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การจัดการความรู้เรื่องการอนุรักษ์ พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตองขององค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
The Knowledge Management of Sunpatong Sticky Rice Conservation
of Local Administration in Sunpatong District ,Chiangmai Province.
สุริยนต์ ปั นทะนะ1
Suriyon Puntana ¹

บทคัดย่ อ
การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการความรู้ ศึกษาปั ญหาการจัดการความรู้ และ
แนวทางการจัดการความรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตองขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสัน
ป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ กระบวนการจัดการความรู้ ซงึ่ ประกอบด้ วยการกําหนดองค์ความรู้ การสร้ างและ
ถ่ายโอนความรู้ การแสวงหาและการจัดเก็บความรู้ การแบ่งปั นและการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ การใช้ ความรู้ โดยนํา
ความรู้ ที่ฝังลึกในคน (Tacit Knowledge) มาใช้ ผสมผสานกับความรู้ ที่ได้ รับจากการอบรม เรี ยนรู้ ซึง่ เป็ นความรู้
ประเภทที่เปิ ดเผย (Explicit Knowledge) เป็ นการรวบรวมองค์ความรู้ ของผู้ปฏิบตั ิที่เกิดจากประสบการณ์ และใน
รู ปของเอกสารต่างๆ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บ เผยแพร่ และแบ่งปั นความรู้ เพื่อให้ เกิด
การต่อยอดองค์ความรู้ เป็ นความรู้ ที่สามารถนํามาใช้ ในการพัฒนางานพัฒนาคนให้ ดียิ่งขึ ้น ผู้ศกึ ษาได้ กําหนด
พื น้ ที่ เ ป้าหมายไว้ เฉพาะคื อผู้ป ลูกข้ าวเหนี ย วในเขตอําเภอสัน ป่ าตอง จังหวัด เชี ย งใหม่จํ านวน 10 ตัวอย่ าง
บุค ลากรและเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ย วข้ องขององค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในอํ าเภอสัน ป่ าตองจํ านวน 10 ตัวอย่ าง
เกษตรกรที่นําพันธุ์ข้าวมาประกวดในงานวันข้ าวเหนียว จํานวน 10 ตัวอย่าง รวมทังหมด
้
30 ตัวอย่าง

Abstract

The objective of this research was to study the characteristics of the Knowledge
Management of Sunpatong Sticky Rice Conservation of the Local Administration in Sunpatong
District, Chiangmai province. The study was carried out through the usage of the knowledge, the
construction of the knowledge and the conveyance of the knowledge and the storage of the
knowledge as well as the sharing of the knowledge and the exchange of the knowledge including the
usage of the knowledge. The solution was farmers should carry out the tacit knowledge to the next
generation via the usage of training and learning process which would be the explicit knowledge
where the teachers and the learners would come to the same experience in term of variety of paper
works and the new information technology (IT) which could help the development of human resource.
A study to determine the target area only is planting the sticky rice in San Pa Tong District, Chiang
Mai 10 the personnel and staff at the local government in San Pa Tong District 10. For farmers, the
sticky rice was contested in a day yet every year. 10 samples included 30 samples.
