาในวันพฤหัสบดี โดยแต่งพาข้าว
เหล้า 1 ไห ไก่ 1 ตัว คาหมาก มวนยาสู บ อธิฐานขอให้แม่โพสพ
ช่วยปกปักรักษาผืนนาให้ขา้ วงอกงามสมบูรณ์ดี และปักดาต้นข้าว 9
ต้น
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ขั้นตอนการทานา

ความรู้การทานา
1.2 พิธีเลี้ยงปู่ ตา ทาในเดือนหก ออกใหม่ 6 ค่า เพื่อขอให้ปู่ตา
ช่วยปกปักรักษาชาวนาให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข และดลบันดาลให้ฝนตก
1.3 บุญกองข้าวใหญ่ ทาในช่วงปี ใหม่
1.4 พิธีเลี้ยงแม่โพสพ ทาในเดือนสาม
2. ความเชื่อที่เกี่ยวกับข้าว
2.1 วันพระและวันที่คนในหมู่บา้ นเสี ยชีวติ จะไม่ตกั ข้าวในยุง้
ไม่ไถนา ไม่นาฟื นเข้ามาในหมู่บา้ น
2.2 การตักข้าว จะคว่าขันคว่าถ้วยที่ใช้ตกั เวลาตักต้องนัง่ ตักจะ
ไม่ยนื เพราะเชื่อว่าการยืนจะเป็ นการยืนคร่ อมหัวแม่โพสพ

ภาพที่ 20 ศาลเจ้าปู่ ตา
3. การจัดการความรู้
3.1 การแสวงหาความรู้ ถึงแม้กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน จะมี
วัตถุประสงค์การจัดตั้งเป็ นองค์กรผลิตเมล็ดพันธุ์ แต่กระบวนการทานาก็ยงั ต้องอาศัยความรู้
พื้นฐานต่างๆ อันได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาประยุกต์ใช้กบั การผลิตเมล็ดพันธุ์ ดังนั้น
การแสวงหาความรู ้เกี่ยวกับการทานาของเกษตรกรจึงสามารถแบ่งออกได้ตามประเภทของความรู้
คล้ายกับกลุ่ม เกษตรกรทานาอื่น ๆ คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการทานา
แหล่งความรู ้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ วิธีการเรี ยนรู้
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เช่น การซึ มซับ การเลียนแบบ การสอน การสาธิตหรื อการทาให้ดูเป็ นตัวอย่าง และการบอกเล่า เป็ น
ต้น ดังผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาทุกคน กล่าวเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า “เรี ยนรู้การทานามาจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา
ยาย” นอกจากนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 1 ยังกล่าวเสริ มว่า “ตนเกิดมาไม่รู้วา่ ทานาเป็ นตั้งแต่เมื่อไหร่
พอจาความได้ก็รู้วา่ ทานาเป็ นแล้ว ” 2) ความรู้สมัยใหม่ โดยเฉพาะความรู้เรื่ องการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว กลุ่มเกษตรกรแสวงหาความรู ้ทางวิชาการสมัยใหม่ในเรื่ องต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ดังนี้คือ การทาน้ าหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ การทาปุ๋ ยอินทรี ยเ์ คมีชีวภาพ (ไคโต
ซาน) การแปรรู ปข้าว แหล่งความรู้ แบ่งออกเป็ น แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น ศูนย์เมล็ ดพันธุ์
ข้าว ศูนย์วจิ ยั ข้าวสกลนคร สานักงานเกษตรอาเภอพังโคน สานักงานเกษตรกรจังหวัดสกลนคร
ชลประทานเขื่อนน้ าอูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สานักงานจัด
รู ปที่ดิน และเครื อข่ายเกษตรกรอื่นๆ วิธีการเรี ยนรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น การฝึ กอ บรม
การศึกษาดูงาน แหล่งความรู ้ภายในกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม หมอข้าว สมาชิกกลุ่ม ศูนย์ขอ้ มูลของ
กลุ่ม สื่ อโปสเตอร์ ต่างๆ แปลงเรี ยนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว วิธีการเรี ยนรู้จากแหล่งความรู้ภายใน
กลุ่ม เช่น ขบวนการโรงเรี ยนชาวนา การประชุม สามัญประจาปี การประชุมวิสามั ญ การพบปะ
พูดคุย การเล่าเรื่ อง การสาธิ ต เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างกัน เป็ นต้น
3.2 การจัดเก็บความรู้ การจัดเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็ น 1) การจดจา การ
จดจาคงยังเป็ นการจัดเก็บความรู ้ที่เกษตรกรส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิมากที่สุด ซึ่ ง เป็ นการจัดเก็บความรู้ใน
ตัวบุคคล อันได้แก่ ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทานาในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการดาเนินงานของ
กลุ่ม 2) การจดบันทึก กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วขัวขอนแคน มีการจดบันทึก ข้อมูลความรู้ต่างๆ ทั้ง
เรื่ องการทานา การดาเนินงานกลุ่ม การทาบัญชีกลุ่ม โดยจัดเก็บข้อมูลด้วยการจัดทาเป็ นเอกสารของ
กลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลของกลุ่มแบบควบคู่กบั การจดจาของบุคคล ซึ่ งข้อมูลประกอบด้วย วิสัยทัศน์
พันธกิจ ประวัติความเป็ นมาของกลุ่ม การบริ หารงานกลุ่ม ระเบียบและข้อบังคับของกลุ่ม ความรู้
การการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว บทบาทของกลุ่มต่อชุมช น แผนการดาเนินงาน และผลการดาเนินงาน
เป็ นต้น ดังผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 2 กล่าวว่า “นอกจาการจดจาในตัวบุคลแล้ว ทางกลุ่มยังได้จดั พิมพ์
เอกสารไว้เป็ นคู่มือดาเนินงานของกลุ่ม ควบคู่กบั การจดจาเพื่อป้ องกันการหลงลืม โดยสมาชิกกลุ่ม
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ จึงมาช่วยกันจั ดทาเอกสาร และมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
สกลนครมาช่วยจัดทาด้วย”
3.3 การสร้างความรู้ การสร้างความรู้ของเกษตรกร นั้น เกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ การ ทดลองปฏิบตั ิ การลองผิดลองถูก และการสังเกต ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเพิ่มผลผลิต
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว ลดขั้นตอนการทานา และลดต้นทุนการผลิต
เช่น การสร้าง
ขบวนการโรงเรี ยน ชาวนาขึ้น บนพื้นที่การเรี ยนรู้ 8 ไร่ ดาเนินการ 8 ครั้ง ต่อฤดู ตามขั้นตอนและ
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ระยะเวลาของ การเจริ ญเติบโตของข้าวในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว โดยสมาชิกลงเรี ยนรู้ ปฏิบตั ิเพื่ อ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน ทาการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และการนาไปสู่ การปฏิบตั ิในแปลงของ
สมาชิกต่อไป ดังคากล่าวของผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 3 คนที่ 4 และคนที่ 5 ได้กล่าวว่า “ขบวนการ
โรงเรี ยนชาวนาที่ทางกลุ่มได้ดาเนินการ คือ สมาชิกจะลงพื้นที่สารวจแปลงข้าว เพื่อดูวา่ เ กิดปัญหา
อะไรขึ้นบ้าง เช่น มีศตั รู ขา้ วหรื อไม่ มีโรคข้าวหรื อไม่ มีหอยเชอรี่ หรื อไม่ แล้วนาสิ่ งที่พบเห็นหรื อ
ปั ญหาเข้าสู่ กระบวนการกลุ่มเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่ วมกัน ” นอกจากนี้แล้วทางกลุ่มยังได้ สร้าง
เครื่ องเป่ าเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เพื่อเป่ าเมล็ดข้าวลีบออกจากเมล็ดข้าวดี ซึ่ง ช่วยลดระยะเวลาการทางาน
แบบเดิมที่ใช้กระด้งฝัด ทั้งนี้การสร้างความรู้ใหม่น้ นั ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 6 กล่าวว่า “การสร้าง
ความรู ้ใหม่ของกลุ่ม โดยการนาความรู้ใหม่ที่ได้รับมานั้น เอามาผสมผสานกับความรู้เดิมที่มี”
3.4 การใช้ความรู้ เกษตรกรใช้ความรู้ใน 3 รู ปแบบ ซึ่ งการใช้ความรู้แต่ละแบบนั้น
ขึ้นอยูก่ บั แต่ละขั้นตอนของการทานาด้วย ดังนี้ 1) การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการทานาซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิม ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น การ ลงแขก
ดานาและเกี่ยวข้าว ซึ่ ง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 9 คนที่ 10 และคนที่ 11 ได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มยังคง
อนุรักษ์การลงแขกดานาและเกี่ยวข้าว เพื่อลดรายจ่ายระหว่างสมาชิกด้วยกัน โดยการเวียนไปช่วย
สมาชิกแต่ละรายไปเรื่ อยๆ ” นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้จดั ทาพิธีกรรมการเลี้ยงปู่ ตา เพื่อความร่ มเย็น
เป็ นสุ ขของคนในชุมชน และความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ ดัง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 12 กล่าวว่า
“แม้การทานาเกษตรกรจะนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้ง รถไถนาเดินตาม รถนวดข้าวมาใช้ในการทา
นา แต่ชาวบ้านก็ยงั คงสื บสานพิธีกรรมที่ได้รับจากบรรพบุรุษ คือ การเลี้ ยงปู่ ตา ในเดือน 6 ออกใหม่
6 ค่า เพื่อให้ปู่ตาปกปั กรักษาให้ชาวบ้านอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข และให้ฝนฟ้ าตกต้องตามฤดูกาล ” นอกจากนี้
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนดังกล่าว ยังได้กล่าวต่อว่า “เป็ นที่น่าแปลกใจ วันใดที่มีการเลี้ยงปู่ ตา ฝนมักจะ
ตกในช่วงทาพิธี หรื อหลังทาพิธีเสร็ จในวันนั้ น” 2) การใช้ความรู้สมัยใหม่ เช่น การใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยหัวหน้ากลุ่มได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มได้นอ้ มนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของใน
หลวงมาประยุกต์ใช้ท้ งั การดาเนินชีวติ ประจาวัน คือ อยูก่ ินอย่างพอเพียง และนามาใช้ในการทางาน
ของกลุ่ม ช่วยเหลือ ดูแลกันและกันภาย ในกลุ่ม ” นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้นาความรู้สมัยใหม่ใน
เรื่ องต่างๆ มาใช้ ได้แก่ การใช้ตาข่ายไนล่อนแทนการทาลาน การใช้รถไถนาเดินตามขนข้าวขึ้นลาน
แทนการหาบ 3) การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ เช่น การทาหุ่นไล่นก โดย
กลุ่มประยุกต์ใช้พลาสติกหรื อผ้ามาผู กกับไม้ แล้วนาไปปักในแปลงนา เพื่อไล่นกที่จะมากินข้าว
แทนการทาหุ่นฟางแบบในอดีต ซึ่ งเป็ นวิธีที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ ว นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้นาภูมิ
ปั ญญาเรื่ องการจัดการหญ้าบนคูนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัย ดัง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 13
กล่าวว่า “ในอดีตหญ้าบนคู นาจะใช้เคียวเกี่ยวแล้วนาหญ้าไปเป็ นอาหารวัวควาย โดยการเกี่ยวหญ้า
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บนคูนาใดคูนาหนึ่งไปเรื่ อยๆ จนหมด ถ้าคูนาแรกหญ้างอกขึ้นมาใหม่ ก็มาเริ่ มต้นเกี่ยวหญ้าใหม่ที่คู
นานั้น ทาแบบนี้ไปเรื่ อยๆ แต่การจัดการหญ้าในปัจจุบนั จะใช้เครื่ องตัดหญ้าแทน แต่จะใช้หลักการ
เดียวกันกับในอดีต”
3.5 การประเมินความรู้ ความรู้ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมิน
ความรู้ใน 2 รู ปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใช้ความรู้ โดยเกษตรกรจะวิเคราะห์หรื อประเมินว่า
ความรู ้น้ นั เหมาะสมกับสภาพของชุมชนหรื อไม่ ถ้าประเมินแล้วว่าไม่เหมาะสม และยังต้องเพิ่ม
งบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใช้ความรู้น้ นั เช่น การคัดเลือกปุ๋ ยเคมีที่จะใช้ร่วมกับปุ๋ ยคอก
ต้องเป็ นปุ๋ ยเคมีสูตรที่สามารถบารุ งเมล็ดข้าวให้มีน้ าหนักดี เมล็ดเต็ม ไม่ลีบ นอกจากนี้ทางกลุ่มยัง
ได้ประเมินความรู ้เกี่ยวกับการดานาระหว่างการปักดาด้ว ยมือกับการใช้เครื่ องจักร โดย ผูเ้ ข้าร่ วม
สนทนาคนที่ 7 และคนที่ 8 กล่าวว่า “ทางกลุ่มจะไม่นาเครื่ องดานามาใช้ เพราะต้นกล้าที่ใช้ดาโดย
เครื่ องจะเป็ นต้นกล้าที่อายุยงั ไม่ครบ 30 วัน ต้นกล้ายังอ่อน ซึ่ งง่ายต่อการเป็ นอาหารของหอยเชอรี่
ดังนั้นทางกลุ่มจึงเลือกที่จะปั กดาด้วยมือ เพราะใช้ตน้ กล้าที่มีอายุครบตามกาหนด ต้นกล้าจะมีความ
แข็งแรงกว่า ” 2) การประเมินหลังใช้ความรู้ ความรู้ที่เกษตรกรได้นาไปใช้แล้ว หลังจากทดลองใช้
แล้วเกษตรกรก็จะวิเคราะห์ทบทวนอีกครั้งว่า ผลการใช้ความรู้ที่ได้มาใหม่น้ นั เป็ นอย่างไร หากผลที่
ได้ไม่ดีเท่ากับค วามรู ้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใช้ความรู้ใหม่ แล้วหันกลับมาใช้ความรู้เดิม เช่น ถ้าใช้
ปุ๋ ยคอกอย่างเดียวจะทาให้ตน้ ข้าวงามเกินไปทาให้ตน้ ข้าวล้ม เมล็ดข้าวไม่มีน้ าหนัก แต่ถา้ ใช้ปุ๋ยเคมี
ร่ วมด้วยจะทาให้เมล็ดข้าวมีน้ าหนัก
3.6 การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รู ปแบบ คือ 1)
การแลกเปลี่ยนความรู ้ระดับครอบครัว เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกภายใน
ครอบครัว วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต การ บอกเล่า 2) การแลกเปลี่ยนความรู้
ระดับกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้
เช่น ขบวน การโรงเรี ยนชาวนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกั
บ
ประสบการณ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม บนพื้นที่การเรี ยนรู้ 8 ไร่ ดาเนินการ 8
ครั้ง ต่อฤดูทานา ตามขั้นตอนและการเจริ ญเติบโตของข้าวในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว โดยสมาชิกลง
เรี ยนรู้ปฏิบตั ิ การเพื่อเรี ยนรู ้ร่วมกัน เช่น การตรวจศัตรู ขา้ ว การตรวจข้าวปน และการตรวจโรคข้าว
เป็ นต้น จากนั้นนาผลการเรี ยนรู ้สู่ การแลกเปลี่ยนความรู้ดว้ ยการจัดเวทีเสวนาเพื่อสรุ ปผ ลการเรี ยนรู้
แล้วนาไปสู่ การปฏิบตั ิในแปลงของสมาชิกต่อไป ดังคากล่าวของผูเ้ ข้าร่ วมคนที่ 14 กล่าวว่า “การ
ตรวจแปลงจะแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย ไปดูแปลงของแต่ละคน ไปเจอปัญหาอะไรก็เอามาเล่าสู่ กนั ฟัง เป็ น
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ เพราะแต่ละปี ปัญหาจะไม่เหมือนเดิม ” นอกจากนี้ยงั มี วิธีการแลกเปลี่ยน
ความรู ้อื่นๆ เช่น การสอน การสาธิ ต การเล่าเรื่ อง การพบปะพูดคุย การประชุม 3) การแลกเปลี่ยน

198
ความรู ้ระดับชุมชน เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ของประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิกลุ่มและ
ไม่ได้เป็ นสมาชิกกลุ่ม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ของกลุ่มสู่ ชาวบ้ านในชุมชน วิธีการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ เช่น การสอน การสาธิต การบอกเล่า การพบปะพูดคุย 4) การแลกเปลี่ยนความรู้
ระดับเครื อข่าย คือการแลกเปลี่ยนความรู้กบั กลุ่มเกษตรกรอื่นที่อยูใ่ นชุมชนอื่น ซึ่ งทางกลุ่มจะไป
ศึกษาดูงานทุกปี เช่น การศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านตาลเลียน อาเภอพัง
โคน จังหวัดสกลนคร ซึ่ งกรณี ศึกษากลุ่มเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็ จ วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น
การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน
โดยสรุ ป การจัดการความรู้ของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน มีสภาพการ
จัดการความรู้ คล้ายกับ กลุ่มเกษตรกร ทานาอื่นๆ แต่สิ่งที่แตกต่างจากกลุ่ม เกษตรกรทานาอื่นที่เห็น
ได้ชดั เจน คือ กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคนได้นารู ปแบบการดาเนินงานตามรู ปแบบ
“พอสมควร” ซึ่ง เป็ นการดาเนินงานที่เป็ นรู ปธรรมและเชื่อมโยงกับการจัดการความรู้ของกลุ่มได้
เป็ นอย่างดี นัน่ คือการ เน้นการทางานแบบมีส่วนร่ วมทั้งระหว่างสมาชิก ภายในกลุ่มด้วยกัน คนใน
ชุมชน องค์กรในชุมชน และองค์กรภายนอกชุมชน เพื่อให้ เกิด การเรี ยนรู้ การสนับสนุน และการ
แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน อันเป็ นการสร้างเครื อข่ายและสร้างพลังของกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้
ยังพบว่า กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน ยังคงอนุรักษ์วถิ ีการดาเนินชีวติ แบบดั้งเดิมที่
ได้รับ การถ่ายทอด มาจากบรรพบุรุษ ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น นัน่ คือพิธีการเลี้ยงปู่ ตา อันเป็ น
ศูนย์กลางความเชื่อความศรัทธาร่ วมกัน เพื่อเป็ นการขอพรจากปู่ ตาให้ปกปักรักษาคุม้ ครอง ผูค้ นใน
ชุมชนให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ให้เรื อกสวนไร่ นาได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ ทั้งยัง
เป็ นการสร้างขวัญ กาลังใจ และความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย
กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราทรัพย์สมบูรณ์
ผลการวิเคราะห์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ กลุ่ม เกษตรกรทาสวนยางพารา
ทรัพย์สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ ที่ทาการกลุ่ม โดยมีผเู้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 6 คน ผลการศึกษา
ปรากฏดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การศึกษาบริ บทของกลุ่ม
1.1 ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 5
ตาบลดูนสาด อาเภอกระนวน จังหวัด ขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 โดยมีแนวความคิดในการ
ก่อตั้งคือ เพื่อรวมกลุ่มในการจาหน่ายยางพารา ซึ่ งสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางไม่ให้
พ่อค้าคนกลาง กดราคาได้ เพื่อให้มีตลาดกลางในการจาหน่ายยางพาราที่อยูใ่ กล้ชุมชน เพื่อการ
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แลกเปลี่ยนความรู้เรื่ องการทาสวนยางพารา และเพื่อรับการสงเคราะห์ตา่ งๆ จากสานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางพาราจังหวัดขอนแก่น เช่น พันธุ์ยางพารา ปุ๋ ย การฝึ กอบรมความรู้ต่างๆ
1.2 การบริ หารงานของกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่มประกอบด้วย ประธานกลุ่ม จสต.
จริ นทร์ ธรรมดี รองประธาน นาย สไว ศิริบุรี เลขานุการ นา ยสวาท ศิริบุรี ปัจจุบนั กลุ่มมีจานวน
สมาชิกทั้งหมด 80 คน สาหรับการเป็ นสมาชิกนั้นผูท้ ี่ประสงค์จะเป็ นสมาชิกกลุ่มจะต้องยืน่ ใบ
สมัครต่อประธานกลุ่ม พร้อมค่าสมัครสมาชิก 50 บาท และเงินค่าหุน้ ๆ ละ 10 บาท โดยไม่จากัด
จานวนหุ น้ ขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของสมาชิก
1.3 กิจกรรมหรื อผลการดาเนินงาน กิจกรรมหรื อการดาเนินงานของกลุ่มคือ การ
รวมกลุ่มเกษตรกรที่ทาสวนยางพารา เพื่อสร้างอานาจต่อรองในการจาหน่ายยางพารา รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนความรู้การทาสวนยางพารา
1.4 แหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับการทาสวนยางพาราของกลุ่ม ได้แก่ 1) แหล่ง
เรี ยนรู ้ที่เป็ นบุคคล เช่น ประธานกลุ่ม ครู ยาง สมาชิกกลุ่ม เจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ทาสวนยาง 2) แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสถานที่ เช่น ตลาดกลางจาหน่ายยางพารา สวนยางพาราที่ประสบ
ผลสาเร็ จ 3) แหล่งเรี ยนรู ้ที่เป็ นสื่ อสารสนเทศ เช่น หนังสื อ คู่มือครู ยาง
1.5 กระบวนการเรี ยนรู้ของกลุ่ม การเรี ยนรู้ของกลุ่มเป็ นการฝึ กอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิจากสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็ น
หลักสู ตรที่จดั ฝึ กอบรมกระบวนการทาสวนยางพาราทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เช่น หลักสู ตร
การป้ องกันและรักษาโรคยาง หลักสู ตรการกรี ดยาง เป็ นต้น
1.6 ความสาเร็ จหรื อจุดเด่นของกลุ่ม ความสาเร็ จหรื อจุดเด่นของกลุ่มคือ การเข้า
ร่ วมโครงการหมู่บา้ นยางพาราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
“หมู่บา้ นเฉลิมพระเกียรติฯ ๕0 พรรษามหาวชิราลงกรณ ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้พ่ ึงตนเอง การได้รับ
การสนับสนุนการรวมตัวของคนในชุมชน การได้รับการสนับสนุนกระบวนการประชาสังคม และ
การได้รับส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร เป็ นต้น
1.7 ปั ญหาหรื อจุดด้อยของกลุ่ม ปัญหาที่กลุ่มประสบ ได้แก่ ปัญหาราคายางพารา
ผันผวน
1.8 ความต้องการ กลุ่มมีความต้องการให้หน่วยงานทางราชการสนับสนุน
งบประมาณในการรวบรวมยางพารา เนื่องจากเงินทุนของกลุ่มที่มีจะใช้สาหรับให้สมาชิกกูย้ มื ไปใช้
ในการทาสวนยางพารา เช่น ซื้อปุ๋ ย ถ้วยรองน้ ายาง เป็ นต้น
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1.9 เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่ม เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่มคือความเจริ ญก้าวหน้า ความ
มัน่ คงของกลุ่ม เป็ นต้น
1.10 ทัศนคติต่อการทาสวนยางพารา กลุ่มมีทศั นคติต่อการทาสวนยางพาราคือ
ช่วยให้เกิดรายได้เพิม่ มากขึ้น มีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้เสนอแนวคิดว่า
น่าจะจัดตั้งกระทรวงยา งพารา ซึ่ งประกอบด้วยอย่างน้อย 3 ส่ วน คือ 1) ศูนย์วจิ ยั ยาง ทาหน้าที่วจิ ยั
เกี่ยวกับยางพาราในเรื่ องต่างๆ เช่น การพัฒนาพันธุ์ยางที่ให้น้ ายางคุณภาพดี 2) สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง (สกย.) มีหน้าที่ส่งเสริ มการปลูกยางพารา การดูแลรักษาสวนยางพารา
ให้แก่เกษตรกร และ 3) สานักงานการตลาดยางพารา เป็ นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ดูแลและจัด หาตลาด
จาหน่ายยางพารา
2. ความรู้การทาสวนยางพารา
ความรู ้เรื่ องการทาสวนยางพาราของกลุ่มเกษตรกรยังเป็ นความรู้ชุดเดียว ซึ่ งเป็ นชุด
ความรู้ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมจากสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัดขอนแก่น
ดังนี้
ตารางที่ 10 ขั้นตอนการทาสวนยางของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราทรัพย์สมบูรณ์
ขั้นตอนการทาสวนยางพารา
1. การเตรี ยมพื้นที่ปลูกยางพารา
1.1 การคัดเลือกพื้นที่
1.2 การปรับพื้นที่
1.3 การไถพลิก
1.4 การไถพรวน
1.5 การวางแนวปลูก

ความรู้การทาสวนยางพารา
เลือกพื้นที่ดอน พื้นดินราบ ไม่มีน้ าขัง
ใช้รถแทรกเตอร์ไถปรับพื้นที่ ซึ่ งมีท้ งั พื้นที่ปลูกพืชไร่
เดิม เช่น อ้อย ข้าวโพด และมันสาปะหลัง เป็ นต้น
ไถพลิก 2 ครั้ง ก่อนปลูกยางพารา
การไถพรวนจะไถปี ละ 3 ครั้ง หรื อเมื่อมีหญ้าขึ้น ทั้งนี้
การไถพรวนไถเพื่อเป็ นการกาจัดหญ้า โดยไถถึงปี ที่ 4
1. กาหนดระยะปลูก 2.5x7 เมตร
2. วางแถวหลักให้ขวางทางการไหลของน้ าเพื่อลดการ
ชะล้างหน้าดิน
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
ขั้นตอนการทาสวนยางพารา
1.6 การขุดหลุมปลูก

1.7 การรองก้นหลุม
2. พันธุ์ยางพาราที่ปลูก
2.1 ชนิดต้นพันธุ์และการ
คัดเลือกพันธุ์
2.2 แหล่งที่มาของพันธุ์

2.3 พันธุ์ยางพาราที่ใช้ปลูก
3. การปลูกยางพารา
3.1 ช่วงเวลาที่ปลูก
3.2 การปักหลักหมายปลูก

3.3 วิธีปลูก

ความรู้การทาสวนยางพารา
การขุดหลุมสาหรับปลูกยางพารามี 2 แบบ คือ แบบแรก
เป็ นการขุดหลุมปลูกด้วยมือจะขุดหลุม ปลูกขนาด 50x50x
50 เซนติเมตร (กว้างxยาวxลึก) ส่ วนแบบที่สองคือ การขุด
หลุมปลูกด้วยเครื่ องเจาะคล้ายสว่าน ขนาด
50 x60
เซนติเมตร (กว้างxลึก) โดยราคาจ้างหลุมละ 4 บาท
รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยคอก และหน้าดิน ซึ่งหน้าดินจะมี
ความอุดมสมบูรณ์กว่าดินส่ วนอื่นๆ
ชนิดต้นพันธุ์ที่ปลูกคือ ต้นติดตา โดยคัดเลือกต้นพันธุ์ที่
ตาสมบูรณ์ ต้นแข็งแรง และมี 2 ฉัตรจะดีเพราะโอกาสรอด
ตายจะสู งกว่า 1 ฉัตร
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง จังหวัด
ขอนแก่นให้การสงเคราะห์พนั ธุ์ยาง และ ร้านจาหน่ายพันธุ์
ยาง
พันธุ์ยางพาราที่ปลูก คือ RRIM 600 และสถาบันวิจยั ยาง
251 (RRIT 251)
ปลูกยางพาราช่วงเดือนมิถุนายน
ขึงเชือกตามแนวปลูกที่กาหนดไว้ จากนั้นนาไม้ไผ่มาปัก
หมายปลูกตามระยะที่ปลูก แล้วจึงขุดหลุมบริ เวณไม้หลัก
หมายปลูก ซึ่งแนวปลูกจะตรงเป็ นแถว
1. ให้ตาที่ติดต้นหันไปทางทิศตะวันตกให้ตาหลบแดด
2. ใช้มีดตัดก้นถุงให้ขาด นาไปวางในหลุม แล้วกรี ด
ด้านข้างถุงให้ขาดจากกัน แต่ยงั ไม่ดึงถุงออก
3. กลบดินทับรอบๆ ถุง
4. ดึงพลาสติกออก ระวังอย่าให้ดินในถุงพลาสติกแตก
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ความรู้การทาสวนยางพารา
5. กลบดินให้แน่นเสมอกับดินในถุง เพื่อไม่ให้ลมเข้า
เพราะต้นยางจะตายได้
6. ปักไม้ไผ่ ผูกต้นยางกับหลักเพื่อไม่ให้ตน้ ยางโยกเวลา
ถูกลมพัด

4. การบารุ งรักษาต้นยางพารา
4.1 การปลูกซ่อม
4.2 การปลูกพืชคลุมดิน
4.3 การใส่ ปุ๋ย

4.4 การตัดแต่งกิ่ง

4.5 การสร้างทรงพุม่
4.6 การกาจัดวัชพืช

ปลูกซ่อมเมื่อมีตน้ ยางพาราตาย และต้องปลูกซ่อม
ในช่วงที่ยงั ไม่หมดฤดูฝน
ปลูกถัว่ แดง ถัว่ ลิสงเป็ นพืชคลุมดิน
และปลูกมัน
สาปะหลังแซมในระยะสามปี แรก
การใส่ ปุ๋ยจะใส่ ปีละ 2 ครั้ง คือ ต้นฤดูฝนและปลายฤดู
ฝน ซึ่ งมีหลักการใส่ ปุ๋ยดังนี้
1. ต้นยางเล็ก เป็ นต้นยางก่อนเปิ ดกรี ด จะใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร
15-4-5
2. ต้นยางใหญ่ เป็ นต้นยางที่เปิ ดกรี ดแล้วจะใส่ ปุ๋ ยเคมี
สู ตร 15-7-18
1. ตัดแต่งกิ่งในช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน
2. ตัดแต่งกิ่งให้ชิดลาต้นในระดับต่ากว่า 2 เมตร
3. ตัดแต่งให้เหลือ 3 กิ่ง
4. ใช้ปูนขาวทาบริ เวณแผลที่ตดั
ไม่สร้างทรงพุม่ ปล่อยตามธรรมชาติ
ถ้ามีวชั พืชในสวนยางพารา เกษตรกรจะกาจัดวัชพืชโดย
1. ใช้รถไถเดินตามไถกลบวัชพืช โดยไถให้ห่างจากต้น
ยางพาราประมาณ 50 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้เป็ นอันตรายต่อ
รากยางพารา
2. ใช้เครื่ องตัดหญ้า
3. ใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดพ่น
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4.7 การกาจัดศัตรู ยางพารา
4.8 การป้ องกันและรักษาโรค
ยางพารา

4.9 การป้ องกันรอยไหม้จาก
แสงแดด
4.10 การดูแลสวนยางใน
หน้าแล้ง
4.11 การสารวจสวนยาง

5. การกรี ดยางพาราและ
การแปรรู ปน้ ายางพารา
5.1 ระยะเวลาที่เริ่ มกรี ด
5.2 การเปิ ดกรี ด
5.3 วิธีกรี ดยางพารา

ความรู้การทาสวนยางพารา
ศัตรู ยางพาราที่พบคือแมลงเต่าทองซึ่ งระบาดไม่มาก นัก
เกษตรกรจึงปล่อยทิ้งไว้
โรคยางพาราที่พบคือ โรคใบด่าง ใบจุด ส่ วนใหญ่จะ ไม่
ระบาดมากนักเกษตรกรจึงปล่อยทิ้งไว้รอให้ผลัดใบใหม่
หรื อให้แสงแดดทาลาย ถ้าระบาดมากจะรายงาน ครู ยาง
แล้วครู ยางจะแจ้งให้ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยางทราบ จากนั้น สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยางจะเข้ามาตรวจอีกครั้ง เพื่อหาทางป้ องกันและรักษา
ใช้ปูนขาวทาลาต้น
ทาแนวกันไฟ โดยกวาดใบยางพาราแห้งที่พ้ืนออกจาก
ต้นข้างละ 1 เมตร มาไว้กลางร่ อง เพราะถ้าไฟไหม้ จะไหม้
เฉพาะกลางร่ อง ซึ่ งช่วยป้ องกันไฟไหม้ตน้ ยางได้
1. เจ้าของสวนยางสารวจทุกวัน
2. มีคณะกรรมการตรวจ ยาง ซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจาก
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ทาการสารวจ
อย่างปี ละ 2 ครั้ง คือต้นฤดูและปลายฤดูฝน

เริ่ มกรี ดเมื่อต้นยางพารามีอายุได้ 7 ปี
เปิ ดกรี ดเมื่อต้นยางมีขนาดรอบลาต้นไม่ต่ากว่า
50
เซนติเมตร ที่ระดับความสู งโดยวัดจาพื้นดิน 150 เมตร
วิธีกรี ดยางของเกษตรกร มีดงั นี้
1. รอยกรี ดทามุม 36 องศากับแนวระนาบ เอียงจากซ้าย
บนลงมาขวาล่าง
2. การกรี ดต้องกรี ดให้ลึก แต่ระวังอย่าให้ถึงเนื้อไม้
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5.4 การกรี ดชดเชย
5.5 การแปรรู ปน้ ายาง

6. วิธีการจัดจาหน่าย

7. เครื่ องมือ / อุปกรณ์การกรี ด
ยางพารา

ความรู้การทาสวนยางพารา
3. การกรี ดให้กระตุกมีดด้วยเพื่อเปิ ดท่อน้ ายาง และเส้น
กรี ดหนา 1-1.5 มิลลิเมตร
4. กรี ดช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. และเริ่ มเก็บน้ ายาง
ประมาณ 04.00 น.
5. ระบบกรี ดจะกรี ด 2 วัน หยุด 1 วัน
ถ้าต้องมีการกรี ดชดเชย เกษตรกรจะใช้ระบบกรี ด 3 วัน
หยุด 1วัน
เกษตรกรมีการแปรรู ปยาง พารา 2 แบบ คือ ยางแผ่นดิบ
และยางก้อนถ้วย ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความสะดวกของสมาชิกแต่
ละคน
การจาหน่ายของกลุ่มเกษตรกร มีดงั นี้
1. ถ้าประมูลได้จะจาหน่ายให้สหกรณ์
2. ถ้าประมูลไม่ได้จะจาหน่ายให้พอ่ ค้ารายย่อย ซึ่ งข้อดี
ของการจาหน่ายให้พอ่ ค้ารายย่อยคือได้เงินทันที
อุปกรณ์การกรี ดยาง ได้แก่
1. หินลับมีด 2 ก้อน โดยหินหยาบจะใช้ลบั มีดให้คม
ส่ วนหินละเอียดใช้ลบั คมมีดให้เสมอกัน
2. มีดกรี ด จะต้องลับให้คมที่สุด หน้ามีดต้องตรงไม่คด
งอ เพราะถ้าคดงอเวลากรี ดจะทาให้หน้ายางเสี ยหายได้
3. อุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ ไฟฉาย ลวดมัดถ้วยรองน้ ายาง

