สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เอกสารโสตทัศน์ชุดวิชา 91352 (เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9-15)
การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
Knowledge and Wisdom Management and Agricultural
Innovation

คณะกรรมการกลุ่มบริหารชุดวิชา 91352
การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ บาเพ็ญ เขียวหวาน
รองศาสตราจารย์ ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นารีรัตน์ สีระสาร
อาจารย์ ดร. พลสราญ สราญรมย์

รายละเอียดชุดวิชา
1. คาอธิบายชุดวิชา
91352
การจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเกษตร
Knowledge and Wisdom Management and Agricultural Innovation
แนวคิดเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้ รูปแบบและวิธีการจัดการความรู้ในงานส่งเสริม
การเกษตร หลักการ และกระบวนการจัดการความรู้ การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาชุมชน การจัดการภูมิปัญญาชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
เกษตรทฤษฎีใหม่ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตร กระบวนการ
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และกระบวนการจัดการความรู้
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและการจัดการภูมิปัญญาชุมชนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตร
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และกระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
3. รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้
หน่วยที่ 2 รูปแบบและเครื่องมือจัดการความรู้ที่ใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
หน่วยที่ 3 ชุมชนนักปฏิบัติ
หน่วยที่ 4 คลังความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังความรู้
หน่วยที่ 5 คลังความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังความรู้
หน่วยที่ 6 นวัตกรรมการจัดการความรู้
หน่วยที่ 7 การเกษตรแบบแม่นยาสูง
หน่วยที่ 8 การจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
หน่วยที่ 9 การจัดการความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยที่ 10 การจัดการความรู้ในหน่วยงาน
หน่วยที่ 11 การจัดการความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรดิน นา ป่าไม้และชายฝั่ง
หน่วยที่ 12 การจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนและตลาดทางเลือก
หน่วยที่ 13 การจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชน
หน่วยที่ 14 การจัดการความรู้ระดับชุมชน
หน่วยที่ 15 ศูนย์เรียนรู้ การจัดการความรู้แบบบูรณาการ และแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับการจัดการความรู้

หน่วยที่ 9
การจัดการความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โสตทัศน์ที่ # 9.1 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์ประกอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีคุณลักษณะที่สำคัญ ดังนี้
1. ควำมพอประมำณ
2. ควำมมีเหตุผล
3. ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
4. เงื่อนไขคุณธรรม
5. เงื่อนไขหลักวิชำ
6. เงื่อนไขชีวิต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
มีหลักดังนี้
1. มีคุณธรรม
2. ใช้หลักวิชำ-ควำมรู้ โดยนำหลักวิชำและควำมรู้ เทคโนโลยีที่เหมำะสม
3. ดำเนินชีวิตด้วยควำมเพียร ควำมอดทน มีสติปัญญำ และควำมรอบคอบ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
โดยสำมำรถแบ่งควำมพอเพียงในระดับต่ำงๆ ดังนี้
1. ควำมพอเพียงระดับบุคคลและครอบครัว
2. ควำมพอเพียงในสถำนศึกษำ
3. ควำมพอเพียงในชุมชน
4. ควำมพอเพียงในภำคธุรกิจเอกชน
5. ควำมพอเพียงในองค์กรภำครัฐ
6. ควำมพอเพียงระดับประเทศ
โสตทัศน์ที่ # 9.2 เศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง

เป็นเรื่องของกำรจัดกำรพื้นที่กำรเกษตรออกเป็น 4 ส่วน สัดส่วนกำรใช้พื้นที่ทำกำรเกษตรตำม
แนวทฤษฎีใหม่ เพื่อให้ตัวเลขง่ำยต่อกำรจดจำในพื้นที่ 15 ไร่ 30 : 30 : 30 : 10 (พื้นที่ทำนำ สระน้ำ
พื้นที่ปลูกพืชแบบผสมผสำน และที่อยู่อำศัย)
1. สระน้ำ 3 ไร่ ลึก 4 เมตร (ประมำณ 30% ของพื้นที่)
2. นำข้ำว 5 ไร่ (ประมำณ 30% ของพื้นที่)
3. พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชผัก 5 ไร่ (ประมำณ 30% ของพื้นที่)
4. ที่อยู่อำศัย และอื่นๆ 2 ไร่ (ประมำณ 30% ของพื้นที่)
โสตทัศน์ที่ # 9.3 เศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง
ทฤษฎีใหม่ชั้นที่ 2 ก็คือ “กำรเกษตรก้ำวหน้ำ หรือ เกษตรออมทรัพย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ครอบครัวเกษตรกร ชุมชนเกษตรกรทุกระดับ ร่วมมือกับภำครัฐและเอกชน ในกำรบริหำรและจัดกำร
พื้นที่ทำกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพผลสูงสุด ด้วยเกษตรกร บุคลำกร ทั้งภำครัฐและเอกชน ที่มีคุณภำพ
คุณธรรม จริยธรรม ร่วมคิด ร่วมทำ และประสำนงำน เพื่อมุ่งสู่กำรพัฒนำกำรเกษตรยั่งยืน”

โสตทัศน์ที่ # 9.4 เศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม
ทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3 คือ กำรดำเนินกำร เพื่อให้เกษตรกรมั่งคั่ง มั่นคง และสำมำรถบริหำรจัดกำร
กำรประกอบอำชีพ ทั้งภำคกำรเกษตรและนอกภำคกำรเกษตร ด้วยเทคโนโลยีกำรเกษตร ระดับ
นำนำชำติอย่ำงเท่ำเทียมกับภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก

ประโยชน์และความสาคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่
สรุปได้ดังนี้
1. เกษตรทฤษฎีใหม่สำมำรถลดและแก้ปัญหำภัยแล้งได้
2. เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้กำรใช้พื้นที่กำรเกษตรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
3. เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้เกษตรกรมีอำหำรไว้บริโภคอย่ำงเพียงพอ
4. เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น
5. เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้เกษตรกรมีงำนทำตลอดทั้งปี
6. เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้ปัญหำสังคมลดลง
7. เกษตรทฤษฎีใหม่สำมำรถลดกำรสูญเสียเงินตรำต่ำงประเทศได้
8. เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมั่นคงยิ่งขึ้น
9. เกษตรทฤษฎีใหม่ทำให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน

โสตทัศน์ที่ # 9.5 หลักการจัดการความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. กำรบ่งชี้ควำมรู้
2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้
3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ
4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้
5. กำรเข้ำถึงควำมรู้
6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้
7. กำรเรียนรู้
ปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจจัยแวดล้อมภำยในประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. กำรเตรียมกำรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. กำรสื่อสำร
3. กระบวนกำรและเครื่องมือในกำรจัดกำร
4. กำรเรียนรู้
5. กำรวัดผล
6. กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล

หน่วยที่ 10
การจัดการความรู้ในหน่วยงาน

โสตทัศน์ที่ # 10.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐ
แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐ
แนวทำงกำรพัฒนำส่วนรำชกำรให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้โดยกำหนดแผนปฏิบัติดังนี้
1. สร้ำงระบบให้สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรได้อย่ำงกว้ำงขวำง
2. ประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง
รวดเร็วและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้ำรำชกำร เพื่อให้เป็นผู้มีควำมรู้ในวิชำกำรสมัยใหม่ และปฏิบัติหน้ำที่ ให้เกิด ประสิทธิภำพ
และมีคุณธรรม
4. สร้ำงควำมมีส่วนร่วม ให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนำในงำนให้
เกิดประสิทธิภำพ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐ
มีประเด็นสำคัญ 3 ประกำรคือ
1. เพื่อพัฒนำงำน
2. เพื่อกำรพัฒนำคน
3. เพื่อกำรพัฒนำองค์กำร

กระบวนการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐ
มีประเด็นสำคัญ 7 ขั้นตอน คือ
1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ (Knowledge Identification)
2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ (Knowledge Codification and
Refinement)
5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ (Knowledge Access)

6. กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ (Knowledge Sharing)
7. กำรเรียนรู้
เราต้ องมีความรู้ เรื่ องอะไร
เรามีความรู้ เรื่ องนั้นหรื อยัง

1. การบ่ งชีค้ วามรู้
(Knowledge Identification)

ความรู้อยู่ทใี่ คร อยู่ในรู ปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้ อย่ างไร

จะแบ่ งประเภท หัวข้ ออย่ างไร

จะทาให้ เข้ าใจง่ ายและสมบูรณ์ อย่ างไร

เรานาความรู้มาใช้ งานได้ ง่ายหรือไม่

มีการแบ่ งปั นความรู้ ให้ กันหรื อไม่

ความรู้ น้ันทาให้ เกิดประโยชน์ กับองค์ กรหรื อไม่
ทาให้ องค์ กรดีขนึ้ หรื อไม่

3. การจัดความรู้ ให้ เป็ นระบบ (Knowledge Organization)

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้ าถึงความรู้ (Knowledge Access)

6. การแบ่ งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

7. การเรี ยนรู้ (Learning)

โสตทัศน์ที่ # 10.2 กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐ
กำรจัดกำรควำมรู้ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร สรุปได้ดังนี้
กิจกรรมการจัดการ เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตร
เกษตรกร
ความรู้
1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ - ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำน - จัดประชุมชี้แจงคณะทำงำนเพื่อ
กำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักงำนฯ ตรวจสอบองค์ควำมรู้จำกกำร พัฒนำ
(Knowledge
- ทบทวนองค์ควำมรู้ที่จำเป็นต่อกำร ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม ประสิทธิภำพกำร
Identification)
ปฏิบัติรำชกำร
ผลิตสินค้ำเกษตร
- จัดทำทะเบียนเกษตรกรต้นแบบ ศูนย์
- จัดทำทะเบียนรำยกำรบุคคล
เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
เป้ำหมำยที่จะทำกำรถอดองค์
สินค้ำ เกษตรเพื่อเตรียมดำเนินกำร
ควำมรู้
ถอดองค์ควำมรู้
- ถอดบทเรียนขององค์ควำมรู้จำกผู้ - ถอดบทเรียนองค์ควำมรู้จำกเกษตรกร
2. กำรสร้ำงและ
เจ้ำหน้ำที่/ผู้ทรงควำมรู้/เกษตร
แสวงหำควำมรู้
ต้นแบบศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม

(Knowledge
Creation and
Acquisition)
3. กำรจัดควำมรู้ให้
เป็นระบบ
(Knowledge
Organization)

ตำบลดีเด่น
- รวบรวมควำมรู้จำกเอกสำรที่
เกี่ยวข้องกับองค์ควำมรู้

ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร

- นำควำมรู้ที่ใด้มำเรียบเรียงจัดทำ - นำควำมรู้ที่ได้มำเรียบเรียง
เป็นเอกสำร หรือสื่อสำรสนเทศ
จัดทำเป็นเอกสำรหรือสื่อ
- จัดทำบัญชีรำยกำรควำมรู้ จำแนก สำรสนเทศ
เป็นหมวดหมู่
- จัดทำบัญชีรำยกำรควำมรู้
จำแนกเป็นหมวดหมู่
4. กำรประมวลและ - ประมวลกลั่นกรองควำมรู้
- ประมวลกลั่นกรองควำมรู้ที่ได้
ที่ได้จำกกำรถอดองค์
จำกกำรถอดองค์ควำมรู้ให้มี
กลั่นกรองควำมรู้
ควำมรู้ให้มีควำม
ควำม ครบถ้วนสมบูรณ์และ
(Knowledge
ครบถ้วนสมบูรณ์
จัดทำ ฐำนข้อมูลให้สะดวกต่อ
Codification and
กำรสืบค้น
Refinement)
5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ - จัดให้มีช่องทำงในกำร
- จัดให้มีช่องทำงในกำรเข้ำถึง
เข้ำถึงควำมรู้และ
ควำมรู้ และประชำสัมพันธ์ให้
(Knowledge
ประชำสัมพันธ์ให้
บุคคลำกรทรำบถึงช่องทำงกำร
Access)
บุคคลำกรทรำบถึงช่อง
เข้ำถึงควำมรู้
ทำงกำรเข้ำถึงควำมรู้
6. กำรแบ่งปัน
- กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยน
- กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรียนรู้ระหว่ำงนักส่งเสริม
ระหว่ำงนักส่งเสริมกำรเกษตร
แลกเปลี่ยนควำมรู้
กำรเกษตรเพื่อแบ่งปัน
เพื่อ แบ่งปันแลกเปลี่ยน
(Knowledge
แลกเปลี่ยนควำมรู้
ควำมรู้
Sharing)
- กำรนำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำร
- กำรนำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำร
7. กำรเรียนรู้
ปฏิบัติงำน
ปฏิบัติงำนสรุปบทเรียนกำรดำเนินกำร
(Learning)
- สรุปบทเรียนกำรดำเนินกำรจัดกำร จัดกำร ควำมรู้
ควำมรู้
ปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร
มีประเด็นต่ำงๆ สรุปได้ดังนี้
1. ผู้บริหาร กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร จะมีกำรปรับนโยบำยและแนวทำงกำรดำเนินกำร
ส่งเสริมกำรเกษตร
2. ผู้ปฏิบัติ โดยเจ้ำหน้ำที่/นักส่งเสริมกำรเกษตรที่นำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ในงำนส่งเสริม
กำรเกษตร หลำยทีมงำนที่ยังไม่เข้ำใจจึงใช้วิธีกำรจัดกำรควำมรู้

3. การถ่ายทอดการจัดการความรู้ ตัวเกษตรกรเองไม่ได้ส่งถ่ำยทอดควำมรู้หรือฝึกฝนทักษะ
ให้กับเจ้ำหน้ำที่รุ่นใหม่ในกำรจัดกำรเวทีกำรเรียนรู้ กำรถอดองค์ควำมรู้ กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ผ่ำน
กำรวิเครำะห์ ฯลฯ
4. การจัดเก็บองค์ความรู้ หลังจำกถอดบทเรียน หรือถอดองค์ควำมรู้ มีระบบกำรจัดเก็บ ที่ไม่
แยกแยะองค์ควำมรู้ที่พร้อมใช้ประโยชน์ หรือองค์ควำมรู้ทั่ว ๆ ไป ทำให้กำรนำไปใช้ประโยชน์ต่อหรือ
กำรขยำยผลมีน้อย
5. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานย่อยต่าง ๆ และกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนอื่ น มีโอกำสน้อย
จำกควำมเร่งรัดของงำนและเป้ำหมำยงำนที่แตกต่ำงกัน

โสตทัศน์ที่ # 10.3 ปัจจัยเอื้อความสาเร็จ และปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของหน่วยงานรัฐ
ปัจจัยเอื้อในการจัดการความรู้ของหน่วยงานรัฐ
สรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ดังนี้
1. ผู้บริหำร
2. กำรเป็นอำสำสมัคร
3. กำรขับเคลื่อน
4. กระบวนกำรคุณภำพ PDCA
5. กำรเปิดโลกทัศน์
6. กำรเปิดใจยอมรับ
7. กำรมีส่วนร่วม
8. กำรสร้ำงบรรยำกำศ
9. กำรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10. กำรให้รำงวัล
11. กำรจัดระบบข้อมูลและเอกสำร
12. กำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำนรัฐ
ปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้
สรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ดังนี้
1. ด้ำนผู้บริหำร
2. ด้ำนกำรกำหนดนโยบำย
3. ด้ำนกำรขับเคลื่อนในหน่วยงำนรัฐ
4. ด้ำนกำรมีส่วนร่วม

5. ด้ำนกำรปฎิบัติงำน
6. ด้ำนงบประมำณ

โสตทัศน์ที่ # 10.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
กระบวนการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่
1. การศึกษาชุมชนตนเอง ก่อนอื่นชุมชนต้องศึกษำตนเองว่ำในชุมชนมีควำมรู้อะไร และ
เกษตรกรในชุมชนร่วมกันวิเครำะห์และคัดเลือกทรัพยำกรต่ำง ๆ ที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในรูปแบบต่ำง ๆ
เช่น ทรัพยำกรท้องถิน่ ประเพณี หรือภูมิปัญญำ เป็นต้น
2. การเสาะหาความรู้ ชุมชนรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่กระจัดกระจำยอยู่ในแหล่ง
ต่ำง ๆ ใน รูปแบบที่หลำกหลำย เช่น กำรจดบันทึก บันทึกเสียงหรือบันทึกภำพกำรถ่ำยทอดภูมิควำมรู้
จำกปรำชญ์ชำวบ้ำนหรือจำกเกษตรกรที่ทำอำชีพ เป็นต้น
3. การเปลี่ยนความรู้ เป็นองค์ควำมรู้ที่นำมำเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่เพื่อให้ชุมชนที่จะ
นำควำมรู้ไปประกอบอำชีพในชุมชน อีกทั้งต้องนำองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในชุมชนมำร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่ำ
เช่น กำรเล่ำเรื่องรำวของควำมเป็นมำของอำชีพ ควำมรู้/ทักษะที่ต้องใช้ เงินลงทุนที่ต้องเตรียม แรงงำน/
อุปกรณ์/วัตถุดิบที่ต้องใช้ กำรลงมือทำ กำรตั้งรำคำและกำรตลำด เป็นต้น
4. การตรวจสอบความพร้อม โดยกำรนำองค์ควำมรู้ที่จัดทำมำตรวจสอบควำมสมบูรณ์
และควำมถูกต้องกับตัวเกษตรกรที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นองค์ควำมรู้ที่สำมำรถ
ถ่ำยทอดกับชุมชนอื่นได้ อย่ำงเช่น กำรมีวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ของชุมชน หรือแม้แต่ตัวอย่ำงบรรจุภัณฑ์
ทั้งนี้ชุมชนสำมำรถหำสื่อต่ำง ๆ ที่จะศึกษำควำมรู้เพิ่มเติม เช่น หนังสือ แผ่นพับ คลิปวิดีโอ เป็นต้น
5. การนาองค์ความรู้สู่อาชีพ โดยกำรนำองค์ควำมรู้ไปเผยแพร่ให้ ชุมชนอื่น นำไปใช้ใน
ประกอบอำชีพ เช่น หนั งสื อหรือ คู่มือกำรประกอบอำชีพ เว็ป ไซต์ กำรจัด กำรควำมรู้ต่ ำง ๆ รวมถึ ง
นิทรรศกำรต่ำง ๆ ที่มีกำรจัดงำนกำรสร้ำงอำชีพ เป็นต้น
6. การแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นขั้นตอนที่ชุมชนต้องเชิญบุคคลที่มีประสบควำมสำเร็จในกำร
ประกอบอำชีพมำแลกเปลี่ ยนประสบกำรณ์ ซึ่งกันและกัน ทำให้ ได้เปิดควำมรู้ห รือองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ
รวมถึงนำไปพัฒนำต่อยอดและสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ให้เป็นวิธีชีวิตของเกษตรกรในชุมชน

โสตทัศน์ที่ # 10.5 กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สรุปได้ดังนี้

กิจกรรมการจัดการ
ความรู้
1. กำรบ่งชี้ควำมรู้
(knowledge
identification)
2. กำรสร้ำงและ
แสวงหำควำมรู้
(knowledge
creation and
acquisition)

3. กำรจัดควำมรู้ให้

เป็นระบบ
(knowledge
organization)
4. กำรประมวลและ
กลั่นกรองควำมรู้
(knowledge
codification and
refinement)
5. กำรเข้ำถึงควำมรู้
(knowledge
access)

6. กำรแบ่งปัน

แลกเปลี่ยนควำมรู้
(Knowledge
Sharing)