Keyword: Knowledge Management
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คํานํา
ข้ าว มีหลักฐานทางวิชาการรายงานว่าได้ พบรอยข้ าวเปลือก บนภาชนะดินเผาโบราณที่พบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ มีอายุประมาณ 12,000 ปี ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาข้ าวได้ มีการพัฒนาโดย
ธรรมชาติและจากการคัดเลือกของมนุษย์มาตังแต่
้ โบราณกาลจนในที่สดุ กลายเป็ นพืชที่สําคัญที่สดุ พืชหนึ่งของ
โลก ประเทศไทยนับว่าเป็ นแหล่งที่อดุ มสมบูรณ์ในทรัพยากรพันธุ์ เนื่องจากเป็ นแหล่งกําเนิดของข้ าว ดังจะเห็นได้
ว่ามีพนั ธุ์ข้าวที่สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดี ตังแต่
้ ระดับนํ ้าทะเลไปถึงภูเขาสูง ในสภาพดินทรายถึงดินเหนียว และมี
อายุเก็บเกี่ยวที่กระจายเหลื่อมกันเป็ นเบา กลาง หนัก และพันธุ์ข้าวที่ใช้ ปลูกได้ ตลอดปี (สถาบันวิจยั ข้ าว. ข้ าวกับ
คนไทย.กรุ งเทพฯ,กรมวิชาการเกษตร,พิมพ์ครัง้ ที่ 1.2545
ข้ าวเหนียวสันป่ าตองเกิดจากการกลายพันธุ์ข้าวเจ้ าเหลืองใหญ่ 10 เมื่อประมาณ ปี 2498 สถานี
ทดลองข้ าว ได้ คดั แยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวออกจากพันธุ์ข้าวเจ้ าเดิมแล้ วนําไปปลูกศึกษาพันธุ์เป็ นเวลา 7 ปี ข้ าว
เหนียวที่ศึกษานัน้ มีลกั ษณะที่ดีหลายประการ สายพันธุ์คงที่ไม่กลายพันธุ์ เป็ นข้ าวไวต่อช่วงแสง ให้ ผลผลิตสูง
เฉลี่ยประมาณ 520 กิโลกรัมต่อไร่ ข้ าวเปลือก 1,000 เมล็ด นํ ้าหนักประมาณ 29.6 กรัม ข้ าวนึ่งอ่อนนุ่ม ต้ านทาน
ต่อ โรคใบจุด สี นํา้ ตาล ทนต่อ สภาพดิ น เค็ม ด้ วยคุณ สมบัติ ที่ดี หลายประการ นี เ้ อง คณะกรรมการข้ าวจึง ได้
พิจารณามีมติให้ เป็ นข้ าวพันธุ์สง่ เสริ มและขยายพันธุ์ได้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2505 และ ตังชื
้ ่อว่า “ ข้ าวเหนียว
สันป่ าตอง” การรั บรองพันธุ์ - คณะกรรมการบริ หารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้ เป็ น พันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2543 และให้ ชื่อว่า สันป่ าตอง 1 ทางอําเภอสันป่ าตองได้ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทัง้ 13 แห่ง
กํานันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้ าประชาชนรวมทังได้
้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ได้ ร่วมกันจัดงาน “วันข้ าวเหนียวสันป่ าตอง” เป็ นประจําทุกปี
จากการศึกษาในเบื ้องต้ นของผู้วิจยั พบว่า ปั ญหาที่เกิดขึ ้นคือ 1) ปั ญหาแรงงาน ซึง่ ประชาชนคนรุ่ น
ใหม่จะไม่ประกอบอาชีพทํานา ประชาชนรุ่ นใหม่จะหันไปประกอบอาชีพอื่น 2) ปั ญหาการขาดทุนจากการราคา
ข้ าวตกตํ่า ปั จจัยการผลิตที่เพิ่มขึ ้นเช่น ราคานํ ้ามันที่เพิ่มขึ ้น ราคาปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง ยากําจัดวัชพืชเพิ่มขึ ้น ค่าจ้ าง
แรงงานเพิ่มขึ ้น ทําให้ ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ ้น ขณะที่บางปี ราคาข้ าวตกตํ่าจึงส่งผลให้ เกษตรกรขาดทุนผู้วิจยั
เห็นว่าเรื่ องการอนุรักษ์ พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตองขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัด
เชียงใหม่นี ้ เป็ นวาระของอําเภอสันป่ าตองที่ทุกภาคส่วนได้ ร่วมกันจัดกิจกรรม"งานข้ าวเหนียวสันป่ าตอง"ประจํา