3. การจัดการความรู้
3.1 การแสวงหาความรู้ ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท
คือ 1) ความรู ้เกี่ยวกับการทาสวนยาง เป็ นความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการฝึ กอบรมจากสานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดขอนแก่น ทั้งภาคทฤษฏีและการฝึ กปฏิบตั ิ โดยเป็ นความรู้
ในทุกขั้นตอนของการทาสวนยางพารา เริ่ มตั้งแต่การเตรี ยมพื้นที่ปลูก การคัดเลือกพันธุ์ วิธีการปลูก
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การบารุ งรักษาต้นยางพารา การกรี ดยาง การแปรรู ปยางแผ่นดิบ และอุปกรณ์การกรี ดยาง นอกจากนี้
ยังแสวงหาความรู ้ดว้ ยวิธีอื่นๆ เช่น การประชุมสัมมนา การอ่านจากเอกสารต่างๆ สอบถามหัวหน้า
กลุ่ม สอบถามจากครู ยาง การศึกษาดูงานจากสวนยางพาราของบุคคลอื่น 2) ความรู้เกี่ยวกับการ
บริ หารจัดการกลุ่ม ได้รับความรู ้โดยการแนะนาจากสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
จังหวัดขอนแก่น ดัง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 1 กล่าวว่า “สกย. ขอนแก่น อบรมการทาสวนยางให้
โดยอบรม 1-2 วัน”
3.2 การจัดเก็บความรู้ การจัดเก็บความรู้ของกลุ่มเกษตรกรแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ
คือ 1) การจดจา เป็ นการจัดเก็บความรู้ในตัวบุคคล ส่ วนใหญ่ จะเป็ นความรู้เกี่ยวกับการปลูก
ยางพาราและการแปรรู ปยางพารา 2) การจดบันทึก คือการจัดเก็บข้อมูลในสมุดบันทึก ส่ วนใหญ่จะ
เป็ นการจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกลุ่ม เช่น การจดบันทึกข้อมูลสมาชิกใน
สมุดบันทึก การจดบันทึกผลการประชุมกลุ่ม ถ้าเป็ นเอกสารส่ วนใหญ่จะเป็ นหนังสื อคู่มือที่ทาง
หน่วยงานราชการมอบให้ ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 1 กล่าวว่า “เกษตรกรไม่ค่อยจดบันทึก ถ้าเป็ น
เอกสารต่างๆ ก็จะเป็ นเอกสารที่ สกย. มอบให้ เช่น หนังสื อคู่มือครู ยาง”
3.3 การสร้างความรู้ การสร้างหรื อพัฒนาความรู้เพิม่ เติมในการทาสวนยางพารา
เกษตรกรได้สร้างความรู ้ใหม่ดว้ ยการต่อยอดความรู้เดิมที่ได้รับมาจากการแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู ้ใหม่ของเกษตรใช้วธิ ี การสังเกต การประยุกต์และการทดลองเพื่อสร้างเป็ นความรู้ใหม่ ทั้ง
เพื่อการลดขั้นตอนต่างๆ ในการปลูกและทาให้เกิดความสะดวกรวดเร็ วขึ้น ดังนั้น เกษตรกรจึงได้มี
การสร้างความรู ้ข้ ึนมาด้วยวิธีการทดลองต่างๆ เช่น
3.3.1 การกรี ดยาง 3 หน้า ซึ่งสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
แนะนาให้กรี ด 2 หน้า แต่เกษตรกรเห็นว่าการจะกลับมากรี ดที่รอยกรี ดเดิมนั้นทาให้การกรี ดยากขึ้น
เพราะเปลือกยางแข็งและไม่เรี ยบสม่าเสมอกัน ดัง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 2 กล่าวว่า “แบ่งต้นยาง
กรี ด 3 หน้า ได้น้ ายางมากกว่ากรี ด 2 หน้า และการจะกลับมากรี ดที่หน้าเดิม จะทาให้กรี ดยาก เพราะ
เปลือกยางแข็ง เป็ นปุ่ มไม่สม่าเสมอกัน”
3.3.2 การขุดหลุม ปลูกด้วยเครื่ องเจาะ ขนาด 50x60 เซนติเมตร (กว้างxลึก)
ซึ่งเป็ นหลุมปลูกทรงกลมสามารถทาให้ตน้ ยางเจริ ญเติบโตได้ดี เพราะดินที่ติดอยูต่ ามเกลียวเจาะจะ
หล่นลงก้นหลุมที่ความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ทาให้ได้ความลึกเท่ากับคาแนะนาของ
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนย างที่ระดับ 50 เซนติเมตร แต่ดินที่กองในก้นหลุมจะเป็ น
เสมือนการพรวนดินทาให้ดินร่ วน ซึ่ งช่วยให้ตน้ ยางเจริ ญเติบโตได้ดี
3.4 การประเมินความรู้ เกษตรกรประเมินความรู้และตรวจสอบความรู้ต่างๆ
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริ งและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกรเอง โดยการ สอบถาม
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เกษตรกรรายอื่นที่เคยใช้ความรู ้ในเรื่ องที่ตนเองยากรู้ หรื อเกษตรกรบางรายก็ทาการ ทดลองปฏิบตั ิ
แล้วนามาเปรี ยบเทียบ กันดู ซึ่ งการประเมินความรู้ของเกษตรกร ได้แก่ 1) การประเมินก่อนใช้
ความรู้ โดยเกษตรกรจะวิเคราะห์หรื อประเมินว่าความรู้น้ นั มีความเหมาะสม สามารถเพิ่มผลผลิตได้
หรื อไม่ ช่วยลดขั้นตอนการทางานได้หรื อไม่ เช่น การ ขุดหลุม ปลูก ด้วยเครื่ องเจาะ ขนาด 50x60
เซนติเมตร ซึ่ ง ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 3 และคนที่ 4 กล่าวว่า “เมื่อได้ยนิ ว่ามีการขุดหลุมปลูกด้วย
เครื่ องจักร พวกตนก็ยงั ไม่กล้าใช้วธิ ี น้ ี เพราะยังไม่แน่ใจกับผลที่จะเกิดขึ้นต่อต้นยาง จึงใช้วธิ ี
สอบถามจากเกษตรกรรายที่ทาก่อนแล้วซักถามจนเข้าใจชัดเจน เมื่อแน่ใจแล้วจึงนากลับม าทดลอง
ใช้ ซึ่ งก็พบว่าการขุดหลุม ปลูกด้วยเครื่ องเจา ะสามารถทาให้ตน้ ยางพาราเจริ ญเติบโตได้ดี จากนั้น
เมื่อสร้างสวนยางใหม่จึงให้ผรู ้ ับจ้างขุดมาขุดให้” นอกจากนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 3 ยังได้กล่าวต่อ
ว่า “มีบางคนใช้เกลือเร่ งต้นยางเพื่อให้ตน้ ยางให้น้ ายางมาก แต่ 2 ปี ต้นยางก็ตาย ไม่คุม้ ” 2) การ
ประเมินหลังใช้ความรู้ ความรู ้ที่เกษตรกรได้นาไปใช้แล้ว หลังจากทดลองใช้แล้วเกษตรกรก็จะ
วิเคราะห์ทบทวนอีกครั้งว่า ผลการใช้ความรู้ที่ได้มาใหม่น้ นั เป็ นอย่างไร หากผลที่ได้ไม่ดีเท่ากับ
ความรู ้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใช้ความรู้ใหม่ แล้วหันกลับมาใช้ความรู้เดิม แต่ถา้ ความรู้ใหม่สามารถ
สร้างความพึงพอใจต่อเกษตรกร โดยความรู้ใหม่น้ นั ช่วยให้ตน้ ยางพาราเจริ ญเติบโตได้ดีเกษตรกรก็
จะเลือกใช้ความรู ้ใหม่ เช่น การขุดหลุม ปลูกด้วยเครื่ องเจาะ ขนาด 50x60 เซนติเมตร สามารถทาให้
ต้นยางพาราเจริ ญเติบโตได้ดี อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาในการปลูกลง และลงทุนไม่มากนัก ทาให้
เกษตรกรเริ่ มหันมาใช้ความรู ้ใหม่น้ ีมากขึ้น
3.5 การใช้ความรู้ การใช้ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรมี 3 ลักษณะ คือ 1) การใช้
ความรู้ ตามคาแนะนาของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง คือการใช้ความรู้แบบได้มา
อย่างไรก็ใช้ไปอย่างนั้น ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารารายใหม่ โดยนา ความรู้ที่ได้
จากการฝึ กอบรมหรื อวิธีอื่นๆ มาใช้ในขั้นตอนของการปลูกยางพารา เช่น การขุดหลุมปลูก
ขนาด 50x50x 50 เซนติเมตร การปลูกยางพาราในเดือนมิถุนายน การเปิ ดกรี ดเมื่ออายุ 7 ปี ขนาด
เส้นรอบต้น 50 เซนติเมตร ความสู ง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน การใส่ ปุ๋ยจะใส่ ปีละ 2 ครั้ง คือ ต้น
ฤดูฝนและปลายฤดูฝน เป็ นต้น ดังผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มคนที่ 4 กล่าวว่า “ตนใส่ ปุ๋ยต้นยางปี ละ 2
ครั้ง คือต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ตามคาแนะนาของ สกย.” 2) การใช้ความรู้ จากประสบการณ์ เป็ น
การใช้ความรู ้ที่สร้างหรื อพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากความรู้ และประสบการณ์ เดิม ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ น
เกษตรกรผูป้ ลูกยางพารารายเก่า ที่มีประสบการณ์การทาสวนยางแล้ว เช่น การกรี ดยาง 3 หน้า ซึ่ง
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 5 กล่าวว่า “ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับมานั้นจะเป็ นเรื่ องทัว่ ๆ ไป บางเรื่ องถ้า
จะนามาใช้ตอ้ งประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ” ส่ วนผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 2 กล่าวว่า “ตน
กรี ดยาง 3 หน้า ได้น้ ายางมากกว่ากรี ด 2 หน้า และการจะกลับมากรี ดที่หน้าเดิม จะทาให้กรี ดยาก
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เพราะเปลือกยางแข็ง เป็ นปุ่ มไม่สม่าเสมอกัน ” 3) การใช้ความรู้ โดยการเลียนแบบ เป็ นการใช้
ความรู ้ที่เกษตรกรรายอื่นได้พฒั นาขึ้น ด้วยวิธีการเลียนแบบ เขาทาอย่างไรก็ทาตาม ดัง ผูเ้ ข้าร่ วม
สนทนากลุ่มคนที่ 6 กล่าวว่า “สวนยางใหม่ของตนนั้น ตนขุดหลุม ปลูกด้วยการจ้างรถมาเจาะ โดย
เขาจะเจาะหลุม ขนาด 50x60 เซนติเมตร ซึ่งตนได้ไปสอบถามคนที่ เขาทาแบบนี้แล้ว เขาบอกว่าต้น
ยางงามดี ตนจึงนาวิธีการขุดหลุมปลูกแบบนี้มาใช้”
3.6 การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รู ปแบบ คือ 1)
การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับครอบครัว เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกภายใน
ครอบครัว วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ การสอน การสาธิต เช่น สามีสอนภรรยากรี ดยาง พ่อแม่
สอนลูกทาปูนแดงเพื่อรักษาหน้ายาง 2) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต การประชุม
การพบปะพูดคุย 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับชุมชน เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ของประชาชนใน
ชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิกลุ่มและไม่ได้เป็ นสมาชิกกลุ่ม เช่น ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนที่ 6 กล่าวว่า “ได้
เรี ยนรู ้วธิ ี กรี ดยางจากคนที่เคยไปกรี ดยางที่ภาคใต้ แล้วกลับมารับจ้างกรี ดยางในหมู่บา้ น ” วิธีการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ เช่น การสอน การสาธิต การพบปะพูดคุย 4) การแลกเปลี่ยนความรู้ระ ดับ
เครื อข่าย คือการแลกเปลี่ยนความรู ้กบั กลุ่มเกษตรกรอื่นที่อยูใ่ นชุมชนอื่น เช่น การไปศึกษาดูงานที่
นครศรี ธรรมราช วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การศึกษาดูงาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ สภาพการจัดการความรู้ ของกลุ่มเกษตรกร
สภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นี้เป็ นผลสรุ ปจากการ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งกลุ่มเกษตรกรทานาและกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา จาก
ผลการศึกษาในตอนที่ 1-3 สามารถสรุ ปได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทานา
ผลจากการ สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเกษตรกรทานา จานวน 2
กลุ่ม และกรณี ศึกษาแนวปฏิบตั ิที่ดี จานวน 1 กลุ่ม สามารถสรุ ปสภาพการจัดการความรู้ได้
ดังต่อไปนี้
1. การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการทานาของเกษตรกรนั้น
สามารถแบ่งออกได้ ตามประเภทของความรู้ คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับ
การทานา ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้แบบธรรมชาติ พ่อแม่ทา ลูกเห็น เกิดการซึมซับและเลียนแบบ ไม่ตอ้ งมี

208
การจดบันทึกใดๆ บางอย่างก็สามารถทาได้เองเลย บางอย่างต้องให้ พ่อแม่พาทาหรื อทาให้ดูเป็ น
ตัวอย่าง พ่อแม่จึงเป็ นเสมือนครู ที่ คอยบอกสอน มีทอ้ งนาเป็ นห้องเรี ยน มี ต้นข้าวและอุปกรณ์ทานา
อื่นๆ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ ทุกอย่างเรี ยนรู้แบบค่อยเป็ นค่อยไป จนสามารถทาได้อย่างชานาญ
ซึ่ง
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาทุกคนจะกล่าวในทานองเดียวกันว่า เรี ยนรู้วธิ ีการทานาจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย และ
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคน หนึ่งของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว บ้านขัวขอนแคน ได้กล่าวไว้วา่ “เห็นพ่อแม่
ทานามาตั้งแต่ยงั เด็ก และไม่รู้วา่ ตนเองทาเป็ นตอนไหน เห็นพ่อแม่ทาก็ทาตาม” การแสวงหาความรู้
โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการสังเกต การทดลองปฏิบตั ิ ลองผิดลองถูกกันไปเรื่ อยๆ กลายเป็ น
ความรู้ฝังลึกในตัวบุคคล การแสวงหาความรู้ จากการเรี ยนรู้ ผ่านพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว ซึ่ งมีต้ งั แต่
พิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูก พิธีกรรมเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว พิธีกรรมเกี่ยวกับการนวดข้าว และ
พิธีกรรมเกี่ยวกับการขนข้าวขึ้นยุง้ ในแต่ละพิธีกรรมจะมีความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์วนั ด้วย โดยทั้ง
พิธีกรรมและความเชื่อนั้นต่างปฏิบตั ิเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตและความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชาวนา แหล่งความรู ้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น พ่อแม่ ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ วิธีการเรี ยนรู้ เช่น
การซึ มซับ การเลียนแบบ การสอน การสาธิตหรื อการทาให้ดูเป็ นตัวอย่าง และการ บอกเล่า เป็ นต้น
โดยพบว่า กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน เป็ นกลุ่มที่ยงั รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดมัน่
ในประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อต่างๆ ได้แก่ (1) ประเพณี และพิธีกรรม เช่น พิธีแฮกนา เป็ นพิธี
ปั กดาต้นข้าวก่อนการเริ่ มปั กดาข้าวจริ งๆ ซึ่ งการทาพิธีแฮกนามักทาในวันพฤหัสบดี โดยแต่ง พาข้าว
เหล้า 1 ไห ไก่ 1 ตัว คาหมาก มวนยาสู บ อธิ ฐานขอให้แม่โพสพช่วยปกปักรักษาผืนนาให้ขา้ วงอก
งามสมบูรณ์ดี และปักดาต้นข้าว 9 ต้น พิธีเลี้ยงปู่ ตา ทาในเดือนหก ออกใหม่ 6 ค่า เพื่อขอให้ปู่ตา
ช่วยปกปั กรักษาชาวนาให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข และดลบันดาลให้ฝนตก บุญกองข้าวใหญ่
โดยกลุ่ม
เกษตรกรและคนในชุมชนจะร่ วมกันทาในช่วงปี ใหม่ และพิธีเลี้ยงแม่โพสพ กลุ่มเกษตรกรและคน
ในชุมชนก็จะร่ วมกันทาในเดือนสาม (2) ความเชื่อที่เกี่ยวกับข้าว เช่น วันพระและวันที่คนใน
หมู่บา้ นเสี ยชีวติ จะไม่ตกั ข้าวในยุง้ ไม่ไถนา ไม่นาฟื นเข้ามาในหมู่บา้ น นอกจากนี้การ ตักข้าว จะ
คว่าขันหรื อถ้วยที่ใช้ตกั เวลาตักต้องนัง่ ตักจะไม่ยนื เพราะเชื่อว่าการยืนจะเป็ นการยืนคร่ อมหัวแม่
โพสพ 2) ความรู ้สมัยใหม่ เป็ นความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ในเรื่ องต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ทานา เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทาน้ าหมักชีวภาพ โดยมีแหล่งค วามรู้ คือ แหล่งความรู้
ภายในกลุ่ม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม หมอดิน สมาชิกกลุ่ม สื่ อต่างๆ วิธีการเรี ยนรู้จากแหล่งความรู้ภายใน
กลุ่ม เช่น การประชุม การพบปะพูดคุย การ บอกเล่า การสาธิต แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม ได้แก่
สานักงานเกษตรในท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มหาวิทยาลัยที่อยูใ่ กล้ชุมชน เครื อข่ายเกษตรกร ที่
ประสบผลสาเร็ จ วิธีการเรี ยนรู ้จากแหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน
เป็ นต้น
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2. การจัดเก็บความรู ้ การจัดเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็ น 1) การจดจา เป็ นการ
จัดเก็บความรู ้ในตัวบุคคล ซึ่ งเกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้วธิ ีการจัดเก็บความรู้แบบจดจาความรู้ไว้ในตัว
บุคคล ความรู้ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ อง เกี่ยวกับกระบวนการทานา ซึ่ งได้รับจากแหล่งความรู้ ต่างๆ แล้ว
จดจาไว้ในตัวบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นวิธีที่ง่ายและสามารถนาค วามรู้ออกมาใช้ได้ทนั ที นอกจากนี้
อาจเป็ นเพราะเกษตรกรในสมัยก่อนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การเรี ยนรู้จึงเรี ยนรู้ผา่ นวิธีการบอก
เล่า ซึ่งอาจทาให้เกษตรกรเกิดความเคยชินกับการเรี ยนรู้โดยวิธีการบอกเล่า และถ่ายทอดความรู้โดย
วิธีบอกเล่าจากรุ่ นสู่ รุ่น 2) การจดบันทึก คือการจัดเก็บข้อมูลในสมุดบันทึก ส่ วนใหญ่เป็ นการจด
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกลุ่ม ได้แก่ สมุดทะเบียนสมาชิก สมุดบันทึกการ
ประชุมกลุ่ม ส่ วนเอกสารเกี่ยวกับการทานาที่กลุ่มเกษตรกรจัดทาขึ้นเองยังมีนอ้ ย สมุดทะเบียน
สมาชิกจะ บันทึก ข้อมูล ของ กลุ่ม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติความเป็ นมาของกลุ่ม การ
บริ หารงานกลุ่ม ระเบียบและข้อบังคับของกลุ่ม แผนการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ชื่อ-สกุลของ
สมาชิก จานวนการถือหุน้ ของสมาชิก การกูย้ มื เงินทุนของสมาชิก สมุดบันทึกการประชุม กลุ่ม กลุ่ม
เกษตรกรจะใช้ในการจดบันทึกข้อมูลการ ประชุมต่างๆ ไว้เป็ นหลักฐาน ทั้งเรื่ องแจ้งให้ทราบ มติที่
ประชุม เป็ นต้น ส่ วนการบันทึกความรู้เกี่ยวกับการทานา พบว่า กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัว
ขอนแคน มีการทาเป็ นเอกสารความรู้เกี่ยวกับการทานา เช่น ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว เป็ นต้น
3. การสร้างความรู ้ การสร้างความรู้ของเกษตรกรเกิดจาก การสัง่ สมประสบการณ์
ความรู้เดิม และการสังเกต ผสมผสานกันเพื่อเป็ นฐานคิดในการสร้างความรู้ใหม่ จากนั้นจึง ทดลอง
ปฏิบตั ิ ลองผิดลองถูก ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว ลดขั้นตอนการ
ทานา และลดต้นทุนการผลิต เช่น กลุ่มเกษตรกรทานากระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างความรู้ การทานา
หว่านแบบตัดต้นข้าว โดยเกษตรกรสังเกตต้นข้าวที่ถูกควายกัดกินลาต้น ข้าวต้นนั้นจะแตกกอใหญ่
กว่าต้นอื่น เกษตรกรจึงทดลองตัดต้นข้าวประมาณ 1 งาน แล้วพบว่าข้าวแตกกอได้ดี รวงใหญ่ และ
วัชพืชมีนอ้ ย เกษตรกรจึงหันมาทานาหว่านแบบตัดต้นข้าว นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรทานากระสัง
ยังทดลองหว่านข้าวในสวนยางพาราที่ตน้ ยางพารามีอายุระหว่าง 1-4 ปี ซึ่ งพบว่าข้าวให้ผลผลิตดี
และเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็ จก็ไถกลบตอซังข้าวให้เป็ นปุ๋ ยต้นยางพาราได้ ส่ วนกลุ่มเกษตรกรทานาศรี
โคตร ได้มีการสร้างชุดความรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนที่พ้นื ดินส่ วนใหญ่เป็ นทรายและมัก
ประสบปั ญหาฝนแล้ง เกษตรกรได้ทดลองทานาหว่านแล้วเปรี ยบเทียบกับการทานาดา ซึ่งการทานา
หว่านสามารถแก้ปัญหาต้นทุนได้ และยังเหมาะสมกับสภาพของชุมชนที่มกั ประสบภาวะฝนแล้งได้
4. การประเมินความรู้ ความรู้ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมิน
ความรู้ใน 2 รู ปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใช้ความรู้ โดยเกษตรกรจะวิเคราะห์หรื อประเมินว่า
ความรู ้น้ นั เหมาะสมกับสภาพไร่ นาของตนหรื อชุมชนหรื อไม่ ถ้าประเมินแล้วว่าไม่เหมาะสม และ
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ยังต้องเพิ่มงบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใช้ความรู้น้ นั เช่น การจ้างรถเกี่ยวข้าวพร้อมนวด
ในราคาไร่ ละ 600 บาท เกษตรกรจะเปรี ยบเทียบกับการจ้างแรงงานคนในราคาวันละ 200-250 บาท
แต่ตอ้ งจัดหาอาหารและเครื่ องดื่มให้ผมู้ ารับจ้างด้วย
เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วพบว่าการจ้าง
แรงงานคนจะแพงกว่า และจะได้ปริ มาณงานน้อยกว่า เกษตรกรบางรายจึงนิยมจ้างรถเกี่ยวข้าวแทน
การจ้างแรงงานคน 2) การประเมินหลังใช้ความรู้ ความรู้ที่เกษตรกรได้นาไปใช้แล้ว หลังจาก
ทดลองใช้แล้วเกษตรกรก็จะวิเคราะห์ทบทวนอีกครั้งว่า ผลการใ ช้ความรู้ที่ได้มาใหม่น้ นั เป็ น
อย่างไร หากผลที่ได้ไม่ดีเท่ากับความรู้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใช้ความรู้ใหม่ แล้วหันกลับมาใช้
ความรู ้เดิม เช่น กลุ่มเกษตรกรทานากระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ประเมินความรู้ การทานาหว่านแบบ
ตัดต้นข้าว ซึ่งพบว่าข้าวแตกกอได้ดี รวงใหญ่ และวัชพืชมีนอ้ ย ช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนการทานา
ดังนั้นเกษตรกรจึงหันมาทานาหว่านแบบตัดต้นข้าวมากขึ้นแทนการทานาดา
5. การใช้ความรู้ เกษตรกรใช้ ความรู้ใน 3 รู ปแบบ ซึ่ งการใช้ความรู้แต่ละแบบนั้น
ขึ้นอยูก่ บั แต่ละขั้นตอนของการทานาด้วย ดังนี้ 1) การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นความรู้ พื้นฐาน
เกี่ยวกับการทานา ซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรวมถึงพิธีกรรมที่
เกี่ยวกับการทานาต่างๆ เช่น การเลือกแปลงนาสาหรับหว่านกล้า โดยเกษตรกรเลือกแปลงนาที่เป็ น
ที่ราบ ใกล้แหล่งน้ า หากเกิดภาวะฝนแล้งเ กษตรกรจะสามารถสู บน้ าจากแหล่งน้ ามาใส่ แปลงต้น
กล้าข้าวได้ นอกจากนี้แปลงนาสาหรับหว่านกล้าสวนใหญ่จะอยูก่ ่ ึงกลางนา ทั้งนี้เพื่อความสะดวก
ในการขนย้ายไปปักดา หรื อแม้กระทัง่ การจัดการน้ า เกษตรกรจะมีวธิ ีจดั การน้ า 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1
ก่อนปั กดา ถ้ามีน้ ามากให้เอาน้ าออกจ ากแปลงนาให้เหลือประมาณ 10 เซนติเมตร พอให้หล่อเลี้ยง
ต้นข้าว เพราะถ้าน้ ามากเกินไปต้นข้าวจะเน่าเปื่ อย ช่วงที่ 2 ต้นข้าวเริ่ มแตกกอ เกษตรกรก็จะเก็บกัก
น้ าในแปลงให้สูงที่ระดับสะดือต้นข้าว เพื่อให้น้ ามีเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของต้นข้าวจนกว่าจะ
ออกรวง และช่วงที่ 3 ต้นข้าวออกรวง เมื่อต้นข้าวเริ่ มออกรวง และมีเนื้อข้าวเต็มเมล็ดหรื อประมาณ
เดือนตุลาคม จะเริ่ ม ระบายน้ าออกจากแปลงนา เพราะข้าวจะสุ กแก่ พอดีกบั ที่น้ าแห้ง เวลาเกี่ยวจะ
ได้ไม่เป็ นโคลน สามารถเดินเกี่ยวและวางฟ่ อนข้าวได้สะดวก ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้คือภูมิปัญญาพื้นบ้านที่
เกษตรกรยังมีการนามาใช้ในการทานาในปัจจุบนั อยู่ 2) การใช้ความรู้สมัยใหม่ เกษตรกรได้มีการ
นาความรู ้สมัยใหม่เข้ามาช่วยในกระบวนการทานาและการบริ หารจัดการกลุ่ม ความรู้สมัยใหม่
หลายอย่างถูกนามาใช้แทนที่ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลา หรื อขั้นตอนการทาให้มีความ
สะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ได้แก่ การใช้ตาข่ายไนล่อนแทนการทาลาน หรื อการใช้รถไถนาเดินตามขน
ข้าวขึ้นลานแทนการหาบ ส่ วนการนาความรู้สมัยใหม่มาใช้ในการบริ หารจัดการกลุ่ม ได้แก่ การทา
บัญชีกลุ่ม การนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เพื่ อเป็ นแนวทางการทางานกลุ่มที่ตอ้ งอาศัยความ
ร่ วมมือร่ วมใจกัน การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน อันจะนาพากลุ่มไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้า เกิดความ
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เข้มแข็ง เกิดความโปร่ งใส และความยัง่ ยืน 3) การประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญา พื้นบ้านผสมผสาน กับ
ความรู ้สมัยใหม่ ถึงแม้เกษตรกรจะนาเทคโนโลยี สมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาช่วยในการทานา แต่
บางอย่างก็ตอ้ งอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านเข้ามาผสมผสาน เป็ นการเกื้อหนุนกันและกันอย่างลงตัว เช่น
การทาลานโดยใช้ตาข่ายไนลอน แต่ยงั คงใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านร่ วมด้วย นัน่ คือการเลือกแปลงนา
สาหรับทาลานคือ เลือกแปลงนาที่เป็ นที่ราบแห้ง เพื่อไม่ให้ขา้ วมีความชื้นและขึ้นรา เป็ นต้น
นอกจากนี้ ถึงแม้วา่ วันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปจากการนวดข้าวด้วยมือมาเป็ นใช้เครื่ องนวดข้าว แต่
เกษตรกรก็ยงั คงอนุรักษ์พิธีกรรมที่เป็ นการแสดงความเคารพและความศรัทธาต่อสิ่ งเหนือธรรมชาติ
ดังนั้น ก่อนการนวดข้าวด้วยเครื่ องจักร เกษตรกรก็ยงั คงทาพิธีปลงข้าว
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ จากการศึกษาพบว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ ของเกษตรกรมี 4
รู ปแบบ คือ 1) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับครอบครัว เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่าง
สมาชิกภายในครอบครัว เช่น พ่อแม่สอนลูกให้ดานาและเกี่ยวข้าว วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น
การสอน การสาธิ ต การเล่าเรื่ อง 2) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม โดยส่ วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรมีการประชุมกลุ่มการประชุมกลุ่มอย่างน้อย
ปี ละ 2 ครั้ง ตัวอย่ างเช่น กลุ่มผูผ้ ลิ ตเมล็ดพันธุ์ขา้ วขัวขอนแคน ใช้ข บวนการโรงเรี ยนชาวนา เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกั บประสบการณ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุ์ที่เหมาะสม บนพื้นที่การเรี ยนรู้ 8 ไร่ ดาเนินการ 8 ครั้ง ต่อฤดู ทานา ตามขั้นตอนและการ
เจริ ญเติบโตของข้าวในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว โดยสมาชิกลงเรี ยนรู้ปฏิบตั ิ การเพื่อเรี ยนรู้ร่วมกัน
เช่น การตรวจศัตรู ขา้ ว การตรวจข้าวปน และการตรวจโรคข้าว เป็ นต้น จากนั้นนาผลการเรี ยนรู้สู่
การแลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยการจัดเวทีเสวนาเพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู้ แล้วนาไปสู่ การปฏิบตั ิในแปลง
ของสมาชิกต่อไป วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การประชุม การสอน การสาธิต การ บอกเล่า การ
พบปะพูดคุย 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับชุมชน เ ป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ของประชาชนใน
ชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิกลุ่มและไม่ได้เป็ นสมาชิกกลุ่ม เพื่อเป็ นก ารถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ของ
กลุ่มสู่ ชาวบ้านในชุมชน วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การสอ บถาม การบอกเล่า การพบปะพูดคุย
ดังตัวอย่างที่ ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนหนึ่งของ กลุ่มเกษตรกรทานา ศรี โคตร กล่าวว่า “พ่อค้าในหมู่บา้ น
ที่ไปขายเสื้ อผ้ายังต่างหมู่บา้ น พอกลับมาแล้วเขามาเล่าเรื่ องการทานาหว่านแบบตัดต้นข้าวให้ฟัง ”
4) การแลกเปลี่ยนความรู้ระ ดับเครื อข่าย คือการแลกเปลี่ยนความรู้กบั กลุ่มเกษตรกรอื่นที่อยูใ่ น
ชุมชนอื่น วิธีการแลกเปลี่ยนความรู ้ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน ดังตัวอย่างที่กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วบ้านขัวจอนแคน ได้นาสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานยังกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
บ้านตาลเลียน อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่ งกรณี ศึกษากลุ่มเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็ จ
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สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา
ผลจากการ สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา
จานวน 2 กลุ่ม และกรณี ศึกษาแนวปฏิบตั ิที่ดีจานวน 1 กลุ่ม สามารถสรุ ปสภาพการจัดการความรู้ได้
ดังต่อไปนี้
1. การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพารา สามารถแบ่ง
ออกตามลักษณะแหล่งความรู ้ คือ 1) แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม ครู ยาง สมาชิกกลุ่ม
โปสเตอร์ ตลาดจาหน่ายยางประจากลุ่ม สวนยางพารา วิธีการเรี ยนรู้ คือ การประชุม การสอน การ
สาธิต การสอบถาม การพบปะพูดคุย การศึกษาจากสวนยางเกษตรกรรายอื่น เป็ นต้น ดัง ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์รายหนึ่งของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางทรัพย์สมบูรณ์ กล่าวว่า “ตนไปสอบ ถามเพื่อน
เกษตรกรคนที่ใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดียว เขาบอกว่าต้นยางเขางามมาก แต่ไม่มีน้ ายาง นอกจากนี้ ตนยัง
ไปถามคนที่ใช้ปุ๋ยขี้ไก่เปี ยก เขาบอกว่ามันจะทาให้รากต้นยางร้อน ขึ้นราและเน่า การใช้ปุ๋ยขี้ไก่ตอ้ ง
เป็ นปุ๋ ยขี้ไก่แห้งถึงจะดี ” 2) แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม แหล่งความรู้ภายนอกของกลุ่มเกษตรกรทา
สวนยาง ส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยงานราชการประจาท้องถิ่น หรื อจังหวัดใกล้เคียง
เช่น สานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง นอกจากนี้เกษตรกรยังได้แสวงหาความรู้จากแหล่ งอื่นๆ ได้แก่
ตลาดกลางจาหน่ายยางพารา สวนยางพาราของเกษตรกรในท้องถิ่นอื่น สื่ อเทคโนโลยี วิธี การเรี ยนรู้
เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน ดังตัวอย่าง แหล่งความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางนาแต้
ได้แก่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอเมืองอานาจเจริ ญ ตลาดกลางจาหน่าย
ยางพาราจังหวัด อุบลราชธานี ตลาดกลางจาหน่ายยางพารา จังหวัด ยโสธร เป็ นต้น โดยความรู้ส่วน
ใหญ่ได้รับจากการฝึ กอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ พันธุ์ยาง การปลูก
การดูแลรักษา การกรี ด และการบริ หารจัดการกลุ่ม เป็ นต้น
2. การจัดเก็บความรู ้ การจัดเก็บความรู้ ของเกษตรกร แบ่งเป็ น 1) การจดจา เป็ นการ
จัดเก็บ ความรู้ในตัวบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากเป็ นวิธีที่ง่าย และหากต้องการใช้เมื่อไหร่ ก็สามารถนา
ออกมาใช้ได้ทนั ที และความรู้ ส่ วนใหญ่ จะเป็ นความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การ
คัดเลือกพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การกรี ด การจาหน่าย เป็ นต้น 2) การจดบันทึก คือการจัดเก็บ
ข้อมูลในสมุดบันทึก ส่ วนใหญ่จะเป็ นการจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกลุ่ม เช่น
การจดบันทึกข้อมูล สมาชิกในสมุดบันทึก การจดบันทึกผลการประชุมกลุ่ม และนอกจากนี้กลุ่ม
เกษตรกรทาสวนยางพารา บางกลุ่มได้ มีการนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการบันทึกข้อมูล โดยใช้ จัดทา
ตารางวันเปิ ดตลาดจาหน่ายยางพารา เช่น กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางนาแต้ เป็ นต้น
3. การสร้างความรู้ เกษตรกรสร้างความรู้จากการสังเกต การทดลอง ปฏิบตั ิ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้หรื อต่อยอดความรู้ ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต

213
การแก้ไขปั ญหาต่างๆ รวมถึงการลด ต้นทุนการผลิตด้ว ย เช่น กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้
จังหวัดอานาจเจริ ญ สร้างความรู้เรื่ อง การปลูกยางพาราบนคูนา โดยเลือกคูนาที่มีขนาดใหญ่ อยูท่ ี่
ดอนที่น้ าขังไม่นาน กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา โนนตาล จังหวัดนครพนม การพัฒนาวิธีการ
ผลิตยางพาราแผ่นดิบ โดยใช้กรดธรรมชาติครึ่ งขวดผสมน้ าครึ่ งกะละมัง นายางพาราแผ่นแช่ไว้ 1
คืน จากนั้นนาออกตากแดด พอแห้งจึงนาเข้าโรงอบ จะทาให้ยางพาราแผ่นสี สวยสดใสสม่าเสมอ
กันทั้งแผ่น ทาให้ขายได้ราคาดี ส่ วนกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา ทรัพย์สมบูรณ์ สร้างความรู้ การ
กรี ดยาง 3 หน้า ซึ่งสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางแนะนาให้กรี ด 2 หน้า แต่เกษตรกร
เห็นว่าการจะกลับมากรี ดซ้ าที่รอยกรี ดเดิมนั้นทาให้การกรี ดยากขึ้น เพราะเปลือกยาง จะแข็งและไม่
เรี ยบสม่าเสมอกัน เป็ นต้น
4. การประเมินความรู้ ความรู้ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมิน ดังนี้ 1)
การประเมินก่อนใช้ความรู ้ โดยก่อนการใช้ความรู้น้ นั เกษตรกรจะวิเคราะห์หรื อประเมินว่าความรู้
นั้นเหมาะสมกับสภาพของสวนยางพาราตนเองหรื อไม่ เช่น เกษตรกรบางรายเมื่อมีพอ่ ค้ามาเสนอ
ขายปุ๋ ยซึ่ งไม่ใช่สูตรที่ตนเองเคยใช้ ก็จะไม่ซ้ือใช้เพราะกลัวว่าจะทาให้เกิดความเสี ยหายไ ด้ หรื อไม่
คุม้ กับการลงทุน นอกจากนี้เกษตรกรรายใหม่จะประเมินความรู้โดยใช้วธิ ีการสอบถามจากหัวหน้า
กลุ่มหรื อสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาใช้สาหรับการตัดสิ นใจ เช่น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์รายหนึ่งของ
กลุ่มเกษตรกรทรัพย์สมบูรณ์ กล่าวว่า “ก่อนจะตัดสิ นใจว่าจะทายางแผ่นหรื อยาง ก้อน ตนได้ไป
สอบถามเพื่อนเกษตรกรคนอื่นๆ เขาบอกว่า สมมุติวา่ ยางแผ่น กิโลกรัมละ 100 บาท ยาง 1 แผ่น ใช้
น้ ายาง 3 กิโลกรัม และยางก้อน คิดอย่างต่าๆ กิโลกรัมละ 30 บาท ยางก้อน 1 ก้อนใช้น้ ายาง 3
กิโลกรัม เท่ากัน เมื่อนาไปขายจะได้เงินไม่แตกต่างกันมาก แต่ยางแผ่นต้องลง ทุนซื้อเครื่ องจักร ทา
โรงอบ ซึ่ งใช้เงินลงทุนมาก แต่ยางก้อนไม่ตอ้ งซื้อเครื่ องจักร อย่างพวกเครื่ องรี ดแผ่นยาง หรื อสร้าง
โรงอบ ตนจึงเลือกทายางก้อนขาย เพราะสะดวก ไม่ตอ้ งลงทุนมาก ” 2) การประเมินหลังใช้ความรู้
การขุดหลุม ปลูกด้วยเครื่ องเจาะ ขนาด 50x60 เซนติเมตร (กว้างxลึก) แทนการขุดหลุมด้วยมือตาม
คาแนะนาของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง คือ (50x50x50) (กว้างxยาวxลึก) การขุด
หลุมปลูกด้วยเครื่ องเจาะ ขนาด 50x60 เซนติเมตร พบว่าทาให้ตน้ ยางเจริ ญเติบโตได้ดี ซึ่ งเกษตรกร
กล่าวว่าอาจเป็ นเพราะดินที่ติดอยูต่ ามเกลียวเจาะจะหล่นลง ก้นหลุมซึ่ งมีความหนาประมาณ 10
เซนติเมตร ทาให้ได้ความลึกเท่ากับคาแนะนาของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางที่
ระดับ 50 เซนติเมตร แต่ดินที่กองในก้นหลุมจะเป็ นเสมือนการพรวนดินทาให้ดินร่ วน ซึ่ งช่วยให้ตน้
ยางเจริ ญเติบโตได้ดี
5. การใช้ความรู ้ การใช้ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรมี 4 ลักษณะ คือ 1) การใช้ความรู้
ตามคาแนะนาของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง คือการใช้ความรู้ ที่สานักงานกองทุน
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สงเคราะห์การทาสวนยางประจาท้องถิ่นนั้นๆ แนะนา ซึ่งเมื่อเกษตรกร ได้มาอย่างไรก็ใช้ไปอย่าง
นั้น ส่ วนใหญ่จะเ ป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกยางรายใหม่ เกษตรกรก็จะ นาความรู้ นั้น มาใช้ในการปลูก
ยางพาราในขั้นตอนต่างๆ โดยไม่มีการประยุกต์ใช้แต่อย่างใด 2) การใช้ความรู้ จากประสบการณ์
เป็ นการใช้ความรู ้ที่ผา่ นการปรับแต่งหรื อพัฒนาต่อยอดขึ้นจากประสบการณ์ และความรู้เดิม ซึ่ง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเกษตร กรรายเก่าที่มีประสบการณ์การทาสวนยาง เช่น การปลูกยางบนคูนาของ
กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้ จังหวัดอานาจเจริ ญ การกรี ดยาง 3 หน้า ของเกษตรกรบางราย
ของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราทรัพย์สมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งสานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางแนะนาให้กรี ด 2 หน้า แต่เกษตรกรเห็นว่าการจะกลับมากรี ดซ้ าที่รอยกรี ดเดิมนั้นทา
ให้การกรี ดทาได้ยากขึ้น เพราะเปลือกยางจะแข็ง ไม่เรี ยบ และไม่สม่าเสมอกัน เป็ นต้น 3) การใช้
ความรู ้ตามคาแนะนาของคนภาคใต้ บางพื้นที่ที่มีคนจากภาคใต้ซ่ ึ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการทา
สวนยางและมาสร้างรกรากโดยการแต่งงานกับคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วนาความรู้เรื่ องการ
ปลูกยางมาถ่ายทอดให้ ผูอ้ ื่น 4) การใช้ความรู้โดยการเลียนแบบ คือเกษตรกรใช้ความรู้ที่ผอู้ ื่นสร้าง
ไว้หรื อพัฒนาขึ้นไปใช้ในการทาสวนยางของตนเอง โดยที่ตนเองไม่ได้เป็ นผูส้ ร้าง แต่ได้นาความรู้
นั้นๆมาใช้ในลักษณะเลียนแบบผูอ้ ื่นทุกอย่าง
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รู ปแบบ คือ 1) การ
แลกเปลี่ยนความรู้ระดับครอบครัว เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกภายใน
ครอบครัว เช่น สามีสอนภรรยา พ่อตาสอนลูกเขย กรี ดยาง พ่อแม่สอนลูกทาปูนแดงเพื่อรักษาหน้า
ยาง วิธีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ได้แก่ การสอน การสาธิต ดังผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนหนึ่งของกลุ่ม
เกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้ กล่าวว่า “ตนเรี ยนรู้การกรี ดยางจากน้องเขย ซึ่งเป็ นคนภาคใต้ แล้ว
นาเรื่ องการกรี ดยางมาสอนให้ภรรยาต่อ ” 2) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การประชุม การสอบถาม การ
สอน การสาธิต การพบปะพูดคุย 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ระ ดับชุมชน เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้
ของประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิกลุ่มและไ ม่ได้เป็ นสมาชิกกลุ่ม วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้
เช่น การสอบถาม การพบปะพูดคุย 4) การแลกเปลี่ยนความรู้ระ ดับเครื อข่าย คือการแลกเปลี่ยน
ความรู ้กบั กลุ่มเกษตรกรอื่นที่อยูใ่ นชุมชนอื่น วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษา
ดูงาน ดังเช่น กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราทรัพย์สมบูรณ์ ได้ไปศึกษาดูงานการทาสวนยางพารา ที่
จังหวัดนครศรี ธรรมราช หรื อกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางนาแต้ ได้ไปศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ้กบั ตลาดกลางจาหน่ายยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี และตลาดกลางจาหน่ายยางพาราจังหวัด
ยโสธร เป็ นต้น
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ แนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ ของกลุ่มเกษตรกร
แนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทานา
การ พัฒน าแนวทาง ส่ งเสริ ม การจัดการความรู้ของ กลุ่ม เกษตรกร ทานา ในภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร 1 คน นักวิชาการ
สายผูส้ อนการเกษตร 3 คน นักวิชาการด้านการจัดการความรู้ 1 คน และเกษตรกรทานา 2 คน
สามารถสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. การแสวงหาความรู้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 1 กล่าวว่า
“เกษตรกรควรกาหนดความต้องการความรู้ของกลุ่มว่าต้องการความรู้เรื่ องใดบ้าง รวมถึงวิธีการ
เรี ยนรู ้ เช่น จะเรี ยนรู ้โดยการ ฝึ กอบรม การ ศึกษาดูงาน เป็ นต้น ส่ วนแหล่งเรี ยนรู้ เช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน” ส่ วนผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2 กล่าวว่า “การกาหนดความรู้ที่ตอ้ งการ อาจยึดหลักต ามวงจร
ของการทานา เช่น ช่วงเริ่ มต้นการเพาะปลูก ช่วงที่ตน้ ข้าวเจริ ญเติบโตแล้ว ก็อาจดูวา่ ข้าวเกิดโรค
หรื อไม่ การใช้ปุ๋ยสู ตรที่เหมาะสม เป็ นต้น หรื อช่วงการเก็บเกี่ยว ต้องการความรู้อะไร การเรี ยนรู้
ของเกษตรกร อาจเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เช่น การทานาหว่าน อาจทดลองหว่านทั่ วแปลงกับโรยเป็ นแถว
เปรี ยบเทียบกันดู นอกจากนี้อาจเรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยที่อยูใ่ นชุมชน
สานักงานการเกษตร ศูนย์ขา้ วชุมชน ” นอกจากนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 3 ยังกล่าวว่า “เกษตรกรควร
แสวงหาองค์ความรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านและความเชื่อต่างๆ ด้วย เช่น การศึกษาความอุดม
สมบูรณ์ของดินที่เหมาะสมกับการทานา จะดูจากอะไร หรื อความเชื่อเกี่ยวกับวัน 7 ค่า 8 ค่า 14 ค่า
และ 15 ค่า เพราะฝนมักตกประจาในวันพระ ซึ่ งถ้าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์คือโลกทามุมกับ
ดวงจันทร์ ทาให้เกิดแรงเหวีย่ งอากาศ ทาให้เกิดลมพัดเอาฝนมาต กยังพื้นโลก ” จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์ดงั กล่าวว่า สามารถสรุ ป แนวทางส่ งเสริ ม การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรทานา ได้
ดังต่อไปนี้
1.1 กาหนดความต้องการความรู้ กลุ่มเกษตรกร ควรกาหนดความรู้ที่กลุ่มต้องการ
ร่ วมกัน เช่น การประชุมกลุ่มและการใช้วงจรการทานาเป็ นแนวทางการกาหนดความรู้ที่ตอ้ งการ
1.2 กาหนดวิธีการเรี ยนรู้ เกษตรกร ควรกาหนดวิธีการ เรี ยนรู้ เช่น การเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน เป็ นต้น
1.3 ส่ งเสริ มให้มีแหล่งเรี ยนรู้ ดังนี้คือ
1.3.1 แหล่งความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ส่ งเสริ มให้มีปราชญ์ชาวบ้านประจา
ชุมชน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น การพยากรณ์ ภูมิอากาศ และการศึกษาความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน เป็ นต้น
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1.3.2 แหล่งความรู้สมัยใหม่ ส่ งเสริ มให้มีแหล่งความรู้สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
การทานา เช่น ศูนย์ขา้ วชุมชน และจัดให้มีสื่อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ หนังสื อ แผ่นพับ โปสเตอร์
นอกจากนี้ยงั รวมถึงสื่ อบุคคล ได้แก่ พ่อแม่ หัวหน้ากลุ่ม หมอดิน ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่
สานักงานเกษตรกรประจาท้องถิ่น จะต้องทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาแก่เกษตรกรด้วย
2. การจัดเก็บความรู ้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 1 กล่าวว่า “การ
จัดเก็บความรู ้ของเกษตรกร ควรกาหนด ดังนี้ 1) เครื่ องมือจัดเก็บความรู้ เกษตรกรควรกาหนด ว่าจะ
ใช้ อะไรเป็ น เครื่ องมือจัดเก็บ ความรู้ เช่น การบันทึกเป็ นเอกสาร หรื อการบันทึกในแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD-ROM) 2) ระบบการจัดเก็บ โดยเกษตรกรอาจแยกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เอกสารที่
เป็ นความรู ้ที่เกี่ยวกับการทานา และเอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของกลุ่ม เช่น สมุดทะเบียน
กลุ่ม 3) สถานที่จดั เก็บ ควรกาหนดว่ าเอกสารต่างๆ จะจัดเก็บไว้ที่ใด เช่น บ้านหัวหน้ากลุ่ม ศูนย์
เรี ยนรู้ชุมชน และ 4) ผูร้ ับผิดชอบ เกษตรกรควรกาหนดว่าใครคือผูร้ ับผิดชอบ เช่น หัวหน้ากลุ่ม
หรื ออาจร่ วมกันรับผิดชอบด้วยกันในการจัดเก็บ ส่ วนผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2 กล่าวว่า “ชาวนาหรื อ
ชาวบ้านส่ วนใหญ่จะไม่ช อบจดบันทึก ซึ่ งก็ไม่รู้วา่ เป็ นเพราะอะไร ตนอยากให้เกษตรกรจดบันทึก
เพราะการจดบันทึกจะสามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนหรื อการตัดสิ นใจได้ เช่น วันที่
เท่านี้ เดือนนี้ ซื้ อยาปราบเพลี้ยกระโดด พอถึงปี ถัดไป เกษตรกรก็จะสามารถคาดการณ์ได้วา่
ช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นช่วงที่ เพลี้ยกระโดดระบาด จะได้หาทางป้ องกันได้ แต่เมื่อเกษตรกรไม่ชอบ
การจดบันทึก ดังนั้น สิ่ งที่สามารถทาได้คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดเวทีให้เกษตรกรได้เป็ นผู้
เล่าความรู ้หรื อประสบการณ์ของตนเอง แล้วหน่วยงาน ดังกล่าวก็ทาหน้าที่ เป็ นผูจ้ ดบันทึก แล้ว
จัดทาออกมาเป็ นสื่ อต่างๆ เช่น เอกสาร วีดิโอ จากนั้นก็มอบสื่ อเหล่านี้คืนให้เกษตรกร ” นอกจากนี้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 3 ยังได้กล่าวว่า “เกษตรกรไม่ชอบจดบันทึก แต่ชอบจดจาไว้ในตัวเอง ดังนั้นเรา
ควรส่ งเสริ มให้สอดคล้องกับสิ่ งที่เป็ นอยูข่ องเกษตรกร เช่น ส่ งเสริ มให้เกษตรกรได้ถ่ายท อดความรู้
ของตนเองให้ผอู้ ื่น ” จากข้อมูลการสัมภาษณ์ดงั กล่าว สามารถสรุ ปแนวทาง ส่ งเสริ ม การจัดเก็บ
ความรู้ของเกษตรกรทานา ได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 การจัดเก็บ ความรู้ที่ฝังอยูใ่ นคน ควรดาเนินการคือ การถอดบทเรี ยน เนื่องจาก
เกษตรกรยังมีขอ้ ด้อยเรื่ องการจดบันทึก ดังนั้นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรจัดเวทีให้เกษตรกร
ได้เล่าถึงความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ ของตนเอง แล้วหน่วยงานดังกล่าวทาหน้าที่จดบันทึก
ต่อจากนั้นอาจจัดทาเป็ นหนังสื อ หรื อเอกสารรู ปแบบอื่น แล้วมอบเอกสารนั้นให้ก ลุ่มเกษตรกร ซึ่ง
เป็ นการป้ องกันการสู ญหายของความรู้