กิจกรรม
- กำรจัดทำแผนแม่บททรัพยำกรมนุษย์
- กำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรขับเคลื่อนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน
- กำรเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุ ษย์ให้เป็นคนเก่งเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
ดำเนินธุรกิจ
- กำรเรียนรู้จำกปัญหำในกำรปฏิบัติงำนจริง
- กำรสร้ำงองค์ควำมรู้สร้ำงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรกำหนดประเด็นเรียนรู้จำกปัญหำกำรทำงำนของส่วนงำน
- กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกแหล่งควำมรู้ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
- กำรแก้ปัญหำนำไปสู่กำรทดลองปฏิบัติ
- กำรนำองค์ควำมรู้ใหม่ที่เหมำะสมกับองค์กร
- กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ของ ธ.ก.ส.
- กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้โดยมีกำรเรียนรู้
- กำรจัดทำยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของธ.ก.ส.
- กำรเผยแพร่สร้ำงควำมเข้ำใจวิสัยทัศน์กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้
- กำรส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยกำรเรียนรู้และดำเนินกำรขับเคลื่อน
- กำรวิจัยกระบวนกำรสืบค้น
- กำรสังเครำะห์ต้นแบบกำรจัดกำรควำมรู้ที่ตอบสนองพันธกิจ
- กำรนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ
- กำรทดลองปฏิบัติจนสำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริง
- กำรสรุปบทเรียนจำกกำรปฏิบัติ
- กำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศสนับสนุน
- กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
- กำรกำหนดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์
- กำรนำกระบวนกำรส่งเสริมชุมชนนักปฏิบัติ
- กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้มำใช้ในงำนธนำคำร
- กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของ ธ.ก.ส.
- กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กร
- กำรเป็นศูนย์กลำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กำรแบ่งปันประสบกำรณ์และควำมคิดเห็น
- กำรเป็นองค์ควำมรู้ของชุมชนนักปฏิบัติวิธีปฏิบัติ

- กำรนำไปปรับใช้กับกำรทำงำนได้ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต
- กำรพัฒนำคุณภำพสินเชื่อ
- กำรจัดกำรหนี้ค้ำงชำระ
7. กำรเรียนรู้

(Learning)

- กำรสร้ำงควำมพร้อมให้มีทุนเพียงพอ
- กำรยกย่องควำมเป็นเลิศของพนักงำน
- กำรจัดกลุ่มประเภทองค์ควำมรู้
- กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ควำมรู้
- กำรถอดบทเรียนและสรุปองค์ควำมรู้ปัจจัยสำคัญสู่ควำมสำเร็จ
- กำรทำเป็นโครงกำรจัดกำรควำมรู้จำกวิธีปฏิบัติ
- กำรวิเครำะห์องค์ควำมรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของธนำคำร

ปัจจัยเอื้อความสาเร็จในการจัดการความรู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1. ผู้นำกำหนดนโยบำยชัดเจนในกำรมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
2. วัฒนธรรมองค์กรเอื้อต่อกำรเรียนรู้
3. ลักษณะงำนของธนำคำรเอื้อต่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1. กำรเจริญเติบโตของธนำคำรที่มุ่งผลกำไร
2. พนักงำนรุ่นใหม่อำจมีกำรรับเอำควำมคิดและวิธีกำรดำรงชีวิตสมัยใหม่
โสตทัศน์ที่ # 10.6 ปัจจัยเอื้อความสาเร็จ และปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ
ปัจจัยเอื้อความสาเร็จในการจัดการความรู้ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1. ภำวะผู้นำ
2. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. กำรนำเทคโนโลยีมำใช้
4. กำรให้รำงวัล
5. กำรจัดกระบวนกำร
6. กำรจัดโครงสร้ำง
ปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1. ด้ำนผู้บริหำร

2. ด้ำนกำรกำหนดนโยบำย
3. ด้ำนกำรขับเคลื่อน
4. ด้ำนกำรมีส่วนร่วม
5. ด้ำนกำรปฎิบัติงำน
6. ด้ำนงบประมำณ

โสตทัศน์ที่ # 10.7 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในหน่วยงานเอกชน
กำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำนเอกชนที่มีวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยชัดเจน ได้แก่ กำรบริหำร
กิจกำรให้เกิดผลกำไรหรือประโยชน์ของผู้ถือหุ้นสูงสุดในระยะยำว เพื่อให้กิจกำรดำรงอยู่ได้ท่ำมกลำง
กำรแข่งขันที่รุนแรง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันอยู่
ตลอดเวลำเพื่อให้ กิจกำรหรือสิน ค้ำและบริกำรของตนมีควำมโดดเด่นแตกต่ำงหรือมีต้นทุนต่ำกว่ำคู่
แข่งขัน กำรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถของคนในองค์กรนั้น ๆ สร้ำงควำมเข้มแข็งของกิจกำรดังกล่ำวได้
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
กระบวนการจัดการความรู้ของหน่วยงานเอกชน ได้แก่
1. การบ่งชี้ความรู้และข้อมูล ตัวชี้วัดที่มีผลต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์เป้ำหมำยและกลยุทธ์ของ
องค์กรทั้งนี้จะต้องขอควำมเห็นจำกทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกประเด็น
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่อรวบรวมองคค์วำมรู้และผลกำรวัดและวิเครำะห์ ที่ได้
กำหนดควำมต้องกำรไว้ในทั้งนี้สำมำรถหำแหล่งควำมรู้และข้อมูลจำกทั้งจำกหน่วยงำนเอกชนภำยใน
และภำยนอกหน่วยงำน
3. การจั ด ความรู้ให้เป็น ระบบ ดำเนินกำรจัดทำระบบในกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ข้อมูล และ
สำรสนเทศต่ำง ๆ ที่ได้เพื่อให้พร้อมใช้งำนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องและสำมำรถอ้ำงอิงได้ในกำรจัดเก็บข้อมูล
4. การประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ หน่วยงำนเอกชนต้องดำเนินกำรตั้งคณะทำงำนที่มี
องค์ควำมรู้
5. การเข้าถึงความรู้ข้อมูลสารสนเทศ องค์ควำมรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนเอกชนต้อง
พร้อมใช้งำนและพนักงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกสบำยและมีประสิทธิภำพ
6. การแบ่ งปั น แลกเปลี่ยนความรู้ หลังจำกสร้ำงควำมพร้อมในเรื่องระบบกำรจัดเก็บและ
พร้อมใช้งำนไปแล้วนั้นหน่วยงำนเอกชน มีกำรนำองค์ควำมรู้ไปใช้งำนและนำผลที่ได้มำแลกเปลี่ยนด้วย
วิธีต่ำง ๆ
7. การเรียนรู้หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรนำควำมรู้ไปปฏิบัติจริง ส่งผลให้มีกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ใหม่และฐำนองค์ควำมรู้ของหน่วยงำนเอกชนขยำยใหญ่ขึ้น

โสตทัศน์ที่ # 10.8 กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ของหน่วยงานเอกชน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของบริษัทเอสซีจี (SCG)
ในส่วนของกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของบริษัทเอสซีจี (SCG) ซึ่งได้จำกกำรสังเครำะห์ของ
บริษัทเอสซีจี (SCG) ที่มีกำรจัดกำรควำมรู้ และเป็นกรณีศึกษำของกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้
กิ จ ก ร ร ม ก า ร กิจกรรม
จัดการความรู้
1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ - กำรสำรวจตัวเองโดยให้พนักงำนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่เป็นเอกสำรหรือ
(knowledge
ทำงคอมพิวเตอร์ ว่ำ “รู้” ว่ำตัวเองรู้อะไร ไม่รู้อะไร และ “ไม่รู้” ว่ำตัวเองรู้
identification)
อะไร ไม่รู้อะไร

- กำรทำกำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนควำมคิด ด้ำนสมรรถนะของพนักงำน กำร
ฝึกอบรมของพนักงำน รวมถึงกำรให้คำปรึกษำของพนักงำน
2. กำรสร้ำงและ

แสวงหำควำมรู้
(knowledge
creation and
acquisition)

- กำรทำงำนสำมำรถตั้งคำถำมไว้ในระบบ ผู้เชี่ยวชำญในแต่ละหมวดหมู่จะ
ได้รับอีเมล์ แจ้งให้เข้ำมำตอบ
- ผู้ เชี่ ย วชำญสำมำรถเข้ ำ ไปตอบและที่ ส ำมำรถเข้ ำ มำอ่ ำ นค ำตอบได้
ตลอดเวลำ
- สำมำรถนำไปเป็นบรรทัดฐำนในกำรทำงำนได้ ผู้ยังมีข้อสงสัยในเรื่องนั้น
สำมำรถเพิ่มเติมคำถำมต่อไปได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่

กิ จ ก ร ร ม ก า ร กิจกรรม
จัดการความรู้
3. กำรจัดควำมรู้ให้
- นำข้อมูลจำกกำรสำรวจตัวเองมำทำตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์กับควำมรู้ที่องค์กร
เป็นระบบ
ต้องกำรของหน่วยงำน
(knowledge
- ทรำบว่ำควำมรู้ที่องค์กรต้องกำรนั้นมีอยู่ที่พนักงำนคนใดบ้ำง พนักงำนแต่ละคนมี
organization)
ควำมรู้อะไรที่องค์กรต้องกำร
- มอบหมำยงำนให้ตรงกับ ควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแสวงหำควำมรู้ที่ขำด
โดยกำรซื้อเทคโนโลยีจ้ำงคนที่มีสมรรถนะที่เหมำะสมกับงำน
4. กำรประมวล
- กำรคัดเลือกหนังสือ ที่น่ำสนใจ แล้วแบ่งออกเป็น หมวดหมู่ เช่น หมวด นวัตกรรม
และกลั่นกรององค์
หมวดกำรตลำด หมวดกำรพัฒนำบุคคล เป็นต้น
ควำมรู้
- หำผู้สนใจ ตัวอย่ำงกำรสนทนำของบุคคลที่มีควำมรู้กำรถ่ำยทอดจำกคนสู่คน
(knowledge
- กำรนำเสนอ บันทึกเนื้อหำลงในสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้สำมำรถเผยแพร่ได้ง่ำย
codification and - รวบรวม ผลงำนทั้งหมดไว้เป็นหมวดหมู่ในฐำนข้อมูลควำมรู้ขององค์กร
refinement)
5. กำรเข้ำถึง
- ระบบบริหำรผู้ใช้ เช่น กำรลงทะเบียน กำรเก็บ ข้อมูลของผู้ใช้
ควำมรู้ข้อมูล
- ระบบจั ด กำรเนื้ อ หำควำมรู้ ได้ แ ก่ กำรสร้ำง กำรจัด เก็ บ กำรค้ น หำ และกำร
สำรสนเทศ
นำไปใช้
(knowledge
- งำนระบบจัดกำรกำรเรียนรู้ ได้แก่ กำรจัดผู้เรียน กำรจัดวิชำเรียน
access)
- กำรประเมินผล
- กำรติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนด้วยกัน หรือระหว่ำงผู้เรียนกับผู้สอน ระบบ
ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ กำรสร้ ำ งชุ ม ชน กำรจั ด กำรสมำชิ ก ของชุ ม ชน กำร
ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงสมำชิกใน ชุมชน
- ระบบแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ระบบแผนที่ควำมรู้ เพื่อให้ ทรำบว่ำควำมรู้ที่ ต้องกำร
สำมำรถหำได้จำกที่ใดหรือจำกบุคคลใด ระบบรำยงำน เพื่อทรำบข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรใช้ประโยชน์ของระบบรวมทั้ง พฤติกรรมกำรใช้งำนของผู้ใช้