ทุกปี ปี 2554 เป็ นปี ที่ 7 โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทัง้ 13 แห่งในอําเภอสันป่ าตองได้ ให้ เงินสนับสนุน
ในการจัดงานตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํ
้
านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2542 บัญญัติไว้ (ธงชัย พุ่มงาน. เกษตรมหัศจรรย์ข้าวของพ่อวิถีพอเพียง. ข้ าวเหนียวสันป่ าตองและพันธุ์นํ ้ารู
ข้ าวพันธุ์ด.ี กรมการข้ าว. ปี ที่ 24 ฉบับที่ 514), (ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
้
กระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2542. กรุ งเทพฯ: ม.ป.พ. )
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เครื่ องมือและวิธีการศึกษา
โดยวิธีการสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้ างตามแนวการสัมภาษณ์ เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชน
ในพื ้นที่ โดยเป็ นการเก็บข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูลเป็ นสําคัญ โดยกําหนดตัวผู้ถูกสัมภาษณ์ เป็ นการเฉพาะเจาะจง ซึง่
เป็ นผู้มีข้อมูลและมีสว่ นร่ วมในเรื่ องข้ าวเหนียวสันป่ าตองโดยตรง เหมาะสมกับความต้ องการของผู้ศกึ ษาวิจยั เป็ น
สําคัญ ซึ่งเป็ นการสัมภาษณ์ ที่ไม่มีขอบเขตของคําถามที่แน่นอน มีเพียงแต่แนวทางกว้ าง ๆ เป็ นแนวทางการ
สัมภาษณ์ โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็ นคําถามเกี่ยวกับลักษณะการจัดการความรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวเหนียวสันป่ า
ตอง ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 2 เป็ นคําถามเกี่ยวกับลักษณะปั ญหาเรื่ องการอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตอง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 3 เป็ นคําถามเกี่ ยวกับการหาแนวทางการอนุรักษ์ พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตอง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อโดยผู้เชี่ ยวชาญ 2 ท่าน พิ จ ารณาความถูก ต้ องและความเที่ ย งตรง
ชัด เจนของการใช้ ภ าษา การครอบคลุม เนื อ้ หา หลังจากที่ ผ้ ูเชี่ ยวชาญได้ ต รวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หาของ
เครื่ องมือแล้ ว ผู้ศกึ ษาดําเนินการแก้ ไขปรับปรุ งแนวทางในการสัมภาษณ์ ให้ มีความเหมาะสม ชัดเจนด้ วยสํานวน
ภาษา ความครอบคลุมของเนือ้ หาที่ได้ รับคําแนะนําและข้ อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทัง้ 2 ท่านแล้ วให้ อาจารย์ ที่
ปรึ กษาตรวจดูความถูกต้ องก่อนนําไปสัมภาษณ์ ตามระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวสู่การศึกษาเชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพ.(สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ 2552)

ผลการทดลอง และวิจารณ์
1.ลักษณะการจัดการความรู้
1.1 การกําหนดองค์ ความรู้
จากการศึกษาการจัดการอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตอง ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสัน
ป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าการกําหนดองค์ความรู้ เกิดจากเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตองมี
ความรู้ พื น้ ฐานเรื่ องการอนุรักษ์ พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตองได้ มาจากการสั่งสมมาจากบรรพบุรุษของเกษตรกร