217
2.2 การจัดเก็บความรู้ที่ชดั แจ้ง ควรดาเนินการดังนี้
2.2.1 เครื่ องมือการจัดเก็บ เกษตรกรควรจัดทาเครื่ องมือสาหรับจัดเก็บความรู้
เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ ได้แก่ หนังสื อ คู่มือ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ซีดีรอม
2.2.2 สถานที่จดั เก็บ จัดให้มีสถานที่จดั เก็บเอกสารต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับการทานา เช่น โรคข้าวและการป้ องกันรักษา ปุ๋ ย สารเคมี สารอินทรี ย ์ โดยอาจจัดเก็บไว้ที่ ที่ทา
การกลุ่ม หรื อศูนย์เรี ยนรู้ของชุมชน
2.2.3 จัดทาระบบการจัดเก็บ เกษตรกรควรจัดทาระบบการจัดเก็บเอกสารต่างๆ
เป็ นหมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกลุ่ม อาจจัดเก็บไว้ที่ผนู้ ากลุ่ม
และ
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับความรู ้การทานา อาจจัดเก็บไว้ในชั้นเอกสารเพื่อให้สมาชิกกลุ่ม สามารถเข้า
ไปค้นคว้าหาความรู้ได้โดยสะดวก
2.2.4 ผูร้ ับผิดชอบในการจัดเก็บ เกษตรกรควรกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บเอกสาร เช่น หัวหน้ากลุ่ม การหมุนเวียนหน้าที่ หรื อสมาชิกทุกคนรับผิดชอบร่ วมกัน
3. การสร้างความรู้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2 กล่าวว่า “ตนได้
พยายามให้กลุ่มเกษตรกร ได้ร้ื อฟื้ นการลงแขกดานาและการลงแขกเกี่ยวข้าว โดยให้ผไู้ ปลงแขก
ดานาหรื อเกี่ยวข้าวห่อข้าวไปกินด้วย ส่ วนเจ้าของนาให้ทากับข้าวเสริ มบ้าง เพราะปัญหาของการทา
นาคือต้นทุนสู ง การลงแขกจะช่ วยลดต้นทุนได้มาก ” นอกจากนี้ผใู้ ห้สัมภาษณ์คนดังกล่าวยังได้
กล่าวเสริ มว่า “เกษตรกรควรทดลองการทานาแบบต่างๆ เพื่อศึกษาว่าแบบไหนได้ผลผลิตดีที่สุด
เช่น การหยอด 1 หลุม 1 ต้น วิธีน้ ีก็จะช่วยลดต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์ลงได้ นอกจากนี้ก็มี การหว่าน
ห่าง การหว่านถี่ การโรยเป็ นแถว การโยนต้นกล้า หรื อแม้กระทัง่ การหาวิธีวา่ ทาอย่างไรจะให้ตน้
กล้าสามารถถอนได้ง่าย ซึ่ งเหล่านี้เกษตรกรสามารถทดลองได้ดว้ ยตนเอง และอีกอย่างหนึ่งคืออยาก
ให้เกษตรกรเปลี่ยนค่านิยมที่พ่ งึ พิงเครื่ องจักรมาพึ่งพิงตนเอง พึ่งพิงแรงงานในครอบครัว เพราะเคย
สังเกตเห็นบางคนทานาไม่กี่ไร่ เมื่อถึงเวลาเกี่ยวข้าว จะรอแต่รถเกี่ยวข้าวจนต้นข้าวแห้งกรอบและ
ล้ม” นอกจากนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 3 ยังได้กล่าวว่า “เกษตรกรควรเรี ยนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆ
เช่น การดูดินที่อุดมสมบูรณ์ ดูจากอะไร การพยากรณ์สภาพดินฟ้ าอากาศ สังเกตจากอะไร
ตัวอย่างเช่น การสังเกตจาก มูลไส้เดือน ถ้ามูลไส้เดือน ยิง่ สู ง ยิง่ ดี สามารถบอก ได้วา่ ดินบริ เวณนั้น
อุดมสมบูรณ์ น้ าใต้ดินมีมาก เพราะฝนตกดี การพยากรณ์จากประเพณี บุญบั้งไฟที่ชาวบ้านจัดขึ้นทุก
ปี ถ้าบั้งไฟจุดแล้วส่ วนใหญ่ข้ ึน อาจพยากรณ์ได้วา่ ปี นี้ฝนจะดี หรื อถ้าจุดแล้วส่ วนมากบั้งไฟแตก
อาจพยากรณ์ได้วา่ ปี นี้ฝนจะแล้ง การพยากรณ์จากเลือดปลาช่อนในหน้าหนาว ถ้าปลาช่อนมีเลือด
มาก แสดงว่าฤดูฝนที่กาลังจะมาถึงนั้ น ฝนจะตกดี การพยากรณ์จากปลวกที่ข้ ึนกินเปลือกต้นไม้ ยิง่
ปลวกขึ้นกินเปลือกต้นไม้ยงิ่ สู งยิง่ ดี แสดงว่าปี นั้นฝนจะดี นอกจากนี้ ยังมีเรื่ องเกี่ยวกับ เดือนแปด
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สองหน ซึ่ งเชื่อว่า ถ้าปี ใด มีเดือนแปดสองหน ฝนจะแล้ง ซึ่ งจะสามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถ
เตรี ยมตัวได้ถา้ เกิดภาวะ ฝนแล้ง ” ส่ วน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 4 กล่าวว่า “การสร้างความรู้ของ
เกษตรกรสามารถทาได้โดยการทดลองด้วยตนเอง การ ทดลองด้วยกันเป็ นกลุ่ม และการ ทดลองทา
เป็ นเครื อข่าย ซึ่ งจะเป็ นการนาความรู้หรื อจุดเด่นของแต่ละกลุ่มมาแชร์กนั เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ ”
จากผลการสัมภาษณ์ดงั กล่าว สามารถสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการสร้างความรู้ ของเกษตรกรทานา ได้
ดังต่อไปนี้
3.1 การรื้ อฟื้ นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีประโยชน์ต่อการทานา
เกษตรกรควรรื้ อฟื้ นนากลับมาใช้ใหม่ ส่ วนภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ยงั คงใช้อยูก่ ็ให้ใช้ต่อไปหรื อ
ถ่ายทอดให้คนรุ่ นหลัง ทั้งนี้เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดังกล่าวไปในตัวด้วย
ตัวอย่างเช่น ภูมิปัญญาการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยสามารถศึกษาได้จากมูลไส้เดือน ถ้า
มูลไส้เดือนยิง่ สู งยิง่ ดี เพราะห มายถึงดินบริ เวณนั้นอุดมสมบูรณ์ น้ าใต้ดินมีมาก การพยากรณ์
ภูมิอากาศ เช่น พยากรณ์จากประเพณี บุญบั้งไฟ การพยากรณ์จากเลือดปลาช่อนหน้าหนาว การ
พยากรณ์จากการขึ้นกินเปลือกต้นไม้ของปลวก นอกจากนี้ภูมิปัญญา การลงแขกดานาและ การลง
แขกเกี่ยวข้าว เป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สามารถนากลับมาใช้ ทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชุน
และช่วยลดต้นทุนการทานาได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะค่าจ้างเกี่ยวข้าวซึ่ งปัจจุบนั ค่อนข้างแพง โดย
ให้สมาชิกหมุนเวียนไปเกี่ยวข้าวให้สมาชิกคนอื่นๆ 1 วัน และสมาชิกกลุ่มห่อข้าวไปกินด้วยกัน
ส่ วนเจ้าภาพซึ่ งเป็ นเจ้าของนาก็ทาอาหารเพิ่มเติมบ้างตามความเหมาะสม
3.2 การสร้างความรู้ดว้ ยตัวเอง เกษตรกรควรสร้างความรู้ดว้ ยเองภายในแปลงนา
ของตนเอง เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ที่เหมาะสมกับพื้นที่นาตนเองและความรู้ความสามารถของตนเอง
โดยการทดลองปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการต่างๆ เช่น การหาวิธีการหว่านกล้าเพื่อให้ตน้ กล้าถอนได้ง่าย การ
เปรี ยบเทียบวิธีการทานาแบบต่างๆ เช่น การหว่าน การโรยเป็ นแถว เป็ นต้น
3.3 การสร้างความรู้แบบเป็ นกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรควรร่ วมมือกันสร้างความรู้ดว้ ยกัน
เป็ นกลุ่ม เพื่อให้ได้ความรู้ที่เหมาะสมกับชุมชน นอกจากนี้ยงั เป็ นการช่วยกันแก้ไขปัญหา และสร้าง
ความสามัคคีในกลุ่มด้วย
3.4 การสร้างความรู้แบบเป็ นเครื อข่าย เกษตรกรควรร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่อยู่
ใกล้เคียง เพื่อสร้างความรู ้ดว้ ยกัน ซึ่ งเป็ นการนาความรู้หรื อจุดแข็งของแต่ละภาคส่ วนมาร่ วมกัน
4. การประเมินความรู้ จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ คนที่ 3 และคนที่ 4 ได้
กล่าวในทานองเดียวกันว่า “เกษตรกรควรมีการประเมินความรู้ต่างๆ ที่ตนนาไปใช้ ด้วยการ
ประเมินทั้งก่อนใช้ความรู ้ ระหว่างใช้ความรู้ และหลังใช้ความรู้ โดยการประเมินก่อนใช้ความรู้น้ นั
เพื่อประเมินว่าความรู ้น้ นั มีความเหม าะสมเพียงใดที่จะนาไปใช้ มีความเสี่ ยงมากน้อยแค่ไหน ส่ วน
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การประเมินระหว่างใช้ความรู ้ เพื่อให้ ผลการใช้ความรู้ดาเนินไปในทางที่ดีและ ทราบความคืบหน้า
ของผลการใช้ค วามรู ้เป็ นระยะๆ และการประเมินหลังใช้ความรู้ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปว่ากระบวนการ
ใช้ความรู ้ท้ งั หมดนั้นปรากฏผลเป็ นอย่างไรบ้าง ควรจะใช้ต่อในครั้งต่อไปหรื อไม่ ” จากผลการ
สัมภาษณ์ดงั กล่าว สามารถสรุ ปแนวทางการส่ งเสริ มการประเมินความรู้ ได้ดงั นี้
4.1 เกษตรกรควรประเมินก่อนการใช้ความรู้ เพื่อเป็ นการประเมินความเสี่ ยง ความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นา และศักยภาพของตนเอง
4.2 เกษตรกรควรประเมินระหว่างการใช้ความรู้ เพื่อให้ทราบผลที่เกิดขึ้นระหว่าง
การใช้ความรู ้น้ นั
4.3 เกษตรกรควรประเมินหลังการใช้ความรู้ เพื่อให้ทราบผลการใช้ความรู้ที่ผา่ น
มาทั้งหมด ซึ่งอาจโดยการ เปรี ยบเทียบผลผลิต ระยะเวลาดาเนินการ ต้นทุน และการ เปรี ยบเทียบ
ระหว่างความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม
5. การใช้ความรู้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2 กล่าวว่า “เกษตรกร
ควรนาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ท้ งั การลงแขกดานา การลงแขกเกี่ยวข้าว รวมถึงการคัดเลือกเมล็ด
พันธุ์ ซึ่ งแต่เดิมพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย จะพาทาโดยเกี่ยวมาข้าวแล้วมานัง่ เลือกข้าวปนออก ควรเลือก
และจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งซื้อ และสมัยก่อนก็ไม่เคยเห็นว่าพ่อแม่จะเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์
เหมือนในปั จจุบนั ซึ่ งต้องเปลี่ยนอย่างน้อยทุก 3 ปี เพราะข้าวจะแข็ง ” นอกจากนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คน
ที่ 4 ยังกล่าวว่า “เพื่อให้ การทานาได้ผลผลิตที่ดี เกษตรกรควรใช้ความรู้จากหลากหลายประเภททั้ง
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาอันไหนดีก็ควรใช้ต่อ ส่ วนความรู้สมัยใหม่ อาจเป็ น งานวิจยั ต่างๆ ส่ วน
ใหญ่ก็จะผ่านการวิจยั มาแล้วซึ่ งเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยงั ต้องมี การประยุกต์ ใช้ระหว่างภูมิปัญญา
พื้นบ้านร่ วมกับความรู ้สมัยใหม่ ก็เป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะต้องประยุกต์ใช้ให้เหามะกับพื้นที่ของตนเอง
และปัจจุบนั เกษตรกรมีการผลิตเพื่อการค้าด้วย” จากผลการสัมภาษณ์ดงั กล่าว สามารถสรุ ปแนวทาง
ส่ งเสริ มการใช้ความรู ้ของเกษตรกรทานา ได้ดงั ต่อไปนี้
5.1 ควรใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ยงั คงมีประโยชน์ควรได้รับการ
นามาใช้ ทั้งนี้เพื่อการลดต้นทุนการผลิต การวางแผน การเตรี ยมตัวเพื่อป้ องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
เช่น ภาวะฝนแล้ง นอกจากนี้ยงั เป็ นการอนุรักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมด้วย
5.2 ควรใช้ความรู้สมัยใหม่ เกษตรกรควรใช้ความรู้สมัยใหม่ เพราะความรู้
สมัยใหม่บางอย่างได้ผา่ นการศึกษาวิจยั โดยนักวิจยั ซึ่งสามารถเชื่อถือได้
5.3 ควรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ เพื่อให้ได้ชุด
ความรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพของเกษตรกร
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6. การแลกเปลี่ยนความรู้ จากการสัมภาษณ์พบว่า “ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 5 กล่าวว่า “การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้หรื อการแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรควรทาอย่างสม่าเสมอ ทั้งการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ภายในครอบครัว ภายในกลุ่ม ภายในชุมชน และเครื อข่ายเกษตรกรอื่นๆ อาจโดยการประชุม
และการศึกษาดูงาน เช่น มีการประชุมกลุ่มทุกเดือน การฝึ กอบรมตามที่หน่วยงา นต่างๆ จัดขึ้น หรื อ
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น ศูนย์วจิ ยั ข้าว หรื อเหตุการณ์สาคัญๆ ในแต่ละปี เช่น งานวันเกษตร
คลินิกเกษตร เป็ นต้น นอกจากนี้ การไปศึกษาดูงานอาจไปสัก 2-3 ครั้งต่อปี และการศึกษาดูงานควร
สอดคล้องกับความเป็ นอยูข่ องชาวนา อย่าพาไป ดูงานที่มนั เลิศเลอ จนเกินไป เพราะเมื่อเกษตรกร
กลับมาแล้วเขาไม่สามารถทาตามได้ ” ส่ วน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 7 กล่าวว่า “การแลกเปลี่ยนความรู้
ในครอบครัว อาจให้คนในครอบครัวได้มีโอกาสได้รับความรู้ต่างๆ ตามความสนใจหรื อลักษณะ
ของเรื่ องที่อบรม เช่น ผูห้ ญิงอาจให้ไปอบรมการทาบัญชีครัวเรื อน ห รื อผูช้ ายไปอบรมการทาปุ๋ ย
ชีวภาพ เป็ นต้น” จากผลการสัมภาษณ์ดงั กล่าว สามารถสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนความรู้
ของเกษตรกรทานา ได้ดงั ต่อไปนี้
6.1 การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับครอบครัว เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้
เรี ยนรู ้หรื อรับความรู ้ใหม่ๆ เช่น การฝึ กอบรม ซึ่ งสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด เมื่อคน
หนึ่งในครอบครัวได้รับความรู้มา ควรบอกเล่าให้คนในครอบครัวได้รับรู้
6.2 การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับกลุ่ม ควรมีการประชุมกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง
6.3 การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับชุมชน ควรเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนที่ไม่ใช่
สมาชิกกลุ่มมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้กบั กลุ่มเกษตรกร อาจทั้งแบบการประชุมที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ
6.4 การแลกเปลี่ยนความรู้ระ ดับ เครื อข่าย เกษตรกรควรไปศึกษาดูงานยังแหล่ง
ความรู ้ในพื้นที่อื่นๆ อย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง เพื่อไปแลกเปลี่ยนความรู้กบั นักวิชาการ และเกษตรกร
กลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ควรไปศึกษาดูงานยังพื้นที่ที่มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นอยูข่ อง
เกษตรกรด้วย เพื่อให้เกษตรกรสามารถนาความรู้น้ นั กลั บมาใช้ได้ เช่น การศึกษาดูงานแปลงนาที่
ประสบความสาเร็ จและทาเองภายในครอบครัว ไม่ใช่ไปศึกษาดูงานในแปลงนาขนาดใหญ่ มี
เครื่ องมือการเกษตรที่ทนั สมัย มีคนงานเป็ นจานวนมาก แบบนี้จะไม่เกิดประโยชน์เพราะเกษตรกร
ไม่สามารถทาตามได้ เพราะต้องลงทุนสู ง
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แนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพารา
การศึกษาแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราในภาค
ตะวันออก เฉี ยงเหนือ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร 1 คน นักวิชาการ
สายผูส้ อนการเกษตร 3 คน นักวิชาการด้านการจัดการความรู้ 1 คน และเกษตรกรทาสวนยางพารา
2 คน สามารถสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. การแสวงหาความรู้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 1 กล่าวว่า “การ
แสวงหาความรู ้ของเกษตรกร เกษตรกรควรกาหนดความต้องการ ว่าต้องการ ความรู้เรื่ องใด เพื่อ
ตนเองจะได้หาความรู ้ที่ตอ้ งการว่ามีอยูท่ ี่ใดบ้าง และจะต้องใช้วธิ ีการใดในการหาความรู้ เช่น โดย
เรี ยนรู ้ดว้ ยการฝึ กอบรมจากหน่วยงานด้านการเกษตรต่างๆ การศึกษาดูงานตามแหล่งต่างๆ อาจเป็ น
สวนยางที่ประสบความสาเร็ จ ” ส่ วนผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2 กล่าวว่า “ก่อนที่เรี ยน รู้เรื่ องต่างๆ
เกษตรกรควรบอกตนเองก่อนว่าต้องการฝึ กอบรมความรู้เรื่ องใด เช่น การกรี ดยาง การผสมปุ๋ ยใช้
เอง การเรี ยนรู ้ก็อาจโดยการสอบถามหัวหน้ากลุ่ม ครู ยางซึ่ งมีอยูท่ ุกกลุ่ม หรื อการใช้โทรศัพท์
สอบถามเจ้าหน้าที่ สกย . นอกจากนี้แล้วยังต้องสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร เพราะหลังจากการปลูก
ยางพาราปี ที่ 4 เป็ นต้นไป จนถึงก่อนการกรี ดยาง เกษตรกรบางคนจะท้อแท้ เนื่องจากช่วงเวลา
ดังกล่าวเกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชแซมในสวนยางได้ ทาให้ ขาดรายได้ ไม่มีเงินหมุนเวียน
เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องต้องรู ้จกั สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร อาจพาไปศึกษาดูงานสว นยางที่ประสบ
ความสาเร็ จ เพื่อให้เกษตรกรมีกาลังใจสู้ต่อไป” จากผลการสัมภาษณ์ดงั กล่าว สามารถสรุ ปแนวทาง
ส่ งเสริ มการแสวงหาความรู ้ของเกษตรกรทาสวนยางพารา ดังนี้
1.1 การกาหนดความต้องการความรู้ กลุ่มเกษตรกรต้องกาหนดความรู้ที่กลุ่ม
ต้องการร่ วมกันว่าต้องการความรู ้เรื่ องใด เช่น การประชุมกลุ่มเพื่อกาหนดความรู้ที่ตอ้ งการร่ วมกัน
1.2 การสร้างแรงจูงใจการเรี ยนรู้ เจ้าหน้าสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวน
ยาง ควรสร้างแรงจูงใจการเรี ยนรู ้ความรู้ใหม่ๆ ให้กบั กลุ่มเกษตรกรที่ตนเองรับผิดชอบดูแล อาจ
ด้วยวิธีการนากลุ่มเกษตรกรไปศึกษาดูงานสวนยางที่ประสบความสาเร็ จ
1.3 จัดเตรี ยมแหล่งความรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยส่ งเสริ ม
ให้มีแหล่งความรู ้ที่หลากหลาย ได้แก่
1.3.1 แหล่งความรู้ที่เป็ น สถาบัน ส่ งเสริ มให้มีแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น ที่ทาการ
กลุ่มเกษตรกร จัดให้มีสื่อความรู ้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทา สวนยางพาราทั้งที่เป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิม
และความรู ้สมัยใหม่ ได้แก่ หนังสื อ แผ่นพับ โปสเตอร์ วีดิโอ เป็ นต้น
1.3.2 แหล่งความรู้ที่เป็ นบุคคล ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม หมอยาง เจ้าหน้าที่สานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางประจาท้องถิ่น
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1.4 กาหนดวิธีการเรี ยนรู้ เกษตรกรควรกาหนดวิธีการได้มาซึ่ งความรู้ร่วมกัน เช่น
การประชุม การศึกษาดูงาน และการใช้โทรศัพท์สอบถามข้อมูล เป็ นต้น
2. การจัดเก็บความรู ้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 3 กล่าวว่า “การ
จัดเก็บความรู ้ของเกษตรกร ควรดาเนินการดังนี้คือ การสร้างเครื่ องมือสาหรับการจัดเก็บความรู้ อาจ
เป็ นสมุดบันทึก แผ่นซี ดีรอม หนังสื อ จากนั้นควรจัดระบบเก็บเอกสาร เช่น เอกสารความรู้ต่างๆ
เกี่ยวกับการทาสวนยางพ ารา และเอกสารที่เกี่ยวกับการบริ หารจัดการกลุ่ม ต้องจัดให้มีสถานที่
จัดเก็บเอกสารความรู ้ต่างๆ อาจโดยการเก็บไว้ที่บา้ นหัวหน้ากลุ่ม และสุ ดท้ายคือต้องมีผรู้ ับผิดชอบ
ในการจัดเก็บ ควรมอบหมายให้คนใดคนหนึ่ง อาจเป็ นหัวหน้ากลุ่ม หรื อทุกคนช่วยกันดูแลจัดเก็บ
หรื อการเวียน หน้าที่กนั ทา” ส่ วนผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 4 กล่าวว่า “เกษตรกรควรจัดทาความรู้ต่างๆ
เกี่ยวกับการทาสวนยางพารา เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย อาจเป็ นหนังสื อ แผนพับ หรื อทาเป็ นจุล
สารก็ได้” นอกจากนี้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 5 ยังได้กล่าวว่า “การจัดเก็บความรู้ของเกษตรกรควรใ ห้มี
ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น เอกสารวิชาการ และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
วิดีโอ เพื่อช่วยผู้ สู ง อายุ ที่ อ่าน
หนังสื อไม่ได้ เขาจะได้ดูภาพและฟังเสี ยงจากวิดีโอได้” จากผลการสัมภาษณ์ดงั กล่าว สามารถสรุ ป
แนวทางส่ งเสริ มการจัดเก็บความรู ้ของเกษตรกรทาสวนยางพารา ได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 จัดทาเครื่ องมือในการจัดเก็บความรู้ เช่น สมุดบันทึก หนังสื อ คู่มือ และวิดีโอ
เป็ นต้น เพื่อป้ องกันการหลงลืม การสู ญหายของความรู้ และง่ายต่อการเข้าถึงความรู้
2.2 จัดระบบการจัดเก็บความรู้ เกษตรกรควรจัดระบบการจัดเก็บความรู้เป็ น
หมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการค้นหา ได้แก่ หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกลุ่ม หมวดหมู่ที่
เกี่ยวข้องกับความรู ้การทาสวนยาง
2.3 สถานที่จดั เก็บความรู้ เอกสารที่ใช้สาหรับเผยแพร่ ความรู้อาจเก็บไว้ใน ที่ที่
สมาชิกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น ที่ทาการกลุ่มเกษตรกร ตลาดจาหน่ายยาง เป็ นต้น
2.4 ผูร้ ับผิดชอบในการจัดเก็บ เกษตรกรควรกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
จัดเก็บเอกสารให้ชดั เจน อาจ รับผิดชอบโดยหัวหน้ากลุ่ม หรื อสมาชิกทุกคนร่ วมกัน หรื อ การ
หมุนเวียนหน้าที่กนั รับผิดชอบ
3. การสร้างความรู้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูใ้ ห้สัมภ าษณ์คนที่ 1 กล่าวว่า “เกษตรกร
ทาสวนยางพาราควรสร้างความรู ้ใหม่โดยการ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง การ ทดลองซ้ าๆ เพื่อให้ได้ความรู้
ใหม่ที่เหมาะสมกับสวนยางพาราของตนเอง ” ส่ วนผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2 กล่าวว่า “การสร้างความรู้
ของเกษตรกรอาจทาได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 คือ การทดลองสร้างความรู้ดว้ ยตนเอง เช่น การแบ่งพื้นที่
สวนยางพาราออกเป็ น 2 ส่ วน แต่ละส่ วนใช้ปุ๋ยสู ตรต่างกัน แล้วเปรี ยบเทียบกันดูวา่ ปุ๋ ยสู ตรไหน ที่
ทาให้ตน้ ยางเจริ ญเติบโตได้ดีกว่า ให้ปริ มาณน้ ายางดีกว่า คุณภาพน้ ายางดีกว่ากัน ส่ วนวิธีที่ 2 คือ
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การเลียนแบบ โดยเฉพาะเก ษตรกรผูป้ ลูกยางพารารายใหม่ที่ยงั ไม่มีประสบการณ์ อาจเลียนแบบ
เกษตรกรรายเก่าที่เขามีประสบการณ์มากกว่า ซึ่ งอาจเป็ นเกษตรกรที่สวนอยูต่ ิดกัน หรื อที่เขา
ประสบความสาเร็ จว่าเขาทาอย่างไรบ้าง เช่น ใช้ปุ๋ยสู ตรอะไร ดูแลรักษาสวนยางพาราอย่างไร เป็ น
ต้น แล้วนาความรู ้น้ นั มาใช้ กับการทาสวนยางของตนเอง ” จากผลการสัมภาษณ์ดงั กล่าว สามารถ
สรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการสร้างความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพารา ได้ดงั ต่อไปนี้
3.1 สร้างความรู ้โดยการทดลอง เช่น การทดลองสู ตรปุ๋ ย โดยการแบ่งพื้นที่สวนยาง
ออกเป็ น 2 ส่ วน และใช้ปุ๋ยสู ตรต่างกัน แล้วทาการเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของต้นยาง ปริ มาณ
น้ ายาง คุณภาพน้ ายาง เป็ นต้น
3.2 สร้างความรู ้โดยการเลียนแบบ เช่น การศึกษาดูงานจากสวนยางที่ประสบ
ความสาเร็ จ แล้วนาความรู ้น้ นั มาใช้ในสวนยางของตนเองด้วยการเลียนแบบ
4. การประเมินความรู้
4.1 เกษตรกรควรประเมินก่อนการใช้ความรู้ ว่ามีความเหมาะสมต่อสภาพสวนยาง
ของตนเองหรื อไม่ เช่น ความรู ้เรื่ องปุ๋ ยที่ตวั แทนบริ ษทั มานาจาหน่าย ทั้งนี้อาจประเมินโดยวิธีการ
สอบถามเพื่อนเกษตรกรสวนยางรายอื่นว่าเคยใช้ปุ๋ยสู ตรนี้หรื อไม่ หรื อโทรศัพท์ส อบถามเจ้าหน้าที่
สานักงานกองทุนการทาสวนยาง
4.2 เกษตรกรควรประเมินระหว่างการใช้ความรู้ เพื่อให้ทราบผลที่เกิดขึ้นระหว่าง
การใช้ความรู ้น้ นั ว่าเป็ นอย่างไร
4.3 เกษตรกรควรประเมินหลังการใช้ ความรู้ ความรู้ต่างๆ ที่นามาใช้ในสวนยาง
ของตน เกษตรกรควรประเมินหลังการใช้ความรู้น้ นั ว่าผลผลิตที่ได้เป็ นอย่างไร คุม้ ค่ากับการลงทุน
หรื อไม่
5. การใช้ความรู้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 2 กล่าวว่า “เกษตรกรผู้
ปลูกยางพาราส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรหัวใหม่ หัวก้าวหน้าอยูแ่ ล้ว และเป็ นผูก้ ล้าได้กล้าเสี ย ยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยางพาราเป็ นพืชชนิดใหม่ของชาวอีสาน องค์ความรู้
เรื่ องนี้จึงไม่มีการสร้างสรรค์ไว้โดยพ่อ แม่ หรื อปู่ ย่า ตา ยาย ดังนั้นเพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่จะ
เกิดขึ้นกับสวนยางพารา โดยเฉพาะเกษตรกรผูป้ ลูกยางรายใหม่ ถ้าไม่แน่ใจอะไรควรใช้ความรู้ตาม
คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ สกย . เพราะบางครั้งเกษตรกรอาจจะถูกพนักงาน ขายจากบริ ษทั ต่างๆ มา
หลอกลวงได้ เช่น บอกว่ามียาที่สามารถรักษาอาการเปลือกแห้งได้ ซึ่ งจริ งๆ แล้วยังไม่มียาหรื อ
สารเคมีใดรักษาให้หายขาด ได้ นอกจากนี้เกษตรกรผูป้ ลูกยางรายใหม่ อาจใช้ความรู้ตามแบบอย่าง
ของเกษตรกรรายอื่นที่สวนติดกัน เนื่องจากเกษตรกรบางรายอาจไม่ได้วเิ คราะห์ค่าดิน ซึ่ งโดยปกติ
ดินที่อยูใ่ กล้กนั มักเป็ นดินชุดเดียวกัน ดังนั้น เกษตรกรก็อาจนาชุดความรู้ของเกษตรกรรายที่มีสวน
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ติดกันก็ได้ เช่ น เขาใช้ปุ๋ยสู ตรอะไร เป็ นต้น ส่ วนเกษตรกรรายเก่าที่อาจ ใช้ความรู้ที่ตนเองเป็ น
ผูส้ ร้างขึ้น หรื อคนอื่นสร้างขึ้นก็ได้ ” ส่ วนผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 5 และคนที่ 6 ก็กล่าวในทานอง
เดียวกันว่า “เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราควรใช้ความรู้ท้ งั ที่ได้รับจากการฝึ กอบรมมาจากหน่วยงาน
ต่างๆ หรื อวิธีการอื่น และใช้ความรู ้ที่ตนเองเป็ นผูส้ ร้างขึ้น เนื่องจากเป็ นความรู้ที่น่าจะเหมาะสมกับ
สวนยางพาราของตนเอง”
5.1 การใช้ความรู้ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยาง เกษตรกรรายใหม่ควรใช้ความรู้ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สานักงานกองทุ นสงเคราะห์
การทาสวนยาง เนื่องจากความรู ้เรื่ องการทาสวนยางเป็ นความรู้ใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งไม่มีการสร้างสรรค์และสื บทอดจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยางเป็ นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพราะได้มีการศึกษาวิจยั เรื่ องยางพาราที่เหมาะ สมกับสภาพ
พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
5.2 การใช้ความรู้ที่เป็ นชุดความรู้เดียวกันกับเกษตรกรที่มีสวนติดกัน เช่น สวน
ของตนไม่ได้วเิ คราะห์ค่าดิน ก็สามารถนาชุดความรู้ของเกษตรกรที่สวนติดกันมาใช้ได้ เพราะโดย
ปกติดินที่อยูใ่ นบริ เวณเดียวกันมักเป็ นดินชุดเดียวกัน
5.3 การใช้ความรู้ที่ผา่ นการทดลองและประเมินผล เกษตรกรรายเก่าที่มีความ
เชี่ยวชาญเรื่ องการทาสวนยางแล้ว เมื่อมี การทดลองและประเมินความรู้แล้ว หากผลการทดลอง
ได้ผลดี ก็สามารถนาความรู ้น้ นั มาใช้กบั สภาพสวนยางของตนเองได้ หากผลการทดลองไม่ได้ผลดีก็
ควรเลิกใช้ความรู ้น้ นั
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ จากการสัมภาษณ์พบว่า ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนที่ 6 กล่าวว่า
“เกษตรกรควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันภายในครอบครัว เมื่อคนใดคนหนึ่งไปฝึ กอบรม
มา ควรนาความรู ้ดงั กล่าวมาบอกเล่า หรื อสอนให้แก่ค นในครอบครัว ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้
กันภายในกลุ่ม อย่างน้อยก็ควรประชุมกันทุกเดือน ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้กบั คนภายในชุมชน
ด้วย เพื่อเป็ นการถ่ายทอดความรู ้ให้แก่คนในชุมชน หรื อการรับความรู้จากคนในชุมชนเข้ามาใน
กลุ่ม ซึ่ งอาจโดยการประชุมร่ วมกับชุมชนอย่างน้อยปี ล ะ 5 ครั้ง นอกจากนี้ควรมีการแลกเปลี่ยนกับ
เครื อข่ายเกษตรกรอื่น อาจไปศึกษาดูงานอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง ซึ่ งการไปศึกษาดูงานนั้นต้องให้
สอดคล้องกับสภาพของเกษตรกรด้วย ไปศึกษาดูงานสวนยางพาราที่เขาประสบความสาเร็ จ ที่เขา
ทาเองภายในครอบครัว ไม่ใช่ไปดูงานสวนยางพาราขนาดใหญ่ มีคนงาน 40-50 คน มีเครื่ องไม้
เครื่ องมือทันสมัย แบบนี้แล้วเกษตรกรจะไม่ได้อะไร หรื อการไปศึก ษาดูงานการทาสวนยางพาราที่
ภาคใต้ ไปดูวา่ ที่ภาคใต้เขาทาสวนยางแตกต่างกับภาคอีสานหรื อไม่ อย่างไร ” จากผลการสัมภาษณ์
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ดังกล่าว สามารถสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพารา ได้
ดังต่อไปนี้
6.1 การแลกเปลี่ยนความรู้ ระดับ ครอบครัว เปิ ดโอกาสใ ห้สมาชิกในครอบครัวได้
เรี ยนรู ้หรื อรับความรู ้ใหม่ๆ เช่น การฝึ กอบรม ซึ่ งสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด เช่น การ
ฝึ กอบรมการแปรรู ปยางพารา หรื อการทาบัญชีครัวเรื อน อาจให้ผหู้ ญิงเข้ารับการฝึ กอบรม การกรี ด
ยางอาจให้ผชู ้ ายเข้ารับการฝึ กอบรม จากนั้นนาความรู้มาบอกเล่าให้คนในครอบครัวได้เรี ยนรู้
6.2 การแลกเปลี่ยนความรู้ ระดับ กลุ่ม ควรมีการประชุมกลุ่มเดือน ละ 1 ครั้ง เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างสมาชิกด้วยกัน ว่าใครประสบปัญหาอะไรบ้าง แล้วตนเองสามารถแก้ไข
ปั ญหานั้นได้อย่างไร หรื อถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ สมาชิกคนอื่นจะมีวธิ ีช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้
หรื อไม่
6.3 การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับชุมชน กลุ่มเกษตรกรควรจัดให้มีการประชุมร่ วมกัน
กับชุมชนอย่างน้อยปี ละ 5 ครั้ง เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้กบั ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็ นการนาความรู้
ของกลุ่มเผยแพร่ ต่อคนในชุมชน และนาความรู้ในชุมชนเข้ามาเผยแพร่ ภายในกลุ่ม
6.4 การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับเครื อข่าย กลุ่มเกษตรกรควรจัดให้สมาชิกกลุ่มได้ไป
ศึกษาดูงานนอกพื้นที่อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และควรเป็ นการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับบริ บทของ
เกษตรกรด้วย เช่น การศึกษาดูงานการทาสวนยางที่ภาคใต้
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ น
การวิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในลักษณะวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Study)
โดยมี วัตถุประสงค์ การวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษาสภา พการจัดการความรู้ของเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 2) เพื่อ พัฒนา แนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม ที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มเกษตรกรทานาและกลุ่มเกษตรกรสวน
ยางพาราในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตามพ ระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรทานา จานวน 2 กลุ่ม กลุ่มเกษตรกรสวน
ยางพารา จานวน 2 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรสาหรับการศึกษากรณี แนวปฏิบตั ิที่ดี ประเภทละ 1 กลุ่ม
วิธีดาเนินการวิจยั คือ 1) การศึกษาเอกสาร เป็ นการศึกษาเอกสารและงานวิจ ั ย เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎีการจัดการความรู ้ เพื่อกาหนดเป็ นกรอบการวิจยั การจัดการความรู้
2) การสารวจข้อมูล
เบื้องต้น เพื่อทาความเข้าใจกลุ่มเกษตรกรและเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งมากาหนดแนวคาถามเกี่ยวกับ
การจัดการความรู ้ของกลุ่มเกษตรกรทานาและกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา 3) การสร้างเครื่ องมือ
วิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แนวประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
โดยนาผลจากการสารวจข้อมูลเบื้องต้น และการศึกษาเอกสาร งานวิจยั แนวคิดทฤษฎีต่างๆ มา
กาหนดเป็ นกรอบในการสร้างเครื่ องมือวิจยั ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ
จานวน 5 ท่าน และทดลองเครื่ องมือวิจยั กับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ใช่กลุ่มที่ใช้ในการศึกษา 4) การ
ดาเนินการวิจยั โดยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเกษตรกรทานาและกลุ่มเกษตรกร
ทาสวนยางพารา ประเภทละ 2 กลุ่ม 5) การศึกษากรณี แนวปฏิบตั ิที่ดี โดยการสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเกษตรกรทานา 1 กลุ่ม และกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา 1 กลุ่ม 6) การ
พัฒนาแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึก เกษตรกร 4 ท่าน นักวิชาการ
ด้านการส่ งเสริ มการเกษตร 2 ท่าน นักวิชาการด้านการจัดการความรู้ 1 ท่าน และนักวิชาการด้าน
สายผูส้ อนการเกษตร 3 ท่าน และ 7) สรุ ปผลการวิจยั เป็ น การเขียนรายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของงานวิจยั โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์ ส่ วนการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
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สรุ ปผลการวิจัย
สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทานา
ผลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเกษตรกรทานา สามารถสรุ ป
สภาพการจัดการความรู ้ได้ดงั ต่อไปนี้
1. การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการทานาของเกษตรกรนั้น
สามารถแบ่งออกได้ตามประเภทของความรู้คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การทานา ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้แบบธรรมชาติ พ่อแม่ทา ลูกเห็น เกิดการซึมซับและเลียนแบบ ไม่ตอ้ ง
มีการจดบันทึกใดๆ บางอย่างก็สามารถทาได้เองเลย บางอย่างต้องให้พอ่ แม่พาทาหรื อทาให้ดูเป็ น
ตัวอย่าง พ่อแม่จึงเป็ นเสมือนครู ที่คอยบอกสอน มีทอ้ งนาเป็ นห้องเรี ยน มีตน้ ข้าวและอุปกรณ์ทานา
อื่นๆ เป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้ ทุกอย่างเรี ยนรู้แบบค่อยเป็ นค่อยไป จนสามารถทาได้อย่างชานาญ ซึ่ ง
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนทุกคนจะกล่าวในทานองเดียวกันว่า เรี ยนรู้วธิ ีการทานาจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย
และผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนหนึ่งของกลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน ได้กล่าวไว้วา่ “เห็นพ่อ
แม่ทานามาตั้งแต่ยงั เด็ก และไม่รู้วา่ ตนเองทาเป็ นตอนไหน เห็นพ่อแม่ทาก็ทาตาม ” การแสวงหา
ความรู ้โดยการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองจากการสังเกต การทดลองปฏิบตั ิ ลองผิดลองถูกกันไปเรื่ อยๆ
กลายเป็ นความรู้ฝังลึกในตัวบุคคล การแสวงหาความรู้จากการเรี ยนรู้ผา่ นพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว ซึ่ งมี
ตั้งแต่พิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูก พิธีกรรมเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยว พิธีกรรมเกี่ยวกับการนวดข้าว
และพิธีกรรมเกี่ยวกับการขนข้าวขึ้นยุง้ ในแต่ละพิธีกรรมจะมีความเชื่อเกี่ยวกับฤกษ์วนั ด้วย โดยทั้ง
พิธีกรรมและความเชื่อนั้นต่างปฏิบตั ิเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตและความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของ
ชาวนา แหล่งความรู ้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น พ่อแม่ ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ วิธีการเรี ยนรู้ เช่น
การซึ มซับ การเลียนแบบ การสอน การสาธิตหรื อการทาให้ดูเป็ นตัวอย่ าง และการบอกเล่า เป็ นต้น
โดยพบว่ากลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน เป็ นกลุ่มที่ยงั รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดมัน่
ในประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อต่างๆ ได้แก่ (1) ประเพณี และพิธีกรรม เช่น พิธีแฮกนา เป็ นพิธี
ปั กดาต้นข้าวก่อนการเริ่ มปั กดาข้าวจริ งๆ ซึ่ งการทาพิ ธีแฮกนามักทาในวันพฤหัสบดี โดย จัดเตรี ยม
พาข้าว เหล้า 1 ไห ไก่ 1 ตัว คาหมาก มวนยาสู บ อธิฐานขอให้แม่โพสพช่วยปกปักรักษาผืนนาให้
ข้าวงอกงามสมบูรณ์ดี และปักดาต้นข้าว 9 ต้น พิธีเลี้ยงปู่ ตา ทาในเดือนหก ออกใหม่ 6 ค่า เพื่อขอให้
ปู่ ตาช่วยปกปั กรักษาชาวนาให้อยูเ่ ย็นเป็ น สุ ข และดลบันดาลให้ฝนตก บุญกองข้าวใหญ่ โดยกลุ่ม
เกษตรกรและคนในชุมชนจะร่ วมกันทาในช่วงปี ใหม่ และพิธีเลี้ยงแม่โพสพ กลุ่มเกษตรกรและคน
ในชุมชนก็จะร่ วมกันทาทาในเดือนสาม (2) ความเชื่อที่เกี่ยวกับข้าว เช่น วันพระและวันที่คนใน
หมู่บา้ นเสี ยชีวติ จะไม่ตกั ข้าวในยุง้ ไม่ไ ถนา ไม่นาฟื นเข้ามาในหมู่บา้ น นอกจากนี้ การตักข้าว เมื่อ
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ตักข้าวเสร็ จ จะต้องคว่าขันหรื อถ้วยที่ใช้ตกั ข้าว และต้องนัง่ ห้ามยืน เพราะเชื่อว่าการยืนจะเป็ นการ
ยืนคร่ อมหัวแม่โพสพ 2) ความรู ้สมัยใหม่ เป็ นความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ในเรื่ องต่างๆ ที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการทานา เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทาน้ าหมักชีวภาพ โดยมีแหล่งความรู้ คือ
