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                                                             บทคัดย่อ 

 การศกึษานีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะการจดัการความรู้ ศกึษาปัญหาการจดัการความรู้ และ

แนวทางการจดัการความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตองขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในอําเภอสนั

ป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่โดยใช้กระบวนการจดัการความรู้ซึง่ประกอบด้วยการกําหนดองค์ความรู้ การสร้างและ

ถ่ายโอนความรู้ การแสวงหาและการจดัเก็บความรู้ การแบ่งปันและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ความรู้ โดยนํา

ความรู้ท่ีฝังลกึในคน (Tacit Knowledge) มาใช้ผสมผสานกบัความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม เรียนรู้ ซึง่เป็นความรู้

ประเภทท่ีเปิดเผย (Explicit Knowledge) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของผู้ปฏิบติัท่ีเกิดจากประสบการณ์และใน

รูปของเอกสารต่างๆ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บ เผยแพร่ และแบ่งปันความรู้เพ่ือให้เกิด

การต่อยอดองค์ความรู้เป็นความรู้ท่ีสามารถนํามาใช้ในการพัฒนางานพฒันาคนให้ดีย่ิงขึน้ ผู้ศกึษาได้กําหนด

พืน้ท่ีเป้าหมายไว้เฉพาะคือผู้ ปลูกข้าวเหนียวในเขตอําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่จํานวน 10 ตัวอย่าง 

บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอําเภอสันป่าตองจํานวน 10 ตัวอย่าง 

เกษตรกรท่ีนําพนัธุ์ข้าวมาประกวดในงานวนัข้าวเหนียว จํานวน 10 ตวัอย่าง รวมทัง้หมด 30 ตวัอย่าง 

                                                                            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. 
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คาํนํา 

                  ข้าว มีหลกัฐานทางวิชาการรายงานว่าได้ พบรอยข้าวเปลือก บนภาชนะดินเผาโบราณท่ีพบในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่มีอายปุระมาณ 12,000 ปี ตลอดระยะเวลาอนัยาวนานท่ีผ่านมาข้าวได้มีการพฒันาโดย

ธรรมชาติและจากการคดัเลือกของมนุษย์มาตัง้แต่โบราณกาลจนในท่ีสดุกลายเป็นพืชท่ีสําคญัท่ีสดุพืชหนึ่งของ

โลก ประเทศไทยนบัวา่เป็นแหลง่ท่ีอดุมสมบรูณ์ในทรัพยากรพนัธุ์ เน่ืองจากเป็นแหลง่กําเนิดของข้าว ดงัจะเห็นได้

วา่มีพนัธุ์ข้าวท่ีสามารถเจริญเติบโตได้ดี ตัง้แต่ระดบันํา้ทะเลไปถึงภูเขาสงู ในสภาพดินทรายถึงดินเหนียว และมี

อายเุกบ็เก่ียวท่ีกระจายเหลื่อมกนัเป็นเบา กลาง  หนกั และพนัธุ์ข้าวท่ีใช้ปลกูได้ตลอดปี (สถาบนัวิจยัข้าว. ข้าวกบั

คนไทย.กรุงเทพฯ,กรมวิชาการเกษตร,พิมพ์ครัง้ท่ี 1.2545 

                 ข้าวเหนียวสันป่าตองเกิดจากการกลายพันธุ์ ข้าวเจ้าเหลืองใหญ่ 10 เม่ือประมาณ ปี 2498 สถานี

ทดลองข้าว ได้คดัแยกเมลด็พนัธุ์ข้าวเหนียวออกจากพนัธุ์ข้าวเจ้าเดิมแล้วนําไปปลกูศกึษาพนัธุ์เป็นเวลา 7 ปี ข้าว

เหนียวท่ีศึกษานัน้มีลกัษณะท่ีดีหลายประการ สายพันธุ์คงท่ีไม่กลายพันธุ์ เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูง 

เฉลี่ยประมาณ 520 กิโลกรัมตอ่ไร่ ข้าวเปลือก 1,000 เมลด็ นํา้หนกัประมาณ 29.6 กรัม ข้าวนึ่งอ่อนนุ่ม ต้านทาน

ต่อโรคใบจุดสีนํา้ตาล ทนต่อสภาพดินเค็ม ด้วยคุณสมบัติท่ีดีหลายประการ นีเ้อง คณะกรรมการข้าวจึงได้