เพราะข้ าวเป็ นอาหารหลักของคนไทย และคนชาติตา่ งๆ กว่าค่อนโลก แต่เรากลับรู้ เรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับข้ าวน้ อย
มาก ข้ าวผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนมานานนับหลายพันปี และยังเกี่ยวพันกับวัฒนธรรมเฉพาะ
ท้ องถิ่น ข้ าวเป็ นหลักฐานทางโบราณคดีที่บ่งบอกถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ มีพิธีกรรมและความเชื่อที่เกี่ยวเนื่อง
กับข้ าวมากมาย นอกจากนี ้ข้ าวยังสามารถแปรรู ปเป็ นอาหารต่างๆ ได้ เมื่อได้ รวบรวมความรู้ ในแง่มมุ ต่างๆ พบว่า
ข้ าวเป็ นแหล่งอาหารที่อดุ มด้ วยสารอาหารที่มีคณ
ุ ค่าครบถ้ วนอย่างที่พบได้ ยากในธัญพืชอื่นๆ ใครจะรู้ ว่าเมล็ด
ข้ าวเล็กๆ แต่อดุ มด้ วยสารอาหารที่จําเป็ นมากมาย เป็ นองค์ความรู้ ที่เกิดขึ ้นจากการผสมกับความรู้ ที่มีอยู่เดิมใน
อดีตและแสวงหาความรู้ เพิ่มเติม
1.2 การสร้ างและถ่ ายโอนความรู้
จากการศึกษาการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการสร้ างและถ่ายโอนความรู้ เกี่ ยวกับการอนุรักษ์ พันธุ์ข้าว
เหนียวสันป่ าตอง ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการสร้ างและถ่ายโอน
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ความรู้ ให้ กบั เกษตรกรว่าทุกขันตอนการปลู
้
กข้ าวต้ องอาศัยความชํานาญ ประสบการณ์ และความสามารถส่วน
บุคคล และสามารถแก้ ไขปั ญหาเมื่อเกิดภาวะโรคระบาดในข้ าวโดยการนําปั ญหานันมาหาวิ
้
ธีแก้ ไขโรคระบาดที่
เกิดขึ ้นเกี่ยวกับข้ าว ให้ ความรู้ กับเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวเหนียว และบุคคลอื่นหรื อเยาวชนคนรุ่ นใหม่จึงไม่ง่ายนัก
เพราะต้ องทําได้ จริ ง ได้ ผลจริ งจึงจะถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์
1.3 การแสวงหาและจัดเก็บองค์ ความรู้
จากการศึกษาการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการแสวงหาและจัดเก็บองค์ความรู้ ของเกษตรกร ที่ปลูกข้ าว
พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตองขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการแสวงหา
ความรู้ โดยการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวเหนียว จากการพูดคุยกับเกษตรกร
ที่มาร่ วมงานวันข้ าวเหนียวสันป่ าตอง ซึ่งในการจัดงานมีการให้ ความรู้ เกี่ยวกับการปลูกข้ าวจากหน่วยงานทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน
1.4 การแบ่ งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
จากการศึกษาการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ของเกษตรกรที่ปลูกข้ าวพันธุ์
ข้ าวเหนียวสันป่ าตองขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีกระบวนการในการ
แบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้ าวและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ประสบความสําเร็ จ
ในการปลูกและผลิตข้ าวที่มีคณ
ุ ภาพมาแล้ ว ทังในเรื
้ ่ องการปลูกข้ าวให้ ได้ ข้าวจํานวนมากและคุณภาพที่ดีต้องทํา
อย่างไร หรื อว่าถ้ าเกิ ดภาวะโรคระบาดจะต้ องแก้ ไขอย่างไร ซึ่งเกษตรกรแต่ละคนได้ แสดงความคิดเห็นและ
แบ่งปั นประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ รับรู้ และรับทราบต่อไป