แหล่งความรู ้ภายในกลุ่ม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม หมอดิน สมาชิกกลุ่ม สื่ อต่างๆ วิธีการเรี ยนรู้จากแหล่ง
ความรู ้ภายในกลุ่ม เช่น การประชุม การพบปะพูดคุย การบอกเล่า การสาธิต แหล่งความรู้ภายนอก
กลุ่ม ได้แก่ สานักงานเกษตรในท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มหาวิทยาลัยที่อยูใ่ กล้ชุมชน เครื อข่าย
เกษตรกรที่ประสบผลสาเร็ จ วิธีการเรี ยนรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น การฝึ กอบรม
การศึกษาดูงาน เป็ นต้น
2. การจัดเก็บความรู ้ การจัดเก็บความรู้ของเกษตรก รแบ่งเป็ น 1) การจดจา เป็ นการ
จัดเก็บความรู ้ในตัวบุคคล ซึ่ งเกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้วธิ ีการจัดเก็บความรู้แบบจดจาความรู้ไว้ในตัว
บุคคล ความรู ้ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกระบวนการทานาซึ่ งได้รับจากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้ว
จดจาไว้ในตัวบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นวิธีที่ง่า ยและสามารถนาความรู้ออกมาใช้ได้ทนั ที นอกจากนี้
อาจเป็ นเพราะเกษตรกรในสมัยก่อนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การเรี ยนรู้จึงเรี ยนรู้ผา่ นวิธีการบอก
เล่า ซึ่ งอาจทาให้เกษตรกรเกิดความเคยชินกับการเรี ยนรู้โดยวิธีการบอกเล่า และถ่ายทอดความรู้โดย
วิธีบอกเล่าจากรุ่ นสู่ รุ่น 2) การจดบันทึก คือการจัดเก็บข้อมูลในสมุดบันทึก ส่ วนใหญ่เป็ นการจด
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกลุ่ม ได้แก่ สมุดทะเบียนสมาชิก สมุดบันทึกการ
ประชุมกลุ่ม ส่ วนเอกสารเกี่ยวกับการทานาที่กลุ่มเกษตรกรจัดทาขึ้นเองยังมีนอ้ ย สมุดทะเบียน
สมาชิกจะบันทึกข้อมูลของก ลุ่ม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติความเป็ นมาของกลุ่ม การ
บริ หารงานกลุ่ม ระเบียบและข้อบังคับของกลุ่ม แผนการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน ชื่อ-สกุลของ
สมาชิก จานวนการถือหุ น้ ของสมาชิก การกูย้ มื เงินทุนของสมาชิก สมุดบันทึกการประชุมกลุ่ม กลุ่ม
เกษตรกรจะใช้ในการจดบันทึ กข้อมูลการประชุมต่างๆ ไว้เป็ นหลักฐาน ทั้งเรื่ องแจ้งให้ทราบ มติที่
ประชุม เป็ นต้น ส่ วนการบันทึกความรู้เกี่ยวกับการทานา พบว่า กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัว
ขอนแคน มีการทาเป็ นเอกสารความรู้เกี่ยวกับการทานา เป็ นต้น
3. การสร้างความรู้ การสร้ างความรู้ของเกษตรกรเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์
ความรู ้เดิม และการสังเกต ผสมผสานกันเพื่อเป็ นฐานคิดในการสร้างความรู้ใหม่ จากนั้นจึงทดลอง
ปฏิบตั ิ ลองผิดลองถูก ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเพิม่ ผลผลิต เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว ลดขั้นตอนการ
ทานา และลดต้นทุนการผลิต เช่น กลุ่มเกษตรกรทานากระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างความรู้การทานา
หว่านแบบตัดต้นข้าว โดยเกษตรกรสังเกตต้นข้าวที่ถูกควายกัดกินลาต้น ข้าวต้นนั้นจะแตกกอใหญ่
กว่าต้นอื่น เกษตรกรจึงทดลองตัดต้นข้าวประมาณ 1 งาน แล้วพบว่าข้าวแตกกอได้ดี รวงใหญ่ และ
วัชพืชมีนอ้ ย เกษตรกรจึง หันมาทานาหว่านแบบตัดต้นข้าว นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรทานากระสัง
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ยังทดลองหว่านข้าวในสวนยางพาราที่ตน้ ยางพารามีอายุระหว่าง 1-4 ปี ซึ่ งพบว่าข้าวให้ผลผลิตดี
และเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็ จก็ไถกลบตอซังข้าวให้เป็ นปุ๋ ยต้นยางพาราได้ ส่ วนกลุ่มเกษตรกรทานา
ศรี โคตรได้มีการสร้ างชุดความรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชนที่พ้นื ดินส่ วนใหญ่เป็ นทรายและ
มักประสบปัญหาฝนแล้ง โดยเกษตรกรได้ทดลองทานาหว่านแล้วเปรี ยบเทียบกับการทานาดา
พบว่าการทานาหว่านสามารถแก้ปัญหาต้นทุนได้ และยังเหมาะสมกับสภาพของชุมชนที่มกั ประสบ
ภาวะฝนแล้งได้
4. การประเมินความรู้ ความรู้ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมิน
ความรู้ใน 2 รู ปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใช้ความรู้ โดยเกษตรกรจะวิเคราะห์หรื อประเมินว่า
ความรู ้น้ นั เหมาะสมกับสภาพไร่ นาของตนหรื อชุมชนหรื อไม่ ถ้าประเมินแล้วว่าไม่เหมาะสม และ
ยังต้องเพิ่มงบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใช้ความรู้น้ นั เช่น การจ้างรถเกี่ยวข้าวพร้อมนวด
ในราคาไร่ ละ 600 บาท เกษตรกรจะเปรี ยบเทียบกับการจ้างแรงงานคนในราคาวันละ 200-250 บาท
แต่ตอ้ งจัดหาอาหารและเครื่ องดื่มให้ผมู้ ารับจ้างด้วย เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วพบว่าการจ้าง
แรงงานคนจะแพงกว่า และจะได้ปริ มาณงานน้อยกว่า เกษตรกรบางรายจึงนิยมจ้างรถเกี่ยวข้าวแทน
การจ้างแรงงานคน 2) การประเมินหลังใช้ความรู้ ความรู้ที่เกษตรกรได้นาไปใช้แล้ว หลังจาก
ทดลองใช้แล้วเกษตรกรก็จะวิเคราะห์ทบทวนอีกครั้งว่า ผลการใช้ความรู้ที่ได้มาใหม่น้ นั เป็ น
อย่างไร หากผลที่ได้ไม่ดี เท่ากับความรู้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใช้ความรู้ใหม่ แล้วหันกลับมาใช้
ความรู ้เดิม เช่น กลุ่มเกษตรกรทานากระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ประเมินความรู้การทานาหว่าน
แบบตัดต้นข้าว ซึ่ งพบว่าข้าวแตกกอได้ดี รวงใหญ่ และวัชพืชมีนอ้ ย ช่วยลดขั้นตอนและต้นทุน
การทานา ดังนั้นเกษตรกรจึงหันมาทานาหว่านแบบตัดต้นข้าวแทนการทานาดามากขึ้น
5. การใช้ความรู้ เกษตรกรใช้ความรู้ 3 รู ปแบบ ซึ่ งการใช้ความรู้แต่ละรู ปแบบนั้นขึ้นอยู่
กับแต่ละขั้นตอนของการทานาด้วย ดังนี้ 1) การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การทานาซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรวมถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
การทานาต่างๆ เช่น การเลือกแปลงนาสาหรับหว่านกล้า โดยเกษตรกรเลือกแปลงนาที่เป็ นที่ราบ
ใกล้แหล่งน้ า หากเกิดภาวะฝนแล้งเกษตรกรจะสามารถสู บน้ าจากแหล่งน้ ามาใส่ แปลงต้นกล้าข้าว
ได้ และส่ วนใหญ่จะอยูก่ ่ ึงกลางนา เพื่อความสะดวกในการขนย้ายไปปักดา นอกจากนี้แล้วเรื่ อง การ
จัดการน้ า เกษตรกรจะมีวธิ ี จดั การน้ า 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ก่อนปักดา ถ้ามีน้ ามากให้ ระบายน้ าออก
จากแปลงนาให้เหลือประมาณ 10 เซนติเมตร พอให้หล่อเลี้ยงต้นข้าว เพราะถ้าน้ ามากเกินไปต้นข้ าว
จะเน่าเปื่ อย ช่วงที่ 2 ต้นข้าวเริ่ มแตกกอ เกษตรกรก็จะเก็บกักน้ าในแปลงให้สูงที่ระดับสะดือต้นข้าว
เพื่อให้มีน้ าเพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของต้นข้าวจนกว่าจะออกรวง และ ช่วงที่ 3 ต้นข้าวออกรวง
เมื่อต้นข้าวเริ่ มออกรวงและมีเนื้อข้าวเต็มเมล็ดหรื อประมาณเดือนตุลาค ม จะเริ่ มระบายน้ า ออกจาก
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แปลงนา เพราะข้าวจะสุ กแก่ พอดีกบั ที่น้ าแห้ง เวลาเกี่ยวจะได้ไม่เป็ นโคลน สามารถเดินเกี่ยวและ
วางฟ่ อนข้าวได้สะดวก ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้คือภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกษตรกรยังมีการนามาใช้ในการทานา
ในปั จจุบนั อยู่ 2) การใช้ความรู ้สมัยใหม่ เกษตรกรได้มีการ นาความรู้สมัยใหม่เข้ามาช่วยใน
กระบวนการทานาและการบริ หารจัดการกลุ่ม การนาความรู้สมัยใหม่เข้ามาช่วยในกระบวนการทา
นา ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลา หรื อขั้นตอนการทาให้มีความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ได้แก่ การใช้ตาข่าย
ไนล่อนแทนการทาลาน หรื อการใช้รถไถนาเดินตามขนข้าวขึ้นลานแท นการหาบ ส่ วนการนา
ความรู ้สมัยใหม่มาใช้ในการบริ หารจัดการกลุ่ม ได้แก่ การทาบัญชีกลุ่ม การนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้เพื่อเป็ นแนวทางการทางานกลุ่มที่ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจกัน การช่วยเหลือซึ่ ง
กันและกัน อันจะนาพากลุ่มไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้า เกิดความเข้มแข็ง เกิดความโปร่ งใส และความ
ยัง่ ยืน 3) การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ ถึงแม้เกษตรกรจะนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาช่วยในการทานา แต่บางอย่างก็ตอ้ งอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านเข้ามา
ผสมผสาน เป็ นการเกื้อหนุนกันและกันอย่างลงตัว เช่น การทาลานโดยใช้ตาข่ายไนลอน แต่ยงั คงใช้
ภูมิปัญญาพื้นบ้านร่ วมด้วย นัน่ คือการเลือกแปลงนาสาหรับทาลานคือ เลือกแปลงนาที่เป็ นที่ราบ
แห้ง เพื่อไม่ให้ขา้ วชื้นและขึ้นรา เป็ นต้น นอกจากนี้ ถึงแม้วา่ วันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปจากการนวด
ข้าวด้วยมือมาเป็ นใช้เครื่ องนวดข้าว แต่เกษตรกรก็ยงั คง อนุรักษ์พิธีกรรมที่เป็ นการแสดงความ
เคารพและความศรัทธาต่อสิ่ งเหนือธรรมชาติ ดังนั้น ก่อนการนวดข้าวด้วยเครื่ องจักร เกษตรกรก็
ยังคงทาพิธีปลงข้าว
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ จากการศึกษาพบว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรมี 4
รู ปแบบ คือ 1) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับครอบครัว เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่าง
สมาชิกภายในครอบครัว เช่น พ่อแม่สอนลูกให้ดานาและเกี่ยวข้าว วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น
การสอน การสาธิต การบอกเล่า 2) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม โดยส่ วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรมีการประชุมกลุ่มการประชุมกลุ่มอย่างน้อย
ปี ละ 2 ครั้ง ตัวอย่างเช่น กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว บ้านขัวขอนแคนใช้ขบวนการโรงเรี ยนชาวนา
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับประสบการณ์และเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม บนพื้นที่การเรี ยนรู้ 8 ไร่ ดาเนินการ 8 ครั้ง ต่อฤดูทานา ตามขั้นตอนและการ
เจริ ญเติบโตของข้าวในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว โดยสมาชิกลงเรี ยนรู้ปฏิบตั ิการเพื่อเรี ยนรู้ร่วมกัน
เช่น การตรวจศัตรู ขา้ ว การตรวจข้าวปน และการตรวจโรคข้าว เป็ นต้น จากนั้นนาผลการเรี ย นรู้สู่
การแลกเปลี่ยนความรู ้ดว้ ยการจัดเวทีเสวนาเพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู้ แล้วนาไปสู่ การปฏิบตั ิในแปลง
ของสมาชิกต่อไป วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การประชุม การสอน การสาธิต การบอกเล่า การ
พบปะพูดคุย 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับชุมชน เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ของประ ชาชนใน
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ชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิกลุ่มและไม่ได้เป็ นสมาชิกกลุ่ม เพื่อเป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ของ
กลุ่มสู่ ชาวบ้านในชุมชน วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การสอบถาม การบอกเล่า การพบปะพูดคุย
ดังตัวอย่างที่ ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาคนหนึ่งของ กลุ่มเกษตรกรทานาศรี โคตร กล่าวว่า “พ่อค้าในหมู่บา้ น
ที่ไปขายเสื้ อผ้ายังต่างหมู่บา้ น พอกลับมาแล้วเขามาเล่าเรื่ องการทานาหว่านแบบตัดต้นข้าวให้ฟัง ”
4) การแลกเปลี่ยนความรู้ระ ดับเครื อข่าย คือการแลกเปลี่ยนความรู้กบั กลุ่มเกษตรกรอื่นที่อยูใ่ น
ชุมชนอื่น วิธีการแลกเปลี่ยนความรู ้ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน ดังตัวอย่างที่ กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ด
พันธุ์ขา้ วบ้านขัว ขอนแคน ได้นาสมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานยังกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
บ้านตาลเลียน อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ซึ่ งกรณี ศึกษากลุ่มเกษตรกรที่ประสบผลสาเร็ จ
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้ สรุ ปเป็ นแผนภูมิทางความคิด (Mind Map)
ได้ดงั ภาพ
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นอกจากนี้แล้ว ผลของการศึกษายังพบว่าการจัดการความรู้ของเกษตรกรทานามีการ
เปลี่ยนแปลงจากการจัดการความรู้ แบบดั้งเดิมไปสู่ การจัดการความรู้แบบใหม่ บ้างก็สูญหายไป บ้าง
ก็คงอยู่ บ้างก็ปรับตัวให้เข้ากับบริ บทที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ความรู ้ทางวิชาการสมัยใหม่ การเกิดขึ้นของความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่อย่าง
มากมาย และมีอยูต่ ามแหล่งความรู ้ต่างๆ นั้น ทาให้ เกษตรกรทานา สามารถแสวงหา เข้าถึ ง และ
บริ โภคความรู ้เหล่านั้นได้ง่ายขึ้น ทั้งความรู้ที่เกิดจากหน่วยงานทางการเกษตรของรัฐและ
บริ ษทั เอกชน ความรู ้เหล่านี้ได้ถูกเผยแพร่ ไปยัง เกษตรกรทา นา ทั้งในรู ปแบบการฝึ กอบรม
การศึกษาดูงาน หรื อแม้กระทัง่ การโฆษณาชวนเชื่อ ทาให้ เกษตรกรทา นาบริ โภคความรู้สมัยใหม่
มากขึ้นเรื่ อยๆ ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม จึงถูกละเลยและค่อยๆ สู ญหายไป ลูกหลาน เกษตรกรทานา
รุ่ นใหม่ บ้างก็เห็นว่าภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็ นสิ่ งล้าสมัย ยุง่ ยาก เสี ยเวลา ไม่ทนั การณ์ จึงไม่ได้สนใจ
ที่จะสื บทอดภูมิปัญญาต่างๆ ไว้ เมื่อภูมิปัญญาพื้นบ้านถูกปฏิเสธ ผูเ้ ป็ นพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ซึ่งเป็ นผูม้ ี
ภูมิปัญญามากมายอยูใ่ นตัวเอง ก็ ไม่ มีโอกาสที่จะ ได้ถ่ายทอด ภูมิปัญญาให้กบั ลูกหลาน ภูมิปัญญา
บางเรื่ องที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้ จึงได้สูญหายไปในที่สุด
2. ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้การจัดการความรู้ของ
เกษตรกรทานาเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยทานาเพื่อการบริ โภคกลายเป็ นการทานาเพื่อการค้าขาย
เกษตรกรจึงมุ่งบริ โภคความรู ้สมัยใหม่ที่สามารถผลิตข้าวได้ในปริ มาณมากตามหลักวิชาการ
สมัยใหม่ที่วา่ พื้นที่ 1 ไร่ ต้องผลิตข้าวได้กี่ถงั หรื อกี่กิโลกรัม เกิดการใช้ปุ๋ยหรื อสารเคมีจานวนมาก
เกิดการแข่งขันมากขึ้น ทาให้ความมีน้ าใจ ความเอื้ออาทร ความเฟื้ อเผือ่ แผ่ หรื อความเห็นอกเห็นใจ
กันของเกษตรกรทานาลดน้อยลง ภูมิปัญญาบางอย่างจึงถูกละเลย เช่น การลงแขกดานา การลงแขก
เกี่ยวข้าว
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเข้ามาของเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการยอมรับ
และการนา เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการทานา มากขึ้นของ เกษตรกรทา นา ทา ให้ เทคโนโลยี
เหล่านั้นมาสวมทับภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้วยเห็นว่าสามารถทาให้เกิดความสะดวกสบาย ความรวดเร็ ว
ลดระยะเวลา ลดขั้นตอนการทานาบางขั้นตอนได้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน บางอย่างจึง ไม่มีโอกาสได้ถูก
ถ่ายทอดไปยังอนุชนรุ่ นหลัง ภูมิปัญญาเหล่านั้นจึงมีท้ งั ที่ได้สูญหายไปแล้ว และเกิดการประยุกต์ใช้
ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กบั ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ได้แก่
3.1 ภูมิปัญญาจัดการมูลควายและการจัดการหญ้า การเข้ามาของรถไถนาเดินตาม
ทาให้การเลี้ยงควายเพื่อใช้เป็ นแรงงานในการทานาหายไป ภูมิปัญญาจัดการมูลควายและการจัดการ
หญ้าจึงหายไปด้วย กล่าวคือ เมื่อชาวนาเลี้ยงควายจะได้มูลควายหรื อที่ชาวบ้านเรี ยกว่า “ฝุ่ น” พอถึง
พิธีแรกนาขวัญชาวนาจะนามูลควายไปใส่ ไร่ นา โดยเลือกใส่ แปลงนาที่ปลูกข้าวแล้วข้าวไม่งาม เมื่อ
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ถึงฤดูทานามูลควายที่นามาใส่ แปลงนาจะกล ายเป็ นปุ๋ ยช่วยทาข้าวเจริ ญงอกงามดี ส่ วนหญ้าที่ข้ ึน
ตามคูนา ชาวนาก็จะเกี่ยวหญ้านั้นไปเป็ นอาหารควาย โดยเกี่ยวหญ้าสลับคูนาไปเรื่ อยๆ วันนี้เกี่ยว
หญ้าคูนานี้ วันหน้าเกี่ยวหญ้าคูนานั้น เกี่ยวหญ้า เวียนไปเรื่ อยๆ จนวน มาที่คูนาเดิม ซึ่งเป็ นการ
จัดการวัชพืชได้เป็ นอย่ างดี เมื่อชาวนาไม่ ได้เลี้ยงควาย ก็ยอ่ มไม่มีมูลควาย ภูมิปัญญาในการจัดการ
มูลควายและหญ้าก็หายไปด้วย หญ้าที่ข้ ึนตามคูนาต้องใช้เครื่ องตัดหญ้าตัดทิ้ง เป็ นการเพิ่มค่าใช้จ่าย
โดยไม่จาเป็ น ทั้งการซื้อเครื่ องตัดหญ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง
3.2 การขนข้าวขึ้นลาน ในอดี ตการขนข้าวขึ้นลานนั้นใช้แรงงานคนเป็ นหลัก การ
หาบข้าวนับเป็ นอีกงานหนึ่งของการทานาที่ตอ้ งใช้พลังงานมาก ดังนั้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับ
การหาบข้าวขึ้นลานจึงเป็ นช่วงที่แสงแดดไม่แรงมากนัก ซึ่ งก็คือเวลาประมาณ 16.00-18.00 น.
ช่วงเวลานี้จะไม่ทาให้ผหู ้ าบข้าวเหนื่อยล้ าจากความร้อนของแสงแดดมากเกินไป แต่เมื่อรถไถนา
เดินตามได้แพร่ เข้ามาในชุมชน เกษตรกรทา นาได้ประยุกต์รถไถนาเดินตามต่อพ่วงกับกระบะ ซึ่ ง
เป็ นโครงไม้ที่เกษตรกรดัดแปลงขึ้นเอง หรื อที่เรี ยกกันว่า “รถอีแต๊ก ” เป็ นพาหนะในการขนข้าวขึ้น
ลาน สามารถขนข้าวได้ในปริ มาณที่มากกว่าและสามารถขนได้ตลอดทั้งวัน
3.3 ภูมิปัญญาการทาลานข้าวและการทาลอมข้าว ภูมิปัญญาการทาลานข้าว ซึ่ งแต่
เดิมเกษตรกรทานามีวธิ ี การทาลานข้าวจากมูลควายผสมน้ าอย่างเหมาะสมเกลี่ยให้ทวั่ ลาน เมื่อเวลา
ลานแห้งก็นาข้าวมาเก็บ จากนั้นจึงทาลอมข้าว ซึ่ งการทาลอมข้าวแบบดั้งเดิ ม นั้น เกษตรกรจะก่อ
กองข้าว ด้วยการเรี ยงมัดข้าวจากฐานขึ้นสู่ ยอดของลอมข้าวอย่างสวยงามและมัน่ คงแข็งแรง
สามารถป้ องกันน้ าฝนได้ รวมถึงป้ องกันหนูที่จะมากัดกินข้าวได้ อย่างไรก็ตามแม้เกษตรกรจะนาตา
ข่ายไนล่อนมาใช้แทนการทาลานข้าวซึ่ งทาจากมูลควาย ซึ่ งเป็ นการเปลี่ยนแปล งในวิธีการทา แต่
หลักการทาลานข้าวแบบดั้งเดิมยังคงถูกนามาใช้ คือ การเลือกแปลงนาที่แห้ง ทั้งเพื่อป้ องกันไม่ให้
ข้าวชื้น รวมถึงป้ องกันรถติดหล่ม การเลือกพื้นดินสม่าเสมอกัน เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บกวาดข้าว
สามารถตั้งเรี ยงถุงข้าวได้ อยูใ่ กล้ถนน เพื่อให้ง่ายต่อการขนขึ้ นยุง้ อยูใ่ กล้ตน้ ไม้ เพื่อเป็ นร่ มเงาเมื่อ
นวดข้าว การใช้ตายข่ายไนล่อนทาลานข้าว จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ภูมิปัญญาการทาลานข้าวด้วยมูล
ควายและการทาลอมข้าวหายไปจากท้องทุ่งนาและกาลังหายไปจากความทรงจาของเกษตรกร
3.4 การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ในอดีต ชาวนาจะจัดเก็ บเมล็ดพันธุ์ขา้ วซึ่งทาจากฟาง
ข้าว หรื อที่เกษตรกรเรี ยกว่า “ห่อข้าวปลูก ” ซึ่ งการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ วด้วยห่อข้าวปลูกเป็ นวิธีการ
เก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ วแบบดั้งเดิม แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการสมัยใหม่คือ เก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ วในที่ที่มี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก ยุคสมัยเปลี่ยน ไปเกษตรกร ได้นา “ถุงปุ๋ ย” มาจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ขา้ วแทน
“ห่อข้าวปลูก ” ภูมิปัญญาการทาห่อข้าวปลูกจึงไม่มีโอกาสได้ถูกถ่ายทอดยังอนุชนรุ่ นหลัง และรอ
เพียงวันที่จะสู ญหายไปกับลมหายใจของเกษตรกรรุ่ นปู่ ย่า ตายา ซึ่ งในแต่ละหมู่บา้ นมีเพียงไม่กี่คน
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3.5 การลงแขกดานาและการลงแขกเกี่ยวข้าว นอกจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ที่ทาให้การลงแขกดานาและการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่ งในอดีตแทบจะเรี ยกได้วา่ เป็ นประเพณี ลงแขก
ดานา ประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าวด้วยซ้ า เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่ เกษตรกรถือปฏิบตั ิกนั เป็ นประจาทุกปี แต่
การเข้ามาของเทคโนโลยีได้ทาให้กา รลงแขกดานาและการลงแขกเกี่ยวข้าวกาลังจะหายไป เกิด
นายทุนเครื่ องจักรเกี่ยวข้าว ซึ่ งเมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าว นายทุนเหล่านี้จะนาเครื่ องจักรของตนเองไปเสนอ
เกี่ยวข้าวให้ เกษตรกร บางหมู่บา้ นก็มี เกษตรกร ไปหานายทุนเครื่ องจักรเกี่ยวข้าวถึงที่บา้ น
ความสามารถของเครื่ องจักรเกี่ยวข้าวที่สามารถเกี่ยวข้าวได้มากกว่าแรงงานคน ทาให้ เกษตรกรบาง
รายที่มีที่นามากได้วา่ จ้างเจ้าของเครื่ องเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวข้าวในนาตนเอง ซึ่ งทาให้เกี่ยวข้าวแล้วเสร็ จ
ได้ภายในวันเดียวหรื อเพียงไม่กี่วนั เมื่อเป็ นเช่นนี้ความสาคัญของการลงแขกดานาและการลงแขก
เกี่ยวข้า วจึงค่อยๆ หายไปจากวิถี ชีวติ ของเกษตรกร อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดภาวะต้นทุนการทานา
สู งขึ้น ได้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรในบางพื้นที่ได้พยายามที่จะรื้ อฟื้ นภูมิปัญญาการลงแขก
ดานาและการลงแขกเกี่ยวข้าวกลับมาใช้ใหม่ ซึ่ งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการจ้างแรงงาน หรื อ
เครื่ องจั กรเกี่ยวข้าวแล้ว การลงแขกดานาและการลงแขกเกี่ยวข้าว ยังช่วยสร้างความสามัคคี
ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนได้ดว้ ย
4. ศักยภาพของ เกษตรกรทา นา เมื่อความก้าวหน้าทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ
สมัยใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจได้เปลี่ย นแปลงไป สิ่ ง
ต่างๆ เหล่านี้ได้ถาโถมเข้าสู่ ทอ้ งทุ่งนาและชุมชน บ้างก็สามารถตั้งรับ คัดเลือก วิทยาการให้
เหมาะสมกับตนเองและท้องทุ่งนา โดยมีเป้ าหมายเพื่อการเพิ่มผลผลิต ลดขั้นตอนการทานา และ
เพื่อความสะดวกสบาย อย่างไรก็ตามแม้วา่ วิทยาการสมัยใหม่ได้คืบคลานเข้าสู่ ทอ้ ง ทุ่งนาอย่าง
มากมาย ใช่วา่ เกษตรกรจะรับเอาความรู้หรื อวิทยาการเหล่านั้นมาใช้เสี ยทั้งหมด ซึ่ งก็มีท้ งั ที่ปฏิเสธ
ความรู ้ หรื อการทาการทดลองใช้ความรู้ก่อนนาไปใช้จริ ง เช่น เกษตรกรบางรายเมื่อได้รับความรู้
ใหม่ ก่อนนาความรู ้น้ นั ไปใช้ เกษตรกรจะทาการประเมินความเป็ นไปได้ของความรู้ใหม่วา่ สามารถ
ใช้ได้จริ งหรื อไม่ มีความเหมาะสมกับท้องนาหรื อไม่ หรื อต้องเพิ่มงบประมาณจัดซื้ ออุปกรณ์อื่นๆ
อีกหรื อไม่ เช่น การเปรี ยบเทียบความรู้เรื่ องการโยนต้นข้าว การปักดาแบบแถว กับการปักดาแบบ
สลับที่ เกษตรกรปฏิบตั ิมาแต่บรรพบุรุษ วิธีคิดที่ เกษตรกรนามาเปรี ยบเทียบคือ การโยนต้นข้าว ถ้า
โยนแล้วต้นข้าวล้มไม่ต้ งั ต้นข้าวจะเน่า เป็ นอาหารของปูและหอยได้ง่าย อีกทั้งต้องเพิม่ งบประมาณ
ลงทุนคือซื้อกระบะมาเพาะข้าว ส่ วนการปักดาแบบแถว เกษตรกรวิเคราะห์วา่ การปักดาแบบแถว
ทาให้การแตกกอของต้นข้าว แตกกอไม่ดี พื้นที่สาหรับแตกกอ น้อยกว่าการปักดาแบบสลับ ดังนั้น
เกษตรกร จึงปฏิเสธความรู ้เรื่ องการโยนต้นข้าว และการปักดาแบบแถว แต่ยงั คงใช้วธิ ีปักดาแบบ
สลับ นอกจากนี้ เกษตรกรที่เป็ นนักคิด นักปฏิบตั ิ หรื อนักทดลอง เมื่อใดที่ได้รับความรู้ใหม่มาก็จะ
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ทาการทดลองเพื่อตรวจสอบความรู ้น้ นั ว่ามีความเหมาะ สมกับท้องที่นาหรื อไม่ ตัวอย่างเช่น กลุ่ม
เกษตรกรทานากระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทดลองการทานาหว่านแบบตัดต้นข้าว 1 ไร่ เพื่อทดสอบ
ว่าความรู ้ในเรื่ องนี้สามารถใช้ได้ผลดีเพียงใด ซึ่ งก็พบว่า ต้นข้าวเจริ ญเติบโตดี แตกกอใหญ่กว่าแบบ
ไม่ตดั และวัชพืชมีนอ้ ย ดังนั้น สมาชิกในกลุ่มจึงนาความรู้น้ ีไปใช้ในการทานาของตน
5. สภาพภูมิอากาศ สภาวะฝนแล้งเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกษตรกรทานามีการ
ปรับเปลี่ยนความรู ้วธิ ี การทานาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละปี เช่น หากปี ใด
เกิดภาวะฝนแล้งเกษตรกรทานาจะเปลี่ยนวิธีการทานา ดัง กลุ่มเกษตรกรทานาศรี โคตร จังหวัด
ร้อยเอ็ด ที่ทุกปี มักจะประสบปัญญาภาวะฝนแล้ง เมื่อเป็ นเช่นนี้แล้วกลุ่มเกษตรกรจึงได้เปลี่ยนแปลง
วิธีการทานาจากการทานาดาเป็ นทานาหว่าน
สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา
ผลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา
สามารถสรุ ปสภาพการจัดการความรู้ได้ดงั ต่อไปนี้
1. การแสวงหาความรู ้ การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพารา สามารถแบ่ง
ออกตามลักษณะแหล่งความรู ้ คือ 1) แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม ครู ยาง สมาชิกกลุ่ม
โปสเตอร์ ตลาดจาหน่ายยางประจากลุ่ม สวนยางพารา วิธีการเรี ยนรู้ คือ การประชุม การสอน การ
สาธิต การสอบถาม การพบปะพูดคุย การศึกษาจากสวนยางเกษตรกรรายอื่น เป็ นต้น ดัง ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์รายหนึ่งของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางทรัพย์สมบูรณ์ กล่าวว่า “ตนไปสอบถามเพื่อน
เกษตรกรคนที่ใช้ปุ๋ยคอกอย่ างเดียว เขาบอกว่าต้นยางเขางามมาก แต่ไม่มีน้ ายาง นอกจากนี้ ตนยัง
ไปถามคนที่ใช้ปุ๋ยขี้ไก่เปี ยก เขาบอกว่ามันจะทาให้รากต้นยางร้อน ขึ้นราและเน่า การใช้ปุ๋ยขี้ไก่ตอ้ ง
เป็ นปุ๋ ยขี้ไก่แห้งถึงจะดี ” 2) แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม แหล่งความรู้ภายนอกของกลุ่มเกษตรกรทา
สวนยาง ส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยงานราชการประจาท้องถิ่น หรื อจังหวัดใกล้เคียง เช่น สานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง นอกจากนี้เกษตรกรยังได้แสวงหาความรู้จากแหลางอื่นๆ ได้แก่
ตลาดกลางจาหน่ายยางพารา สวนยางพาราของเกษตรกรในท้องถิ่นอื่น สื่ อเทคโนโลยี วิธีการเรี ยนรู้
เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน ดังตัวอย่าง แหล่งความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้
ได้แก่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาเภอเมืองอานาจเจริ ญ ตลาดกลางจาหน่าย
ยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี ตลาดกลางจาหน่ายยางพารา จังหวัดยโสธร เป็ นต้น โดยความรู้ส่วน
ใหญ่ได้รับจากการฝึ กอ บรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ พันธุ์ยาง การปลูก
การดูแลรักษา การกรี ด และการบริ หารจัดการกลุ่ม เป็ นต้น
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2. การจัดเก็บความรู ้ การจัดเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็ น 1) การจดจา เป็ นการ
จัดเก็บความรู ้ในตัวบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นวิธีที่ง่ายและหากต้องการใช้เมื่อไหร่ ก็สามารถนา
ออกมาใช้ได้ทนั ที และความรู ้ส่วนใหญ่จะเป็ นความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การ
คัดเลือกพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การกรี ด การจาหน่าย เป็ นต้น 2) การจดบันทึก คือการจัดเก็บ
ข้อมูลในสมุดบันทึก ส่ วนใหญ่ จะเป็ นการจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกลุ่ม
เช่น การจดบันทึกข้อมูลสมาชิกในสมุดบันทึก การจดบันทึกผลการประชุมกลุ่ม และนอกจากนี้
กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราบางกลุ่มได้มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบันทึกข้อมูล โดยใช้
จัดทาตารางวันเปิ ดตลาดจาหน่ายยางพารา เช่น กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางนาแต้ เป็ นต้น
3. การสร้างความรู้ เกษตรกรสร้างความรู้จากการสังเกต การทดลองปฏิบตั ิ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้หรื อต่อยอดความรู้ ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
การแก้ไขปั ญหาต่างๆ รวมถึงการลดต้นทุนการ ผลิตด้วย เช่น กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้
จังหวัดอานาจเจริ ญ สร้างความรู ้เรื่ องการปลูกยางพาราบนคูนา โดยเลือกคูนาที่มีขนาดใหญ่ อยูท่ ี่
ดอนที่น้ าขังไม่นาน กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา โนนตาล จังหวัดนครพนม การพัฒนาวิธีการ
ผลิตยางพาราแผ่นดิบ โดยใช้กรดธรรมชาติครึ่ งข วดผสมน้ าครึ่ งกะละมัง นายางพาราแผ่นแช่ไว้ 1
คืน จากนั้นนาออกตากแดด พอแห้งจึงนาเข้าโรงอบ จะทาให้ยางพาราแผ่นสี สวยสดใสสม่าเสมอ
กันทั้งแผ่น ทาให้ขายได้ราคาดี ส่ วนกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราทรัพย์สมบูรณ์ สร้างความรู้การ
กรี ดยาง 3 หน้า ซึ่งสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา สวนยางแนะนาให้กรี ด 2 หน้า แต่เกษตรกร
เห็นว่าการจะกลับมากรี ดซ้ าที่รอยกรี ดเดิมนั้นทาให้การกรี ดยากขึ้น เพราะเปลือกยางจะแข็งและไม่
เรี ยบสม่าเสมอกัน เป็ นต้น
4. การประเมินความรู้ ความรู้ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมิน ดังนี้
1) การประเมินก่อน ใช้ความรู ้ โดยก่อนการใช้ความรู้น้ นั เกษตรกรจะวิเคราะห์หรื อประเมินว่า
ความรู ้น้ นั เหมาะสมกับสภาพของสวนยางพาราตนเองหรื อไม่ เช่น เกษตรกรบางรายเมื่อมีพอ่ ค้ามา
เสนอขายปุ๋ ยซึ่ งไม่ใช่สูตรที่ตนเองเคยใช้ ก็จะไม่ซ้ือใช้เพราะกลัวว่าจะทาให้เกิดความเสี ยหายได้
หรื อไม่คุม้ กับการลงทุน นอกจากนี้เกษตรกรรายใหม่จะประเมินความรู้โดยใช้วธิ ีการสอบถามจาก
หัวหน้ากลุ่มหรื อสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาใช้สาหรับการตัดสิ นใจ เช่น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ราย
หนึ่งของกลุ่มเกษตรกรทรัพย์สมบูรณ์ กล่าวว่า “ก่อนจะตัดสิ นใจว่าจะทายางแผ่นหรื อยางก้อน ตน
ได้ไปสอบถามเพื่อนเกษตรกรคนอื่นๆ เขาบอกว่า สมมุติวา่ ยางแผ่น กิโลกรัมละ 100 บาท ยาง 1
แผ่น ใช้น้ ายาง 3 กิโลกรัม และยางก้อน คิดอย่างต่าๆ กิโลกรัมละ 30 บาท ยางก้อน 1 ก้อนใช้น้ ายาง
3 กิโลกรัม เท่ากัน เมื่อนาไปขายจะได้เงินไม่แตกต่างกันมาก แต่ยางแผ่นต้องลงทุนซื้อเครื่ องจั กร
สร้างโรงอบ ซึ่ งใช้เงินลงทุนมาก แต่ยางก้อนไม่ตอ้ งซื้อเครื่ องจักร อย่างพวกเครื่ องรี ดแผ่นยางหรื อ
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สร้างโรงอบ ตนจึงเลือกทายางก้อนขาย เพราะสะดวก รวดเร็ ว ไม่ตอ้ งลงทุนมาก ” 2) การประเมิน
หลังใช้ความรู้ การขุดหลุมปลูกด้วยเครื่ องเจาะ ขนาด 50x60 เซนติเมตร (กว้างxลึก) แทนการขุด
หลุมด้วยมือตามคาแนะนาของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง คือ
(50x50x50)
(กว้างxยาวxลึก ) การขุดหลุมปลูกด้วยเครื่ องเจาะ ขนาด 50x60 เซนติเมตร พบว่าทาให้ตน้ ยาง
เจริ ญเติบโตได้ดี ซึ่ งเกษตรกรกล่าวว่าอาจเป็ นเพราะดินที่ติดอยูต่ ามเกลียวเจาะจะหล่นลงก้ นหลุม
ซึ่งมีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ทาให้ได้ความลึกเท่ากับคาแนะนาของสานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางที่ระดับ 50 เซนติเมตร แต่ดินที่กองในก้นหลุมจะเป็ นเสมือนการพรวน
ดินทาให้ดินร่ วน ซึ่ งช่วยให้ตน้ ยางเจริ ญเติบโตได้ดี
5. การใช้ความรู้ การใช้ความรู้ข องกลุ่มเกษตรกรมี 4 ลักษณะ คือ 1) การใช้ความรู้ ตาม
คาแนะนาของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง คือการใช้ความรู้ ที่สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางประจาท้องถิ่นนั้นๆ แนะนา ซึ่งเมื่อเกษตรกร ได้มาอย่างไรก็ใช้ไปอย่าง
นั้น ส่ วนใหญ่จะเป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกยางรายใหม่ เกษตรกรก็จะ นาความรู้ นั้น มาใช้ในการปลูก
ยางพาราในขั้นตอนต่างๆ โดยไม่มีการประยุกต์ใช้แต่อย่างใด 2) การใช้ความรู้ จากประสบการณ์
เป็ นการใช้ความรู ้ที่ผา่ นการปรับแต่งหรื อพัฒนาต่อยอดขึ้นจากประสบการณ์ และความรู้เดิม ซึ่ง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเกษตรกรรายเก่าที่มีประสบการณ์การ ทาสวนยาง เช่น การปลูกยางบนคูนาของ
กลุ่มเกษตรกรนาแต้ จังหวัดอานาจเจริ ญ การกรี ดยาง 3 หน้า ของเกษตรกรบางรายของ กลุ่ม
เกษตรกรทรัพย์สมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น เป็ นต้น 3) การใช้ความรู้ตามคาแนะนาของคนภาคใต้ คน
ภาคใต้ซ่ ึงเป็ นผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ในการทาสวนยาง มาสร้างรกรากโดยการแต่งงานกับคน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ แล้วนาความรู้เรื่ องการปลูกยางมาถ่ายทอดให้คน ผูอ้ ื่น 4) การใช้ความรู้
โดยการเลียนแบบ คือก ารนาเอาความรู้ที่ผอู้ ื่นสร้างไว้หรื อพัฒนาขึ้นไปใช้ในการทาสวนยางของ
ตนเอง โดยที่ตนเองไม่ได้เป็ นผูส้ ร้าง แต่ได้นาความรู้น้ นั ๆ มาใช้ในลักษณะเลียนแบบผูอ้ ื่นทุกอย่าง
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รู ปแบบ คือ 1)
การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับครอบครัว เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกภายใน
ครอบครัว เช่น สามีสอนภรรยา พ่อตาสอนลูกเขยกรี ดย าง พ่อแม่สอนลูกทาปูนแดงเพื่อรักษาหน้า
ยาง วิธีการแลกเปลี่ยนความรู ้ ได้แก่ การสอน การสาธิต ดังผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนหนึ่งของกลุ่ม
เกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้ กล่าวว่า “ตนเรี ยนรู้การกรี ดยางจากน้องเขย ซึ่งเป็ นคนภาคใต้ แล้ว
นาเรื่ องการกรี ดยางมาสอนให้ภรรยาต่อ ” 2) การแลกเปลี่ ยนความรู้ระดับกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การประชุม การสอบถาม การ
สอน การสาธิต การพบปะพูดคุย 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับชุมชน เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้
ของประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิกลุ่มและไม่ได้ เป็ นสมาชิกกลุ่ม วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้
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เช่น การสอบถาม การพบปะพูดคุย 4) การแลกเปลี่ยนความรู้ระ ดับเครื อข่าย คือการแลกเปลี่ยน
ความรู ้กบั กลุ่มเกษตรกรอื่นที่อยูใ่ นชุมชนอื่น วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษา
ดูงาน ดังเช่น กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ไปศึกษาดูงาน การทาสวนยางพารา
ที่จงั หวัดนครศรี ธรรมราช หรื อกลุ่มเกษตรกรทาสวนยาง พารา นาแต้ ได้ไปศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ้กบั ตลาดกลางจาหน่ายยางพารา จังหวัดอุบลราชธานี และตลาดกลางจาหน่าย
ยางพาราจังหวัดยโสธร เป็ นต้น
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้า งต้น ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปเป็ นแผนภูมิทางความคิด (Mind Map)
ได้ดงั ภาพ
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ภาพที่ 22 สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา
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จากสภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทานาและกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา
ซึ่งพบว่ามีท้ งั ส่ วนที่มีลกั ษณะเฉพาะและลักษณะที่คล้ายกัน โดยสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบสภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร
สภาพการจัดการ
ความรู้

ลักษณะเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรทานา

การแสวงหาความรู้

- แหล่งภูมิปัญญา
พื้นบ้าน เช่น พ่อแม่
ปู่ ย่า ตายาย วิธีการ
เรี ยนรู ้ เช่น การซึม
ซับ การเลียนแบบ
การสอน การสาธิต

การจัดเก็บความรู้
การสร้ างความรู้

การใช้ ความรู้

- การใช้ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน
- การประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
และความรู้สมัยใหม่

ลักษณะทีค่ ล้ายกัน

ความรู้สมัยใหม่

- การจดจา
- การจดบันทึก
1. ฐานคิด
- ประสบการณ์
- ความรู้เดิม
- การสังเกต
2. วิธีการสร้างความรู้
- การทดลองปฏิบตั ิ
- การลองผิดลองถูก
ความรู้สมัยใหม่

ลักษณะเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรทา
สวนยางพารา
- แหล่งความรู้ เช่น
สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทา
สวนยาง ครอบครัว
เกษตรกรสวนยาง
ที่สวนยางอยูใ่ กล้
กันและเกษตรกร
จากภาคใต้

- การใช้ความรู้ตาม
คาแนะนาของ
สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทา
สวนยาง
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ตารางที่ 11 (ต่อ)
สภาพการจัดการ
ความรู้
การใช้ ความรู้

การประเมินความรู้

การแลกเปลีย่ น
ความรู้

ลักษณะเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรทานา

ลักษณะทีค่ ล้ายกัน

- การใช้ภูมิปัญญา
ความรู้สมัยใหม่
พื้นบ้าน
- การประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
และความรู้สมัยใหม่

ลักษณะเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรทา
สวนยางพารา
- การใช้ความรู้ตาม
คาแนะนาของ
สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทา
สวนยาง
- การใช้ความรู้จาก
ประสบการณ์
- การใช้ความรู้ตาม
คาแนะนาของคน
ภาคใต้
- การใช้ความรู้โดย
การเลียนแบบ

- การประเมินก่อนใช้
ความรู้
- การประเมินหลังใช้
ความรู้
- ระดับครอบครัว
- ระดับกลุ่ม
- ระดับชุมชน
- ระดับเครื อข่าย

แนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทานา
1. การแสวงหาความรู้ สามารถสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการแสวงหาความรู้ของเกษตรกร
ทานา ได้ดงั ต่อไปนี้
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1.1 กาหนดความต้องการความรู้ กลุ่มเกษตรกรควรกาหนดความรู้ที่กลุ่มต้องการ
ร่ วมกัน เช่น การประชุมกลุ่มเพื่อกาหนดความรู้ที่ตอ้ งการร่ วมกัน
1.2 กาหนดวิธีการเรี ยนรู้ เกษตรกรควรกาหนดวิธีการเรี ยนรู้ เช่น การเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน เป็ นต้น
1.3 การส่ งเสริ มแหล่งความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ดังนี้คือ
1.3.1 แหล่งความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ส่ งเสริ มใ ห้มีปราชญ์ชาวบ้านประจา
ชุมชน เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ และการศึกษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็ นต้น
1.3.2 แหล่งความรู้สมัยใหม่ ส่ งเสริ มให้มีแหล่งความรู้สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ
การทานา เช่น ศูนย์ขา้ วชุม ชน และจัดให้มีสื่อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ หนังสื อ แผ่นพับ โปสเตอร์
นอกจากนี้ยงั รวมถึงสื่ อบุคคล ได้แก่ พ่อแม่ หัวหน้ากลุ่ม หมอดิน ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่
สานักงานเกษตรกรประจาท้องถิ่น จะต้องทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาแก่เกษตรกรด้วย
2. การจัดเก็บความรู ้ สามารถสรุ ป แนวทางส่ งเสริ มการจัดเก็บความรู้ของเกษตรกรทา
นา ได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 การจัดเก็บความรู้ฝัง ลึก ควรดาเนินการคือ การถอดบทเรี ยน เนื่องจาก
เกษตรกรยังมีขอ้ ด้อยเรื่ องการจดบันทึก ดังนั้นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องควรจัดเวทีให้เกษตรกร
ได้เล่าถึงความรู ้และประส บการณ์ต่างๆ ของตนเอง แล้วหน่วยงานดังกล่าวทาหน้าที่จดบันทึก
ต่อจากนั้นอาจจัดทาเป็ นหนังสื อ หรื อเอกสารรู ปแบบอื่น แล้วมอบเอกสารนั้นให้กลุ่มเกษตรกร ซึ่ ง
เป็ นการป้ องกันการสู ญหายของความรู้
2.2 การจัดเก็บความรู้ชดั แจ้ง ควรดาเนินการดังนี้
2.2.1 เครื่ องมือการจัดเก็บ เกษตรกรควรจัดทาเครื่ องมือสาหรับจัดเก็บความรู้
เช่น เอกสาร และซีดีรอม
2.2.2 สถานที่จดั เก็บ จัดให้มีสถานที่จดั เก็บเอกสารต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับการทานา เช่น โรคข้าวและการป้ องกันรักษา ปุ๋ ย สารเคมี สารอินทรี ย ์ โด ยอาจจัดเก็บไว้ที่ที่ทา
การกลุ่ม หรื อศูนย์เรี ยนรู ้ของชุมชน
2.2.3 จัดทาระบบการจัดเก็บ เกษตรกรควรจัดทาระบบการจัดเก็บเอกสาร
ต่างๆเป็ นหมวดหมู่ ได้แก่ หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกลุ่ม อาจจัดเก็บไว้ที่ผนู้ ากลุ่ม และ
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับความรู ้การทานา อาจจัดเก็บไว้ในชั้นเอกสารเพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถเข้า
ไปค้นคว้าหาความรู้ได้โดยสะดวก
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2.2.4 ผูร้ ับผิดชอบในการจัดเก็บ เกษตรกรควรกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดเก็บเอกสาร เช่น หัวหน้ากลุ่ม การหมุนเวียนหน้าที่ หรื อสมาชิกทุกคนรับผิดชอบร่ วมกัน
3. การสร้างความรู้ สามารถสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการสร้างความรู้ของเกษตรกรทานา
ได้ดงั ต่อไปนี้
3.1 การรื้ อฟื้ นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีประโยชน์ต่อการทานา
เกษตรกรควรรื้ อฟื้ นนากลับมาใช้ใหม่ ส่ วนภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ยงั คงใช้อยูก่ ็ให้ใ
ช้ต่อไปหรื อ
ถ่ายทอดให้คนรุ่ นหลัง ทั้งนี้เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านไปในตัวด้วย เช่น ภูมิปัญญา
การศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยสามารถศึกษาได้จากมูลไส้เดือน ถ้ามูลไส้เดือนยิง่ สู งยิง่ ดี
เพราะหมายถึงดินบริ เวณนั้นอุดมสมบูรณ์ น้ าใต้ดินมีมาก การพยากรณ์ภู มิอากาศ เช่น พยากรณ์จาก
ประเพณี บุญบั้งไฟ การพยากรณ์จากเลือดปลาช่อนหน้าหนาว การพยากรณ์จากการขึ้นกินเปลือก
ต้นไม้ของปลวก นอกจากนี้ภูมิปัญญาการลงแขกดานาและการลงแขกเกี่ยวข้าว
เป็ นภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่สามารถนากลับมาใช้เพื่อช่วยเรื่ องการลดต้นทุนการทานาได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะค่าจ้าง
เกี่ยวข้าวซึ่ งปั จจุบนั ค่อนข้างแพง โดยให้สมาชิกหมุนเวียนไปเกี่ยวข้าวให้สมาชิกคนอื่นๆ 1 วัน
และสมาชิกกลุ่มห่อข้าวไปกินด้วยกัน ส่ วนเจ้าภาพซึ่ งเป็ นเจ้าของนาก็ทาอาหารเพิม่ เติมบ้างตาม
ความเหมาะสม
3.2 การสร้างความรู้ดว้ ยตัวเอง เกษตรกรควรสร้ างความรู้ดว้ ยเองภายในแปลงนา
ของตนเอง เพื่อให้ได้องค์ความรู ้ที่เหมาะสมกับพื้นที่นาตนเองและความรู้ความสามารถของตนเอง
โดยการทดลองปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการต่างๆ เช่น การหาวิธีการหว่านกล้าเพื่อให้ตน้ กล้าถอนได้ง่าย การ
เปรี ยบเทียบวิธีการทานาแบบต่างๆ เช่น การหว่าน การโรยเป็ นแถว เป็ นต้น
3.3 การสร้างความรู้แบบเป็ นกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรควรร่ วมมือกันสร้างความรู้ดว้ ยกัน
เป็ นกลุ่ม เพื่อให้ได้ความรู ้ที่เหมาะสมกับชุมชน นอกจากนี้ยงั เป็ นการช่วยกันแก้ไขปัญหา และสร้าง
ความสามัคคีในกลุ่มด้วย
3.4 การสร้างความรู้แบบเป็ นเครื อข่ าย เกษตรกรควรร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นที่อยู่
ใกล้เคียง เพื่อสร้างความรู ้ดว้ ยกัน ซึ่ งเป็ นการนาความรู้หรื อจุดแข็งของแต่ละภาคส่ วนมาร่ วมกัน
4. การประเมินความรู้ สามารถสรุ ปแนวทางการส่ งเสริ มการประเมินความรู้ ได้ดงั นี้
4.1 เกษตรกรควรประเมินก่อนการใช้ความรู้ เพื่อเป็ นการประเมินความเสี่ ยง ความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นา และศักยภาพของตนเอง
4.2 เกษตรกรควรประเมินระหว่างการใช้ความรู้ เพื่อให้ทราบผลที่เกิดขึ้นระหว่าง
การใช้ความรู ้น้ นั
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4.3 เกษตรกรควรประเมินหลังการใช้ความรู้ เพื่อให้ทราบผลการใช้ความรู้ที่ ผ่าน
มาทั้งหมด ซึ่ งอาจโดยการเปรี ยบเทียบผลผลิต ระยะเวลาดาเนินการ ต้นทุน และการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างความรู ้ใหม่กบั ความรู ้เดิม
5. การใช้ความรู ้ สามารถสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการใช้ความรู้ของเกษตรกรทานา ได้
ดังต่อไปนี้
5.1 ควรใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาพื้นบ้ านที่ยงั คงมีประโยชน์ควรได้รับการ
นามาใช้ ทั้งนี้เพื่อการลดต้นทุนการผลิต การวางแผน การเตรี ยมตัวเพื่อป้ องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
เช่น ภาวะฝนแล้ง นอกจากนี้ยงั เป็ นการอนุรักษ์และสื บทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมด้วย
5.2 ควรใช้ความรู้สมัยใหม่ เกษตรกรควรใช้ความรู้สมัยใหม่ เพราะความรู้
สมัยใหม่บางอย่างได้ผา่ นการศึกษาวิจยั โดยนักวิจยั ซึ่ งสามารถเชื่อถือได้
5.3 ควรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ เพื่อให้ได้ชุด
ความรู ้ที่เหมาะสมกับสภาพของเกษตรกร
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถสรุ ปแน วทางส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนความรู้ของ
เกษตรกรทานา ได้ดงั ต่อไปนี้
6.1 การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับครอบครัว เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้
เรี ยนรู ้หรื อรับความรู ้ใหม่ๆ เช่น การฝึ กอบรม ซึ่ งสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด เมื่อคน
หนึ่งในครอบครัวได้รับความรู ้มา ควรบอกเล่าให้คนในครอบครัวได้รับรู้
6.2 การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับกลุ่ม ควรมีการประชุมกลุ่มเดือนละ 1 ครั้ง
6.3 การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับชุมชน ควรเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนที่ไม่ใช่
สมาชิกกลุ่มมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้กบั กลุ่มเกษตรกร อาจทั้งแบบการประชุมที่เป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ
6.4 การแลกเปลี่ยนความรู้ระ ดับเครื อข่าย เกษตรกรควรไปศึกษาดูงานยังแหล่ง
ความรู ้ในพื้นที่อื่นๆ อย่างน้อยปี ละ 3 ครั้ง เพื่อไปแลกเปลี่ยนความรู้กบั นักวิชาการ และเกษตรกร
กลุ่มอื่นๆ นอกจากนี้ควรไปศึกษาดูงานยังพื้ นที่ที่มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นอยูข่ อง
เกษตรกรด้วย เพื่อให้เกษตรกรสามารถนาความรู้น้ นั กลับมาใช้ได้ เช่น การศึกษาดูงานแปลงนาที่
ประสบความสาเร็ จและทาเองภายในครอบครัว ไม่ใช่ไปศึกษาดูงานในแปลงนาขนาดใหญ่ มี
เครื่ องมือการเกษตรที่ทนั สมัย มีคนงานเป็ นจานวนมาก แบ บนี้จะไม่เกิดประโยชน์เพราะเกษตรกร
ไม่สามารถทาตามได้ เพราะต้องลงทุนสู ง
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แนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพารา
1. การแสวงหาความรู้ สามารถสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการแสวงหาความรู้ของเกษตรกร
ทาสวนยางพารา ดังนี้
1.1 การกาหนดความต้องการความรู้ กลุ่มเกษตรกรต้องกาหนดความรู้ที่กลุ่ม
ต้องการร่ วมกันว่าต้องการความรู ้เรื่ องใด เช่น การประชุมกลุ่ม
1.2 การสร้างแรงจูงใจการเรี ยนรู้ เจ้าหน้าสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวน
ยาง ควรสร้างแรงจูงใจการเรี ยนรู ้ความรู้ใหม่ๆ ให้กบั กลุ่มเกษตรกรที่ตนเองรับผิดชอบดูแ ล อาจ
ด้วยวิธีการนากลุ่มเกษตรกรไปศึกษาดูงานสวนยางที่ประสบความสาเร็ จ
1.3 การส่ งเสริ ม แหล่งความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดย
ส่ งเสริ มให้มีแหล่งความรู ้ที่หลากหลาย ได้แก่
1.3.1 แหล่งความรู้ที่เป็ นสถาบัน ส่ งเสริ มให้มีแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น ที่ ทาการ
กลุ่มเกษตรกร จัดให้มีสื่อความรู ้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาสวนยางพารา ได้แก่ หนังสื อ แผ่นพับ
โปสเตอร์ วิดีโอ เป็ นต้น
1.3.2 แหล่งความรู้ที่เป็ นบุคคล ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม หมอยาง เจ้าหน้าที่สานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางประจาท้องถิ่น
1.3.3 กาหนดวิธีการเรี ยนรู้ เกษตรกรควรกาหนดวิธีการได้มาซึ่ งความรู้ร่วมกัน
เช่น การประชุม การศึกษาดูงาน และการใช้โทรศัพท์สอบถามข้อมูล เป็ นต้น
2. การจัดเก็บความรู ้ สามารถสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการจัดเก็บความรู้ของเกษตรกรทา
สวนยางพารา ได้ดงั ต่อไปนี้
2.1 จัดทาเครื่ องมือในการจัดเก็บความรู้ เช่น สมุดบันทึก หนังสื อ คู่มือ และวิดีโอ
เป็ นต้น เพื่อป้ องกันการหลงลืม การสู ญหายของความรู้ และง่ายต่อการเข้าถึงความรู้
2.2 จัดระบบการจัดเก็บความรู้ เกษตรกรควรจัดระบบการจัดเก็บความรู้เป็ น
หมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการ ค้นหา ได้แก่ หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกลุ่ม หมวดหมู่ที่
เกี่ยวข้องกับความรู ้การทาสวนยาง
2.3 สถานที่จดั เก็บความรู้ เอกสารที่ใช้สาหรับเผยแพร่ ความรู้อาจเก็บไว้ในที่ที่
สมาชิกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้สะดวก เช่น ที่ทาการกลุ่มเกษตรกร ตลาดจาหน่ายยาง เป็ นต้น
2.4 ผูร้ ับผิดชอบในการจัดเก็บ เกษตรกรควรกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
จัดเก็บเอกสารให้ชดั เจน อาจรับผิดชอบโดยหัวหน้ากลุ่ม หรื อสมาชิกทุกคนร่ วมกัน หรื อ
การ
หมุนเวียนหน้าที่กนั รับผิดชอบ
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3. การสร้างความรู้ สามารถสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการสร้างความรู้ของเกษตรกรทาสวน
ยางพารา ได้ดงั ต่อไปนี้
3.1 สร้างความรู ้โดยการทดลอง เช่น การทดลองสู ตรปุ๋ ย โดยการแบ่งพื้นที่สวนยาง
ออกเป็ น 2 ส่ วน และใช้ปุ๋ยสู ตรต่างกัน แล้วทาการเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของต้นยาง ปริ มาณ
น้ ายาง คุณภาพน้ ายาง เป็ นต้น
3.2 สร้างความรู้โดยก ารเลียนแบบ เช่น การศึกษาดูงานจากสวนยางที่ประสบ
ความสาเร็ จ แล้วนาความรู ้น้ นั มาใช้ในสวนยางของตนเองด้วยการเลียนแบบ
4. การประเมินความรู้ สามารถสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการประเมินความรู้ของเกษตรกร
ทาสวนยางพารา ได้ดงั ต่อไปนี้
4.1 เกษตรกรควรประเมินก่อนการใช้ความรู้ ว่ามีความเหมาะสมต่อสภาพสวนยาง
ของตนเองหรื อไม่ เช่น ความรู ้เรื่ องปุ๋ ยที่ตวั แทนบริ ษทั มานาจาหน่าย ทั้งนี้อาจประเมินโดยวิธีการ
สอบถามเพื่อนเกษตรกรสวนยางรายอื่นว่าเคยใช้ปุ๋ยสู ตรนี้หรื อไม่ หรื อโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่
สานักงานกองทุนการทาสวนยาง
4.2 เกษตรกรควรประเมินระหว่างการใช้ความรู้ เพื่อให้ทราบผลที่เกิดขึ้นระหว่าง
การใช้ความรู ้น้ นั ว่าเป็ นอย่างไร
4.3 เกษตรกรควรประเมินหลังการใช้ความรู้ ความรู้ต่างๆ ที่นามาใช้ในสวนยาง
ของตน เกษตรกรควรประเมินหลังการใช้ความรู้น้ นั ว่าผลผลิตที่ได้เป็ นอย่างไร คุม้ ค่ากับการลงทุน
หรื อไม่
5. การใช้ความรู้ สามารถสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการใช้ความรู้ของเกษตรกรทาสวน
ยางพารา ได้ดงั ต่อไปนี้
5.1 การใช้ความรู้ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยาง เกษตรกรรายใหม่ควรใช้ความรู้ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนสงเคราะ ห์
การทาสวนยาง เนื่องจากความรู ้เรื่ องการทาสวนยางเป็ นความรู้ใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งไม่มีการสร้างสรรค์และสื บทอดจากบรรพบุรุษ นอกจากนี้สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยางเป็ นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพราะได้มีการศึกษาวิจยั เรื่ องยางพาราที่เหมาะสมกับสภา พ
พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
5.2 การใช้ความรู ้ที่เป็ นชุดความรู้เดียวกันกับเกษตรกรที่มีสวนติดกัน เช่น สวน
ของตนไม่ได้วเิ คราะห์ค่าดิน ก็สามารถนาชุดความรู้ของเกษตรกรที่สวนติดกันมาใช้ได้ เพราะโดย
ปกติดินที่อยูบ่ ริ เวณเดียวกันมักเป็ นดินชุดเดียวกัน
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5.3 การใช้ความรู้ที่ผา่ นการทดลองและประเมินผล เกษตรกรรายเก่าที่มีความ
เชี่ยวชาญเรื่ องการทาสวนยางแล้ว เมื่อมีการทดลองและประเมินความรู้แล้ว หากผลการทดลอง
ได้ผลดี ก็สามารถนาความรู ้น้ นั มาใช้กบั สภาพสวนยางของตนเองได้ หากผลการทดลองไม่ได้ผลดีก็
ควรเลิกใช้ความรู ้น้ นั
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ สามารถสรุ ปแนวทางส่ งเสริ มการแลกเปลี่ยนความรู้ของ
เกษตรกรทาสวนยางพารา ได้ดงั ต่อไปนี้
6.1 การแลกเปลี่ยนความรู้ ระดับ ครอบครัว เปิ ดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวได้
เรี ยนรู ้หรื อรับความรู ้ใหม่ๆ เช่น การฝึ กอบรม ซึ่ งสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัด เช่น การ
ฝึ กอบรมการแปรรู ปยางพารา หรื อการทาบัญชีครัวเรื อน อาจให้ผหู้ ญิงเข้ารับการฝึ กอบรม การกรี ด
ยางอาจให้ผชู ้ ายเข้ารับการฝึ กอบรม จากนั้นนาความรู้มาบอกเล่าให้คนในครอบครัวได้เรี ยนรู้
6.2 การแลกเปลี่ยนความรู้ ระดับ กลุ่ม ควรมีการประชุมกลุ่ม เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างสมาชิกด้วยกัน ว่าใครประสบปัญหาอะไรบ้าง แล้วตนเองสามารถแก้ไข
ปั ญหานั้นได้อย่างไร หรื อถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ สมาชิกคนอื่นจะมีวธิ ีช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้
หรื อไม่
6.3 การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับชุมชน กลุ่มเกษตรกรควรจัดให้มีการประชุมร่ วมกัน
กับชุมชนอย่างน้อยปี ละ 5 ครั้ง เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้กบั ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็ นการนาความรู้
ของกลุ่มเผยแพร่ ต่อคนในชุมชน และนาความรู้ในชุมชนเข้ามาเผยแพร่ ภายในกลุ่ม
6.4 การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับเครื อข่าย กลุ่มเกษตรกรควรจัดให้สม าชิกกลุ่มได้ไป
ศึกษาดูงานนอกพื้นที่อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง และควรเป็ นการศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับบริ บทของ
เกษตรกรด้วย เช่น การศึกษาดูงานการทาสวนยางที่ภาคใต้
จากแนวทางส่ งเสริ ม การจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทานาและกลุ่มเกษตรกรทา
สวนยางพารา พบว่าแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้น้ นั มี 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยภายในกลุ่มเกษตรกร
ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ส่ วนอีกปัจจัยหนึ่งคือ ปัจจัยภายนอกกลุ่ม คือ หน่วยงานราชการ
ได้แก่ สานักงานทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง สานักงานการเกษตร ซึ่งแนวทางส่ งเสริ มการจัดการ
ความรู้มีท้ งั ส่ วนที่มีลกั ษณะเฉพาะและส่ วนที่คล้ายกัน โดยสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
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ตารางที่ 12 การเปรี ยบเทียบแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร
แนวทางส่ งเสริมการ
จัดการความรู้
การแสวงหาความรู้

การจัดเก็บความรู้

การสร้ างความรู้

แนวทางเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรทานา

แนวทางทีค่ ล้ายกัน

แนวทางเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรทา
สวนยางพารา
- การส่ งเสริ มให้มี
- กาหนดความต้องการ - การสร้างแรงจูงใจ
แหล่งภูมิปัญญา
ความรู้
การเรี ยนรู้
พื้นบ้าน เช่น
- กาหนดวิธีการเรี ยนรู้ - การส่ งเสริ มให้มี
ปราชญ์ชาวบ้าน
แหล่งความรู้ต่างๆ
- การส่ งเสริ มให้มี
ทั้งแหล่งความรู้ที่
แหล่งความรู้สมัย
เป็ นบุคคลและ
ใหม่ เช่น หัวหน้า
สถาบัน ได้แก่
กลุ่ม หมอดิน หมอ
หัวหน้ากลุ่ม หมอ
ข้าว เจ้าหน้าที่
ยาง สานักงาน
ส่ งเสริ มการเกษตร
กองทุนสงเคราะห์
และสื่ อต่างๆ
การทาสวนยาง
- การจัดเก็บความรู้ฝัง - การจัดเก็บความรู้
ลึก โดยการ
ชัดแจ้ง โดยการจัดทา
ถอดบทเรี ยน
เครื่ องมือการจัดเก็บ
สถานที่จดั เก็บ การ
จัดทาระบบจัดเก็บ
และการกาหนด
ผูร้ ับผิดชอบในการ
จัดเก็บ
- การรื้ อฟื้ นภูมิปัญญา
- สร้างความรู้โดย
พื้นบ้าน
การทดลอง
- การสร้างความรู้ดว้ ย
- ควรสร้างความรู้
ตัวเอง กลุ่ม และ
โดยการเลียนแบบ
เครื อข่าย
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
แนวทางส่ งเสริมการ
จัดการความรู้
การใช้ ความรู้

การประเมินความรู้

แนวทางเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรทานา
- ควรใช้ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน
- ควรประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ผสมผสานความรู้
สมัยใหม่

แนวทางทีค่ ล้ายกัน

ควรใช้ความรู้
สมัยใหม่

- ควรประเมินก่อนใช้
ความรู้
- ควรประเมินระหว่าง
ใช้ความรู้
- ควรประเมินหลังใช้
ความรู้

แนวทางเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรทา
สวนยางพารา
- เกษตรกรรายใหม่
ควรใช้ความรู้
ภายใต้คาแนะนา
ของสานักงาน
กองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยาง
และใช้ความรู้โดย
การเลียนแบบจาก
เกษตรกรที่สวน
ยางอยูใ่ กล้กนั
- เกษตรกรรายเก่า
ควรใช้ความรู้ที่
ตนเองสร้างขึ้น
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ตารางที่ 12 (ต่อ)
แนวทางส่ งเสริมการ
จัดการความรู้
การแลกเปลีย่ น
ความรู้

แนวทางเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรทานา

แนวทางทีค่ ล้ายกัน

แนวทางเฉพาะของ
กลุ่มเกษตรกรทา
สวนยางพารา
- ระดับชุมชน ควรเปิ ด - ระดับครอบครัว เปิ ด - ระดับชุมชน ควร
โอกาสให้คนใน
โอกาสให้สมาชิกใน ประชุมร่ วมกับ
ชุมชนมีโอกาสได้
ครอบครัวได้รับ
ชุมชนปี ละ 5 ครั้ง
แลกเปลี่ยนความรู้
ความรู้ใหม่ๆ ที่
- ระดับเครื อข่าย ควร
กับกลุ่มเกษตรกร
สอดคล้องกับความ
มีการศึกษาดูงาน
- ระดับเครื อข่าย ควรมี สนใจ เช่น การ
อย่างน้อยปี ละ 2
การศึกษาดูงานอย่าง ฝึ กอบรม แล้วนามา
ครั้ง
น้อยปี ละ 3 ครั้ง
บอกเล่าคนใน
ครอบครัว
- ระดับกลุ่ม ควรมีการ
ประชุมกลุ่มทุกเดือน
อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจยั มีประเด็นที่จะนามาอภิปรายผล
รายละเอียดต่อไปนี้