พิจารณามีมติให้เป็นข้าวพนัธุ์สง่เสริมและขยายพนัธุ์ได้ เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2505 และ ตัง้ช่ือว่า “ ข้าวเหนียว

สนัป่าตอง” การรับรองพนัธุ์ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์ รับรอง เม่ือวนัท่ี 19 

มกราคม 2543 และให้ช่ือวา่ สนัป่าตอง 1  ทางอําเภอสนัป่าตองได้ร่วมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัง้ 13 แห่ง  

กํานนัผู้ ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนรวมทัง้ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม่

ได้ร่วมกนัจดังาน “วนัข้าวเหนียวสนัป่าตอง” เป็นประจําทกุปี 

                   จากการศกึษาในเบือ้งต้นของผู้ วิจยัพบว่า ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือ 1) ปัญหาแรงงาน ซึง่ประชาชนคนรุ่น

ใหมจ่ะไมป่ระกอบอาชีพทํานา ประชาชนรุ่นใหม่จะหนัไปประกอบอาชีพอ่ืน 2) ปัญหาการขาดทุนจากการราคา

ข้าวตกต่ํา ปัจจยัการผลิตท่ีเพ่ิมขึน้เช่น ราคานํา้มนัท่ีเพ่ิมขึน้ ราคาปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง ยากําจดัวชัพืชเพ่ิมขึน้  ค่าจ้าง

แรงงานเพ่ิมขึน้ ทําให้ต้นทนุของเกษตรกรเพ่ิมขึน้ ขณะท่ีบางปีราคาข้าวตกต่ําจึงส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนผู้ วิจยั

เห็นว่าเร่ืองการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอําเภอสนัป่าตอง จังหวัด

เชียงใหมนี่ ้เป็นวาระของอําเภอสนัป่าตองท่ีทุกภาคส่วนได้ร่วมกนัจดักิจกรรม"งานข้าวเหนียวสนัป่าตอง"ประจํา

ทกุปี ปี 2554 เป็นปีท่ี 7 โดยเฉพาะองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัง้ 13 แห่งในอําเภอสนัป่าตองได้ให้เงินสนบัสนุน

ในการจดังานตามพระราชบญัญติักําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2542  บญัญัติไว้  (ธงชัย  พุ่มงาน. เกษตรมหศัจรรย์ข้าวของพ่อวิถีพอเพียง. ข้าวเหนียวสนัป่าตองและพันธุ์นํา้รู

ข้าวพนัธุ์ดี. กรมการข้าว. ปีท่ี 24  ฉบบัท่ี 514), (ราชกิจจานเุบกษา. พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการ

กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. ) 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2060 

เคร่ืองมือและวิธีการศึกษา 

  โดยวิธีการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างตามแนวการสมัภาษณ์เพ่ือทราบความคิดเห็นของประชาชน

ในพืน้ท่ี โดยเป็นการเก็บข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูเป็นสําคญั โดยกําหนดตวัผู้ถูกสมัภาษณ์เป็นการเฉพาะเจาะจง ซึง่

เป็นผู้ มีข้อมลูและมีสว่นร่วมในเร่ืองข้าวเหนียวสนัป่าตองโดยตรง เหมาะสมกบัความต้องการของผู้ศกึษาวิจยัเป็น

สําคญั ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ท่ีไม่มีขอบเขตของคําถามท่ีแน่นอน มีเพียงแต่แนวทางกว้าง ๆ เป็นแนวทางการ

สมัภาษณ์ โดยแบ่งการสมัภาษณ์ออกเป็น 3 ตอน 

                ตอนท่ี 1 เป็นคําถามเก่ียวกบัลกัษณะการจดัการความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่า

ตอง ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในอําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่

                ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเก่ียวกบัลกัษณะปัญหาเร่ืองการอนุรักษ์พนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตอง ของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในอําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่

                 ตอนท่ี 3  เป็นคําถามเก่ียวกับการหาแนวทางการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตอง ของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในอําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยผู้ เช่ียวชาญ 2 ท่าน พิจารณาความถูกต้องและความเท่ียงตรง

ชัดเจนของการใช้ภาษา การครอบคลุมเนือ้หา หลังจากท่ีผู้ เช่ียวชาญได้ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของ

เคร่ืองมือแล้ว ผู้ศกึษาดําเนินการแก้ไขปรับปรุงแนวทางในการสมัภาษณ์ให้มีความเหมาะสม ชดัเจนด้วยสํานวน

ภาษา ความครอบคลุมของเนือ้หาท่ีได้รับคําแนะนําและข้อคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 2 ท่านแล้วให้อาจารย์ท่ี

ปรึกษาตรวจดูความถูกต้องก่อนนําไปสัมภาษณ์  ตามระเบียบวิธีวิจัยทางสงัคมศาสตร์: แนวสู่การศึกษาเชิง

ปริมาณและเชิงคณุภาพ.(สมศกัด์ิ  ศรีสนัติสขุ 2552) 

 

ผลการทดลอง และวิจารณ์ 

1.ลักษณะการจัดการความรู้          

1.1  การกาํหนดองค์ความรู้ 

จากการศกึษาการจดัการอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตอง ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในอําเภอสนั

ป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่าการกําหนดองค์ความรู้เกิดจากเกษตรกรผู้ปลกูข้าวพนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตองมี

ความรู้พืน้ฐานเร่ืองการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตองได้มาจากการสั่งสมมาจากบรรพบุรุษของเกษตรกร 

เพราะข้าวเป็นอาหารหลกัของคนไทย และคนชาติตา่งๆ กวา่คอ่นโลก แตเ่รากลบัรู้เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัข้าวน้อย

มาก ข้าวผูกพนักบัประเพณีและวฒันธรรมของผู้คนมานานนบัหลายพนัปี และยงัเก่ียวพนักบัวฒันธรรมเฉพาะ

ท้องถ่ิน ข้าวเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีบ่งบอกถึงอารยธรรมอนัเก่าแก่  มีพิธีกรรมและความเช่ือท่ีเก่ียวเน่ือง

กบัข้าวมากมาย นอกจากนีข้้าวยงัสามารถแปรรูปเป็นอาหารตา่งๆ ได้ เม่ือได้รวบรวมความรู้ในแง่มมุต่างๆ พบว่า

ข้าวเป็นแหล่งอาหารท่ีอดุมด้วยสารอาหารท่ีมีคณุค่าครบถ้วนอย่างท่ีพบได้ยากในธัญพืชอ่ืนๆ ใครจะรู้ว่าเมล็ด

ข้าวเลก็ๆ แตอ่ดุมด้วยสารอาหารท่ีจําเป็นมากมาย เป็นองค์ความรู้ท่ีเกิดขึน้จากการผสมกบัความรู้ท่ีมีอยู่เดิมใน

อดีตและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 

1.2  การสร้างและถ่ายโอนความรู้ 

จากการศึกษาการจัดการความรู้เก่ียวกับการสร้างและถ่ายโอนความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พันธุ์ ข้าว

เหนียวสนัป่าตอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ มีการสร้างและถ่ายโอน
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ความรู้ให้กบัเกษตรกรว่าทุกขัน้ตอนการปลกูข้าวต้องอาศยัความชํานาญ ประสบการณ์และความสามารถส่วน

บุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดภาวะโรคระบาดในข้าวโดยการนําปัญหานัน้มาหาวิธีแก้ไขโรคระบาดท่ี

เกิดขึน้เก่ียวกับข้าว  ให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลกูข้าวเหนียว และบุคคลอ่ืนหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงไม่ง่ายนัก

เพราะต้องทําได้จริง ได้ผลจริงจงึจะถือวา่ถกูต้องสมบรูณ์ 

1.3  การแสวงหาและจัดเกบ็องค์ความรู้ 

จากการศึกษาการจัดการความรู้เก่ียวกับการแสวงหาและจดัเก็บองค์ความรู้ของเกษตรกร ท่ีปลกูข้าว

พนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  มีการแสวงหา

ความรู้โดยการท่ีเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว จากการพูดคุยกับเกษตรกร

ท่ีมาร่วมงานวนัข้าวเหนียวสนัป่าตอง ซึ่งในการจัดงานมีการให้ความรู้เก่ียวกับการปลูกข้าวจากหน่วยงานทัง้