1.5 การใช้ ความรู้
จากการศึกษาการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ความรู้ ของเกษตรกรที่ปลูกข้ าวพันธุ์ข้าวเหนียว สันป่ า
ตองขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีการนําความรู้ ประเภทที่ฝังลึกอยู่ใน
ตัว (Tacit Knowledge) มาใช้ ผสมผสานกับความรู้ ที่ได้ รับจากการอบรม เรี ยนรู้ ศึกษาดูงานตามที่ต่าง ๆ ซึง่ เป็ น
ความรู้ ประเภทที่เปิ ดเผย (Explicit Knowledge) แล้ วนํามาทดลอง ฝึ กปฏิบตั ิ จนเกิดองค์ความรู้ ที่สามารถทําให้
ข้ าวมีคุณภาพที่ ดีและเป็ นที่ ต้องการของท้ องตลาด อีกทัง้ นําความรู้ ที่ได้ มานัน้ สามารถแก้ ปัญหาเกี่ ยวกับโรค
ระบาดในข้ าวได้ ทันท่วงที อีกทัง้ อาจจะใช้ ความรู้ เกี่ ยวกับการปลูกข้ าวโดยปราศจากสารเคมีโดยหันมาใช้ ปุ๋ย
ชีวภาพแทนการใช้ ปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงอาจใช้ เป็ นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการฆ่าแมลงศัตรู พืช ซึ่งเป็ น
ผลดีตอ่ ร่ างกายคือเกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงกับสารเคมีเข้ าสูร่ ่ างกายอีกด้ วย
2. ปั ญหาอุปสรรคในการจัดการการ
1) การปลูกข้ าวเหนียวพันธุ์สนั ป่ าตองปลูกได้ เฉพาะนาปี นาปรังปลูกไม่ได้ เพราะเป็ นข้ าวไวต่อช่วงแสง
และต้ องการแสงแดดเวลากลางวันยาว เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตอง ไว้ บริ โภคในครัวเรื อนเป็ น
ส่วนใหญ่เพราะข้ าวสุกจะอ่อนนุ่มหอม จะไม่นิยมปลูกขายเพราะให้ ผลผลิตต่อไร่ ตํ่ากว่าข้ าวเหนียวพันธุ์สนั ป่ า
ตอง1
2) เกษตรกรที่ปลูกข้ าวมีการสร้ างและถ่ายโอนความรู้ แก่เกษตรในกลุม่ เดียวกันและจากหน่วยงานของรัฐ
มาสู่เ กษตรกรด้ วย โดยการรั บ การอบรมจากหน่ วยงานที่ เกี่ ย วกับ การเกษตรทัง้ ภาคหน่ วยงานภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน และการสร้ างและถ่ายโอนความรู้ ในลักษณะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ในกลุม่ เกษตรกรด้ วยกัน คือ เกษตรกร
ที่มีประสบการณ์ในการปลูกข้ าวมาเป็ นระยะเวลานาน แต่เกษตรกรบางรายอาจจะไม่สามารถบรรยายให้ เกษตร
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ในกลุม่ เข้ าใจครบทุกขันตอนได้
้
ส่วนน้ อยที่สามารถเข้ าใจและนําความรู้ นนไปพั
ั้
ฒนาพื ้นที่ของตนเองได้ การถ่าย
โอนต้ องอาศัยการสอนปฏิบตั ิและให้ เกษตรกรจดจําเป็ นความรู้ ให้ ติดตัวและสามารถนําไปใช้ ในการพัฒนาวิธีการ
ปลูกข้ าวของตนเองได้
3) เกษตรกรที่ปลูกข้ าวส่วนใหญ่ไม่มีการจดบันทึกว่าได้ รับความรู้ ใด ๆ บ้ างจากการที่เคยไปอบรมหรื อ
ศึกษาดูงานไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร อาศัยแต่ประสบการณ์ ที่สงั่ สมมาโดยไม่คํานึงถึงว่าในปั จจุบันสภาวะของ
สิ่งแวดล้ อมมีแมลงศัตรู พืชและโรคระบาดที่เกี่ยวกับข้ าวนัน้ มากมาย และอาจทําให้ ลืมความรู้ ที่เคยอบรมหรื อ
ได้ รับการถ่ายทอดจากกรมวิชาการเกษตรที่ เคยมาให้ ความรู้ เพราะไม่ได้ ทําเป็ นลายลักษณ์ อักษรไว้ เพื่ อเป็ น
บันทึกการลืม อีกทังบั
้ นทึกนันอาจเป็
้
นความรู้ ให้ คนรุ่ นต่อไปก็เป็ นได้
4) เกษตรยังต้ องอาศัยความชํานาญประสบการณ์ และความสามารถส่วนบุคคลที่จะประสบความสําเร็ จ
ในการปลูกและผลิตข้ าวมาแล้ ว มาให้ คําแนะนําและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการปลูกข้ าว และอาจมีปัญหา