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดัง

สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทานา
1. การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการทานาของเกษตรกรนั้น
สามารถแบ่งออกได้ตามประเภทของความรู้คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การทานา แหล่งความรู ้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น พ่อแ ม่ ปู่ ย่า ตายาย ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ
วิธีการเรี ยนรู ้ เช่น การซึ มซับ การเลียนแบบ การสอน การสาธิตหรื อการทาให้ดูเป็ นตัวอย่าง และ
การบอกเล่า เป็ นต้น สอดคล้องกับ สุ จินต์ สิ มารักษ์ และคณะ (2549: 146) ความรู้ของชาวบ้านมัก
เป็ นสิ่ งที่ปฏิบตั ิสืบทอดกันมาโดยไม่ต้ งั ใจสอน แต่ได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัส แล้วทาตามกันมา เป็ นการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ หรื อกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) ซึ่งเป็ นวิธีการปรับเปลี่ยน
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ความรู้แบบ Tacit to Tacit ซึ่ งผูเ้ รี ยนรู้ตอ้ งเข้าไปอยูใ่ นบรรยากาศและเงื่อนไขที่มีลกั ษณะเฉพาะ ที่
จะทาให้ ประสบการณ์น้ นั ประทับฝังตรึ งเข้าไปในจิตใจของผูเ้ รี ยนรู้ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่
ปราศจากการใช้ภาษา แต่เป็ นการเรี ยนรู้ผา่ นการสังเกต
การ เลียนแบบ และ การ ฝึ กปฏิบตั ิ
อุทยั วรรณ ภู่เทศ (2551: 93) การเรี ยนรู้ของคนในชุมชนเป็ นการเรี ยนรู้ตามธรรมชาติโดยมี
สาระสาคัญไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยนรู้เพื่อให้รู้ เพื่อทา เพื่อเป็ น และสุ ดท้ายคือการเรี ยนรู้เพื่ออยูร่ ่ วมกัน
ซึ่งสาระสาคัญของการเรี ยนรู ้เกิดจากการลงมือปฏิบตั ิจริ งและสัมพันธ์กบั สิ่ งรอบตัวทั้งที่มีชีวติ
และไม่มีชีวติ รวมถึงการไม่แยกส่ วนการเรี ยนรู้ออกเป็ นเรื่ องๆ ที่ชดั เจน จะเห็น ได้วา่ การเกษตร
เพียงเรื่ องเดียวมีความสัมพันธ์กนั ทั้งเรื่ องของสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา สิ่ งแวดล้อม ทาให้เกิดการซึม
ซับความรู ้จากความเป็ นจริ งที่มีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติอยูต่ ลอดเวลา และความรู้ที่ได้รับ
ก็ถูกสร้างเป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาแล ะสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ผ่องศรี
เสาเกลียว (2552: 31-32) พบว่า การถ่ายทอดความรู้ในเครื อญาติหรื อบรรพบุรุษ จะเป็ นการถ่ายทอด
และเรี ยนรู ้ในลักษณะการถ่ายทอดจากพ่อสู่ ลูก พ่อสอนลูกเขย ปู่ สอนหลาน ซึ่ งเกิดจากการได้เห็น
ได้สัมผัสจากการทางานของครอบครัวเป็ นประจา กา รถูกใช้ให้ทางาน หยิบของให้ ทาให้เริ่ มเกิด
การเรี ยนรู ้ หลังจากนั้นพ่อหรื อปู่ หรื อตาจะฝึ กให้ช่วยงานอย่างง่ายตามความสามารถ โดยให้ฝึกหัด
ทาแต่ละอย่างให้มีความชานาญ อัญชลี ยิม้ สมบูรณ์ (2554: 94-95) พบว่า เกษตรกรมีการแสวงหา
ความรู้ดา้ นการทาเกษตรอินทรี ย ์ โดยการสอบถามผูร้ ู้หรื อผูม้ ีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการทา
เกษตรอินทรี ย ์ การสังเกตการณ์ของการประกอบอาชีพของเกษตรกรรายอื่นแล้วนามาปรับใช้ 2)
ความรู ้สมัยใหม่ เป็ นความรู ้ทางวิชาการสมัยใหม่ในเรื่ องต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการทานา เช่น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทาน้ าหมักชีว ภาพ โดยมีแหล่งความรู้ คือ แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม
ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม หมอดิน สมาชิกกลุ่ม สื่ อต่างๆ วิธีการเรี ยนรู้จากแหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น
การประชุม การพบปะพูดคุย การบอกเล่า การสาธิต แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม ได้แก่ สานักงาน
เกษตรในท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มสห กรณ์ มหาวิทยาลัยที่อยูใ่ กล้ชุมชน เครื อข่ายเกษตรกรที่ประสบ
ผลสาเร็ จ วิธีการเรี ยนรู ้จากแหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน เป็ นต้น
สอดคล้องกับ ชลกานดาร์ นาคทิม (2551: 111) พบว่า เกษตรกรแสวงหาความรู้โดยใช้วธิ ีการ
ฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ โดยไปในหลายพื้นที่ที่ประสบผลสาเร็ จในการ
ปฏิบตั ิมาก่อน พิชิตชัย แพ่งศรี สาร (2552: 93) พบว่า เกษตรกรแสวงหาความรู้ดว้ ยการฝึ กอบรม
จากหน่วยงานของภาครัฐ และการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ ที่ประสบความสาเร็ จ การสอบถาม
จากผูร้ ู้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ การศึกษาเอกสารหนังสื อต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ เป็ นต้น
2. การจัดเก็บความรู ้ การจัดเก็บความรู้สามารถแบ่งออกได้คือ 1) การจดจา เป็ นการ
จัดเก็บความรู ้ในตัวบุคคล ส่ วนใหญ่จะเป็ นความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทานาในขั้นตอนต่างๆ ทั้งนี้
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อาจเป็ นเพราะเกษตรกรในสมัยก่อนยังอ่านไม่ออกเขีย นไม่ได้ การเรี ยนรู้จึงเรี ยนรู้ผา่ นวิธีการบอก
เล่า แล้วจดจาไว้ในตัวบุคคล อาจทาให้เกษตรกรมีความเคยชินกับการเรี ยนรู้โดยวิธีการบอกเล่า
และถ่ายทอดความรู ้โดยวิธีบอกเล่าจากรุ่ นสู่ รุ่น ซึ่ง สุ จินต์ สิ มารักษ์ และคณะ (2549: 156) กล่าวว่า
กระบวนการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization : Tacit to Tacit) เป็ นการถ่ายทอดแบบไม่ได้ต้ งั ใจ
แต่ได้รู้ ได้เห็น ได้ยนิ ได้สัมผัส แล้ว ซึมซับเอาความรู้เหล่านั้นไว้ในตัวเอง แล้วใช้วธิ ีการเดียวกัน
ถ่ายทอดไปสู่ คนรุ่ นต่อไป อุทยั วรรณ ภู่เทศ (2551: 93) ความรู้ของชุมชนนั้นมิได้มีการจัดเก็บ
เป็ นหมวดหมู่หรื อแม้แต่การตราไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่จะถูกฝังลึกอยูใ่ นตัวบุคคล (Tacit
Knowledge) หรื อไม่ก็สะท้อนตามเครื่ องมือเครื่ องใช้หรื อสัญลักษณ์ต่างๆ ดังนั้น จึงจะเห็นได้วา่
เกษตรกรทุกคนจะมีความรู ้ในการทานานับตั้งแต่การผลิต การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว ส่ วน
เกสร อ่อนคา และคณะ (2550: 114) พบว่า กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วชุมชน มีการจัดเก็บ
ความรู ้ในลักษณะการจดจาเป็ นส่ วนใหญ่ ไม่เน้นการจดบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร อาจเพราะ
สมาชิกส่ วนใหญ่มีวถิ ีชีวติ ที่ผกู พันอยูก่ บั การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ งเป็ นอาชีพที่มี ลักษณะ
ที่เน้นทักษะการปฏิบตั ิมากกว่าทักษะการเขียนและการจดบันทึก และอัญชลี ยิม้ สมบูรณ์ (2554:
122) พบว่า เกษตรกรจะใช้การจามากกว่าการจดบันทึก เนื่องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่ไม่ได้ให้
ความสาคัญกับการจดบันทึกความรู ้แต่จะอาศัยการจาและประสบการณ์ในการทาเกษตรอินทรี ย ์
ทาให้เกิดความชานาญในการปฏิบตั ิ จึงไม่ได้ให้ความสาคัญในเรื่ องของการจดบันทึก 2) การจด
บันทึก คือการจัดเก็บข้อมูลในสมุดบันทึก ส่ วนใหญ่เป็ นการจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารจัดการกลุ่ม ได้แก่ สมุดทะเบียนสมาชิก ซึ่งบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของสมาชิก ทั้งชื่ อ-สกุล
จานวนการถือหุ น้ การกูย้ มื เงินทุน เป็ นต้น สมุดบันทึกการประชุม ซึ่ งกลุ่มเกษตรกรใช้ในการจด
บันทึกข้อมูลการประชุมต่างๆ ไว้เป็ นหลักฐาน ทั้งเรื่ องแจ้งให้ทราบ มติที่ประชุม เป็ นต้น ธงชัย
พาบุ (2552: 233) พบว่า การจัดการความรู้ของกลุ่มอาชีพสตรี ทอผ้าไหมแพรวา บ้านโพน จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ ยังไม่มีการจัดเก็บความรู ้อย่างเป็ นระบบ ความรู้ของกลุ่มส่ วนมากเป็ นความรู้ที่อยูใ่ นตัว
บุคคล และองค์ความรู ้เกี่ยวกับการกาหนดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบันทึกเอาไว้ในสมุดรายงานการ
ประชุมเท่านั้น การจัดเก็บความรู ้ที่จดั ทาเป็ นเอกสารหรื อหนังสื อที่จ ั ดทาเป็ นของกลุ่มยังไม่มี
ฉลาด จันทรสมบัติ (2550: 262) พบว่า การจัดเก็บความรู้ขององค์กรชุมชนส่ วนใหญ่มีการจัดเก็บ
ความรู้ในสื่ อบุคคล ส่ วนสื่ อเอกสารทัว่ ไปและสิ่ งพิมพ์พอมีอยูบ่ า้ ง แต่ยงั ไม่มีการนาคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล สมหวัง โพธิราช (2556: สัมภาษณ์ ) กล่าวว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่จะไม่
จดบันทึกเป็ น ลายลักษณ์อกั ษร แต่จะจดจาไว้ในตัวบุคคลมากกว่า ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึง
ควรจัดเวทีให้เกษตรกรที่ประสบความสาเร็ จได้เล่าถึงความรู้และประสบการณ์ของตน แล้วให้
หน่วยงานดังกล่าวทาการบันทึกและจัดทาเอกสารเกี่ยวกับค วามรู้ของเกษตรกร แล้วมอบคืนให้
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เกษตรกรอีกทีหนึ่ง นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ สงกรานต์ ชิระบุตร (2556: สัมภาษณ์ ) กล่าวว่า
เกษตรกรส่ วนใหญ่ใช้วธิ ี จดจามากกว่าการจดบันทึก
3. การสร้างความรู้ การสร้างความรู้ของเกษตรกรเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์
ความรู้เดิม และการสังเกต ผสมผสานกันเพื่อเป็ นฐานคิดในการสร้างความรู้ใหม่ จากนั้นจึงทดลอง
ปฏิบตั ิ ลองผิดลองถูก ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว ลดขั้นตอนการ
ทานา และลดต้นทุนการผลิต เช่น การทานาหว่านแบบตัดต้นข้าว โดยเกษตรกรสังเกตต้นข้าวที่
ควายกัดกินลา ต้น ข้าวต้นนั้นจะแตกกอใหญ่กว่าต้นอื่น เกษตรกรจึงทดลองตัดต้นข้าวประมาณ
1 งาน แล้วพบว่าข้าวแตกกอได้ดี รวงใหญ่ และวัชพืชมีนอ้ ย เกษตรกรจึงหันมาทานาหว่านแบบ
ตัดต้นข้าว สอดคล้องกับ สุ จินต์ สิ มารักษ์ และคณะ (2549: 143) พบว่าความรู้ ของชาวบ้านเริ่ มต้น
จากการปฏิ บัติ แล้วจึงนาไปสู่ การสรุ ปเป็ นความคิดเห็น เกสร อ่อนคา และคณะ (2550: 113)
พบว่า เกษตรกรสร้างความรู ้โดยการทดลองทาแปลงสาธิตเพื่อทดลองการใช้ปุ๋ยในอัตราส่ วนที่
แตกต่างกันเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว แบ่งหน้าที่ตรวจแปลงและบันทึกผลความก้าวหน้าของการทาแปลง
เมื่อเก็บเกี่ ยวผลผลิตก็ทาการเปรี ยบเทียบผลการทดลอง สรุ ปผลและนาผลที่ได้มาประยุกต์ใช้กบั
กลุ่มของตนเอง กล่าวโดยสรุ ปกลุ่มเกษตรกรสร้างความรู้โดยการทดลอง รวบรวมข้อมูล และ
สรุ ปผล พรรณภัทร ใจเอื้อ (2552: 120) พบว่าการสร้างความรู้ใหม่ของเครื อข่ายโรงเรี ยนชาวนา ใช้
การพัฒนาต่อยอด ความรู ้จากการศึกษาดูงานจากแหล่งเรี ยนรู้การทางาน เช่น มูลนิธิขา้ วขวัญ
แหล่งเรี ยนรู ้ภาวะผูน้ า การพัฒนาชุมชน จากการศึกษาดูงาน การเข้ารับการฝึ กอบรม เช่น การ
ฝึ กอบรมภาวะผูน้ าจากมูลนิธิพลตรี จาลอง ศรี เมือง การศึกษาดูงานแผนแม่บทชุมชนที่ไม้เรี ยง
นครศรี ธรรมราช เป็ นต้น จนกระทัง่ เกิดภาพของการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ
อาทิ การต่อ
เชื้อจุลินทรี ยจ์ ากราเขียว ราขาว โดยใช้ดินจากพื้นที่กลุ่มโรงเรี ยนชาวนา การศึกษาการผลิตหัว
เชื้อจุลินทรี ยจ์ ากวัตถุดิบในพื้นที่ เป็ นต้น อารมณ์ แก้วศรี สุข (2554: 38) เกษตรกรสร้างความรู้โดย
การพัฒนาความรู ้เดิมที่มีอยู่ ด้วยการปรับเปลี่ยนขบวนการผลิตบ้างเพื่อให้ประสบความสาเร็ จ อีก
ส่ วนหนึ่งสร้างความรู ้จากการได้รับการฝึ กอบรมจากผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญและการศึกษาดูงานของ
สมาชิกกลุ่ม ภัทริ นทร์ เข้มแข็ง (2553: 68) เกษตรกรสร้างความรู้โดยการทดลองปฏิบตั ิร่วมกันที่
ศาลาประชาคมหมู่บา้ น เป็ นการลองผิดลองถูกร่ วมกัน จะได้ปรับหรื อประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพื้นที่
หลังจากทดลองทาร่ วมกันแล้วก็จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ปที่ชดั เจนในการทดลอง
แต่ละครั้ง เกริ กไกร แก้วล้วน และกิติรัตน์ สี หบัณฑ์ (2550: 75) เกษตรกรจังหวัดอานาจเจ ริ ญได้
พัฒนาองค์ความรู ้ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ดาเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่สาคัญใน 4 รู ปแบบ
คือ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรู ปการลดรายจ่าย กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรู ปของการเพิ่ม
รายได้ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรู ปการออม และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรู ปการอนุรักษ์
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ป่ าและการใช้ประโยชน์จากป่ าเพื่อการดารงชีวติ ของชุมชน
นอกจากนี้ เนาวรัตน์ พลายน้อย
(2552: 301) กล่าวว่า การสร้างความรู้ของเกษตรกรทานาเกิดขึ้นโดยผ่านการปฏิบตั ิและ
ประสบการณ์ตรงในขั้นตอนต่างๆ ของการพัฒนา ไม่วา่ จะเป็ นความรู้ในการเลือกผืนนา การเตรี ยม
ดิน การตกกล้า การเตรี ยมพันธุ์ขา้ ว การปักดา การรักษาระดับน้ า การเก็บเกี่ยว และพิธีกรรมต่างๆ
4. การใช้ความรู้ เกษตรกรใช้ความรู้ใน 3 รู ปแบบ ซึ่ งการใช้ความรู้แต่ละแบบนั้น
ขึ้นอยูก่ บั แต่ละขั้นตอนของการทานาด้วย ดังนี้ 1) การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ ยวกับการทานาซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่น การถอนกล้า
ด้วยมือ การปักดาแบบสลับต้น การมัดฟ่ อนข้าว 2) การใช้ความรู้สมัยใหม่ เกษตรกรได้มีการนา
ความรู ้สมัยใหม่เข้ามาช่วยในกระบวนการทานาและการบริ หารจัดการกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเพิม่ ผล ผลิต
ลดระยะเวลา หรื อขั้นตอนการทานาให้มีความสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น เช่น การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้ตาข่ายไนล่อนแทนการทาลานแบบเดิม การใช้รถอีแต๊กขนข้าวขึ้นลานแทนการหาบ
3) การผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบ้านกับความรู้สมัยใหม่ ถึงแม้เกษตรกรจะนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
ต่างๆ เข้ามาช่วยในการทานา แต่บางอย่างก็ตอ้ งอาศัยภูมิปัญญาพื้นบ้านเข้ามาผสมผสาน เป็ นการ
เกื้อหนุนกันและกันอย่างลงตัว เช่น การทาลานโดยใช้ตาข่ายไนลอน แต่ยงั คงใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ร่ วมด้วย นัน่ คือการเลือกแปลงนาสาหรับทาลานคือ เลือกแปลงนาที่เป็ นที่ราบแห้ง เพื่อไม่ ให้ขา้ ว
ชื้นและขึ้นรา เป็ นต้น ซึ่งไพโรจน์ ชลารักษ์ (2551: 57) กล่าวว่าการผสมผสานความรู้ (Knowledge
Integration) เมื่อต้องใช้ความรู ้หลายด้านหลายเรื่ อง มีความมากน้อยหรื อลึกซึ้ งในแต่ละด้านแต่ละ
เรื่ องต่างกัน หลังจากพิจารณาเลือกสรรแล้วก็ตอ้ งนามาใช้ร่วมกันอย่างมี ความเหมาะสมลงตัว
สอดคล้อง หรื อไปด้วยกันได้มิให้ขดั แย้งกัน ความพอดีของการผสมผสานความรู้มาใช้จะแสดงผล
ที่ความสาเร็ จหรื อไม่สาเร็ จในการแก้ปัญหานัน่ เอง สอดคล้องกับพิชิตชัย แพ่งศรี สาร (2552: 94)
การใช้ความรู้ เกษตรกรนาความรู้ที่ได้มาจากการแสวงหาความรู้มาพัฒนาปรั
บปรุ งเพิ่มเติม
ผสมผสานกับความรู ้เดิม จนพัฒนาเป็ นความรู้ใหม่ของกลุ่ม และเกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ความรู้
ใหม่ที่ได้รับมาบางส่ วน โดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนหนึ่งทาเกษตรแบบดั้งเดิมที่ตน
เคยทามา เพราะกลัวผลผลิตตกต่า โดยเป็ นการทดลองทาดูก่อนถ้าได้ผลดีถึง จะเปลี่ยนไปทาตาม
ระบบความรู ้ใหม่ ส่ วนพื้นที่อีกส่ วนหนึ่งทาเกษตรตามความรู้ที่ได้รับมาใหม่
5. การประเมินความรู้ ความรู้ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมินความรู้
ใน 2 รู ปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใช้ความรู้ โดยเกษตรกรจะวิเคราะห์หรื อประเมินว่าความรู้น้ ั น
เหมาะสมกับสภาพไร่ นาของตนหรื อชุมชนหรื อไม่ ถ้าประเมินแล้วว่าไม่เหมาะสม และยังต้องเพิ่ม
งบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใช้ความรู้น้ นั ภัทริ นทร์ เข้มแข็ง (2553: 80) การประเมิน
ความรู ้ โดยความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู้ท้ งั คาบอกกล่าวของวิทยากร เอกสาร ตาราต่างๆ จ ะเอามา
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ทบทวนดูวา่ ความรู ้ใดที่สอดคล้องกับวิถีของตนเองของชุมชนบ้าง โดยใช้เวทีพดู คุยให้สมาชิกได้
แสดงความคิดเห็น เพื่อจะทดลองและประยุกต์วธิ ีให้เหมาะสม กลุ่มเรี ยนรู้จากเอกสาร การทดลอง
และการแลกเปลี่ยนความรู้ 2) การประเมินหลังใช้ความรู้ ความรู้ที่เกษตรกรได้นาไปใ ช้แล้ว
หลังจากทดลองใช้แล้วเกษตรกรก็จะวิเคราะห์ทบทวนอีกครั้งว่า ผลการใช้ความรู้ที่ได้มาใหม่น้ นั
เป็ นอย่างไร หากผลที่ได้ไม่ดีเท่ากับความรู้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใช้ความรู้ใหม่ แล้วหันกลับมาใช้
ความรู ้เดิม สอดคล้องกับ สุ จินต์ สิ มารักษ์ และคณะ (2549: 97) พบว่า ชาวบ้านได้ทดองนาปุ๋ ยหมัก
ชีวภาพไปทดลองใส่ กบั นาข้าวเพื่อเปรี ยบเทียบกับปุ๋ ยเคมี และได้ผลเชิงประจักษ์วา่ ปุ๋ ยชีวภาพทาให้
ข้าวงาม เมล็ดข้าวน้ าหนักดี และข้าวไม่เป็ นโรค ชาวบ้านจึงทาปุ๋ ยหมักชีวภาพอย่างจริ งจัง เพื่อ
นาไปใช้ในการทานาฤดูกาลต่อมา
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รู ปแบบ คือ 1) การ
แลกเปลี่ยนความรู ้ระดับครอบครัว เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกภายใน
ครอบครัว วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต การบอกเล่า 2) การแลกเปลี่ยนความรู้
ระดับกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ย นความรู้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม เช่น วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้
เช่น การสอน การสาธิ ต การบอกเล่า การพบปะพูดคุย การประชุม 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับ
ชุมชน เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ของประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิกลุ่มและไม่ได้เป็ นสมาชิก
กลุ่ม วิธีการแลกเปลี่ ยนความรู ้ เช่น การสอน การสาธิต การบอกเล่า การพบปะพูดคุย 4) การ
แลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่าง เครื อข่าย คือการแลกเปลี่ยนความรู้กบั กลุ่มเกษตรกรอื่น
วิธีการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน ซึ่งโกวิทย์ พวงงาม (2553: 434) กล่าวว่า
องค์กรภายนอกที่เป็ นภาคี พันธมิตรมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร
สถาบัน หรื อเครื อข่ายชุมชน ทั้งนี้เพราะชุมชนยังต้องการหนุนเสริ มจากนักพัฒนา และหน่วยงาน
ภายนอกที่สามารถให้ขอ้ คิดและแนวทางปฏิบตั ิ เทคนิคการบริ หารจัดการกลุ่ม ทั้งด้านวิชาการและ
ด้านการประสานงานเ รื่ องต่างๆ สอดคล้องกับ พิชิตชัย แพ่งศรี สาร (2552: 94) พบว่า เครื อข่าย
เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกลุ่ม โดยนาหลักการชื่นชมหรื อ Appreciative Injuring
มาใช้เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการประชุม และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้น้ นั ที่สาคัญต้องดาเนินการ
ผ่านคน ผ่านกระบวนการระหว่างคน ทั้งนี้หากมีการจัดการที่ดีก็สามารถทาให้ความรู้แฝงและ
ความรู ้ฝังลึกกลายเป็ นความรู ้เปิ ดเผยได้ ซึ่ งเครื อข่ายเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นใช้กระบวนการ
เปิ ดใจ คุยด้วยใจ และร่ วมกลุ่มกันทางาน ส่ วน ภัทริ นทร์ เข้มแข็ง (2553: 81) พบว่า เกษตรกรมีการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ โดยหลังจากที่ศึกษาดูงานและมีการทดลองทาแล้วด้วยตนเอง ก็จะนาความรู้
ดังกล่าวมาถ่ายทอดให้กบั สมาชิกฟัง สาธิตให้ดูโดยนัดรวมกันทดลองเรี ยนรู้ไปพร้อมๆ กัน ความรู้
บางอย่าง เช่น การพัฒนาพันธุ์ขา้ ว การทดลองน้ าหนัก ความรู้เหล่านี้ผนู้ ากลุ่มจะเป็ นคนทดลอ ง
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ก่อน ส่ วนการใช้ความรู ้น้ นั ใช้เพื่อการทดลองทาและการนาไปใช้ในพื้นที่จริ ง ขณะที่ พรรณภัทร
ใจเอื้อ (2552: 118-119) พบว่าเครื อข่ายโรงเรี ยนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ทั้งระดับกลุ่มพื้นที่ เครื อข่ายระดับจังหวัด การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ศึกษาดูงานข้ ามกลุ่มและเครื อข่าย
โดยใช้กระบวนการเชิงปฏิบตั ิการ การจัดเวทีถอดบทเรี ยน และเวทีระดมสมอง เพื่อควักจับเอา
ความรู ้ที่มีอยูใ่ นตัวสมาชิกที่ร่วมดาเนินกิจกรรม รวมถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสมาชิก
เครื อข่ายโรงเรี ยนชาวนา ซึ่ งกิจกรรมการถอดบทเรี ยนจะช่วยให้สมา ชิกในเครื อข่ายโรงเรี ยนชาวนา
จังหวัดนครสวรรค์ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิด นอกจากนี้ มูลนิธิขวัญข้าว (2548 : 62)
กล่าวว่า โรงเรี ยนชาวนาเป็ นกิจกรรมที่สะท้อนภาพของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ได้อย่างชัดเจน เป็ น
การเรี ยนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิจริ ง เรี ยนจากประสบการณ์แล ะเรื่ องเล่าที่ได้รับฟังซึ่ งกันและกัน
นามาบันทึกและหาข้อตกลงร่ วมกันว่าการทานาในระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนนั้นต้องการความรู้
อะไรบ้าง แล้วนามาประเมินกับข้อเท็จจริ งว่าในกลุ่มชาวนานั้นมีความรู้เพียงพอหรื อยัง มีความรู้
ตรงกับการทานาในระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนหรื อไม่ ถ้าไม่ พอแล้วจะเรี ยนรู้จากที่ไหน ใครบ้างที่มี
ความรู ้ก็จะไปแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
สภาพการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา
1. การแสวงหาความรู ้ การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพาราสามารถแบ่ง
ออกตามลักษณะแหล่งความรู ้ คือ 1) แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม ครู ยาง สมาชิกกลุ่ม
โปสเตอร์ ตลาดจาหน่ายยางประจากลุ่ม สวนยางพารา วิธีการเรี ยนรู้ คือ การสอน การสาธิต การ
สอบถาม การพบปะพูดคุย การศึกษาจากสวนยางเกษตรกรรายอื่น การประชุม 2) แหล่งความรู้
ภายนอกกลุ่ม เช่น สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางประจาท้ องที่ ตลาดกลางจาหน่าย
ยางพารา สื่ อเทคโนโลยี วิธีการเรี ยนรู้ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน การบอกรับข้อความราคา
ยางพาราทางโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู้เพื่อสังคม (2550: 17) กล่าวว่า
คนเราเรี ยนรู ้ได้หลายแบบ ได้แก่ Learning by Seeing เรี ยนรู้จากการศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานที่
สามารถเอามาต่อยอดงานของเราได้ Learning by Training เรี ยนรู้โดยได้รับการฝึ กอบรม Learning
by Reading เรี ยนรู ้จากการอ่าน และสุ ดท้าย Learning by Doing เรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิโดยตรง
สอดคล้องกับ เอกวิทย์ ศรี รมย์ (2553: 58) พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูก
สร้างสวนยาง การกรี ดยาง การทายางแผ่นดิบ จากการฝึ กอบรมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร
และการสอบถามจากเพื่อนบ้าน ญาติ และการอ่านเอกสารแนะนา นอกจากนี้ เอกวิทย์ ศรี รมย์
(2553: 134) ยังพบว่า วิธีส่งเสริ มการปลูกย างพารา เกษตรกรต้องการให้มีการฝึ กอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน เป็ นต้น สุ พิชญา วาปี (2552: 48) พบว่า เกษตรกรผูผ้ ลิตยางก้อนถ้วยได้รับความรู้
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เกี่ยวกับการผลิตยางถ้วยโดยการฝึ กอบรมจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตร สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การ ได้รับความรู้จากเพื่อนบ้านและญาติ ภราดร
สยังกูล (2551: 97) พบว่า บุคคลที่เกษตรกรปรึ กษาเมื่อเกิดโรคในสวนยางพารา คือ เจ้าหน้าที่
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง และเกษตรกรสวนยางที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง
พนมพร ประทุมรัตน์ (2548: 43) พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่ ได้รับคาแนะนาการปลูกยางพาราจาก
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางและสานักงานเกษตร ในลักษณะการฝึ กอบรมให้ความรู้
อรทัย จันทร์เหล็ก (2551: 51) พบว่า เกษตรกรที่ประสงค์จะปลูกยางพาราจะไปขอคาแนะนาจาก
เจ้าหน้าที่วา่ พื้นที่ของตนเหมาะสมต่อการปลูกยางพาราหรื อไม่ เมื่อเกษตรกรได้ตดั สิ นใจที่จะลงทุน
ปลูกยางพารา เกษตรกรส่ วนใหญ่จะเข้ารับการฝึ กอบรมวิธีการปลูกและการดูแลรักษาสวนยางพารา
หรื อไปศึกษาหรื อขอคาแนะนาจากเพื่อ นบ้านที่ปลูกยางพาราอยูแ่ ล้ว ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์ และคณะ
(2551: 27) พบว่า เกษตรได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา จากเจ้าหน้าที่สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง โดยการเข้ารับการฝึ กอบรมการกรี ด การผลิต ตลอดจนการบารุ งรักษา
จากเจ้าหน้าที่ของศูนย์วจิ ยั ยางหนองคาย การสอบถามจากเพื่อนบ้าน การฟังวิทยุ การดูจากโทรทัศน์
และการอ่านจากเอกสารเผยแพร่ ของหน่วยงานต่างๆ เป็ นต้น วรรณา เลิ ศวิจิตรจรัส (2549: 44) การ
จัดการความรู ้เพื่อพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร จะเน้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่างคน
เรี ยนรู ้จากประสบการณ์การทางานจริ งที่ถ่ายทอดมาจากคนทาจริ ง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือเสริ ม นันทนา ปรี ประดิษฐ์ (2549: 108) พบว่าเกษตรกรมีการเปิ ดรับ
หรื อบริ โภคข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาสวนยางพาราจากสื่ อต่างๆ คือ สื่ อบุคคล ได้แก่ สมาชิกใน
ครอบครัว เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อนบ้าน ญาติพี่นอ้ ง และเพื่อน ตามลาดับสื่ อสารมวลชน ได้แก่ วิทยุ
และโทรทัศน์ ส่ วนสื่ อเฉพาะกิจ ได้แก่ การอบรม/สัมมนา
2. การจัดเก็บความรู ้ การจัดเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็ น 1) การจดจา เป็ นการ
จัดเก็บความรู ้ในตัวบุคคล ส่ วนใหญ่จะเป็ นความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพาราและการแปรรู ป
ยางพารา 2) การจดบันทึก คือการจัดเก็บข้อมูลในสมุดบันทึก ส่ วนใหญ่จะเป็ นการจดบันทึกข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกลุ่ม เช่น การจดบันทึกข้อมูลสมาชิกในสมุดบันทึก การจดบันทึก
ผลการประชุมกลุ่ม และการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทาตารางวันเปิ ดตลาดจาหน่ายยางพารา
สอดคล้องกับ พนมพร ประทุมรัตน์ (2548: 63) พบว่า ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ตน้ ทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่อาเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี เป็ นข้อมูล
จากการบอกเล่าจากการประมาณการที่ไม่ได้มีการจดบันทึกลงบัญชี
ไพร สุ ดจิตร์ (2556:
สัมภาษณ์) กล่าวว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่จะไม่จดบันทึกความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการทาสวนยาง ความรู้
การทาสวนยางเมื่ อเกษตรกรได้รับมาจากแหล่งต่างๆ จะจดจาไว้ในตัวบุคคล ส่ วนที่เป็ น เอกสาร
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วิชาการส่ วนใหญ่ จะได้รับมอบจาก หน่วยงานราชการ และสันทะยา เหระวัน (2556: สัมภาษณ์ )
กล่าวว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่จะจัดเก็บความรู้โดยการจดจามากกว่าการจดบันทึก ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะการขาดทักษะในการจดบันทึก หรื ออาจเป็ นเพราะอุปนิสัยที่ไม่ชอบการจดบันทึก
3. การสร้างความรู้ เกษตรกรสร้างความรู้จากการสังเกต การทดลองปฏิบตั ิ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้หรื อต่อยอดความรู้ ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต
การแก้ไขปั ญหาต่างๆ รวมถึงการลดร ายจ่ายด้วย เช่น กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้
จังหวัดอานาจเจริ ญ สร้างความรู ้เรื่ องการปลูกยางพาราบนคูนา โดยเลือกคูนาที่มีขนาดใหญ่ อยูท่ ี่
ดอนที่น้ าขังไม่นาน กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา โนนตาล จังหวัดนครพนม การพัฒนาวิธีการ
ผลิตยางพาราแผ่นดิบ โดยใช้กรดธรรมชาติครึ่ งขวดผสมน้ าครึ่ งกะละมัง นายางพาราแผ่นแช่ไว้ 1
คืน จากนั้นนาออกตากแดด พอแห้งจึงนาเข้าโรงอบ จะทาให้ยางพาราแผ่นสี สวยสดใสสม่าเสมอ
กันทั้งแผ่น ทาให้ขายได้ราคาดี ซึ่ งสถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู้เพื่อสังคม (2550: 65) กล่าวว่า
การจัดการความรู ้น้ นั เกิดจากคนเป็ นสิ่ งสาคัญ ซึ่งล้วนมาจากกระบวนการเรี ยนรู้ การคิดของคน
คนจึงมีบทบาททั้งในแง่ผสู ้ ร้างความรู้และผูใ้ ช้ความรู้ Kolb (1984: 38) อธิบายว่า กระบวนการที่
ความรู ้ถูกสร้างขึ้นโดยกระบวนการเปลี่ยนผ่านของประสบการณ์ โดยผ่านทางการศึกษาและการ
ทางาน ประสบการณ์จึงเป็ นทุนที่ดี และผลลัพธ์ที่ดีของการเรี ยนรู้ โดยเริ่ มจากประสบการณ์การ
เรี ยนรู้ (Learning Experience) การสังเกตและไตร่ ตรอง (Observe and Reflect) การสร้างข้อสรุ ป
และกรอบแนวคิด (Generalize and Conceptualize) การทดลองและบูรณาการ (Experiment and
Integrate) สอดคล้องกับ สุ วฒั น์ จิตต์จนั ทร์ (2552: 421) พบว่า เกษตรกรทาสวนยางพาราภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือส่ วนหนึ่งมีการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเชื่อในประสบการณ์เก่าที่เคยทามา
ในการผลิตและแปรรู ปยางพาราขึ้นมาใหม่ เช่น เกษตรกรสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์เตรี ยมดินปลูก
โดยขุดดินที่มีปลวกไปทิง้ ไกลๆ แล้ วนาดินที่ไม่มีปลวกมาถมแทน เป็ นการกาจัดปลวกก่อนปลูก
ยางพารา เกษตรกรจังหวัดอานาจเจริ ญปลูกต้นยางโดยการตอกเบ้าไม่ขดุ หลุม ทาให้ การตายของ
ต้นยางพาราลด น้อย การใช้ระบบชีวภาพกาจัดวัชพืช และการใช้ปุ๋ยคอกโดยไม่พ่ งึ พาปุ๋ ยเคมีเลย
ประทีป จันทร์นวล (2552: 281) พบว่า เกษตรกรเลือกพื้นที่ปลูกยางพารา โดยนาดินมาทดลองกาดู
ถ้าดินที่กามีน้ าไหลซึ มออกมา แสดงว่าดินมีการอุม้ น้ า
การระบายน้ า และถ่ายเทอากาศได้ดี
นอกจากนี้ ประทีป จันทร์นวล (2552: 337) ยังพบว่า เกษตรกรพัฒนาวิธีการกาจัดปลวกโดยใช้
เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน คือ ถ้ามีจอมปลวกในสวนยาง จะขุดหารังปลวกแล้วทาลายออกให้หมด โดย
การทุบดินให้ละเอียด หรื อดินปลวกที่จบั เกาะอยูบ่ นเปลือกต้นยางพาราที่เปิ ดกรี ดแล้ว จะทาลาย
โดยการเอามือลูบรอบต้นยาง เวลากรี ดยางดินปลวกจะได้ไม่หล่นลงมาที่ถว้ ยน้ ายาง
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4. การประเมินความรู้ ความรู้ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ เกษตรกร จะมีการประเมินทั้ง
ก่อนการนาไปใช้และหลังการใช้ความรู้แล้ว โดยก่อนการใช้ความรู้น้ นั เกษตรกรจะวิเคราะห์หรื อ
ประเมินว่าความรู ้น้ นั เหมาะสมกับสภาพของสวนยางพาราตนเองหรื อไม่ ถ้าประเมินแล้วว่าไม่
เหมาะสมเกษตรกรจะไม่ใช้ความรู ้น้ นั หรื อถ้าใช้แล้วก็จะวิเคราะห์ทบทวนอีกครั้ งว่า ผลการใช้
ความรู ้ที่ได้มาใหม่น้ นั เป็ นอย่างไร เพื่อเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่จะส่ งผลให้ผลผลิตของตนเองสู งขึ้น หรื อ
ทาให้ลดรายจ่าย เช่น เกษตรกรบางรายเมื่อมีพอ่ ค้ามาเสนอขายปุ๋ ยซึ่ งไม่ใช่สูตรที่ตนเองเคยใช้ ก็จะ
ไม่ซ้ือใช้เพราะกลัวว่าจะทาให้เกิดความเสี ยหายได้ บ างรายก็ซ้ือมาใช้แล้วเปรี ยบเทียบกับสู ตรที่
ตนเองเคยใช้ หากพบว่าสู ตรใหม่ใช้ได้ผลดีก็จะเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยสู ตรใหม่ หากใช้แล้วไม่ได้ผลก็จะ
กลับมาใช้สูตรเดิม สอดคล้องกับ ประทีป จันทร์นวล (2552: 414) พบว่า เกษตรกรทาสวนยางมี
การศึกษาข้อมูลก่อนที่ทาการปลูกยางพารา โดยการ สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชน สมาชิกใน
ชุมชนเข้ามารวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาของชุมชนหรื อสร้างสรรค์ส่ิ งดีงามให้แก่ชุมชน โดยร่ วมกันคิด
วิเคราะห์แสวงหาทางเลือกดาเนินการ มีการประเมินผล มีการสังเกต การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง เพื่อนา
ต้นยางพารามาปลูกในพื้นที่ซ่ ึ งมีลกั ษณะแตกต่ างกันไปตามภูมิศาสตร์ของการตั้งหมู่บา้ น คือ พื้น
ที่ราบ พื้นที่ลาดเท และพื้นที่เชิงเขา นอกจากนี้ ไพร สุ ดจิตร์ (2556: สัมภาษณ์ ) กล่าวว่า เกษตรกร
ทาสวนยางควรต้องมีการวิเคราะห์หรื อประเมินความรู้ในเรื่ องต่างๆ ก่อนนาไปใช้ ซึ่ งหากไม่แน่ใจ
ควรสอบถามเจ้าหน้าที่สา นักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางที่ดูแลกลุ่มเกษตรกรในท้องที่
นั้นๆ หรื อครู ยางประจาตาบล เช่น การวิเคราะห์ความรู้เรื่ องยารักษาอาการเปลือกแห้งของยางที่
ตัวแทนบริ ษทั นามาเข้าจาหน่ายในชุมชนและมีการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่ งความเป็ นจริ งแล้วอาการ
เปลือกแห้งของยาง ยังไม่มียาตัวใดรักษาให้หายขาดได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรต้องระมัดระวัง
5. การใช้ความรู ้ การใช้ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรมี 4 ลักษณะ คือ 1) การใช้ความรู้ ตาม
คาแนะนาของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง คือการใช้ความรู้ ที่สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางประจาท้องถิ่นนั้นๆ แนะนา ซึ่งเมื่อเกษตรกร ได้มาอย่างไรก็ใช้ไปอย่าง
นั้น ส่ วนใหญ่จะเป็ นเกษตรกรผูป้ ลูกยางรายใหม่ เกษตรกรก็จะ นาความรู้ นั้น มาใช้ในการปลูก
ยางพาราในขั้นตอนต่างๆ โดยไม่มีการประยุกต์ใช้แต่อย่างใด 2) การใช้ความรู้ จากประสบการณ์
เป็ นการใช้ความรู ้ที่ผา่ นการปรับแต่งหรื อพั ฒนาต่อยอดขึ้นจากประสบการณ์ และความรู้เดิม ซึ่ง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นเกษตรกรรายเก่าที่มีประสบการณ์การทาสวนยาง เช่น การปลูกยางบนคูนาของ
กลุ่มเกษตรกรนาแต้ จังหวัดอานาจเจริ ญ การกรี ดยาง 3 หน้า ของเกษตรกรบางรายของ กลุ่ม
เกษตรกรบ้านทรัพย์สมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งสานักงานก องทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
แนะนาให้กรี ด 2 หน้า แต่เกษตรกรเห็นว่าการจะกลับมากรี ดซ้ าที่รอยกรี ดเดิมนั้นทาให้การกรี ดทา
ได้ยากขึ้น เพราะเปลือกยางจะแข็ง ไม่เรี ยบ และไม่สม่าเสมอกัน เป็ นต้น 3) การใช้ความรู้ตาม
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คาแนะนาของคนภาคใต้ คนภาคใต้ซ่ ึงเป็ นผูม้ ี ความรู้และ ประสบการ ณ์ในการทาสวนยาง มาตั้ง
รกรากโดยการแต่งงานกับคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วนาความรู้เรื่ องการปลูกยางมาถ่ายทอด
ให้ผอู้ ื่น 4) การใช้ความรู ้โดยการเลียนแบบ คือเกษตรกรใช้ความรู้ที่ผอู้ ื่นสร้างไว้หรื อพัฒนาขึ้นไป
ใช้ในการทาสวนยางของตนเอง โดยที่ตนเองไม่ได้เป็ นผูส้ ร้าง แ ต่ได้นาความรู้น้ นั ๆ มาใช้ใน
ลักษณะเลียนแบบผูอ้ ื่นทุกอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ สุ วฒั น์ จิตต์จนั ทร์ (2552: 420) พบว่า เกษตรกร
ทาสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่มีความรู้ ทักษะความชานาญในการปลูกยางพารา
มาก่อน จะปฏิบตั ิตามแนวคิดเทคนิคการฝึ กอบรมจากสานักงานกองทุ นสงเคราะห์การทาสวนยาง
หรื อสานักงานเกษตรอาเภอ เริ่ มจากการเลือกพื้นที่ปลูก การเตรี ยมพื้นที่ปลูก การเลือกพันธุ์ยาง วิธี
ปลูก การดูแลรักษาโรคและศัตรู การใช้ปุ๋ย และการเสริ มรายได้ในสวนยาง ประทีป จันทร์นวล
(2552: 283) พบว่า การคัดเลือกพันธุ์ยาง เกษตรกรจะทาการคัดเ ลือกพันธุ์ยางตามความนิยมของ
เกษตรกรในชุมชนในท้องถิ่นและตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่การเกษตรด้วย เช่น จากสานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง เจ้าหน้าที่เกษตรอาเภอ จากนั้นเมื่อเกษตรกรมีประสบการณ์การ
ทาสวนยางมากขึ้นจึงได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับการทาสวนย างของตนเอง ดังที่
สุ วฒั น์ จิตต์จนั ทร์ (2552: 421) พบว่า เกษตรกรทาสวนยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่ วนหนึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงฝี มือแรงงานจากการใช้ความรู้ ความเชื่อในประสบการณ์เก่าที่เคยทามาในการ
ผลิตและแปรรู ปยางพาราขึ้นมาใหม่ เช่น เกษตรกรจังหวัดยโสธรสังเกตดินโด ยใช้วธิ ีกาดินหรื อ
ขุดดู เกษตรกรสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์เตรี ยมดินปลูกโดยขุดดินที่มีปลวกไปทิ้งไกลๆ แล้วนาดินที่
ไม่มีปลวกมาแทน ทาให้กาจัดปลวกก่อนปลูกได้ เกษตรกรจังหวัดอานาจเจริ ญปลูกต้นยางโดยการ
ตอกเบ้าไม่ขดุ หลุมทาให้ยางตายน้อย การใช้ระบบชีวภาพกาจัดวัชพืช และกา รใช้ปุ๋ยคอกโดยไม่
พึ่งพาปุ๋ ยเคมีเลย เป็ นต้น นอกจากนี้ กัลยา มิขะมา และคณะ (2555: 136) กล่าวว่า เกษตรกรผูท้ า
สวนยางพารา ที่เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ความรู้ (User) จะเริ่ มกระบวนการเรี ยนรู้ ด้วยการรับเอาความรู้จาก
บุคคลที่เป็ นตัวอย่าง ผูร้ ู้ในชุมชนที่สร้างความรู้ไว้แล้ว (Explicit Knowledge) มาปรับใช้ในลักษณะ
คล้ายกับการเลียนแบบ (Emulate) ซึ่ งเป็ นการเลียนแบบโดยเชื่อมโยงกับความรู้ ประสบการณ์เดิม
ด้านการเกษตรของตนที่มีอยูแ่ ล้ว (Tacit Knowledge) พร้อมกับการลงมือปฏิบตั ิจริ ง
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรก รทาสวนยางพารามี 4
รู ปแบบ คือ 1) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับครอบครัว เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่าง
สมาชิกภายในครอบครัว วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ การสอน การสาธิต เช่น สามีสอนภรรยา
กรี ดยาง พ่อแม่สอนลูกทาปูนแดงเพื่อรักษาหน้ายาง 2) การแลกเปลี่ย นความรู้ระดับกลุ่ม เป็ นการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต
การประชุม การพบปะพูดคุย 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับชุมชน เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ของ
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ประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิกลุ่มและไม่ได้เป็ นสมาชิกกลุ่ ม วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น
การสอน การสาธิต การพบปะพูดคุย 4) การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่ม คือการแลกเปลี่ยน
ความรู ้กบั กลุ่มเกษตรกรอื่นที่อยูใ่ นชุมชนอื่น วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษา
ดูงาน ซึ่ง ธีรเดช ฉายอรุ ณ (2549: 145-146) กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนความรู้หรื อการร่ วมเรี ยนรู้น้ นั
ถือว่ามีความสาคัญอย่างมาก เพราะทางหนึ่งเกิดข้อมูลป้ อนกลับ ทางหนึ่งเกิดการพัฒนาตนเอง ทาง
หนึ่งเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ และในกระบวนการจัดการความรู้น้ นั การแบ่งปันความรู้ที่ถือว่าดี
ที่สุดคือ การแบ่งปั นหรื อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ขา้ มกลุ่ม ข้ามองค์กร เพราะนอกจากจะเป็ นเครื่ อง
สะท้อนถึงวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้แล้ว ยังเกิดการแผ่ขยายของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ อาจนาไปสู่
การขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะร่ วมอื่นๆ ได้ กัลยา มิขะมา และคณะ (2555: 136-137) กล่าวว่า
กระบวนการเรี ยนรู้ของเกษต รกรมีลกั ษณะดังนี้ 1) การเรี ยนรู้ระหว่างคนในครัวเรื อน /เครื อญาติ
ลักษณะการเรี ยนรู ้ของเครื อญาติหรื อคนในชุมชนเป็ นเรื่ องการหาแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน หรื อบาง
ประเด็นที่ตอ้ งใช้ทกั ษะ และความสัมพันธ์ในการสอน เช่น การกรี ด เกษตรกรที่ไม่เคยได้รับการ
ฝึ กอบรมการกรี ดยางมาก่อน ใช้การเรี ยนรู้ การฝึ กกรี ด โดยการสอนกันเองในครอบครัวหรื อใน
กลุ่มญาติ เนื่องจากเป็ นองค์ความรู ้ที่ตอ้ งเรี ยนรู้และควบคู่กบั การฝึ กปฏิบตั ิ 2) การเรี ยนรู้ระหว่างคน
ในชุมชน ลักษณะการเรี ยนรู ้ระหว่างคนในชุมชนเป็ นแบบไม่เป็ นทางการ ในลักษณะการพูดคุย
ซักถาม การศึกษาตัวอย่าง ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อการตรวจสอบหรื อหาแนวทางการปฏิบตั ิ
ที่เหมาะสมที่สุดกับเกษตรกร และ 3) การเรี ยนรู้ระหว่างคนในกับคนนอกชุมชน คนนอกชุมชนมี
ทั้งเจ้าหน้าที่ เกษตรกรรายอื่น และพ่อค้า สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู้เพื่อสังคม (2550: 72)
กล่าวว่า การแล กเปลี่ยนความรู ้เน้นการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ยิง่ ความสัมพันธ์ดียงิ่
แลกเปลี่ยนง่าย และประการสาคัญที่เป็ นหัวใจสาคัญของการแลกเปลี่ยนความรู้คือ ใช้ดีจึงบอก
เพื่อนปฏิบตั ิดว้ ยตนเองแล้วเห็นผลดีถึงเล่าต่อ กรมส่ งเสริ มการเกษตร (2549: 17) กล่าวว่า การ
ส่ งเสริ มอาชี พการทาสวนยางพาราของเกษตรกรในชุมชน เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกษตรกร
รวมกลุ่ม ร่ วมกันพัฒนาความรู ้ความสามารถทางการเกษตร ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพการเกษตร
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ในอันที่จะส่ งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความมัน่ คงใน
การประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ทั้งการรวมกลุ่มของเกษตรกรในระดับ
หมู่บา้ นหรื อตาบล เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรชาวสวนยางมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่ งกันและกันใน
การประกอบกิจกรรม เช่น กลุ่มส่ งเสริ มอาชีพในการทาสวนยางพารา เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกร
ร่ วมกันแก้ไขปั ญหาการผ ลิต การแปรรู ป และการตลาด จากการใช้ประโยชน์ในการทาสวน
ยางพารา เพื่อเป็ นศูนย์กลางรับความรู้ในการถ่ายทอดวิชาการไปสู่ เกษตรกรในชุมชน ณัฏฐ์ธนิน
เอื้อศิลป์ และคณะ (2551: 27) พบว่า เกษตรมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผูป้ ลูกยางพารา
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ด้วยกัน พระพิชิตชัย มิพิมล (2551: 121-122) พบว่ากลุ่มอนุรักษ์ป่าเวียงด้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้
ระดับกลุ่ม โดยการเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ที่เป็ นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ป่าเวียงด้ง ประกอบด้วยการ
ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านทรัพยากร นอกจากนี้ยงั พบแต่ละกลุ่มมีชุดความรู้แตกต่างกัน
การประสานองค์ความรู ้ระหว่างสมาชิกของแต่ละกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกมีการรับรู้ขอ้ มูลร่ วมกันและรู้
อย่างทัดเทียมกัน นอกจากมีการเรี ยนรู้ภายในกลุ่มแล้ว ยังมีการออกไปเรี ยนรู้กบั กลุ่มอื่นๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรอินทรี ย ์ กลุ่มงานวิจยั ท้องถิ่น นอกจากนี้ยงั เข้าร่ วมเวทีวชิ าการต่างๆ ในสถาบันการศึ กษา
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน โดยมีการเข้าร่ วมทั้งเป็ นวิทยากรและเป็ นผูเ้ ข้ารับการอบรม
ธันยพร วณิ ชฤทธา (2550: 192) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ พบว่าชุมชนได้ใช้กิจกรรมการประชุม
ประจาเดือนของกลุ่มเป็ นวงสนทนา เพื่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรื่ องเล่าระหว่างสมาชิกที่
จะบอกต่อกัน
แนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร
แนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกร มีดงั นี้ 1) การแสวงหาความรู้
เกษตรกรควรกาหนดความต้องการความรู้ วิธีการเรี ยนรู้ และแหล่งความรู้ 2) การจัดเก็บความรู้
ได้แก่ การจัดเก็บความรู ้ ที่ฝังอยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) เช่น การถอดบทเรี ยน แล้วจัดทาเป็ นสื่ อ
ในลักษณะต่างๆ เช่น หนังสื อ จุลสาร รวมถึงเอกสารรู ปแบบอื่น และ วิดีโอ เป็ นต้น แล้วมอบสื่ อ
เหล่านั้นให้กลุ่มเกษตรกร ซึ่ งเป็ นการป้ องกันการสู ญหายของความรู้ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
2) การจัดเก็ บความรู้ที่ชดั แจ้ง (Explicit Knowledge) โดยให้มี สถานที่จดั เก็บเอกสาร การจัดทา
ระบบการจัดเก็บ การกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการจัดเก็บ 3) การสร้างความรู้ โดย การรื้ อฟื้ นภูมิ
ปั ญญาพื้นบ้าน การสร้างความรู ้โดยการเลียนแบบ การสร้างความรู้โดยการทดลอง การสร้างความรู้
ด้วยตัวเอง การสร้างความรู ้แบบเป็ นกลุ่ม การสร้างความรู้แบบเป็ นเครื อข่าย 4) การประเมินความรู้
เกษตรกรควรประเมินก่อนการใช้ความรู้ ระหว่างการใช้ความรู้ และหลังการใช้ความรู้ 5) การใช้
ความรู้ เกษตรกร ควรใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับความรู้
สมัยใหม่ เกษตรกรที่ยงั ไม่มีประสบการณ์อาจใช้ความรู้ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ ม
การเกษตร 6) การแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับครอบครัว เปิ ดโอกาสให้
สมาชิกในครอบครัวได้เรี ยนรู ้หรื อรับความรู้ใหม่ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และ
ลักษณะงาน เช่น ผูห้ ญิงอาจให้เข้ารับการฝึ กอบรมในลักษณะงานเบา จากนั้นนาความรู้มาบอกเล่า
ให้คนในครอบครัวได้เรี ยนรู ้ การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับกลุ่ม ควรมีการประชุมกลุ่มเดือนละ 1
ครั้ง การแลกเปลี่ยนความรู ้ระดับชุมชน ควรเปิ ดโอกาสให้คนในชุมชนที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มได้
แลกเปลี่ยนความรู ้กบั กลุ่มเกษตรกร อาจทั้งแบบการประชุมที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ และ