ภาครัฐและภาคเอกชน 

1.4  การแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

จากการศกึษาการจดัการความรู้เก่ียวกบัการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรท่ีปลกูข้าวพนัธุ์

ข้าวเหนียวสนัป่าตองขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในอําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  มีกระบวนการในการ

แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเกษตรกรท่ีปลกูข้าวและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีประสบความสําเร็จ

ในการปลกูและผลิตข้าวท่ีมีคณุภาพมาแล้ว ทัง้ในเร่ืองการปลกูข้าวให้ได้ข้าวจํานวนมากและคณุภาพท่ีดีต้องทํา

อย่างไร หรือว่าถ้าเกิดภาวะโรคระบาดจะต้องแก้ไขอย่างไร ซึ่งเกษตรกรแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นและ

แบ่งปันประสบการณ์ท่ีผ่านมาให้ผู้ ท่ีสนใจได้รับรู้และรับทราบตอ่ไป 

1.5  การใช้ความรู้ 

จากการศกึษาการจดัการความรู้เก่ียวกบัการใช้ความรู้ของเกษตรกรท่ีปลูกข้าวพันธุ์ข้าวเหนียว สนัป่า

ตองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  มีการนําความรู้ประเภทท่ีฝังลกึอยู่ใน

ตวั (Tacit Knowledge) มาใช้ผสมผสานกบัความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม เรียนรู้ ศกึษาดงูานตามท่ีต่าง ๆ ซึง่เป็น

ความรู้ประเภทท่ีเปิดเผย (Explicit Knowledge) แล้วนํามาทดลอง ฝึกปฏิบติั จนเกิดองค์ความรู้ท่ีสามารถทําให้

ข้าวมีคุณภาพท่ีดีและเป็นท่ีต้องการของท้องตลาด อีกทัง้นําความรู้ท่ีได้มานัน้สามารถแก้ปัญหาเก่ียวกับโรค

ระบาดในข้าวได้ทันท่วงที อีกทัง้อาจจะใช้ความรู้เก่ียวกับการปลูกข้าวโดยปราศจากสารเคมีโดยหันมาใช้ปุ๋ ย

ชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ ยเคมี และยาฆ่าแมลงอาจใช้เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณในการฆ่าแมลงศตัรูพืช ซึ่งเป็น

ผลดีตอ่ร่างกายคือเกษตรกรไมต้่องเสี่ยงกบัสารเคมีเข้าสูร่่างกายอีกด้วย 

2.  ปัญหาอุปสรรคในการจัดการการ 

 1) การปลกูข้าวเหนียวพนัธุ์สนัป่าตองปลกูได้เฉพาะนาปี นาปรังปลกูไมไ่ด้เพราะเป็นข้าวไวตอ่ช่วงแสง

และต้องการแสงแดดเวลากลางวนัยาว เกษตรกรนิยมปลกูพนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตอง ไว้บริโภคในครัวเรือนเป็น

สว่นใหญ่เพราะข้าวสกุจะออ่นนุ่มหอม จะไมนิ่ยมปลกูขายเพราะให้ผลผลิตตอ่ไร่ต่ํากวา่ข้าวเหนียวพนัธุ์สนัป่า

ตอง1 

            2) เกษตรกรท่ีปลกูข้าวมีการสร้างและถ่ายโอนความรู้แก่เกษตรในกลุม่เดียวกนัและจากหน่วยงานของรัฐ

มาสู่เกษตรกรด้วย โดยการรับการอบรมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวกับการเกษตรทัง้ภาคหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน และการสร้างและถ่ายโอนความรู้ในลกัษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุม่เกษตรกรด้วยกนั คือ เกษตรกร

ท่ีมีประสบการณ์ในการปลกูข้าวมาเป็นระยะเวลานาน แต่เกษตรกรบางรายอาจจะไม่สามารถบรรยายให้เกษตร
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ในกลุม่เข้าใจครบทกุขัน้ตอนได้ สว่นน้อยท่ีสามารถเข้าใจและนําความรู้นัน้ไปพฒันาพืน้ท่ีของตนเองได้ การถ่าย

โอนต้องอาศยัการสอนปฏิบติัและให้เกษตรกรจดจําเป็นความรู้ให้ติดตวัและสามารถนําไปใช้ในการพฒันาวิธีการ