จากความแตกต่างทางลักษณะของพื ้นดินที่ทําการเพาะปลูกว่าดินและละท้ องที่อาจไม่เหมือนกันบางที่อาจจะมี
ดินนํ ้าอุดมสมบูรณ์มีแร่ ธาตุในดินมาก ส่งผลให้ ข้าวที่ปลูกออกมาได้ ผลผลิตมาก เมื่อเทียบกับอีกพื ้นที่หนึ่งที่ไม่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ถ้ าเกษตรสนใจในการนําความรู้ ทางวิชาการมาปรับใช้ ก็จะเกิดผลดีกบั เกษตรกรอีก
ด้ วย
5) เยาวชนคนรุ่ นใหม่พอจบการศึกษากันมาแล้ ว ไม่ค่อยมีเยาวชนรุ่ นหลังทําอาชีพเกษตรกรรมหันหน้ า
ไปสู่อาชี พอุตสาหกรรมหรื ออาชี พบริ การกันหมด ซึ่งทําให้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวเหนี ยวนัน้ ลดลง ทํ าให้ ขาดการ
ถ่ายทอดความรู้ จากรุ่ นหนึง่ สูร่ ุ่ นหนึง่
3. แนวทางการจัดการความรู้
1) เกี่ยวกับการกําหนดองค์ความรู้ ในการสนทนาของกลุ่มเกษตรกร ได้ มีการเสนอแนวทางการส่งเสริ ม
การจัดการความรู้ ในการกําหนดองค์ความรู้ โดยมีข้อสรุ ปร่ วมกันในเรื่ องที่ว่าจะทําอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวเหนียวสันป่ า
ตองให้ เป็ นเอกลักษณ์ของอําเภอสันป่ าตอง โดยปลูกจิตสํานึกให้ ประชาชนอําเภอสันป่ าตองมีความรักและความ
ภาคภูมิใจร่ วมกันอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตองว่าข้ าวเหนียวพันธุ์นีท้ ําให้ อําเภอสันป่ าตองมีชื่อเสียงเป็ นที่
รู้ จกั ของบุคคลทัว่ ไป และยังทําให้ เกิดการทํางานร่ วมกัน สร้ างความรัก ความสามัคคีกนั ในหมู่คณะทุกภาคส่วน
ทังภาครั
้
ฐและเอกชนของอําเภอสันป่ าตอง ตลอดจนองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดงานวันข้ าวเหนียวสันป่ าตองของทุก ๆ ปี อีกด้ วย
2) เกี่ยวกับการสร้ างและถ่ายโอนความรู้ ในการสนทนากับเกษตรกรมีการเสนอแนวทางการส่งเสริ ม
การจัดการความรู้ สร้ างและถ่ายโอนความรู้ ให้ กบั เกษตรกรว่า ทุกขันตอนการปลู
้
กข้ าวต้ องอาศัยความชํานาญ
ประสบการณ์ และความสามารถส่วนบุคคล และสามารถแก้ ไขปั ญหาเมื่อเกิดภาวะโรคระบาดในข้ าวโดยการนํา
ปั ญหานันมาหาวิ
้
ธีแก้ ไขโรคระบาดที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับข้ าว ให้ ความรู้ กบั เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวเหนียว และบุคคลอื่น
หรื อเยาวชนคนรุ่ นใหม่จงึ ไม่ง่ายนักเพราะต้ องทําได้ จริ ง ได้ ผลจริ งจึงจะถือว่าถูกต้ องสมบูรณ์
3) เกี่ยวกับการแสวงหาและจัดเก็บความรู้ ในการสนทนาได้ มีการเสนอแนวทางการแสวงหาและจัดเก็บ
ความรู้ คือ ให้ เกษตรกรมีการจดบันทึกข้ อมูลในการพัฒนาปลูกข้ าวและอนุรักษ์ พันธุ์ข้าวออกมาเป็ นในรู ปของ
เอกสารนันเป็
้ นไปได้ ยากมาก เนื่องจากความรู้ ในการอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวเหนียวดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอย่างมาก
เกษตรกรควรเป็ นผู้ที่มีความรู้ และสนใจ อีกทังมี
้ ความชํานาญในการทําเกษตรและจะต้ องมีการพัฒนาพันธุ์ข้าว
ให้ มีคณ
ุ ภาพยิ่งขึ ้น
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4) เกี่ยวกับการการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ได้ มี การจัดงานวันข้ าวเหนียวสันป่ าตอง ซึง่ จัดโดย
อําเภอสันป่ าตอง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทัง้ 13 แห่ง และองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็ นประจําทุก