264
การแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกลุ่ม เกษตรกรควรไปศึกษาดูงานยังแหล่งความรู้ในพื้นที่อื่นๆ
ประมาณปี ละ 3 ครั้ง เพื่อไปแลกเปลี่ยนความรู้กบั นักวิชาการ และเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ การศึกษาดู
งานควรให้มีความเหมาะสมหรื อใกล้เคียงกับสภาพการทางานและสภาพความเป็ นอยูข่ องเกษตรกร
ด้วย เพื่อให้เกษตรกรสามารถนาความรู้น้ นั กลับมาใช้ได้
อย่างไรก็ตามการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรจะประสบผลสาเร็ จได้น้ นั เกิด
จาก 2 ปั จจัยหลักคือ ปั จจัยภายในได้แก่ ผูน้ ากลุ่ม ส มาชิกกลุ่ม และทุนทางปัญญา ปัจจัยภายนอก
ได้แก่ “คุณ อานวย” หรื อหน่วยงานต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุน การจัดการความรู้ ของกลุ่มเกษตรกร
และการจัดการความรู้ จะต้องทาอย่างต่อเนื่องเป็ นวงจรที่ไม่สิ้นสุ ด ซึ่ งสถาบันส่ งเสริ มการจัดการ
ความรู้เพื่อสังคม (2550: 73-74) ได้กล่าวถึงวงจรการจัดการความรู้ โดยเริ่ มจาก “การเข้าถึงความรู้ ”
ว่ามีความรู ้อยูท่ ี่ไหนบ้าง เมื่อเข้าถึงความรู้แล้วต้องตีความและปรับความรู้น้ นั ให้เข้ากับบริ บทของ
ตนเพื่อ “นาไปใช้ ” เมื่อนาไปใช้แล้วมักพบว่ามีส่ิ งที่สามารถเรี ยนรู้ได้มากขึ้นไปอีก ซึ่ งเป็ น “การ
ยกระดับการเ รี ยนรู้ ” เมื่อยกระดับความรู้แล้วก็มี “การรวบรวมจัดเก็บความรู้ ” ให้เป็ นระบบ
หมวดหมู่ จากนั้นจึงสร้างบรรยากาศกัลยาณมิตร “มีใจแบ่งปัน” เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ แล้ว
จัดให้เกิดการแลกเปลี่ยน “เรี ยนรู้ร่วมกัน ” สามารถ “สร้างความรู้ใหม่ ” ได้ภายในตนเอง และ
“นาไปปรับใช้ ” ในการทางานครั้งต่อไปได้ เป็ นวงจรที่หมุนไม่มีหยุด ส่ วนพิทกั ษ์ ศิริวงศ์ (2554:
92-93) ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม มี 7 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การรับรู้ปัญหา โดยเริ่ มจากการรับรู้ปัญหา แล้วหาทางช่วยแก้ปัญหา ขั้นที่ 2 การค้นหาและ
พิจารณาทางเลือก คือ การศึกษาหาข้อมูลเพื่อพิจารณาทางเลือกสาหรับการแก้ปัญหา เช่น การเข้ารับ
การอบรม ขั้นที่ 3 การทดสอบแนวทาง เมื่อศึกษาจนได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์ ได้เห็นวิธีการ ได้เรี ยนรู้
แล้ว เพื่อพิสูจน์วา่ ได้ผลจริ ง จึงมีการทดสอบด้วยการนามาใช้จริ ง ขั้ นที่ 4 การสร้างกลุ่ม คือการ
สร้างแนวร่ วมให้เกิดขึ้น โดยการชักชวนทั้งทางตรงและทางอ้อม ใช้หลากหลายแนวทางชักชวนมา
เรี ยนรู้ เพื่อให้ประจักษ์ ด้วยตนเอง ขั้นที่ 5 การจัดการความรู้ เมื่อเกิดความรู้จากประสบการณ์และ
ความรู้จากการไปเรี ยนรู้ มีการผสมผสาน คัดเลือกความรู้ ที่ตอ้ งการ ซึ่งสามารถใช้ได้ผลจริ ง
นามาใช้ปฏิบตั ิ และมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ขั้นที่ 6 การพัฒนาองค์ความรู้ มีการค้นคว้าเพิ่มเติม
การทดลองเพิ่มเติม จนเกิดความรู ้ใหม่ท้ งั ที่พฒั นาจากของเดิมและการพัฒนาให้เกิดของใหม่ ขั้นที่
7 การแบ่งปั นความรู ้ คือการแบ่งปั น ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีการพัฒนา ให้ผอู้ ื่น อย่างไม่ปิดบัง
ไม่มีเงื่อนไข เป็ นการแบ่งปั นโดยแท้จริ ง นอกจากนี้ Havelock and Zlotolow (1995: 11-13) ได้
กล่าวถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรื อการแก้ไขปัญหา 7 ขั้นตอน คือ ขั้ นที่ 0 การใส่ ใจ (Care)
คือ การค้นหาปัญ หาที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนสาหรับแก้ไขหรื อต้องการเปลี่ยนแปลง ขั้นที่
1
ความสัมพันธ์ (Relate) คือ การติดต่อสื่ อสารและสร้างความสัมพันธ์กบั สมาชิกในระบบ ซึ่ งมีท้ งั
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บุคคล กลุ่มคน องค์กร และชุมชน ขั้นที่ 2 การตรวจสอบ (Examine) คือ การจาแนกหรื อทาความ
เข้าใจปัญหา ธรร มชาติของปั ญหา องค์ประกอบและขนาดของปัญหา ขั้นที่ 3 การแสวงหา
(Acquire) คือ การแสวงหาและค้นหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน อาจอยูใ่ นรู ปแบบของ
คน งบประมาณ สถานที่ เวลา เทคโนโลยี และความรู้ที่จะทาให้การแก้ปัญหาประสบผลสาเร็ จ
ขั้นที่ 4 การทดลอง (Try) คือ การเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรื อชุดของความเป็ นไปได้ในการแก้ปัญหา
ที่จะนาไปใช้ในทางปฏิบตั ิ วิธีการที่อาจต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสิ่ งต่างๆ ที่อาจ
มีผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขั้นที่ 5 การขยายผล (Extend) คือ การเลือกวิธีแก้ปัญหา
หรื อนวัตกรรมที่จ ะนาไปสู่ การปฏิบตั ิ ซึ่ง จะต้องได้รับการยอมรับ จากสมาชิก ขั้นที่ 6 การเริ่ ม
แก้ปัญหาใหม่ (Renew: Re-C-R-E-A-T-E) แม้ปัญหาจะได้รับการแก้ไข แต่ยงั มีความจาเป็ นที่ตอ้ งมี
นวัตกรรมที่สามารถบูรณาการเข้ากับการดาเนินชีวติ ดังนั้นขั้นตอนสุ ดท้ายจึงเป็ นการย้อนกลับไป
เริ่ มต้นการแก้ปัญหาใหม่ และการเริ่ มแก้ปัญหาใหม่ควรคานึงถึงเรื่ องของเวลาและวิธีการด้วย
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
กลุ่มเกษตรกร ทานาและกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา ควรมีการจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการทาการเกษตร ดังต่อไปนี้
1. การแสวงหาความรู้ กลุ่มเกษตรกรควรมีการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ที่
หลากหลาย ทั้งเพื่อการเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องและการรู้เท่าทันความรู้ที่ ปัจจุบนั ได้ เกิดขึ้นอย่าง
มากมาย รวมถึงเพื่อเปรี ยบเทียบความรู้เรื่ องเดียวกันจากแหล่งความรู้ที่แตกต่างกันว่ามี ความเหมือน
หรื อแตกต่างกันอย่างไร เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจก่อนใช้ความรู้
2. การจัดเก็บความรู ้ กลุ่มเกษตรกรควรมีการ จัดเก็บความรู้อย่างเป็ นระบบ ทั้งนี้โดย
การถอดบทเรี ยนจากผูร้ ู ้ภายในกลุ่ม แล้วจัด เก็บในสื่ อต่างๆ เช่น หนังสื อ คู่มือ วิดีโอ เพื่อ ป้ องกัน
การสู ญหายของความรู้ ซึ่งอาจดาเนินการโดย การร่ วมมือกับหน่วยงานราชการภายในชุมช นจัดเวที
การถอดบทเรี ยน
3. การสร้างความรู้ กลุ่มเกษตรกรควรมีการสร้างความรู้อนั เป็ นเอกลักษณ์หรื อความรู้
เฉพาะกลุ่ม ที่มีความเหมาะสมกับสภาพของกลุ่มหรื อชุมชน ทั้งนี้อาจสร้างความรู้โ ดยการทดลอง
ด้วยตนเอง การทดลองแบบกลุ่ม และการทดลองแบบเครื อข่าย
4. การประเมินความรู ้ กลุ่มเกษตรกรควรมีการประเมินความรู้ต่างๆ ที่ได้รับมา คือ การ
ประเมินก่อนใช้ความรู ้ เพื่อประเมินว่าความรู้น้ นั มีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้หรื อไม่ การ

266
ประเมินระหว่างใช้ความรู ้ เพื่ อให้ทราบผลของการใช้ความรู้เป็ นระยะๆ ว่าควรหยุดหรื อควรใช้
ความรู ้ต่อไป การประเมินหลังการใช้ความรู้ เพื่อให้ทราบผลการใช้ความรู้ท้ งั หมด ว่าเป็ น อย่างไร
บ้าง รวมถึงมีขอ้ ดีหรื อข้อด้อยกว่าความรู้เดิมอย่างไรบ้าง
5. การใช้ความรู ้ กลุ่มเกษตรกรควรมีการใช้ความรู้ที่หล ากหลาย ทั้งความรู้สมัยใหม่ ที่
ได้รับจากแหล่งความรู ้ต่างๆ การใช้ ความรู้ที่เป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้าน รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้
สมัยใหม่ผสมผสานกับความรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้าน
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ กลุ่มเกษตรกรควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายโอน
ความรู ้อย่ างต่อเนื่อง ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับครอบครัว ระดับกลุ่ม ระดับชุมชน และ
ระดับเครื อข่าย อันจะก่อให้ เกิดการหมุนเวียนการใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง การสร้างความยัง่ ยืนของ
องค์ความรู้ และการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เมื่อเกิดความสงสัยใคร่ รู้
ก็
สามารถ แสวงหาความรู ้จากแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อหาคาตอบให้กบั ตนเอง หรื อ การนาความรู้ที่
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ไปพัฒนาต่อยอดเป็ นความรู้ใหม่ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายการจัดการความรู้สาหรับกลุ่มเกษตรกร
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการความรู้สาหรับกลุ่มเกษตรกรทานา
1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับภาครัฐ
1.1.1 ภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรมีการกาหนดบทบาท หน้าที่ ภารกิจ ในการจัดการ
ความรู ้ การรวบรวมองค์ความรู ้ที่เป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเกษตรกรทานาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับข้า ว การรวบรวมพันธุ์ขา้ วพื้นเมือง การจัดทาแปลงขยายพันธุ์ขา้ ว
พื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนืออย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้อาจดาเนินการได้โดยการจัดตั้ง
“สถาบันข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” และมีระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆ ที่
เกี่ยวกับข้าวและการประกอบอาชีพทานา
1.1.2 ภาครัฐควรกาหนดนโยบายในการส่ งเสริ มการทานาโดยใช้ภูมิปัญญา
พื้นบ้าน เพื่อลดต้นทุนในการทานา เพื่อ การอนุรักษ์วถิ ีชีวติ แบบชาวนา เช่น ลดค่าจัดซื้ อปุ๋ ยเคมี
ลดค่าจัดซื้ อยาปราบศัตรู พืช แล้วเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว เป็ นต้น
1.1.3 ภาครัฐ ที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ต้อง
เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทานา พิธีกรรม และพันธุ์ขา้ ว
การจัดการความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการทานา ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การจัดเก็บความรู้
การสร้างความรู้ การประเมินความรู้ การใช้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้
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1.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับกลุ่มเกษตรกร
1.2.1 การกาหนดนโยบายการจัดการความรู้ กลุ่มเกษตรกรทานาต้องมีการ
กาหนดนโยบายการ จัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วยประเด็น ต่างๆ คือ การแสวงหาค วามรู้ การ
จัดเก็บความรู ้ การสร้างความรู ้ การประเมินความรู้ การใช้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ โดย
การกาหนดว่าในแต่ละประเด็นจะมีวธิ ี ดาเนิน การอย่างไร เช่น การแสวงหาความรู้ กลุ่มเกษตรกร
ต้องกาหนดว่าจะแสวงหาความรู ้จากแหล่งใดบ้าง และจะใช้วธิ ีการเรี ยนรู้หรื อวิธี การแสวงความรู้
อย่างไรบ้าง เป็ นต้น
1.2.2 การปฏิบตั ิ การจัดการความรู้ กลุ่มเกษตรกรทานาต้องมีการ นานโยบายที่
กาหนดไว้ไปสู่ การปฏิบตั ิ การจัดการความรู้ อย่างเคร่ งครัด เพื่อ ให้การดาเนินงานการจัดการความรู้
เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อการทานา
1.2.3 การประเมินผลการจัดการความรู้ กลุ่มเกษตรกรทานา ต้องมีการ
ประเมินผลการจัดการความรู้วา่ กลุ่มสามารถดาเนินการได้ตาม ที่กาหนดไว้ในนโยบาย หรื อไม่ เกิด
ปั ญหาอะไรบ้าง และจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่ง วิธีการประเมินผล อาจ
ดาเนินการในลักษณะการประชุมกลุ่ม เพื่อหาข้อสรุ ปร่ วมกันภายในกลุ่ม
1.2.4 การปรับปรุ งกิจกรรมการจัดการความรู้ กลุ่มเกษตรกรทานา ต้องมีการ
ปรับปรุ งกิจกรรมการจัดการความรู ้กรณี ที่การจัดการความรู้ไม่ประสบผลสาเร็ จ โดยการ
ปรับเปลี่ยนแผนงานหรื อนโยบายใหม่ให้สอดคล้องกับ ผลการประเมินการจัดการความ รู้ กรณี ที่
ประสบผลสาเร็ จต้องรักษาระดับความสาเร็ จไว้หรื อเพิ่มกิจกรรมการจัดการความรู้อื่นเพิ่มขึ้นใน
แผนงานของปี ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการความรู้สาหรับกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา
2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับภาครัฐ
2.1.1 ภาครั ฐที่เกี่ยวข้องควรจัดตั้งหน่วยงานกลาง เพื่อทาหน้าที่ในการจัดการ
ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น การรวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับพันธุ์ยางพารา การกาหนดพื้นที่ปลูกยางพารา วิธีการปลูกที่เหมาะสม การรวบรวมข้อมูล
ทางการตลาด การวิเคราะ ห์แนวโน้มราคา รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ปั จจุบนั แนวทางการป้ องกันแก้ไข โดยการจัดตั้ง “สถาบันยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
2.1.2 หน่วยงานทางการศึกษาควรมีบทบาทในการส่ งเสริ มการจัดการความรู ้
เกี่ยวกับยางพารามากขึ้น โดยการจัดทาหลัก สู ตรการปลูกยางพารา เนื่องจากยางพาราเป็ นพืช
เศรษฐกิจใหม่ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่ งมีการคาดการณ์วา่ จะเป็ นภูมิภาคที่ผลิตยางพารา
มากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้น ยางพาราจึงเป็ นพืชที่ตอ้ ง ดารงอยูก่ บั ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ต่อไปอีก ยาวนาน การจัดทาหลักสู ตรจะช่วยให้นกั เรี ยน โดยเฉพาะนักเรี ยนที่บิดามารดามีอาชีพ
ปลูกยางพาราจะได้เรี ยนรู้วธิ ีการปลูกยางพาราที่ถูกต้อง สามารถนาความรู้ไปปฏิบตั ิในสวน
ยางพาราของตนเองได้ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กบั บิดามารดา
2.1.3 เจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง เป็ นสื่ อบุคคลที่ มี
อิทธิ พลต่อเกษตรกรผูป้ ลูกยางพารามากที่สุด ดังนั้น เจ้าหน้าที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยาง จึงควรมีบทบาทสู งในการทาหน้าที่เป็ น “คุณอานวย” เพื่อส่ งเสริ มการจัดการความรู้ให้กบั
กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การจัดเก็บความรู้ การสร้างคว ามรู้ การ
ประเมินความรู้ การใช้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้
2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับกลุ่มเกษตรกร
1.2.1 การกาหนดนโยบายการจัดการความรู้ กลุ่มเกษตรกรทา สวนยางพารา
ต้องมีการกาหนดนโยบายการจัดการความรู้ ซึ่ งประกอบด้วยประเด็นต่างๆ คือ การแสวงหา ความรู้
การจัดเก็บความรู ้ การสร้างความรู ้ การประเมินความรู้ การใช้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้
โดยการกาหนดว่าในแต่ละประเด็นจะมีวธิ ีดาเนินการอย่างไร เช่น การ กาหนดความต้องการความรู้
ว่ากลุ่มต้องการความรู ้เรื่ องการทาสวนยางพาราในประเด็นใดบ้าง จะมี วิธีการแสวงหาความรู้ และ
วิธีการเรี ยนรู ้อย่างไรบ้าง เป็ นต้น
1.2.2 การปฏิบตั ิการจัดการความรู้ กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา ต้องมีการนา
นโยบายที่กาหนดไว้ไปสู่ การปฏิบตั ิ การจัดการความรู้ อย่างเคร่ งครัด เพื่อ ให้ การดาเนินงานการ
จัดการความรู ้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อการทาสวนยางพารา
1.2.3 การประเมินผลการจัดการความรู้ กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา ต้องมี
การประเมินผลการจัดการความรู ้วา่ จากนโยบายที่กาหนดไว้ รวมถึงการนานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิ
กลุ่มเกษตรกรสามารถดาเนินการได้ตามเป้ าหมายหรื อไม่ เกิดปัญหาอะไรบ้าง และจะมีแนวทาง
การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
1.2.4 การปรับปรุ งกิจกรรมการจัดการความรู้ กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา
ต้องมีการปรับปรุ งกิจกรรมการจัดการความรู้กรณี ที่การจัดการความรู้ไม่ประสบผลสาเร็ จ โดยการ
ปรับเปลี่ยนแผนงานหรื อนโยบายใหม่ให้สอดคล้องกับ ผลการประเมินกา รจัดการความรู้ กรณี ที่
ประสบผลสาเร็ จต้องรักษาระดับความสาเร็ จไว้หรื อเพิม่ กิจกรรมการจัดการความรู้อื่นเพิม่ ขึ้นใน
แผนงานของปี ต่อไป
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ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการ จัดการความรู้และ
การพัฒนาเครื อข่ายของกลุ่มเกษตรกร
2. ควรมีการศึกษาวิจยั การจัดการความรู้ของ กลุ่ม เกษตรกรอื่นๆ เช่น กลุ่มแม่บา้ น
เกษตรกรทอผ้าไหม กลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรแปรรู ปปลาร้า เป็ นต้น
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรทานา
1. การสร้ างความคุ้นเคย
1.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การเชิญมาสนทนา
1.2 ทาความรู้จกั สมาชิกสนทนา
1.3 สมาชิกเล่าสิ่ งที่ประทับใจในการทานา
2. การศึกษาบริบทของกลุ่ม
2.1 ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม: กลุ่มตั้งขึ้นเมื่อไหร่ มีแนวคิดอย่างไรในการจัดตั้งกลุ่ม
2.2 การบริ หารงานของกลุ่ม: คณะกรรมการของกลุ่มมีใครบ้าง แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ อย่างไร
บ้าง จานวนสมาชิก การเป็ นสมาชิกต้องทาอย่างไร และสมาชิกได้ประโยชน์อะไรบ้าง
2.3 กิจกรรมหรื อผลการดาเนินงาน: กลุ่มมีกิจกรรมและการดาเนินงานอะไรบ้าง
2.4 แหล่งเรี ยนรู ้: กลุ่มมีแหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับการทานาที่ไหนบ้าง (สถานที่, บุคคล)
2.5 กระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม: กลุ่มมีวธิ ีการเรี ยนรู้อย่างไรบ้าง ผลการเรี ยนรู้เป็ นอย่างไร และ
ได้นาผลการเรี ยนรู ้ไปใช้หรื อไม่อย่างไร เพราะเหตุใด
2.6 ความสาเร็ จหรื อจุดเด่นของกลุ่ม : กลุ่มประสบความสาเร็ จหรื อมีจุดเด่นในเรื่ องใดบ้าง
เพราะเหตุใด
2.7 ปั ญหาหรื อจุดด้อยของกลุ่ม: กลุ่มประสบปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรบ้าง เกิดจากสาเหตุใด
2.8 ความต้องการ: กลุ่มมีความต้องการในเรื่ องใดบ้าง เพราะเหตุใด
2.9 เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่ม: เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่มคืออะไร เพราะเหตุใด
2.10 ความผูกพันและทัศนคติต่ออาชีพทานา: กลุ่มมีความผูกพัน ทัศนคติ และการมองอนาคตต่อ
อาชีพทานาอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด
3. การจัดการความรู้เกีย่ วกับการทานา
3.1 ความรู ้ในแต่ข้ นั ตอนของการทานามีอะไรบ้าง และทาอย่างไร
ขั้นตอนการทานา
1. การเตรี ยมดิน
1.1 การไถ
1.2 การคราด
1.3 อื่นๆ

ความรู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับการทานา
ความรู้ด้งั เดิม
ความรู้ใหม่
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ขั้นตอนการทานา
2. พันธุ์ขา้ วที่ปลูก
2.1 การคัดเลือกพันธุ์ขา้ วที่ปลูก
2.2 แหล่งที่มาของพันธุ์ขา้ ว
2.3 พันธุ์ขา้ วที่ปลูก
2.4 อื่นๆ
3. การเพาะปลูกข้าว
3.1 การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์
3.2 การหว่านกล้า
3.3 การถอนกล้า
3.4 การปักดา
3.5 อื่นๆ
4. การดูแลรักษา
4.1 การใส่ ปุ๋ย
4.2 การจัดการน้ า
4.3 การกาจัดวัชพืช
4.4 การกาจัดศัตรู ขา้ ว
4.5 การป้ องกันและกาจัดโรคข้าว
4.6 อื่นๆ
5. การเก็บเกี่ยวข้าว
5.1 การเกี่ยวข้าว
5.2 การมัดฟ่ อนข้าว
5.3 การทาลาน
5.4 การขนข้าวขึ้นลาน
5.5 การตั้งกองข้าว
5.6 การนวดข้าว
5.7 การขนข้าวขึ้นยุง้
5.8 อื่นๆ

ความรู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับการทานา
ความรู้ด้งั เดิม
ความรู้ใหม่
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ขั้นตอนการทานา

ความรู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับการทานา
ความรู้ด้งั เดิม
ความรู้ใหม่

6. การจัดการผลผลิต
6.1 การเก็บข้าวไว้บริ โภค
6.2 การจาหน่ายข้าว
6.3 การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์
6.4 อื่นๆ
7. ความเชื่อ / พิธีกรรมเกี่ยว
กับข้าว
8. ความรู้อื่นๆ
3.2 การแสวงหาความรู้: กลุ่มได้รับความรู้เรื่ องการทานาจากที่ไหนและรู้โดยวิธีใด เพราะเหตุใด
3.3 การจัดเก็บความรู ้: กลุ่มมีวธิ ี การรวบรวมความรู้เรื่ องการทานาอย่างไร (เช่น การจดจาผ่านตัว
บุคคล การจดบันทึก การทาเป็ นคู่มือ เป็ นต้น) ทาไมต้องมีการรวบรวมความรู้
3.4 การสร้างความรู้ : กลุ่มมีการสร้างหรื อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในการทานาได้อย่างไร และ
จาเป็ นอย่างไร
3.5 การประเมินความรู้: กลุ่มมีการประเมินความรู้อย่างไรบ้าง ทาไมต้องประเมิน เมื่อมีการ
ประเมินความรู ้แล้วทาอย่างไรต่อไป
3.6 การใช้ความรู้ : กลุ่มมีการใช้ความรู้เรื่ องการทานาอย่างไรบ้าง (เช่น ใช้ความรู้ที่รู้มาทั้งหมด
ใช้บางส่ วน ดัดแปลงหรื อประยุกต์ใช้ ) ความรู้ที่จะใช้มีเพียงพอหรื อไม่ ถ้าไม่เพียงพอ ขาดเรื่ อง
ใดบ้าง เนื่องจากอะไร
3.7 การแลกเปลี่ยนความรู้ : กลุ่มมีการถ่ายทอดหรื อแลกเ ปลี่ยนความรู้อย่างไรบ้าง กับใคร ใน
เรื่ องใดบ้าง ผลเป็ นอย่างไร ทาไมต้องแลกเปลี่ยน มีวธิ ีการอย่างไร
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ประเด็นการสนทนากลุ่ม : กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา
1. การสร้ างความคุ้นเคย
1.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์การเชิญมาสนทนา
1.2 ทาความรู้จกั สมาชิกสนทนา
1.3 สมาชิกเล่าสิ่ งที่ประทับใจในการทาสวนยางพารา
2. การศึกษาบริบทของกลุ่ม
2.1 ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม: กลุ่มตั้งขึ้นเมื่อไหร่ มีแนวคิดอย่างไรในการจัดตั้งกลุ่ม
2.2 การบริ หารงานของกลุ่ม: คณะกรรมการของกลุ่มมีใครบ้าง แต่ละคนมีบทบาทหน้าที่อย่างไร
บ้าง จานวนสมาชิก การเป็ นสมาชิกต้องทาอย่างไร และสมาชิกได้ประโยชน์อะไรบ้าง
2.3 กิจกรรมหรื อผลการดาเนินงาน: กลุ่มมีกิจกรรมและการดาเนินงานอะไรบ้าง
2.4 แหล่งเรี ยนรู ้: กลุ่มมีแหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับการทาสวนยางพาราที่ไหนบ้าง (สถานที่, บุคคล)
2.5 กระบวนการเรี ยนรู ้ของกลุ่ม: กลุ่มมีวธิ ีการเรี ยนรู้อย่างไรบ้าง ผลการเรี ยนรู้เป็ นอย่างไร และ
ได้นาผลการเรี ยนรู ้ไปใช้หรื อไม่อย่างไร
2.6 ความสาเร็ จหรื อจุดเด่นของกลุ่ม : กลุ่มประสบความสาเร็ จหรื อมีจุดเด่นในเรื่ องใดบ้าง
2.7 ปั ญหาหรื อจุดด้อยของกลุ่ม: กลุ่มประสบปัญหาหรื ออุปสรรคอะไรบ้าง
2.8 ความต้องการ: กลุ่มมีความต้องการในเรื่ องใดบ้าง
2.9 เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่ม: เป้ าหมายสู งสุ ดของกลุ่มคืออะไร
2.10 ทัศนคติต่อการทาสวนยางพารา: กลุ่มมีทศั นคติและมองอนาคตของการทาสวนยางพารา
อย่างไรบ้าง
3. การจัดการความรู้เกีย่ วกับการทาสวนยางพารา
3.1 ความรู ้ในแต่ละขั้นตอนของการทาสวนยางพารามีอะไรบ้าง และทาอย่างไร
ขั้นตอนการทาสวนยางพารา
1. การเตรี ยมพื้นที่ปลูกยางพารา
1.1 การคัดเลือกพื้นที่
1.2 การปรับพื้นที่
1.3 การไถพลิก
1.4 การไถพรวน