ปลกูข้าวของตนเองได้  

             3) เกษตรกรท่ีปลกูข้าวส่วนใหญ่ไม่มีการจดบนัทึกว่าได้รับความรู้ใด ๆ บ้างจากการท่ีเคยไปอบรมหรือ

ศกึษาดงูานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร อาศยัแต่ประสบการณ์ท่ีสัง่สมมาโดยไม่คํานึงถึงว่าในปัจจุบันสภาวะของ

สิ่งแวดล้อมมีแมลงศตัรูพืชและโรคระบาดท่ีเก่ียวกับข้าวนัน้มากมาย และอาจทําให้ลืมความรู้ท่ีเคยอบรมหรือ

ได้รับการถ่ายทอดจากกรมวิชาการเกษตรท่ีเคยมาให้ความรู้เพราะไม่ได้ทําเป็นลายลกัษณ์อักษรไว้ เพ่ือเป็น

บนัทกึการลืม อีกทัง้บนัทกึนัน้อาจเป็นความรู้ให้คนรุ่นตอ่ไปก็เป็นได้  

            4) เกษตรยงัต้องอาศยัความชํานาญประสบการณ์และความสามารถส่วนบุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จ

ในการปลูกและผลิตข้าวมาแล้ว มาให้คําแนะนําและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการปลกูข้าว และอาจมีปัญหา

จากความแตกตา่งทางลกัษณะของพืน้ดินท่ีทําการเพาะปลกูว่าดินและละท้องท่ีอาจไม่เหมือนกนับางท่ีอาจจะมี

ดินนํา้อดุมสมบรูณ์มีแร่ธาตใุนดินมาก สง่ผลให้ข้าวท่ีปลกูออกมาได้ผลผลิตมาก เม่ือเทียบกบัอีกพืน้ท่ีหนึ่งท่ีไม่มี

ความอดุมสมบรูณ์ของดิน ถ้าเกษตรสนใจในการนําความรู้ทางวิชาการมาปรับใช้ก็จะเกิดผลดีกบัเกษตรกรอีก 

ด้วย  

5) เยาวชนคนรุ่นใหม่พอจบการศกึษากนัมาแล้ว ไม่ค่อยมีเยาวชนรุ่นหลงัทําอาชีพเกษตรกรรมหนัหน้า

ไปสู่อาชีพอุตสาหกรรมหรืออาชีพบริการกันหมด ซึ่งทําให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวนัน้ลดลง ทําให้ขาดการ

ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหนึง่สูรุ่่นหนึง่ 

3.  แนวทางการจัดการความรู้ 

 1) เก่ียวกบัการกําหนดองค์ความรู้ในการสนทนาของกลุ่มเกษตรกร ได้มีการเสนอแนวทางการส่งเสริม

การจดัการความรู้ในการกําหนดองค์ความรู้ โดยมีข้อสรุปร่วมกนัในเร่ืองท่ีว่าจะทําอนุรักษ์พนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่า

ตองให้เป็นเอกลกัษณ์ของอําเภอสนัป่าตอง  โดยปลกูจิตสํานกึให้ประชาชนอําเภอสนัป่าตองมีความรักและความ

ภาคภูมิใจร่วมกนัอนุรักษ์พนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตองว่าข้าวเหนียวพันธุ์นีทํ้าให้อําเภอสนัป่าตองมีช่ือเสียงเป็นท่ี

รู้จกัของบุคคลทัว่ไป และยงัทําให้เกิดการทํางานร่วมกนั สร้างความรัก ความสามคัคีกนัในหมู่คณะทุกภาคส่วน

ทัง้ภาครัฐและเอกชนของอําเภอสนัป่าตอง ตลอดจนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ

จดังานวนัข้าวเหนียวสนัป่าตองของทกุ ๆ ปีอีกด้วย  

  2) เก่ียวกบัการสร้างและถ่ายโอนความรู้  ในการสนทนากับเกษตรกรมีการเสนอแนวทางการส่งเสริม

การจดัการความรู้ สร้างและถ่ายโอนความรู้  ให้กบัเกษตรกรว่า ทุกขัน้ตอนการปลกูข้าวต้องอาศยัความชํานาญ 

ประสบการณ์และความสามารถส่วนบุคคล และสามารถแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดภาวะโรคระบาดในข้าวโดยการนํา