กิ จ ก ร ร ม ก า ร กิจกรรม
จัดการความรู้
6. กำรแบ่งปัน
- กำหนดเวลำที่แน่นอน ในเรื่องที่ เล่ำประสบกำรณ์หรือจำกกำรอ่ำนหนังสือกำรสรุป
แลกเปลี่ยนควำมรู้ เรือ่ งเล่ำจำกหนังสือที่อ่ำน ประสบกำรณ์กำรไปดูงำน
(knowledge
- กำรบันทึกในสื่อที่เผยแพร่ง่ำย เป็น กำรถ่ำยทอด ควำมรู้จำกตัวบุคคลสู่บุคคล จำก
sharing)
บุคคลสู่สื่อที่เผยแพร่ต่อได้ง่ำยมีผลในกำร กระตุ้นให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
องค์กร
7. กำรเรียนรู้
- ระบบพี่ เลี้ ย ง” (mentoring system) โครงกำร “ถ่ ำยทอดควำมรู้ และ
ประสบกำรณ์จำกพนักงำนที่ใกล้จะเกษียณ” ทำกิจกรรม “ทบทวนกำร
(learning)
กระทำ หลังเสร็จสิ้น ภำรกิจ” (after action review) ให้บริกำร
- กำรบันทึกและจัดเก็บควำมรู้ด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ปัจจัยเอื้อความสาเร็จในการจัดการความรู้ของบริษัทเอสซีจี (SCG)
กำรจัดกำรควำมรู้บริษัทเอสซีจี (SCG) ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้
1. กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม
2. กำรสื่อสำร
3. กระบวนกำรและเครื่องมือ
4. กำรฝึกอบรมและกำรเรียนรู้
5. กำรวัดผล
6. กำรยกย่องชมเชยและให้รำงวัล

โสตทัศน์ที่ # 10.9 ปัจจัยเอื้อความสาเร็จ และปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
เอกชน
ปัจจัยเอื้อความสาเร็จในการจัดการความรู้ของหน่วยงานเอกชน
1. ภาวะผู้น าและกลยุทธ์ กำรที่ผู้นำมีกำรกำรวำงแผนโดยกำรคำดกำรณ์ สิ่ งที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคตจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ทั้งจำกหน่วยงำนเอกชนภำยในและภำยนอกเพื่อ
กำหนดทิศทำงเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ที่จะสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน
2. วัฒนธรรมหน่วยงาน สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ได้ใน
กำรแลกเปลี่ยนและแบ่งปันควำมรู้ระหว่ำงบุคลำกรภำยในหน่วยงำน

3. ทักษะการเรียนรู้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ควำมถนัด และพื้นฐำนของบุคลำกรต่อ
ทักษะกำรเรียนรู้ที่มีมำก่อนคุณลักษณะทำงจิตใจ ให้บุคลำกรเกิดควำมสนใจและใฝ่หำที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
ๆ อยู่เสมอ
4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กำรนำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้
เกิดควำมเข้ำใจทั่วถึงในหน่วยงำนเอกชน โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรและแลกเปลี่ยนกันได้ในทุกระดับ
5. การวั ด ผล กำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรวำงแผนกำรปรับ ปรุ งกำรด ำเนิ น กำรของ
หน่ วยงำนเอกชนในกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ โดยมีกำรกำหนดตัวชี้วัดที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเป้ำประสงค์ในเชิงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน
ปัจจัยอุปสรรคในการจัดการความรู้ของหน่วยงานเอกชน
1. ผู้บริหาร ขำดกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนในกำรจัดกำรควำมรู้
2. เจ้าหน้าที่ ขำดควำมพร้อมที่จะเรียนรู้หรือบุคลำกรมีปัญหำในกำรทำงำน
3. การประชาสัมพั น ธ์ ขำดประสิ ทธิภ ำพในกำรกำรสร้ำงควำมสั มพันธ์ภ ำยหน่ว ยงำนและ
ภำยนอกด้วย
4. แหล่งการเรียนรู้ ขำดหน่วยงำนและบุคลำกร ในกำรมีกระบวนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ
และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิผล
5. สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งในกำรเกิดปัญหำและอุปสรรค

หน่วยที่ 11
การจัดการความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้า ป่าไม้และชายฝั่ง
โสตทัศน์ที่ # 11.1 สถานการณ์ ปัญหาและเป้าหมายการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรดิน
ประเทศไทยมีจำนวนประชำกรเพิ่มขึ้นมำกเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต มีปัญหำต่ำงๆ อย่ำง
มำกมำยเกิดขึ้นกับทรัพยำกรที่ดินที่มีอยู่น้อย จนมีแนวโน้มว่ำทรัพยำกรที่ดินจะกลำยเป็นทรัพยำกร
ประเภท Non-renewable resources จึงนับว่ำมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องหำทำงจัดกำรทรัพยำกร
ที่ดินที่มีอยู่อย่ำงจำกัด ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ได้เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้ที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั้งยังต้องคำนึงถึงควำมจำเป็นในกำรใช้ประโยชน์ในอนำคตอีกด้วย

สถานการณ์ทรัพยากรดินในภาพรวม
สำเหตุที่ทำให้เกิดควำมเสื่อมโทรมสรุปได้ดังนี้
1. สำเหตุที่เกิดจำกสมบัติของดินเปลี่ยนแปลง
2. สำเหตุจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมำะสม
3. สำเหตุจำกภัยพิบัติธรรมชำติ

ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน
ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรดิน เกิดจำกสภำพดินต่ำงๆ สรุปได้ดังนี้
1.ดินเปรี้ยวจัด หรือดินกรดกำมะถัน
2. ดินอินทรีย์
3. ดินเค็ม
4. ดินทรำย
5. ดินตื้น
6. ดินในพื้นที่ลำดชันคือ

เป้าหมายในการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรดินในภาพรวม
จำกสถำนกำรณ์และปัญหำในกำรจัดกำรทรัพยำกรดินบำงประกำรดังที่กล่ำวมำ อำจจะสรุป
เป็นเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรดินโดยภำพรวมได้ดังภำพ

โสตทัศน์ที่ # 11.2 กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรดิน ชุมชนตาบลหมูม่น
อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
กระบวนกำรวิธีกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน กรณีตำบลหมูม่น
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์ ดำเนินกำรโดย ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนดินและปุ๋ยโดยกำรให้คำปรึกษำ
แนะนำกำรจัดกำรดิน และกำรใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องจัดกระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนดินและปุ๋ย จัดทำ
แปลงเรียนรู้ และจุดสำธิต เพื่อขยำยผลกำรใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนกำรผลิต จัดให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ดิน
ด้วยชุดตรวจสอบ N P K และ pH ในดินแบบรวดเร็ว

โสตทัศน์ที่ # 11.3 วิเคราะห์การจัดการความรู้ของกรณีตัวอย่างและแนวทางการจัดการความรู้ใน
การจัดการทรัพยากรดิน

บทเรียนที่ได้รับและการนาไปปรับใช้
สิ่งที่ได้เรียนรู้ในกำรทำงำนของ ศดปช. ชุมชนตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกำฬสินธุ์ ซึ่งเป็น
บทเรียนสำคัญและนำไปปรับใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ในที่อื่นๆ ได้ดังนี้
1. กำรมีกลไกคือมีกลุ่ม มีศูนย์ฯรวมในกำรจัดกำรควำมรู้ที่ชัดเจน
2. มีฐำนข้อมูลและกำรตรวจสอบคุณภำพดินที่ชัดเจนเพื่อกำรปรับปรุง วำงแผนจัดกำรดินได้
อย่ำงถูกต้อง
3. กำรมีองค์ควำมรู้ที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปแก้ไขปัญหำได้อย่ำงแท้จริง
4. กำรสร้ำงปัจจัยเอื้อต่ำงๆ ต่อกำรนำควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำได้
5. กำรมีผู้นำกลุ่มที่เข้มแข็งและมีทักษะในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม
6. มีกำรทำงำนที่ต่อเนื่อง มีกำรติดตำมผลสมำชิก
7. มีรูปธรรมได้แก่ กำรมีคนต้นแบบ มีกลุ่มต้นแบบ มีแปลงเรียนรู้ สำธิต แปลงทดสอบในพื้นที่
เพื่อกำรเรียนรู้และให้คำปรึกษำได้จริง

รูปแบบการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรดิน
ในกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรดิน สิ่งที่สำคัญคือกำรให้บริกำรจัดกำรควำมรู้คือกำรมีกลไก
จัดกำรควำมรู้ที่ชัดเจนคือ ศดปช. ที่มีบทบำทในกำรให้บริกำรตรวจสอบ วิเครำะห์คุณภำพดินในแปลง
และกำรให้บริกำรวัสดุเพื่อกำรนำควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติดังภำพ

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้
กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรดิน หำกมีกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมจะทำให้ส่งผลดังต่อไปนี้
1. เกิดเครือข่ำยสนับสนุนกำรทำงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ
2. เกิดกำรจัดทำแผนพัฒนำเกษตรกรและชุมชน โดยกำหนดหลักสูตรและจัดทำแผนกำรเรียนรู้
หลักสูตรต่ำงๆ
3. มีกำรสร้ำงทีมปฏิบัติกำรประจำศูนย์ฯในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดกำรดิน
4. มีกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ดิน และคำแนะนำกำรปรับปรุงบำรุงดิน เบื้องต้นให้แก่สมำชิก
เพื่อเรียนรู้และใช้ข้อมูลเหล่ำนั้นในกำรจัดดินของตนเอง
5. เกิดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรดิน รวมทั้งด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในกำรลดต้นทุนกำรผลิต
6. มีฐำนข้อมูล สถำนที่ตั้ง ศดปช. แปลงของสมำชิก ผลกำรวิเครำะห์ดิน คำแนะนำกำรกำร
จัดกำรดิน และผลผลิตที่ได้จำกกำรปฏิบัติในไร่นำของเกษตรกรสมำชิก
7. มีกำรจัดทำแปลงเรียนรู้ และจุดสำธิต
8. มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย ศดปช. ในระดับจังหวัด และระดับประเทศทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

9. เป็นศูนย์กลำงรองรับโครงกำร ที่ภำครัฐหน่วยงำนต่ำงๆ จะนำโครงกำรที่เกี่ยวข้องลงไป
บูรณำกำรงำน และงบประมำณร่วมกัน
10. มีกำรจัดหำแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนอื่นๆ
11. ประชำสัมพันธ์ผลงำน และควำมก้ำวหน้ำของ ศดปช. ผ่ำนสื่อ ในระดับต่ำงๆ อย่ำง
สม่ำเสมอ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการจัดการความรู้
1. ด้านภายในชุมชน
1) กำรตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกทรัพยำกรดินที่ไม่สมบูรณ์กับกำรผลิตทำงกำรเกษตร
ของเกษตรกร
2) กำรรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็น ศดปช.ที่เข้มแข็งและมีกำรจัดกำรร่วมกัน
3) กำรมีศูนย์รวมในกำรเรียนรู้และบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อบริกำรแก่สมำชิกใน
ชุมชน
4) ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมโยงในกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติจริงในกำรแก้ปัญหำดินที่เป็นรูปธรรม
5) กำรมีจุดสำธิตและมีวิทยำกรท้องถิ่น คนต้นแบบที่ชัดเจนในชุมชนที่สำมำรถให้กำรเรียนรู้
และเป็นที่ปรึกษำแก่สมำชิกได้
6) กำรให้บริกำรและจัดหำวัศดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในรำคำถูกแก่สมำชิกเพื่อสำมำรถนำไปปฏิบัติ
ในกำรปรับปรุงบำรุงดินได้จริงภำยหลังกำรเรียนรู้ร่วมกัน
7) กำรช่วยเชื่อมโยงหน่วยงำนองค์กรต่ำงๆ ในกำรสนับสนุนเกษตรกรทั้งด้ำนข้อมูล ควำมรู้และ
อื่นๆ
8) กำรรวมทุน กำรจัดกำรทุนเพื่อกำรเรียนรู้และแก้ไขปัญหำดินร่วมกันของสมำชิก
2. ด้านภายนอกชุมชน
1) กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ในด้ำนวิชำกำร กำรจัดกิจกรรมเพื่อกำรเรียนรู้ลักษณะต่ำงๆ
2) กำรติดตำมผลกำรจัดกำรดินอย่ำงต่อเนื่องเพื่อช่วยแก้ไขปัญหำและประสำนงำนกับเกษตรกรและ
ศดปช.
3) กำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ดินรำยแปลงแก่เกษตรกรอย่ำงทั่งถึง
4) กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่ศดปช.เพื่อให้สำมำรถจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้แก่
สมำชิกและชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง
5) กำรมีฐำนข้อมูลดิน แผนที่ดิน แผนที่กำรใช้ประโยชน์จำกที่ดินที่เป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลระดับ
ชุมชนที่เกษตรกรสำมำรถเข้ำถึงและเรียนรู้ได้ง่ำย
6) กำรเสริมศักยภำพด้ำนควำมรู้และข้อมูลแก่คณะกรรมกำร ศดปช.เพื่อให้คณะกรรมกำรมีควำมรู้ มี
ข้อมูลและสำมำรถแนะนำแก้ไขปัญหำให้แก่เกษตรกรได้

แนวทางการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรดิน
1. ด้านเกษตรกร
1) กำรรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อช่วยกันจัดกำรทรัพยำกรดินในระดับชุมชน
2) กำรจัดกำรเรียนรู้กำรจัดกำรทรัพยำกรดินอย่ำงต่อเนื่องบนฐำนของปัญหำทรัพยำกรดินใน
แต่ละพื้นที่
3) เกษตรกรต้องมีข้อมูลและแผนกำรจัดกำรที่ดินรำยฟำร์มของตนเอง
2. ด้านกลุ่มเกษตรกร
1) เกษตรกรต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรดินร่วมกันในลักษณะกลุ่มโดยเฉพำะทรัพยำกร
ดินในบำงลักษณะบำงพื้นที่ ที่จำเป็นต้องจัดกำรร่วมกันไม่สำมำรถจัดกำรคนเดียวได้
2) จัดทำแผนงำนโครงกำร กำรจัดกำรดินที่ชัดเจนระดับกลุ่มและระดับชุมชน
3. ด้านหน่วยงานต่างๆ
1) จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้เรียนรู้และมีข้อมูลในกำรตัดสินใจจัดกำรทรัพยำกร
ดินของตนเองได้
2) กำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ดินอย่ำงทั่วถึงและรวดเร็วเพื่อให้เกษตรกรสำมำรถใช้ในกำร
แก้ไขปัญหำดินได้
3) กำรจัดทำแผนส่งเสริมกำรจัดกำรดินในระดับพื้นที่และระดับต่ำงๆ ที่ชัดเจน
4. ด้านหน่วยงานท้องถิ่น
1) กำหนดเป็นนโยบำยระดับท้องถิ่นในกำรจัดกำรทรัพยำกรดินระดับพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
2) สนับสนุนงบประมำณในกิจกรรมกำรจัดกำรทรัพยำกรดินให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
3) รณรงค์ให้ชุมชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรดินร่วมกัน
5. ด้านนโยบาย
1) จัดทำนโยบำยและแผนกำรจัดกำรทรัพยำกรดินแบบบูรณำกำรทั้งในมิติหน่วยงำน และมิติ
ประเด็นกำรจัดกำร
2) จัดสรรงบประมำณเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนทรัพยำกรดินแก่ทุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง
3) สนับสนุนให้หน่วยงำนระดับ กรม เขต จังหวัด อำเภอมีศักยภำพในกำรให้บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรและกำรให้บริกำรเรื่องทรัพยำกรดินอย่ำงทั่วถึง
4) จัดช่องทำง ระบบข้อมูลออนไลน์เรื่องทรัพยำกรดินให้เป็นระบบและเพื่อทุกระดับสำมำรถรี
ยกใช้งำนได้ง่ำยและรวดเร็ว
โสตทัศน์ที่ # 11.4 สถานการณ์ ปัญหา และเป้าหมายการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้า

สถำนกำรณ์ ควำมต้องกำรใช้น้ ำของมนุ ษ ย์แบ่ งออกเป็น 3 ด้ำนที่ ส ำคัญ คือ กำรใช้น้ ำเพื่ อ
กำรเกษตร อุตสำหกรรม และกำรอุปโภคและบริโภคในครัวเรือนซึ่งจะเกิดขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอตลอดปี
ส่วนควำมต้องกำรใช้น้ำเพื่อกำรเกษตรจะเกิดขึ้นเฉพำะในฤดูเพำะปลูก
ทั้งนี้ โดยภำพรวมแล้วควำมต้องกำรใช้น้ำทุกประเภทเพิ่ มขึ้นตลอดมำ ปริมำณน้ำที่มีอยู่ในฤดู
แล้งไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรที่เกิดขึ้น หลำยพื้นที่ไม่สำมำรถจัดสรรน้ำชลประทำนเพื่อกำรเพำะปลูก
ในฤดูแล้งได้ และนับวันปัญหำกำรขำดแคลนน้ำในฤดูแล้งจะยิ่งทวีมำกขึ้น
นอกจำกนี้ ยั งมี ปั ญ หำด้ ำนควำมเสื่ อมโทรมของทรั พยำกรน้ ำ จำกกิ จกรรมของมนุ ษย์ ซึ่ งมี
บทบำทสำคัญที่ก่อให้เกิดควำมเสื่อมโทรม
กำรเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัด 2 ประกำร คือ
1. กำรตื้นเขินของแหล่งน้ำ
2. กำรเสื่อมสภำพของแหล่งน้ำ

ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้า
ปัญหำควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรน้ำ มีหลำยประกำร ได้แก่
1. กำรบุกรุกทำลำยป่ำต้นน้ำลำธำรเพื่อกำรค้ำและเกษตรกรรมกำรทำให้ป่ำต้นน้ำอยู่ในภำวะ
วิกฤต
2. กำรใช้ที่ดินไม่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กำรกำหนดชั้นคุณภำพลุ่มน้ำและสมรรถนะของที่ดินทำ
ให้เกิดกำรพังทะลำยของหน้ำดินเป็นตะกอนลงสู่แหล่งน้ำ
3. ขำดกำรอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม
4. มลพิษทำงน้ำจำกโรงงำนอุตสำหกรรม กำรปล่อยน้ำเสียจำกครัวเรือน กำรปล่อยของเสียจำก
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร ทำให้คุณภำพน้ำในแหล่งน้ำต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน
5. เกิดกำรขำดแคลนน้ำ ทั้งในบำงฤดูกำลและอย่ำงต่อเนื่องในบำงพื้นที่
6. กำรขยำยตัวของชุมชนและอุตสำหกรรมอย่ำงไม่มีกำรวำงแผนในบำงพื้นที่ทำให้เกิดกำรแย่ง
ชิงกำรใช้น้ำ และใช้น้ำอย่ำงเกินพอดี และทำให้บำงชุมชนขำดโอกำสหรือไม่ได้รับกำรจัดสรรน้ำอย่ำงเป็น
ธรรม
7. กำรขำดกำรวำงแผนและจัดกำรน้ำอย่ำงเหมำะสม
8. กำรไม่ยอมรับหรือขำดกำรบูรณำกำรควำมรู้ ภูมิปัญญำ กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำ
ของชุมชนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ทำให้กำรจัดกำรน้ำรวมศูนย์ที่ภำครัฐทำให้ไม่สำมำรถแก้ปัญหำระดับ
พื้นที่ได้
9. องค์กรชุมชนเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำไม่ได้รับกำรยอมรับและยังไม่เข้มแข็งพอที่จะเป็น
กลไกสำคัญในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำได้

เป้าหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Vision :KV)
ทรัพยากรน ้ามีการจัดการอย่างเหมาะสมเป็ น
ฐานในการผลิตและดารงชีพของชุมชนและ
ประเทศอย่างยัง่ ยืน

สภาพปัญหาที่
เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพยากรน ้า
และชุมชน

การขาดแหล่งน ้า
ต้ นทุน

คุณภาพน ้า
เสื่อมโทรม

ขาดการวางแผน
และการจัดการ

ความขัดแย้ ง
การขาดแคลนน ้า

 การบุกรุ กทาลายป่ า

 มลพิษจากอุตสาหกรรม

 ขาดการวางแผนร่ วมกัน

 การกระจายไม่เป็ นธรรม

ต้นน้ า
 ขาดการอนุรักษ์
 ขาดการกักเก็บน้ า
ในพื้นที่
 ภาวะโลกร้อน
ฯลฯ

 แหล่งที่อยูอ่ าศัย ชุมชน

 ไม่มีแผนการจัดการน้ า

 การขัดแย้งระหว่าง

ขยายตัว
 สารพิษจากกิจกรรมต่างๆ
ฯลฯ

ในระดับพื้นน้ าชัดเจน
กิจกรรมที่ใช้น้ าต่างกัน
 องค์ความรู ้เทคโนโลยีและการ  ละเลยสิ ทธิ ชุมชนในการ
จัดการไม่เหมาะสม
จัดการน้ า
 องค์กรชาวบ้านยังไม่เข้มแข็ง
ฯลฯ
ฯลฯ

โสตทัศน์ที่ # 11.4 กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้า: กรณีแพรกหนาม
แดง จังหวัดสมุทรสงคราม

กระบวนการ วิธีการจัดการความรู้ ชุมชนแพรกหนามแดง
ชุมชนแพรกหนำมแดงมีกระบวนกำรในกำรดำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ ดังนี้
1. การจัดเวทีเล็กๆ ตามหมู่บ้านเพื่อหาแกนนาร่วมและค้นข้อมูลเบื้องต้น

เริ่มต้นกำรชี้แจงด้วยกำรเปิด “เวทียุทธศำสตร์ลุ่มน้ำ” โดยกำรเชิญคนทั้ง 6 หมู่บ้ำนรวมทั้ง
ข้ำรำชกำรท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนให้เข้ำร่วมเวที
2. การจัดเวทีตาบลเพื่อสะท้อนข้อมูล
โดยเชิญชำวบ้ำนทั้ง 6 หมู่บ้ำน แกนนำชุมชน เยำวชน ประชำคมคนรักแม่กลอง สำนักงำนจังหวัด
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ปลัดอำเภอ นำยอำเภอ อบต. ตัวแทนกรมชลประทำน หอกำรค้ำจังหวัด เพื่อสรุปกำร
ทำงำนเบื้องต้น และสะท้อนข้อมูลที่ได้จำกกำรจัดเวทีใน 6 หมู่บ้ำน ในเวทีระดับตำบล
3. การจัดวงคุยเล็กๆ เพื่อเจาะลึกข้อมูล
ทีมงำนเก็บข้อมูลต่อโดยกำรให้แกนนำแต่ละหมู่ที่ค้นพบจำกกำรทำงำนที่ผ่ำนมำไปเชิญชวน “ผู้
เฒ่ำ ผู้แก่” มำร่วมวงสนทนำกับชำวบ้ำน โดยอำศัยช่วงเวลำที่ชำวบ้ำนว่ำงชวนกันคุยเรื่อง “อดีต”
เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับน้ำ ควำมเปลี่ยนแปลง
4. การวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ข้อมูลออกแบบ “ประตูน้าใหม่”
ข้อมูลที่ได้ถูกนำมำวิเครำะห์ จัดหมวดหมู่ร่วมกับแกนนำชุมชน และผู้สูงอำยุภูมิปัญญำท้องถิ่นมี
กำรพูดคุยถึงปัญหำที่ผ่ำนมำทั้งหมดให้เข้ำใจ และวิเครำะห์ว่ำต้องมีกำรออกแบบประตูน้ำใหม่แทน
ประตูน้ำเดิมของกรมชลประทำนที่เป็นบำนเหล็กทึบทั้งหมดที่เป็นชนวนแห่งควำมขัดแย้ง เพรำะประตู
เดิมยำกต่อกำรจัดกำร เกิดผลกระทบกับวิถีคนสองฝั่งเมื่อมีกำรเปิด-ปิดประตูน้ำมำนำนกว่ำ 20 ปี

ภำพ บำนประตูน้ำใหม่ที่ชุมชนออกแบบ
5. การตรวจสอบและสะท้อนข้อมูล
จำกนั้นแกนนำก็นำข้อมูลมำจัดเวทีระดับตำบลเพื่อให้ช่วยตรวจสอบควำมถูกต้องและเติมเต็ม
ข้อมูล โดยจะสรุปให้ฟังทีละหมู่ว่ำ “จะเพิ่มเติมแบบประตูตรงไหนบ้ำง มีส่วนไหนที่ต้องปรับ” พร้อมกับ
นำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในเบื้องต้นและแบบประตูน้ำใหม่มำขอควำมเห็นจนเห็นร่วมกันเป็น

“แนวทำงกำรจัดกำรน้ำที่เหมำะสมและเอื้อประโยชน์ต่อชุมชนในตำบลแพรกหนำมแดง” อัน
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบประตูกั้นน้า
2) การจัดการน้า สรุปว่ำควรดำเนินกำรในเรื่องต่อไปนี้
(1) กำรเปิด-ปิดประตูกั้นน้ำ
(2) กำรขุดลอกคลองธรรมชำติ
(3) กำรบำบัดน้ำเสียจำกแหล่งมลพิษ
3) การประสานงานองค์การบริหารส่วนตาบลแพรกหนามแดง เรื่องงบประมำณในกำร
ทดลองประตูกั้นน้ำรูปแบบใหม่ รวมทั้งนำเสนอต่อประชำคมคนรักแม่กลอง เพื่อนำเสนอปัญหำและแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำเรื่องรูปแบบประตูน้ำผ่ำนหอกำรค้ำจังหวัด
6. การลงมือปฏิบัติการแก้ปัญหา
สืบเนื่องจำกควำมเห็นร่วมของชำวบ้ำนต่อ “แบบประตูกั้นน้ำแบบใหม่” ทำให้ชุมชนต้องกำรรู้
ต่อไปว่ำจะได้ผลจริงหรือไม่ จึงต้องมีกำรทดลองให้รู้แจ้งอย่ำงน้อย 2-3 ประตู แกนนำจึงดำเนินกิจกรรม
เพื่อระดมทุนสร้ำงประตูน้ำอีกบำนหนึ่ง รวมทั้งกำรเก็บข้อมูลสภำพน้ำ ผลกระทบต่อวิถีชีวิตเปรียบเทียบ
ระหว่ำงกำรมี “แบบประตูน้ำใหม่” กับที่ใช้ “ประตูน้ำแบบเดิม” ร่วมกับกำรพยำยำมประสำนกับ
หน่วยงำนอื่นในกำรจัดกำรน้ำตำม “แนวทำงกำรจัดกำรน้ำ” ที่ค้นพบจนกระทั่งสำมำรถสร้ำงประตู
ระบำยน้ำได้และได้มีกำรทดลองจนเป็นที่พอใจ
7. การสรุปบทเรียน ขยายผล
จำกกำรดำเนินงำนของแกนนำและเครือข่ำย โดยกำรสนับสนุนจำกภำคีเครือข่ำยทำให้ชุมชน
ได้รับบทเรียน องค์ควำมรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในด้ำนกำรจัดกำรน้ำ กำรสร้ำงควำมรู้ของชุมชน
และยังขยำยผลไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ของชุมชนที่หลำกหลำย
โสตทัศน์ที่ # 11.5 วิเคราะห์การจัดการความรู้ของกรณีตัวอย่างและแนวทางการจัดการความรู้ใน
การจัดการทรัพยากรน้า

บทเรียนที่ได้รับและการนาไปปรับใช้
ชุมชนได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกำรทำงำน ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญและนำไปปรับใช้ในกำรจัดกำร
ควำมรู้ในที่อื่นๆ ได้ดังนี้
1. ใช้หลัก 5 ร ทีมแกนนำใช้หลัก 5 ร เป็นเสมือนคำถำที่ทำให้งำนบรรลุผลในท่ำมกลำงควำม
ขัดแย้ง ควำมยำกลำบำกในกำรดึงกำรมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบไปด้วยกำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ
ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์
2. การจัดระบบการทางาน ที่ผ่ำนมำชุมชนสรุปว่ำ ยังมีข้อเสียอยู่ คือ ทำงำนยังไม่ค่อยเป็น
ระบบ บำงครั้งก็มีกำรแบ่งบทบำทในกำรเก็บข้อมูล กำรจัดเวที แต่บำงครั้งก็ไม่ได้แบ่ง กำรสรุปบทเรียน