ความรู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับการทาสวนยางพารา
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ขั้นตอนการทาสวนยางพารา
1.5 การวางแนวปลูก
1.6 การขุดหลุมปลูก
1.7 การรองก้นหลุม
1.8 อื่นๆ
2. พันธุ์ยางพาราที่ปลูก
2.1 การคัดเลือกพันธุ์
2.2 แหล่งที่มาของพันธุ์
2.3 พันธุ์ยางพาราที่ใช้ปลูก
2.4 อื่นๆ
3. การปลูกยางพารา
3.1 ช่วงเวลาที่ปลูก
3.2 การคัดเลือกวัสดุปลูก
3.3 การปักหลักหมายปลูก
3.4 วิธีปลูก
3.5 อื่นๆ
4. การบารุ งรักษาต้นยางพารา
4.1 การปลูกซ่อม
4.2 การปลูกพืชคลุมดิน
4.3 การใส่ ปุ๋ย
4.4 การตัดแต่งกิ่ง
4.5 การสร้างทรงพุม่
4.6 การกาจัดวัชพืช
4.7 การกาจัดศัตรู ยางพารา
4.8 การป้ องกันและรักษาโรคยางพารา
4.9 การป้ องกันรอยไหม้จากแสงแดด
4.10 การดูแลสวนยางในหน้าแล้ง
4.11 การสารวจสวนยาง
4.12 อื่นๆ
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5. การกรี ดยางพาราและการแปรรู ปน้ า
ยางพารา
5.1 ระยะเวลาที่เริ่ มกรี ด
5.2 การเปิ ดกรี ด
5.3 วิธีกรี ดยางพารา
5.4 การกรี ดชดเชย
5.5 การรวบรวมน้ ายางสด
5.6 การแปรรู ปน้ ายาง
5.7 อื่นๆ
6. วิธีการจัดจาหน่าย
7. เครื่ องมือ / อุปกรณ์การกรี ดยางพารา
8. ความรู้อื่นๆ
3.2 การแสวงหาความรู้: กลุ่มได้รับความรู้เรื่ องการทาสวนยางพาราจากที่ไหนและรู้โดยวิธีใด
เพราะเหตุใดจึงต้องแสวงหาความรู้
3.3 การจัดเก็บความรู ้: กลุ่มมีวธิ ี การรวบรวมความรู้เรื่ องการทาสวนยางพาราอย่างไร (เช่น การ
จดจาผ่านตัวบุคคล การจดบันทึก การทาเป็ นคู่มือ เป็ นต้น) ทาไมต้องมีการรวบรวมความรู้
3.4 การสร้างความรู้ : กลุ่มมีการสร้างหรื อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในการทาสวนยางพาราได้
อย่างไร จาเป็ นอย่างไร
3.5 การประเมินความรู้: กลุ่มมีการประเมินความรู้อย่างไรบ้าง ทาไมต้องประเมิน เมื่อมีการ
ประเมินความรู ้แล้วทาอย่างไรต่อไป
3.6 การใช้ความรู้ : กลุ่มมีการใช้ความรู้เรื่ องการทาสวนยางพาราอย่างไรบ้าง (เช่น ใช้ความรู้ที่รู้
มาทั้งหมด ใช้บางส่ วน ดัดแปลงหรื อประยุกต์ใช้ ) ความรู้ที่จะใช้มีเพียงพอหรื อไม่ ถ้าไม่เพียงพอ
ขาดเรื่ องใดบ้าง เนื่องจากอะไร
3.7 การแลกเปลี่ยนความรู้ : กลุ่มมีการถ่ายทอดหรื อแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไรบ้าง กับใคร ใน
เรื่ องใดบ้าง ผลเป็ นอย่างไร ทาไมต้องแลกเปลี่ยน มีวธิ ีการอย่างไร
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แบบสั มภาษณ์การจัดการความรู้ของเกษตรกรทานา

1. ข้อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………….
1.2 อายุ……………………………………………………………………………………………
1.3 ระดับการศึกษา………………………………..……………….……………………….…….
1.4 ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพการทานา…………………………………………………………
1.5 ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………….………………
1.6 ชื่อกลุ่มเกษตรกร………………………………………..……………………………………
1.7 จานวนและลักษณะการถือครองที่ดิน ……………………………..…………………………
2. การจัดการความรู ้เกี่ยวกับการทานา
2.1 ความรู ้ในแต่ข้ นั ตอนของการทานามีอะไรบ้าง และทาอย่างไร
ขั้นตอนการทานา
1. การเตรี ยมดิน
1.1 การไถ
1.2 การคราด
1.3 อื่นๆ
2. พันธุ์ขา้ วที่ปลูก
2.1 การคัดเลือกพันธุ์ขา้ วที่ปลูก
2.2 แหล่งที่มาของพันธุ์ขา้ ว
2.3 พันธุ์ขา้ วที่ปลูก
2.4 อื่นๆ
3. การเพาะปลูกข้าว
3.1 การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์
3.2 การหว่านกล้า
3.3 การถอนกล้า
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3.4 การปักดา
3.5 อื่นๆ
4. การดูแลรักษา
4.1 การใส่ ปุ๋ย
4.2 การจัดการน้ า
4.3 การกาจัดวัชพืช
4.4 การกาจัดศัตรู ขา้ ว
4.5 การป้ องกันและกาจัดโรคข้าว
4.6 อื่นๆ
5. การเก็บเกี่ยวข้าว
5.1 การเกี่ยวข้าว
5.2 การมัดฟ่ อนข้าว
5.3 การทาลาน
5.4 การขนข้าวขึ้นลาน
5.5 การตั้งกองข้าว
5.6 การนวดข้าว
5.7 การขนข้าวขึ้นยุง้
5.8 อื่นๆ
6. การจัดการผลผลิต
6.1 การเก็บข้าวไว้บริ โภค
6.2 การจาหน่ายข้าว
6.3 การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์
6.4 อื่นๆ
7. ความเชื่อ / พิธีกรรมเกี่ยว
กับข้าว
8. ความรู้อื่นๆ
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2.2 การแสวงหาความรู้: ท่านได้รับความรู้เรื่ องการทานาจากที่ไหนและรู้โดยวิธีใด เพราะเหตุใด
2.3 การจัดเก็บความรู ้: ท่านมีวธิ ี การรวบรวมความรู้เรื่ องการทานาอย่างไร (เช่น การจดจาผ่านตัว
บุคคล การจดบันทึก การทาเป็ นคู่มือ เป็ นต้น) ทาไมต้องมีการรวบรวมความรู้
2.4 การสร้างความรู้ : ท่านมีการสร้างหรื อพัฒนาความรู้เพิม่ เติมในการทานาได้อย่างไร และ
จาเป็ นอย่างไร
2.5 การประเมินความรู้: ท่านมีการประเมินความรู้อย่างไรบ้าง ทาไมต้องประเมิน เมื่อมีการ
ประเมินความรู ้แล้วทาอย่างไรต่อไป
2.6 การใช้ความรู้ : ท่านมีการใช้ความรู้เรื่ องการทานาอย่างไรบ้าง (เช่น ใช้ความรู้ที่รู้มาทั้งหมด
ใช้บางส่ วน ดัดแปลงหรื อประยุกต์ใช้ ) ความรู้ที่จะใช้มีเพียงพอหรื อไม่ ถ้าไม่เพียงพอ ขาดเรื่ อง
ใดบ้าง เนื่องจากอะไร
2.7 การแลกเปลี่ยนความรู้ : ท่านมีการถ่ายทอดหรื อแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไรบ้าง กับใคร ใน
เรื่ องใดบ้าง ผลเป็ นอย่างไร ทาไมต้องแลกเปลี่ยน มีวธิ ีการอย่างไร
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แบบสั มภาษณ์ การจัดการความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพารา
1. ข้อมูลส่ วนตัว
1.1 ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………..……………………
1.2 อายุ……………………………………………………………………………………………
1.3 ระดับการศึกษา……………………………………………………………………………….
1.4 ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพการทาสวนยางพารา………………………………………………
1.5 ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์………………………………………………………………………
.………….……………………………………………………………………………………
1.6 ชื่อกลุ่มเกษตรกร……………………..………………………………………………………
1.7 จานวนและลักษณะการถือครองที่ดิน …………………………………………………………
2. การจัดการความรู ้เกี่ยวกับการทาสวนยางพารา
2.1 ความรู ้ในแต่ละขั้นตอนของการทาสวนยางพารามีอะไรบ้าง และทาอย่างไร
ขั้นตอนการทาสวนยางพารา
1. การเตรี ยมพื้นที่ปลูกยางพารา
1.1 การคัดเลือกพื้นที่
1.2 การปรับพื้นที่
1.3 การไถพลิก
1.4 การไถพรวน
1.5 การวางแนวปลูก
1.6 การขุดหลุมปลูก
1.7 การรองก้นหลุม
1.8 อื่นๆ
2. พันธุ์ยางพาราที่ปลูก
2.1 การคัดเลือกพันธุ์
2.2 แหล่งที่มาของพันธุ์
2.3 พันธุ์ยางพาราที่ใช้ปลูก

ความรู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับการทาสวนยางพารา
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ขั้นตอนการทาสวนยางพารา
2.4 อื่นๆ
3. การปลูกยางพารา
3.1 ช่วงเวลาที่ปลูก
3.2 การคัดเลือกวัสดุปลูก
3.3 การปักหลักหมายปลูก
3.4 วิธีปลูก
3.5 อื่นๆ
4. การบารุ งรักษาต้นยางพารา
4.1 การปลูกซ่อม
4.2 การปลูกพืชคลุมดิน
4.3 การใส่ ปุ๋ย
4.4 การตัดแต่งกิ่ง
4.5 การสร้างทรงพุม่
4.6 การกาจัดวัชพืช
4.7 การกาจัดศัตรู ยางพารา
4.8 การป้ องกันและรักษาโรคยางพารา
4.9 การป้ องกันรอยไหม้จากแสงแดด
4.10 การดูแลสวนยางในหน้าแล้ง
4.11 การสารวจสวนยาง
4.12 อื่นๆ
5. การกรี ดยางพาราและการแปรรู ปน้ า
ยางพารา
5.1 ระยะเวลาที่เริ่ มกรี ด
5.2 การเปิ ดกรี ด
5.3 วิธีกรี ดยางพารา
5.4 การกรี ดชดเชย
5.5 การรวบรวมน้ ายางสด
5.6 การแปรรู ปน้ ายาง

ความรู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับการทาสวนยางพารา
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ขั้นตอนการทาสวนยางพารา
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5.7 อื่นๆ
6. วิธีการจัดจาหน่าย
7. เครื่ องมือ / อุปกรณ์การกรี ดยางพารา
8. ความรู้อื่นๆ
2.2 การแสวงหาความรู้: ท่านได้รับความรู้เรื่ องการทาสวนยางพาราจากที่ไหนและรู้โดยวิธีใด
เพราะเหตุใดจึงต้องแสวงหาความรู้
2.3 การจัดเก็บความรู ้: ท่านมีวธิ ี การรวบรวมความรู้เรื่ องการทาสวนยางพาราอย่างไร (เช่น การ
จดจาผ่านตัวบุคคล การจดบันทึก การทาเป็ นคู่มือ เป็ นต้น) ทาไมต้องมีการรวบรวมความรู้
2.4 การสร้างความรู้ : ท่านมีการสร้างหรื อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในการทาสวนยางพาราได้
อย่างไรจาเป็ นอย่างไร
2.5 การประเมินความรู้: ท่านมีการประเมินความรู้อย่างไรบ้าง ทาไมต้องประเมิน เมื่อมีการ
ประเมินความรู ้แล้วทาอย่างไรต่อไป
2.6 การใช้ความรู้ : ท่านมีการใช้ความรู้เรื่ องการทาสวนยางพาราอย่างไรบ้าง (เช่น ใช้ความรู้ที่รู้
มาทั้งหมด ใช้บางส่ วน ดัดแปลงหรื อประยุกต์ใช้ ) ความรู้ที่จะใช้มีเพียงพอหรื อไม่ ถ้าไม่เพียงพอ
ขาดเรื่ องใดบ้าง เนื่องจากอะไร
2.7 การแลกเปลี่ยนความรู้ : ท่านมีการถ่ายทอดหรื อแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไรบ้าง กับใคร ใน
เรื่ องใดบ้าง ผลเป็ นอย่างไร ทาไมต้องแลกเปลี่ยน มีวธิ ีการอย่างไร
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แบบสั มภาษณ์ แนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรทานา
ประกอบการทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง
การจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
1. สรุ ปผลการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกร ทานาในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ เป็ นส่ วนที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ใช้ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการจัดการความรู้ของ
เกษตรกร เพื่อเป็ นข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นสาหรับเป็ นแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้
ของเกษตรกร
2. ประเด็นคาถามเกี่ยวกับแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของเกษตรกรทานา
.............................................................................................................................................................
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกรทานา
สภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกร ทานาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุ ปได้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การแสวงหาความรู ้ การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการทานาของเกษตรกรนั้น สามารถ
แบ่งออกได้ ตามประเภทของความรู้ คือ 1) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับการทานา
แหล่งความรู ้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น พ่อแม่ ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ วิธีการเรี ยนรู้ เช่น การซึม
ซับ การเลียนแบบ การสอน การสาธิตหรื อการทาให้ดูเป็ นตัวอย่าง การอ่าน และการบอกเล่า เป็ น
ต้น 2) ความรู ้สมัยใหม่ เป็ นความรู ้ทางวิชาการสมัยใหม่ ในเรื่ องต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการทา
นา เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทาน้ าหมักชีวภาพ โดยมีแหล่งความรู้ คือ แหล่งความรู้ภายใน
กลุ่ม ได้แก่ หัวหน้ากลุ่ม หมอดิน สมาชิกกลุ่ม สื่ อต่างๆ วิธีการเรี ยนรู้จากแหล่งความรู้ภายในกลุ่ม
เช่น การประชุม การพบปะพูดคุย การ เล่าเรื่ อง การสาธิต แหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม ได้แก่
สานักงานเกษตรในท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มสหกรณ์การเกษตร เครื อข่ายเกษตรกร ที่ประสบผลสาเร็ จ
(Best Practices) วิธีการเรี ยนรู ้จากแหล่งความรู้ภายนอกกลุ่ม เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน เป็ น
ต้น
2. การจัดเก็บความรู ้ การจัดเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็ น 1) การจดจา เป็ นการ
จัดเก็บความรู ้ในตัวบุคคล ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นวิธีที่ง่าย เคยชิน และสามารถนาความรู้ออกมาใช้ได้
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ทันที ซึ่ง ส่ วนใหญ่จะเป็ นความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการทานา ซึ่ งได้รับจากแหล่งความรู้ ต่างๆ 2) การ
จดบันทึก คือการจัดเก็บข้อมูลในสมุดบันทึก ส่ วนใหญ่เป็ นการจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ หารจัดการกลุ่ม ได้แก่ สมุดทะเบียนสมาชิก ซึ่งบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของสมาชิก ทั้งชื่อ- สกุล
จานวนการถือหุ น้ การกูย้ มื เงินทุน เป็ นต้น สมุดบันทึกการประชุม ซึ่ งกลุ่มเกษ ตรกรใช้ในการจด
บันทึกข้อมูลการประชุมต่างๆ ไว้เป็ นหลักฐาน ทั้งเรื่ องแจ้งให้ทราบ มติที่ประชุม เป็ นต้น
3. การสร้างความรู้ การสร้างความรู้ของเกษตรกร โดยสร้างจากประสบการณ์ ความรู้เดิม
และการสังเกต แล้วดาเนิน การทดลองปฏิบตั ิ ลองผิดลองถูก ทั้งนี้เพื่อเป็ นการเพิ่มผลผลิต เพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็ ว ลดขั้นตอนการทานา และลดต้นทุนการผลิต เช่น กลุ่มเกษตรกรทานา
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สร้างความรู้การทานาหว่านแบบตัดต้นข้าว โดยเกษตรกรสังเกตต้นข้าวที่ถูก
ควายกัดกินลาต้น ข้าวต้นนั้นจะแตกกอใหญ่กว่าต้นอื่ น เกษตรกรจึงทดลองตัดต้นข้าวประมาณ 1
งาน แล้วพบว่าข้าวแตกกอได้ดี รวงใหญ่ และวัชพืชมีนอ้ ย เกษตรกรจึงหันมาทานาหว่านแบบตัด
ต้นข้าว นอกจากนี้เกษตรกรยังทดลองหว่านข้าวในสวนยางพาราที่ตน้ ยางพารามีอายุระหว่าง 1-4 ปี
ซึ่งพบว่าข้าวให้ผลผลิตดี และเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็ จก็ไถกลบตอซังข้าวให้เป็ นปุ๋ ยต้นยางพาราได้
4. การประเมินความรู้ ความรู้ที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ เกษตรกรจะมีการประเมินความรู้ใน
2 รู ปแบบ คือ 1) การประเมินก่อนใช้ความรู้ โดยเกษตรกรจะวิเคราะห์หรื อประเมินว่าความรู้น้ นั
เหมาะสมกับสภาพไร่ นาของตนหรื อชุมชนหรื อไม่ ถ้าประเมินแล้วว่าไม่เหมาะสม และยังต้องเพิ่ม
งบประมาณลงทุนเพิ่ม เกษตรกรก็จะไม่ใช้ความรู้น้ นั เช่น การจ้างรถเกี่ยวข้าวพร้อมนวดในราคาไร่
ละ 600 บาท เกษตรกรจะเปรี ยบเทียบกับการจ้างแรงงานคนในราคาวันละ 200-250 บาท แต่ตอ้ ง
จัดหาอาหารและเครื่ องดื่มให้ผมู ้ ารับจ้างด้วย เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วพบว่าการจ้างแรงงานคนจะ
แพงกว่า และจะได้ปริ มาณงานน้อยกว่า เกษตรกรบางรายจึงนิยมจ้างรถเกี่ยวข้าวแทนการจ้าง
แรงงานคน 2) การประเมินหลังใช้ความรู้ ความรู้ที่เกษตรกรได้นาไปใช้แล้ว หลังจากทดลองใช้แล้ว
เกษตรกรก็จะวิเคราะห์ทบทวนอีกครั้งว่า ผลการใช้ความรู้ที่ได้มาใหม่น้ นั เป็ นอย่างไร หากผลที่ได้
ไม่ดีเท่ากับความรู ้เดิม เกษตรกรก็จะเลิกใช้ความรู้ใหม่ แล้วหันกลับมาใช้ความรู้เดิม เช่น กลุ่ม
เกษตรกรทานากระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ประเมินความรู้ การทานาหว่านแบบตัดต้นข้าว ซึ่งพบว่า
ข้าวแตกกอได้ดี รวงใหญ่ และวัชพืชมีนอ้ ย ช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนการทานา ดังนั้นเกษตรกรจึง
หันมาทานาหว่านแบบตัดต้นข้าวมากขึ้นแทนการทานาดา
5. การใช้ความรู้ เกษตรกรใช้ ความรู้ใ น 3 รู ปแบบ ซึ่ งการใช้ความรู้แต่ละแบบนั้นขึ้นอยู่
กับแต่ละขั้นตอนของการทานาด้วย ดังนี้ 1) การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็ นความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับ
การทานาซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษรวมถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
การทานาต่างๆ เช่น การเลือก แปลงนาสาหรับหว่านกล้า โดยเกษตรกรเลือกแปลงนาที่เป็ นที่ราบ
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ใกล้แหล่งน้ า หากเกิดภาวะฝนแล้งเกษตรกรจะสามารถสู บน้ าจากแหล่งน้ ามาใส่ แปลงต้นกล้าได้
นอกจากนี้แปลงนาสาหรับหว่านกล้าส่ วนใหญ่จะอยูก่ ่ ึงกลางนา ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการขนย้าย
ไปปักดา 2) การใช้ความรู ้สมัยใหม่ เช่น การใช้ตาข่ายไนล่อนแทนการทาลาน การใช้รถไถนาเดิน
ตามขนข้าวขึ้นลานแทนการหาบ 3) การประยุกต์ใช้ความรู้ โดยการใช้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสาน
กับความรู ้สมัยใหม่ เช่น การทาลานโดยใช้ตาข่ายไนลอนและใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการเลือกแปลง
นาทาลานคือเป็ นที่ราบแห้ง เพื่อไม่ให้ขา้ วชื้น การใช้ปุ๋ยคอกหรื อปุ๋ ยชีวภาพร่ วมกับปุ๋ ยเคมี เนื่องจาก
ถ้าใช้ปุ๋ยคอกอย่างเดียวเมล็ดข้าวจะฝ่ อไม่มีน้ าหนัก
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลก เปลี่ยนความรู้ ของเกษตรกรมี 4 รู ปแบบ คือ 1) การ
แลกเปลี่ยนความรู ้ระดับครอบครัว เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกภายใน
ครอบครัว วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การสอน การสาธิต การ บอกเล่า 2) การแลกเปลี่ยนความรู้
ระดับกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ระ หว่างสมาชิกภายในกลุ่ม วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น
การสอน การสาธิ ต การเล่าเรื่ อง การพบปะพูดคุย การประชุม 3) การแลกเปลี่ยนความรู้ระดับชุมชน
เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้ของประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิกลุ่มและไม่ได้เป็ นสมาชิกกลุ่ม
วิธีการแลกเปลี่ยนความรู ้ เช่น การสอน การสาธิต การเล่าเรื่ อง การพบปะพูดคุย 4) การแลกเปลี่ยน
ความรู ้ระหว่างกลุ่ม คือการแลกเปลี่ยนความรู้กบั กลุ่มเกษตรกรอื่นที่อยูใ่ นชุมชนอื่น
วิธีการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน
ส่ วนที่ 2 ประเด็นคาถามเกีย่ วกับแนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรทานา
จากผลสรุ ปสภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกรทานาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าน
มีความคิดเห็นเพื่อเป็ นแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของเกษตรกรทานาอย่างไรบ้าง
1. การแสวงหาความรู้ …………..………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. การจัดเก็บความรู ้ ……………………….……………….…….……………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. การสร้างความรู้ …………..….………………….………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. การประเมินความรู้ …………………………..……………………..……………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แบบสั มภาษณ์ แนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรทาสวนยาง
ประกอบการทาดุษฎีนิพนธ์
เรื่อง
การจัดการความรู้ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คาชี้แจง
แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
1. สรุ ปผลการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกร ทาสวนยางพารา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นส่ วนที่ผใู ้ ห้สัมภาษณ์ใช้ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ สภาพการจัดการ
ความรู้ของเกษตรกร เพื่อเป็ นข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นสาหรับเป็ นแนวทางส่ งเสริ มการ
จัดการความรู้ของเกษตรกร
2. ประเด็นคาถามเกี่ยวกับแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของเกษตรกรทาสวนยาง
.............................................................................................................................................................
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการศึกษาสภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกรทาสวนยาง
สภาพ การจัดการความรู้ของเกษตรกร ทาสวนยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สามารถสรุ ปได้ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
1. การแสวงหาความรู้ การแสวงหาความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพาราสามารถแบ่งออก
ตามลักษณะแหล่งความรู ้ คือ 1) แหล่งความรู้ภายในกลุ่ม เช่น หัวหน้ากลุ่ม ครู ยาง สมาชิกกลุ่ม
โปสเตอร์ ตลาดจาหน่ายยางประจากลุ่ม สวนยางพารา วิธีการเรี ยนรู้ คือ การสอน การสาธิต การ
สอบถาม การพบปะพูดคุย การศึกษาจากสวนยางเกษตรกรรายอื่น และการประชุม เป็ นต้น
2) แหล่งความรู ้ภายนอกกลุ่ม เช่น สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางประจาท้อง ถิ่น ตลาด
กลางจาหน่ายยางพารา สื่ อเทคโนโลยี วิธี การเรี ยนรู้ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน การบอกรับ
ข้อความราคายางพาราทางโทรศัพท์มือถือ
2. การจัดเก็บความรู ้ การจัดเก็บความรู้ของเกษตรกรแบ่งเป็ น 1) การจดจา เป็ นการจัดเก็บ
ความรู้ในตัวบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากเป็ นวิธีที่ง่าย แล ะหากต้องการใช้เมื่อไหร่ ก็สามารถนาออกมา
ใช้ได้ทนั ที และความรู ้ส่วนใหญ่ จะเป็ นความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การคัดเลือก
พันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การกรี ด การจาหน่าย เป็ นต้น 2) การจดบันทึก คือการจัดเก็บข้อมูลใน
สมุดบันทึก ส่ วนใหญ่จะเป็ นการจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกลุ่ม เช่น การจด
บันทึกข้อมูลสมาชิกในสมุดบันทึก การจดบันทึกผลการประชุมกลุ่ม และนอกจากนี้กลุ่มเกษตรกร
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ทาสวนยางพาราบางกลุ่มได้มีการนา คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการจัดทาตารางวันเปิ ดตลาดจาหน่าย
ยางพารา
3. การสร้างความรู้ เกษตรกรสร้างความรู้จากการสังเกต การทดลอง ปฏิบตั ิ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้หรื อต่อยอดความรู้ ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการเพิม่ ผลผลิต การเพิม่ มูลค่าผลผลิต
การแก้ไขปั ญหาต่างๆ รวมถึงการลดรายจ่ายด้วย เช่น กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้ จังหวัด
อานาจเจริ ญ สร้างความรู้เรื่ องการปลูกยางพาราบนคูนา โดยเลือกคูนาที่มีขนาดใหญ่ อยูท่ ี่ดอนที่น้ า
ขังไม่นาน กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารา โนนตาล จังหวัดนครพนม การพัฒนาวิธีการผลิต
ยางพาราแผ่นดิบ โดยใช้กรดธรรมชาติครึ่ งขวดผสมน้ าครึ่ งกะละมัง นายางพาราแผ่นแช่ไว้ 1 คืน
จากนั้นนาออกตากแดด พอแห้งจึงนาเข้าโรงอบ จะทาให้ยางพาราแผ่นสี สวยสดใสสม่าเสมอกันทั้ง
แผ่น ทาให้ขายได้ราคาดี ส่ วนกลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราทรัพย์สมบูรณ์ สร้างความรู้ การกรี ด
ยาง 3 หน้า ซึ่งสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางแนะนาให้กรี ด 2 หน้า แต่เกษตรกรเห็น
ว่าการจะกลับมากรี ดซ้ าที่รอยกรี ดเดิมนั้นทาให้การกรี ดยากขึ้น เพราะเปลือกยางจะแข็งและไม่เรี ยบ
สม่าเสมอกัน เป็ นต้น
4. การประเมินความรู้ เกษตรกรจะมีการประเมิน ความรู้ ดังนี้ 1) การประเมินก่อนใช้
ความรู ้ โดยก่อนการใช้ความรู ้น้ นั เกษตรกรจะวิเคราะห์หรื อประเมินว่าความรู้น้ นั เหมาะสมกับ
สภาพของสวนยางพาราตนเองหรื อไม่ เช่น เกษตรกรบางรายเมื่อมีพอ่ ค้ามาเสนอขายปุ๋ ยซึ่ งไม่ใช่
สู ตรที่ตนเองเคยใช้ ก็จะไม่ซ้ือใช้เพราะกลัวว่าจะทาให้เกิดความเสี ยหายได้ หรื อไม่คุม้ กับการลงทุน
นอกจากนี้เกษตรกรรายใหม่จะประเมินความรู้โดยใช้วธิ ีการสอบถามจากหัวหน้ากลุ่มหรื อสมาชิก
กลุ่ม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมาใช้สาหรับการตัดสิ นใจ 2) การประเมินหลังใช้ความรู้ เกษตรกรเมื่อมีการนา
ความรู ้ไปใช้มกั มีการประเมินผลการใช้ความรู้น้ นั ๆ เช่น การขุดหลุมปลูกด้วยเครื่ องเจาะ ด้วยขนาด
50x60 เซนติเมตร (กว้าง xลึก ) แทนการขุดหลุมด้วยมือตามคาแนะนาของสานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง คือ (50x50x50) (กว้างxยาวxลึก) การขุดหลุม ปลูกด้วยเครื่ องเจาะ ขนาด
50x60 เซนติเมตร พบว่าทาให้ตน้ ยางเจริ ญเติบโตได้ดี ซึ่ งเกษตรกรกล่าวว่าอาจเป็ นเพราะดินที่ติด
อยูต่ ามเกลียวเจาะจะหล่นลงก้นหลุมซึ่ งมีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ทาให้ได้ความลึก
เท่ากับคาแนะนาของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางที่ระดับ 50 เซนติเมตร แต่ดินที่
กองในก้นหลุมจะเป็ นเสมือนการพรวนดินทาให้ดินร่ วน ซึ่ งช่วยให้ตน้ ยางเจริ ญเติบโตได้ดี
5. การใช้ความรู ้ การใช้ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรมี 4 ลักษณะ คือ 1) การใช้ความรู้ ตาม
คาแนะนาของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ซึ่งเมื่อเกษตรกร
ได้ รับความรู้จาก
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง มาอย่างไรก็ใช้ไปอย่างนั้น โดยไม่มีการประยุกต์ใช้แต่
อย่างใด 2) การใช้ความรู้จากประสบการณ์ เป็ นการใช้ความรู้ที่ผา่ นการปรับแต่งหรื อพัฒนาต่อยอด
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ขึ้นจากประสบการณ์ และความรู้เดิม ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นเกษตรกรรายเก่าที่มีป ระสบการณ์การทา
สวนยาง เช่น การปลูกยางบนคูนาของกลุ่มเกษตรกรนาแต้ จังหวัดอานาจเจริ ญ การกรี ดยาง 3 หน้า
ของเกษตรกรบางรายของ กลุ่มเกษตรกรบ้านทรัพย์สมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น เป็ นต้น 3) การใช้
ความรู ้ตามคาแนะนาของคนภาคใต้ บางพื้นที่ที่มีคนจากภาคใต้ซ่ ึ งเป็ นผูม้ ี ความรู้แ ละประสบการณ์
ในการทาสวนยางและมาสร้างรกรากโดยการแต่งงานกับคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วนา
ความรู ้เรื่ องการปลูกยางมาถ่ายทอดให้ผอู้ ื่น 4) การใช้ความรู้โดยการเลียนแบบ คือเกษตรกรใช้
ความรู ้ที่ผอู ้ ื่นสร้างไว้หรื อพัฒนาขึ้นไปใช้ในการทาสวนยางของตนเอง โดยที่ตนเองไม่ได้เ
ป็ น
ผูส้ ร้าง แต่ได้นาความรู ้น้ นั ๆมาใช้ในลักษณะเลียนแบบผูอ้ ื่นทุกอย่าง เป็ นต้น
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ของเกษตรกรมี 4 รู ปแบบ คือ 1) การ
แลกเปลี่ยนความรู้ระดับครอบครัว เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกภายใน
ครอบครัว วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ ได้แก่ การสอน การสาธิต เช่น สามีสอนภรรยากรี ดยาง พ่อตา
สอนลูกเขย กรี ดยาง พ่อแม่สอนลูกทาปูนแดงเพื่อรักษาหน้ายาง น้องเขยสอนพี่ภรรยากรี ดยาง 2)
การแลกเปลี่ยนความรู ้ระดับกลุ่ม เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม วิธีการ
แลกเปลี่ยนความรู ้ เช่น การสอบถาม การสอน การสาธิต การประชุม การพบปะพูดคุย 3) การ
แลกเปลี่ยนความรู้ระดับชุมชน เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้ของประชาชนในชุมชนทั้งที่เป็ นสมาชิก
ลุ่มและไม่ได้เป็ นสมาชิกกลุ่ม วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การสอบถามการสอน การสาธิต การ
พบปะพูดคุย 4) การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกลุ่ม คือการแลกเปลี่ยนความรู้กบั กลุ่มเกษตรกรอื่นที่
อยูใ่ นชุมชนอื่น วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น การฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน
ส่ วนที่ 2 ประเด็นคาถามเกีย่ วกับแนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรทาสวนยาง
จากสภาพการจัดการความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท่านมีความคิดเห็นเพื่อเป็ นแนวทางส่ งเสริ มการจัดการความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางอย่างไรบ้าง
1. การแสวงหาความรู้ …………..….…………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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2. การจัดเก็บความรู ้ ……….…….………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. การสร้างความรู้ …….……….…..…….…………………………………….…...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. การประเมินความรู้ ……….………………..……..…………..…………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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5. การใช้ประเมินความรู้ ……….……..…….………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ …………….…….……………………….………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาให้ขอ้ มูล
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ภาคผนวก ข
รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
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รายชื่ อผู้เชี่ ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
1. ผศ.ดร.ธงชัย พาบุ
กองวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุ รินทร์
2. ดร.สุ ดารัตน์ สกุลคู
ผูอ้ านวยการกองวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
3. รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4. รศ.สมประสงค์ น่วมบุญลือ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุ ข
รองผูอ้ านวยการสานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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ภาคผนวก ค
รายชื่อเกษตรกรที่ร่วมการสนทนากลุ่มและให้ การสั มภาษณ์
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รายชื่อเกษตรกรทีร่ ่ วมการสนทนากลุ่ม
1. กลุ่มเกษตรกรทานากระสัง หมู่ 2 ตาบลกระสัง อาเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์
1.1 นางสมใจ ธนสนชัย
1.7 นายทองใบ น้อยขุมเหล็ก
1.2 นายบุญถึง ธนสิ นชัย
1.8 นายทองมี จงรมณ์
1.3 นายพรม ศิริสุข
1.9 นายสุ รัตน์ ศิริสุข
1.4 นายชุม ศิริสุข
1.10 นางเตย พูนทับถม
1.5 นายฮาด ศิริสุข
1.11 นางสุ กญั ญา เจริ ญสุ ข
1.6 นายย้า ศิริสุข
2. กลุ่มเกษตรกรทานาศรี โคตร หมู่ 6 ตาบลศรี โคตร อาเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2.1 นายบุญชู ศรี ภูงา
2.6 นางสอง โพธิ์ ศรี งาม
2.2 นายภาส สอนดี
2.7 นางสาราญ คุณพลอย
2.3 นายทองเลียน จุนนท์ศรี
2.8 นางธนาพร จุนนท์ศรี
2.4 นายสมพงษ์ ปริ ญธร
2.9 นางราพันธุ์ บุญวัง
2.5 นายลม แสนเมืองแก้ว
3. กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้ หมู่ 1 ตาบลนาแต้ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริ ญ
3.1 นายประเสริ ฐ จันทโสม
3.8 นางบุญหลาย ชารี หนองว้า
3.2 นายประสิ ทธิ์ สุ วะไกร
3.3 นางดาวเรื อง กัญญะมาสา
3.4 นายจาปี ทัศบุตร
3.5 นายสุ ทิน เสมอภักดิ์
3.6 นายอานวย ทัศบุตร
3.7 นายบุญศรี เสมอภักดิ์
4. กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราโนนตาล หมู่ 2 ตาบลโนนตาล อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
4.1 สนัน่ นครางสุ
4.2 นายสมัย วิพรรณะ
4.3 นายสังวร ดรธะสี
4.4 นายบุญเทียน แก้วนิล
4.5 นายสุ กนั ต์ นครางสุ
4.6 นายวุฒิ เชื้อกุลา
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5. กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน หมู่ 5 ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
5.1 นายประไม ฉะอ้อน
5.9 นางสาวเพชรมณี โพนพันธ์
5.2 นายทวีชยั วงศ์เมืองจันทร์
5.10 นายศรี สวัสดิ์ สาขาสุ วรรณ
5.3 นายประไมล์ โพนพันธ์
5.11 นายอ่อนศรี สุ ทธิโคตร
5.4 นายสิ ทธิ ฤทธิ์ เจริ ญรัตน์
5.12 นางกองมณี วรจักร
5.5 นายมิตรชัย จอมศรี วรรณ
5.13 นายชัยณรงค์ วงศ์เมืองจันทร์
5.6 นางวิภารัตน์ วรจักร
5.14 นางพรรณภา ปันตะสุ ข
5.7 นางสกาวกาน กวนเชียง
5.15 นายสวัสดิ์ วงศ์เมืองจันทร์
5.8 นายอุลยั วงศ์เมืองจันทร์
6. กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 5 ตาบลดูนสาด อาเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น
6.1 นายสไว ศิริบุรี
6.2 นายสวาท ศิริบุรี
6.3 นางลาดวน ดงรังษี
6.4 นายสวาท ศิริบุรี
6.5 นางหนูพิน เหล่าลาภะ
6.6 นายไข ปฏิถานัง
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รายชื่อเกษตรกรทีใ่ ห้ การสั มภาษณ์
1. กลุ่มเกษตรกรทานากระสัง หมู่ 2 ตาบลกระสัง อาเภอสะตึก จังหวัดบุรีรัมย์
1.1 นายบุญถึง ธนสิ นชัย
1.2 นายพรม ศิริสุข
1.3 นางเตย พูนทับถม
2. กลุ่มเกษตรกรทานาศรี โคตร หมู่ 6 ตาบลศรี โคตร อาเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2.1 นายภาส สอนดี
2.2 นายสมพงษ์ ปริ ญธร
2.3 นางราพันธุ์ บุญวัง
3. กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพารานาแต้ หมู่ 1 ตาบลนาแต้ อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริ ญ
3.1 นายอานาจ ภาษาดี
3.2 นางศิริรัตน์ เถาโมรา
3.3 นางนิตยา อุ่นทอง
4. กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราโนนตาล หมู่ 2 ตาบลโนนตาล อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
4.1 นายวุฒิ เชื้อกุลา
4.2 นายสังวร ดรธะสี
5. กลุ่มผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ขา้ วบ้านขัวขอนแคน หมู่ 5 ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
5.1 นายสวัสดิ์ วงศ์เมืองจันทร์
5.2 นางสาวเพชรมณี โพนพันธ์
5.3 นางวิภารัตน์ วรจักร
6. กลุ่มเกษตรกรทาสวนยางพาราทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 5 ตาบลดูนสาด อาเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น
6.1 นางลาดวน ดงรังษี
6.2 นายไข ปฏิถานัง
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ภาคผนวก ง
รายชื่ อผู้ให้ การสั มภาษณ์ แนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรทานา
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รายชื่ อผู้ให้ การสั มภาษณ์ แนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรทานา
1. รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. นางสมหวัง โพธิราช
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร
3. ดร.สุ ดารัตน์ สกุลคู
ผูอ้ านวยการกองวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
4. อาจารย์สันทะยา เหระวัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5. อาจารย์สงกรานต์ ชิระบุตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
6. นายประไม ฉะอ้อน
เกษตรกรทานาบ้านขัวขอนแคน ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
7. นายศรี สวัสดิ์ สาขาสุ วรรณ
เกษตรกรทานาบ้านขัวขอนแคน ตาบลต้นผึ้ง อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
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ภาคผนวก จ
รายชื่ อผู้ให้ การสั มภาษณ์ แนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพารา
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รายชื่ อผู้ให้ สัมภาษณ์ แนวทางส่ งเสริมการจัดการความรู้ของเกษตรกรทาสวนยางพารา
1. รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2. ดร.สุ ดารัตน์ สกุลคู
ผูอ้ านวยการกองวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
3. อาจารย์สันทะยา เหระวัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
4. อาจารย์สงกรานต์ ชิระบุตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
5. นายไพร สุ ดจิตร์
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
จังหวัดขอนแก่น
6. นางลาดวน ดงรังสี
เกษตรกรทาสวนยางทรัพย์สมบูรณ์ ตาบลดูนสาด อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
7. นายอวยชัย เหล่าลาภะ
เกษตรกรทาสวนยางทรัพย์สมบูรณ์ ตาบลดูนสาด อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
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ภาคผนวก ฉ
หนังสื อเชิ ญเป็ นผู้ตรวจเครื่องมือการวิจัย หนังสื อขอทดลองเครื่องมือการวิจัย และ
หนังสื อขออนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัย
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ประวัติผ้วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2556
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั

นายปราโมทย์ เหลาลาภะ
5 หมู่ 6 บ้านหนองเม็ก ตาบลกุดดู่ อาเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลาภู
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ปริ ญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏเลย
ปริ ญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวติ
และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ประจาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อาเภอพังโคน
จังหวัดสกลนคร