ปี อีกทัง้ มีการอบรมและการถ่ายทอดให้ ความรู้ กับเกษตรกร (หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง) ณ ศูนย์ อํานวยการ
โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ อ.สันป่ าตอง จ. เชียงใหม่ หัวข้ อการบรรยายเรื่ องการเพิ่มผลผลิตในนาข้ าวและ
การป้องกันกําจัดศัตรู พืชโดย เจ้ าหน้ าที่ศนู ย์วิจยั ข้ าวเชียงใหม่
5) เกี่ยวกับการใช้ ความรู้ คือ เกษตรกรควรมีการนําความรู้ ที่ฝังลึกในคน (Tacit Knowledge) มาใช้
ผสมผสานกับความรู้ ที่ได้ รับจากการอบรม เรี ยนรู้ ซึง่ เป็ นความรู้ ประเภทที่เปิ ดเผย (Explicit Knowledge) และ
นํามาพัฒนาปรับปรุ งและฝึ กปฏิบัติจริ ง จนเกิดองค์ความรู้ ที่สร้ างสรรค์สามารถใช้ ความรู้ ในการประกอบอาชีพ
และยัง สามารถเผยแพร่ ถ่ า ยทอดให้ ผ้ ู ส นใจได้ รั บ รู้ ข้ อ มูล และนํ า ไปพัฒ นานาข้ า วให้ มี ผ ลผลิ ต มากยิ่ ง ขึ น้
โดยอ้ างอิงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ คือ ทฤษฎีการจัดการความรู้ หรื อเคเอ็ม
(KM = Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรื อเอกสาร มาพัฒนาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรสามารถเข้ าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็ น
ผู้ร้ ู รวมทัง้ ปฎิ บัติงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ อันจะส่งผลให้ องค์ กรมีความสามารถในเชิ งแข่งขันสูงสุดโดยที่
ความรู้ มี 2 ประเภท คือ 1 ) ความรู้ ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ ที่ได้ จากประสบการณ์
พรสวรรค์หรื อสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้ าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็ นความรู้ ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็ นคําพูดหรื อลายลักษณ์ อกั ษรได้ โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝี มือ หรื อการคิดเชิงวิเคราะห์
บางครัง้ จึงเรี ยกว่าเป็ นความรู้ แบบนามธรรม 2) ความรู้ ที่ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ ที่สามารถ
รวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั ง้
เรี ยกว่าเป็ นความรู้ แบบรู ปธรรม (วิจารณ์ พานิช 2548)
0

บทสรุ ป
การศึกษาการจัดการความรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตองขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าในการสนทนากับเกษตรกรมีการเสนอแนวทางการส่งเสริ ม
การจัดการความรู้ สร้ างและถ่ายโอนความรู้ ให้ กบั เกษตรกรว่าทุกขันตอนการปลู
้
กข้ าวต้ องอาศัยความชํานาญ
ประสบการณ์ และความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาในข้ าว การให้ ความรู้ กับเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวเหนียว และ
บุค คลอื่น หรื อเยาวชนคนรุ่ น ใหม่จึง ไม่ง่ายนักเพราะต้ องทํ าได้ จริ ง ได้ ผ ลจริ ง จึง จะถื อว่าถูก ต้ องสมบูร ณ์ ให้
เกษตรกรมีการจดบันทึกข้ อมูลในการพัฒนาปลูกข้ าวและอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวออกมาเป็ นในรู ปของเอกสารนันเป็
้ นไป
ได้ ยากมาก เนื่องจากความรู้ ในการอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวเหนียวดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่ละเอียดอย่างมาก เกษตรกรควร