ปัญหานัน้มาหาวิธีแก้ไขโรคระบาดท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัข้าว  ให้ความรู้กบัเกษตรกรผู้ปลกูข้าวเหนียว และบุคคลอ่ืน

หรือเยาวชนคนรุ่นใหมจ่งึไมง่่ายนกัเพราะต้องทําได้จริง ได้ผลจริงจงึจะถือวา่ถกูต้องสมบรูณ์ 

  3) เก่ียวกบัการแสวงหาและจดัเก็บความรู้ในการสนทนาได้มีการเสนอแนวทางการแสวงหาและจดัเก็บ

ความรู้  คือ ให้เกษตรกรมีการจดบนัทึกข้อมูลในการพฒันาปลกูข้าวและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวออกมาเป็นในรูปของ

เอกสารนัน้เป็นไปได้ยากมาก เน่ืองจากความรู้ในการอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าวเหนียวดงักลา่วเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอย่างมาก 

เกษตรกรควรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และสนใจ อีกทัง้มีความชํานาญในการทําเกษตรและจะต้องมีการพฒันาพนัธุ์ข้าว

ให้มีคณุภาพย่ิงขึน้ 
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     4) เก่ียวกบัการการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มี การจดังานวนัข้าวเหนียวสนัป่าตอง ซึง่จดัโดย

อําเภอสนัป่าตอง องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินทัง้ 13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่เป็นประจําทุก

ปี อีกทัง้มีการอบรมและการถ่ายทอดให้ความรู้กับเกษตรกร (หลกัสูตรเศรษฐกิจพอเพียง) ณ ศูนย์อํานวยการ

โครงการพฒันาตามพระราชดําริ อ.สนัป่าตอง จ. เชียงใหม ่หวัข้อการบรรยายเร่ืองการเพ่ิมผลผลิตในนาข้าวและ

การป้องกนักําจดัศตัรูพืชโดย เจ้าหน้าท่ีศนูย์วิจยัข้าวเชียงใหม ่ 

       5) เก่ียวกบัการใช้ความรู้ คือ เกษตรกรควรมีการนําความรู้ท่ีฝังลกึในคน (Tacit Knowledge) มาใช้

ผสมผสานกบัความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม เรียนรู้ ซึง่เป็นความรู้ประเภทท่ีเปิดเผย (Explicit Knowledge) และ

นํามาพฒันาปรับปรุงและฝึกปฏิบัติจริง จนเกิดองค์ความรู้ท่ีสร้างสรรค์สามารถใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพ

และยังสามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดให้ผู้ สนใจได้รับรู้ข้อมูลและนําไปพัฒนานาข้าวให้มีผลผลิตมากย่ิงขึน้ 

                    โดยอ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ คือ ทฤษฎีการจดัการความรู้ หรือเคเอ็ม

(KM = Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจดักระจายอยู่ในตวั

บคุคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทกุคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็น

ผู้ รู้ รวมทัง้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดโดยท่ี

ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1 ) ความรู้ท่ีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ 

พรสวรรค์หรือสญัชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถถ่ายทอด

ออกมาเป็นคําพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรได้โดยง่าย เช่น ทกัษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 

บางครัง้ จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 2) ความรู้ท่ีชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถ

รวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครัง้

เรียกวา่เป็นความรู้แบบรูปธรรม (วิจารณ์ พานิช 2548)0  

บทสรุป 

                     การศึกษาการจัดการความรู้เร่ืองการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตองขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในอําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่าในการสนทนากบัเกษตรกรมีการเสนอแนวทางการส่งเสริม

การจดัการความรู้ สร้างและถ่ายโอนความรู้  ให้กบัเกษตรกรว่าทุกขัน้ตอนการปลูกข้าวต้องอาศยัความชํานาญ 

ประสบการณ์และความสามารถในการแก้ไขปัญหาในข้าว   การให้ความรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียว และ

บุคคลอ่ืนหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงไม่ง่ายนักเพราะต้องทําได้จริง ได้ผลจริงจึงจะถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ ให้

เกษตรกรมีการจดบนัทกึข้อมลูในการพฒันาปลกูข้าวและอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าวออกมาเป็นในรูปของเอกสารนัน้เป็นไป