บำงครั้งก็ไม่มี ซึ่งควรจะมีกำรจัดระบบกำรทำงำนให้ดีมำกขึ้น เพรำะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับกำร
ทำงำนให้ดีขึ้น
3. การบันทึก เป็นควำมยำกลำบำก เป็นควำมกังวลของชุมชนที่จะต้องมีกำรบันทึก เนื่องจำก
ปกติชำวบ้ำนจะสำมำรถพูดได้ แต่เขียนไม่ค่อยเป็น สรุปข้อมูลก็ไม่ค่อยถูกบำงครั้งจึงต้องให้เยำวชนช่วย
4. การรู้จักปรับการทางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทีมงำนได้เรียนรู้ว่ำในกำรทำงำนต้อง
รู้จักกำรปรับตัว ปรับแผนกำรทำงำน ปรับวิธีกำรให้สำมำรถดำเนินงำนต่อไปได้
5. การให้ความหมาย แนวคิดการทางาน กำรทำงำนทำให้ทีมงำนเข้ำใจควำมหมำยวิธีกำร
ค้นหำควำมรู้ที่ซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น หรือเข้ำใจกำรค้นหำควำมจริง ค้นหำข้อมูล
องค์ควำมรู้ ข้อเท็จจริง
6) การทางานด้วยใจ งบประมาณเป็นเรื่องรอง กำรมองกำรแก้ปัญหำควำมตั้งใจในกำร
แก้ปัญหำเป็นตัวตั้ง ไม่ได้มองที่ตัวงบประมำณ แต่ทำงำนด้วยใจ มีกำรเคลื่อนงำนกันอย่ำงต่อเนื่องและ
ประหยัด ถ้ำจำเป็นต้องกำรงบประมำณสนับสนุนบำงส่วนก็ระดมจำกแหล่งต่ำงๆ หรือมีวิธีกำรอื่นที่จะ
นำเงินมำสมทบช่วยกัน

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้
กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรน้ำ หำกมีกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมจะทำให้ส่งผลดังต่อไปนี้
1. ชุมชนสำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนทรัพยำกรน้ำและสำมำรถจัดกำรป่ำต้นน้ำได้ ส่งผลให้ชุมชนมี
ทรัพยำกรน้ำที่เพียงพอต่อกำรผลิต กำรยังชีพและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนและระหว่ำงเครือข่ำย ภำคี เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. เสริมสร้ำงศักยภำพกำรพึ่งพำตนเองและควำมเข้มแข็งของชุมชน
4. สำมำรถสร้ำงควำมตระหนักของชุมชน สังคม และมีจิตสำนึกร่วมกันในกำรอนุรักษ์จัดกำร
ทรัพยำกรน้ำ ป่ำต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ
5. ก่อให้เกิดควำมสำมัคคีและควำมร่วมมือของชุมชนและภำคีต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ทำให้สำมำรถลดควำมขัดแย้งในชุมชนในเรื่องกำรจัดกำรน้ำได้
7. เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชนในกำรแก้ปัญหำ
8. ชุมชนเห็นคุณค่ำและประโยชน์จำกกำรใช้ควำมรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมำจัดกำรตัวเองที่เรียกว่ำ
“ภูมิปัญญำท้องถิ่น”
9. ก่อให้เกิดกลุ่มกิจกรรมในชุมชนที่หลำกหลำย
10. เกิดกำรบูรณำกำรในกำรทำงำนร่วมกันของหน่วยงำนภำคีต่ำงๆ และกับชุมชนมำกขึ้น
กว่ำเดิม
11. เกิดกำรปรับทัศนคติ ท่ำที และกำรทำงำนระหว่ำงภำครัฐ ชุมชน และก่อให้เกิดแผนร่วมกัน
ที่เป็นรูปธรรมในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการจัดการความรู้
1. ด้านภายในชุมชน
1) กำรดำเนินกำรของชุมชนจำเป็นต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของสมำชิกในชุมชน จำกกลุ่ม
ต่ำงๆ
2) กำรส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้เชื่อมโยงควำมรู้ ภูมิปัญญำชุมชน และตระหนักถึงคุณค่ำ
ควำมสำคัญของทรัพยำกรน้ำและภูมิปัญญำในกำรจัดกำร
3) กำรสร้ำงจิตสำนึกเนื่องจำกหำกชุมชนขำดจิตสำนึกร่วมกันในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ
และทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อง
4) มำตรกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ กำรต่อยอดภูมิปัญญำดั้งเดิมที่เหมำะสมกับบริบทของท้องถิ่น
และสถำนกำรณ์ทำให้มีนวตกรรมกำรจัดกำรที่เหมำะสม
5) ทัศนะต่อควำมสำคัญของแหล่งน้ำ
6) ผู้นำและนักกำรเมืองท้องถิ่นที่จะมีส่วนสำคัญในกำรสนับสนุนช่วยเหลือประสำนงำน
เพื่อแก้ปัญหำ
7) กำรมีเวทีเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง กำรขวนขวำยหำข้อมูล
ควำมรู้มำแลกเปลี่ยน ถกเถียง อย่ำงจริงจัง เพื่อนำไปสู่กำรจัดกำรน้ำอย่ำงเหมำะสมในแต่ละบริบท
2. ด้านภายนอกชุมชน
1) หน่วยงำนภำยนอกซึ่งต้องมองทรัพยำกรน้ำอย่ำงเชื่อมโยงในมิติต่ำงๆ จึงจะทำให้ควำมรู้
และเทคนิควิธีกำรที่ใช้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรไม่เป็นแบบแยกส่วน
2) นโยบำยไม่ควรให้ควำมสำคัญและมุ่งกำรจัดกำรน้ำเพื่อสนับสนุนภำคอุตสำหกรรมและ
เมือง ทำให้ภำคเกษตรกรรมและชุมชนขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรใช้ประโยชน์
3) กำรรุกรำนแย่งชิงจำกภำคีอื่นๆ ด้ำนเทคโนโลยีกำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงศูนย์อำนำจทำ
ให้เกิดกำรแย่งชิงทรัพยำกรน้ำที่ชุมชนไม่อำจรั้งรับตอบโต้ได้
4) ทรัพยำกร งบประมำณ สนับสนุนกำรสร้ำงควำมรู้ และใช้ควำมรู้ในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอและต่อเนื่อง
5) องค์กรชุมชนที่มีกำรจัดกำรน้ำและสร้ำงควำมรู้ในกำรจัดกำร ขำดกำรรับรองจำก
หน่วยงำนภำครัฐ
6) กระบวนกำรในกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนขำดกำรออกแบบให้เหมำะสมกับปัญหำ
บุคคลเป้ำหมำย และขำดกำรให้ควำมสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของกำรเรียนรู้อย่ำงจริงจัง

แนวทางการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรน้า
1. องค์กรภำครัฐ หน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำโดยให้ควำมสำคัญ
กับองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำของท้องถิ่นเพื่อนำมำเป็นข้อมูลฐำนงำนพัฒนำ

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีบทบำทในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนได้ใช้ควำมรู้ ใน
กำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและช่วยเชื่อมประสำนงำนให้
3. ส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ สร้ำงควำมรู้ เพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำในแต่ละพื้นที่ แต่ละกรณี
และได้ใช้ควำมรู้ที่เหมำะสม
4. หน่วยงำนภำคี องค์กรต่ำงๆ ควรใช้ควำมรู้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรโดยเน้นควำมรู้ที่หลำกหลำยมำกกว่ำกำรใช้ควำมรู้ลักษณะเดียวในกำรจัดกำร
5. ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ เชื่อมโยงสู่หลักสูตรท้องถิ่น กำรสืบสำนควำมรู้สู่กำรเรียนรู้ใน
หลักสูตรและสถำนกำรณ์จริงของชุมชน เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้แก่เยำวชนและสังคม
6. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ำยชุมชนและผู้รู้ในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำเพื่อกำรขับเคลื่อนให้
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
7. รณรงค์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรู้ในช่วงทำงต่ำงๆ และรูปแบบวิธีกำรต่ำงๆ เพื่อ
ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม
8. กำหนดให้มีกฎหมำยรองรับกลุ่ม ชุมชนที่มีกำรจัดกำรน้ำ และให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของ
ชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกร
9. ส่งเสริมออกแบบกำรใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสื่อเพื่อกำรเรียนรู้และสร้ำงคน สร้ำงควำมร่วมมือ
ไม่ใช่เพียงแต่รูปแบบแต่ส่งเสริมให้ประเพณีวัฒนธรรมยังคงเป็นพลังสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้ำและชุมชน

โสตทัศน์ที่ # 11.6 สถานการณ์ ปัญหาและเป้าหมายการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรป่า
ไม้

ปัญหาของทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวม
สำหรับปัญหำของทรัพยำกรป่ำไม้ในภำพรวมเพื่อนำไปสู่กำรกำหนดเป้ำหมำยในกำรจัดกำร
ควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ในภำพรวม สรุปได้ดังนี้
1. กำรขยำยตัวของชุมชนเพื่อตั้งถิ่นฐำนที่อยู่อำศัยในเขตพื้นที่ป่ำ
2. กำรบุกเบิกทำไร่เลื่อนลอย ไร่ถำวรพื้นที่กำรเกษตร
3. กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำเพื่อยึดครองพื้นที่เป็นกรรมสิทธิ์
4. กำรลักลอบตัดไม้ทำลำยป่ำเพื่อใช้ในครัวเรือนและทำเป็นอุตสำหกรรมโดยนำยทุนผู้ค้ำไม้
5. กำรพัฒนำเศรษฐกิจที่ไม่เหมำะสมของประเทศที่เน้นกำรสร้ำงรำยได้ กำรให้โอกำสแก่เอกชน
ในกำรใช้พื้นที่และทรัพยำกรป่ำไม้
6. กำรจัดกำรป่ำไม้ที่ไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร ตัดไม้เกินกำลังของป่ำ
7. ขำดกำรควบคุมไฟป่ำที่ดีทำให้เกิดกำรสูญเสียป่ำไม้