เป็ นผู้ที่มีความรู้ และสนใจ อีกทังมี
้ ความชํานาญในการทําเกษตรและจะต้ องมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ มีคณ
ุ ภาพ
ยิ่งขึ ้น ได้ มีการจัดงานวันข้ าวเหนียวสันป่ าตองโดยอําเภอสันป่ าตอง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทัง้ 13 แห่ง และ
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็ นประจําทุกปี ปี 2554 เป็ นปี ที่ 7
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ข้ อเสนอแนะ

1. จากการศึกษาการจัดการความรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตอง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตค่อนข้ างสูงควรให้ สํานักงาน
เกษตรอําเภอสันป่ าตองอบรมให้ ความรู้ แก่เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็ นการลดต้ นทุนเพิ่มรายได้ เช่น
การใช้ ปยเคมี
ุ๋
ซงึ่ มีราคาแพง ควรใช้ สลับกับปุ๋ ยคอกปุ๋ ยหมักที่เกษตรกรหาได้ ง่าย
2. จากการศึกษาการจัดการความรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตอง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่างบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสนับสนุนใน
เรื่ องเกษตรนันจํ
้ ากัด ควรให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทัง้ 13 แห่งในอําเภอสันป่ าตองเพิ่มงบประมาณในด้ าน
การเกษตรเพิ่มขึ ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เช่น เรื่ องโรคระบาดในนาข้ าว ศัตรู พืชเป็ นต้ น
3. จากการศึกษาการจัดการความรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตอง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเยาวชนประชาชนยังมีความรู้ เกี่ยวกับข้ าวเหนียวสันป่ า
ตองไม่ค่อยมากนักเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ ข้าวเหนียวพันธุ์สนั ป่ าตองให้ คงอยู่ เป็ นที่ร้ ู จักและอยู่ค่อู ําเภอสันป่ าตอง
ตลอดไปควรกําหนดให้ โรงเรี ยนต่างๆในอําเภอสันป่ าตองหลักสูตรการเรี ยนการสอนเสริ มให้ เยาวชน นักเรี ยนได้ มี
ความรุ้ ความรักและความภูมิใจเกี่ยวกับข้ าวเหนียวสันป่ าตองตังแต่
้ เด็ก
4.จากการศึกษาการจัดการความรู้ เรื่ องการอนุรักษ์ พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตอง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในอําเภอสันป่ าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ครัง้ นีม้ ีประโยชน์เสนอให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ทัง13
้
แห่งในอําเภอสันป่ าตอง องค์ การบริ หารส่วนจังหวัดเชี ยงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องพัฒนาปรั บปรุ ง
รู ปแบบการจัดงานวันข้ าวเหนี ยวสันป่ าตองประจํ าปี ให้ มีความน่าสนใจยิ่งขึน้ และใช้ งบประมาณที่มีอยู่ให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด เป็ นเอกลักษณ์ของอําเภอสันป่ าตองและสร้ างความรักความสามัคคีในหมูค่ ณะ
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั ง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตองในทัศนคติของประชาชนอําเภอ
สันป่ าตอง
2. ควรศึกษาทัศนคติของประชาชนในอําเภอสันป่ าตองกับการอนุรักษ์ พนั ธุ์ข้าวเหนียวสันป่ าตอง
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
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