ได้ยากมาก เน่ืองจากความรู้ในการอนุรักษ์พนัธุ์ข้าวเหนียวดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีละเอียดอย่างมาก เกษตรกรควร

เป็นผู้ ท่ีมีความรู้และสนใจ อีกทัง้มีความชํานาญในการทําเกษตรและจะต้องมีการพฒันาพนัธุ์ข้าวให้มีคณุภาพ

ย่ิงขึน้ ได้มีการจดังานวนัข้าวเหนียวสนัป่าตองโดยอําเภอสนัป่าตอง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้ 13 แห่ง และ

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหมเ่ป็นประจําทกุปี ปี 2554 เป็นปีท่ี 7 
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ข้อเสนอแนะ 

                 1. จากการศกึษาการจดัการความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตอง ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในอําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่าเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสงูควรให้สํานกังาน

เกษตรอําเภอสนัป่าตองอบรมให้ความรู้แก่เกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเป็นการลดต้นทุนเพ่ิมรายได้ เช่น

การใช้ปุ๋ ยเคมีซึง่มีราคาแพง ควรใช้สลบักบัปุ๋ ยคอกปุ๋ ยหมกัท่ีเกษตรกรหาได้ง่าย 

                      2. จากการศกึษาการจดัการความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตอง ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในอําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่างบประมาณท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสนบัสนุนใน

เร่ืองเกษตรนัน้จํากดั ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทัง้ 13 แห่งในอําเภอสนัป่าตองเพ่ิมงบประมาณในด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึน้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร เช่น เร่ืองโรคระบาดในนาข้าว ศตัรูพืชเป็นต้น 

                   3. จากการศกึษาการจดัการความรู้เร่ืองการอนุรักษ์พนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตอง ขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินในอําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่าเยาวชนประชาชนยงัมีความรู้เก่ียวกบัข้าวเหนียวสนัป่า

ตองไม่ค่อยมากนักเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ข้าวเหนียวพันธุ์สนัป่าตองให้คงอยู่ เป็นท่ีรู้จกัและอยู่คู่อําเภอสนัป่าตอง

ตลอดไปควรกําหนดให้โรงเรียนตา่งๆในอําเภอสนัป่าตองหลกัสตูรการเรียนการสอนเสริมให้เยาวชน นกัเรียนได้มี

ความรุ้ ความรักและความภมิูใจเก่ียวกบัข้าวเหนียวสนัป่าตองตัง้แตเ่ดก็ 

                   4.จากการศกึษาการจดัการความรู้เร่ืองการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตอง ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในอําเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ครัง้นีมี้ประโยชน์เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทัง้13 

แห่งในอําเภอสันป่าตอง องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพัฒนาปรับปรุง

รูปแบบการจัดงานวันข้าวเหนียวสนัป่าตองประจําปีให้มีความน่าสนใจย่ิงขึน้และใช้งบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ เป็นเอกลกัษณ์ของอําเภอสนัป่าตองและสร้างความรักความสามคัคีในหมูค่ณะ  

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

        1. ควรศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การอนรัุกษ์พนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตองในทศันคติของประชาชนอําเภอ

สนัป่าตอง   

        2.  ควรศกึษาทศันคติของประชาชนในอําเภอสนัป่าตองกบัการอนุรักษ์พนัธุ์ข้าวเหนียวสนัป่าตอง 

เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาอย่างยัง่ยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

                       ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การ

บริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีได้อนุมติัทุนการศกึษาให้แก่ข้าพเจ้า ตลอดจนให้การสนบัสนุนการศกึษาครัง้นีจ้น

ประสบความสําเร็จด้วยดี รายงานการศกึษาอิสระฉบบันีส้ําเร็จลลุว่งไปด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาเป็นอย่างดี

ย่ิง จากรองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ ศรีสันติสุข  อาจารย์ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญและ

ผู้ทรงคณุวฒิุตรวจสอบเคร่ืองมือแนวทางการสมัภาษณ์ ท่ีได้ประสาทวิชาความรู้ รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง

ตรวจงานและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เก่ียวกับการศึกษาอิสระครัง้นี ้ตัง้แต่เร่ิมทําการศึกษาจนสําเร็จ รอง

ศาสตราจารย์ ดร.สวุลัลีย์  เป่ียมปิติ ประธานกรรมการสอบ 
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