8. กำรขยำยตัวของแหล่งท่องเที่ยว และกำรลงทุนจำกทุนภำยนอกและภำยในชุมชน ทำให้เกิด
กำรรุกพื้นที่ป่ำไม้อย่ำงต่อเนื่อง
9. กำรบริหำรจัดกำรป่ำสัมปทำนที่มุ่งเฉพำะเพื่อเพิ่มจำนวนป่ำสัมปทำนหรือป่ำโครงกำรให้
เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้รับสัมปทำน โดยขำดกำรดูแลที่รัดกุม ทั้งในแง่กำรตัดไม้ตำมจำนวนให้
สัมปทำน และในกำรปลูกป่ำเสริมหรือปลูกป่ำทดแทนตำมข้อตกลง
10. กำรจัดสร้ำงปัจจัยพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจของรัฐบำล มุ่งสนองวัตถุประสงค์เฉพำะด้ำน
เศรษฐกิจเพียงอย่ำงเดียว แต่มิได้คำนึงถึงกำรป้องกันทรัพยำกรของประเทศควบคู่ไปด้วย ขณะเดียวกัน
กำรตัดถนนกำรสร้ำงชุมชนใหม่ โครงกำรพัฒนำหลำยโครงกำรมีส่วนอำนวยควำมสะดวกให้มีกำรบุกรุก
ทำลำยป่ำมำกยิ่งขึ้น
11. ขำดมำตรกำรในกำรดูแลและกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง
12. ขำดกำรรับรองสิทธิและกำรเปิดโอกำสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลจัดกำรอย่ำงแท้จริง

เป้าหมายในการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้ในภาพรวม
จำกปัญหำของทรัพยำกรป่ำไม้ที่กล่ำวมำกล่ำวได้ว่ำเป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำน
ทรัพยำกรป่ำไม้ในภำพรวมสรุปได้ดังภำพ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Vision: KV)
ทรัพยากรป่ าไม้ ได้ รับการดูแลจัดการอย่างเหมาะสม
ชุมชนมีสว่ นร่วมในการดูแลและใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรป่ าไม้
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืน

สภาพปั ญหา
ที่เกี่ยวข้ องกับ
ทรัพยากรป่ าไม้

การบุกรุก
การลักลอบตัดไม้






ทาไร่ ถาวร ท่องเที่ยว การเกษตร
การขยายตัวของชุมชน
การสร้างปัจจัย พื้นฐาน
การบุกรุ กลักลอบโดยนายทุน
และคนในพื้นที่

การเสือ่ มโทรมของป่ า
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพลดลง





การจัดการไม่เหมาะสม
ตัดไม้เกินกาลัง
ขาดแผนการจัดการร่ วม
การเกิดไฟป่ า

การพัฒนา
เน้ นเศรษฐกิจ

 กระแสทุนภายนอกชุมชน
นอกประเทศ

 การยึดครองกรรมสิ ทธิ์
ฯลฯ

กฎหมายและ
การบังคับใช้

 การบังคับใช้กฎหมาย
ไม่เป็ นจริ ง

 ชุมชนอ่อนแอ
 การไม่รับรองสิ ทธิชุมชน
 การแสวงหาผลประโยชน์

โสตทัศน์ที่ # 11.7 กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้: กรณีป่าภูคาบก
จังหวัดร้อยเอ็ด
ป่ำภูคำบก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่ป่ำแห่งหนึ่งที่ชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
จัดกำรควำมรู้ จนเป็นแหล่งหนึ่งที่จะเป็นกรณีศึกษำในกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้

กระบวนการ วิธีการจัดการความรู้ ป่าภูคาบก
1. การเตรียมพื้นที่และชุมชน
ทีมแกนนำที่เป็นคณะกรรมกำรป่ำชุมชนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ได้พูดคุยทำควำมเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์
ของป่ำไม้และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของชุมชนในที่ป่ำชุมชนได้มีกำรจัดตั้งขึ้น
2. การเตรียมทีมงานและบุคลากร
ในกำรดำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพป่ำไม้จำเป็นต้องมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กรมป่ำไม้เป็นองค์กรสนับสนุนในกำรประสำนงำนกับ
นักวิชำกำรผู้เชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ เช่น พืช สัตว์ เห็ดรำ ไลเคน และภูมิปัญญำจำกสถำบันกำรศึกษำ
และองค์กรต่ำงๆ
3. การสารวจและจัดทาฐานข้อมูล
วิธีกำรเริ่มจำกสำรวจรำยชื่อผู้รู้แต่ละสำขำ เพื่อให้ได้ปรำชญ์ชำวบ้ำนและผู้รู้เข้ำร่วมสำรวจ
ข้อมูลด้ำนพืช ด้ำนสัตว์ ด้ำนแมลง ด้ำนไลเคน เห็ดรำ และภูมิปัญญำชำวบ้ำน
3.1 การสารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มพืช ได้กำหนด 2 รูปแบบคือ สำรวจ
ควำมหลำกชนิดพันธุ์ตำมเส้นทำงเดินทำงและสำรวจควำมหลำกหลำยในระบบนิเวศ ด้วยกำรวำงแปลง
ศึกษำถำวร ตรวจนับ บันทึกข้อมูลชนิด จำนวน ข้อมูลที่ได้นำไปจำแนกชนิด ประเภท รวมทั้งศึกษำกำร
ใช้ประโยชน์ และศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงของป่ำในปีต่อๆ ไป
3.2 สารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มสัตว์ มี 2 รูปแบบ คือ สำรวจตัวสัตว์
ร่องรอยซำกสัตว์ ตำมเส้นทำงเดินป่ำ และสำรวจควำมชุกชุมโดยใช้กับดัก และสำรวจนกโดยใช้กล้อง
ส่องนก เดินตำมเส้นทำงเดินป่ำแบบกำหนดระยะเวลำ
3.3 สารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มแมลง โดยใช้กับดัก ผลกำรสำรวจบนป่ำภูคำบก
พบ ด้วงกว่ำง 8 ชนิด ผีเสื้อ 33 ชนิด แมลงปอ 8 ชนิด ตั๊กแตน 10 ชนิด จั๊กจั่น 6 ชนิด มวน 4 ชนิด มด
6 ชนิด อื่นๆ 22 ชนิด
3.4 สารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มไลเคน ศึกษำควำมหลำกชนิดของไลเคนที่เกำะ
ตำมต้นไม้ ก้อนหิน พื้นป่ำ ตำมเส้นทำงเดินป่ำ และศึกษำควำมหลำกชนิดกับควำมหนำแน่น ในแปลง
ถำวร ศึกษำควำมเปลี่ยนแปลงของป่ำ เลือกเก็บข้อมูลบนไม้เด่นและไม้รองที่อยู่ในแปลงศึกษำ สำรวจ
พบไลเคนใน 2 กลุ่ม คือ คลัสโตส และโฟลิโอส

3.5 สารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มเห็ดรา เก็บข้อมูลควำมหลำกชนิดของเห็ดรำใน
แหล่งที่อำศัยตำมเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ พบเห็ดกินได้ 6 ชนิด คือ เห็ดปลวกจิก เห็ดปลวกตำบ เห็ดไค
เห็ดผึ้งหำงนกยูง เห็ดระโงกขำว เห็ดผึ้งขำว
3.6 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เก็บข้อมูลผู้รู้และสำขำของภูมิปัญญำ
3.7 จัดทาระบบฐานข้อมูลที่ได้จากชุมชน ที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึง และข้อมูลทั้งหมดคืนสู่
ชุมชนท่ำสีดำในรูปแบบศูนย์เรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ชุมชน
การวางแปลงตัวอย่าง

ภำพ กำรวำงแปลงเพื่อสำรวจควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของชุมชน

ภำพ ภูมปิ ัญญำท้องถิ่นด้ำนพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับป่ำไม้
4. การจัดเวทีสัมมนาการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์
5. การเสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนด้านอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้
6. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
7. การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

8. การจัดตลาดนัดแลกเปลี่ยนความรู้และนาเสนอผลงานจัดการความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้

แนวทางการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้
ในกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้ มีแนวทำงทั้งในด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ด้ำนกำรจัดกำร
คลังควำมรู้ (knowledge asset) และกำรใช้ควำมรู้ และกำรพัฒนำคน ดังนี้
1. ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ในด้ำนทรัพยำกรป่ำไม้
2. ด้ำนจัดกำรคลังควำมรู้และกำรใช้ควำมรู้
3. ด้ำนกำรพัฒนำคน
โสตทัศน์ที่ # 11.8 สถานการณ์ ปัญหา และเป้าหมายการจัดการความรู้ในการจัดการทรัพยากร
ชายฝั่ง
เป้าหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Vision: KV)
ทรัพยากรชายฝั่งมีการจัดการอย่างสมดุล
และยัง่ ยืน ด้ วยกระบวนการมีสว่ นร่วม
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและความเข้ มแข็ง
ของชุมชนชายฝั่ง

สภาพปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรชายฝั่ง
และชุมชน

สภาพทรัพยากร
ชายฝั่ง
เสื่อมโทรม

ความขัดแย้ ง

ชุมชนชายฝั่งพึง่ ตนเอง
ได้ น้อยลง

บริหารจัดการ
ไม่เหมาะสม

 น้ าเสี ย มลพิษ

 ระหว่างในกับนอกชุมชน

 หนี้สิน

 ให้ความสาคัญกับ

 ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์

 ระหว่างคนในชุมชน

 อพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน

ทะเลหายากถูกทาลาย
 การกัดเซาะชายฝั่ง
 ทรัพยากรประมงลดลง
 การทับถมของตะกอน

 ระหว่างชุมชนกับนายทุน

 พึ่งพาภายนอกมากขึ้น

จากภายนอก
 ระหว่างชุมชนกับรัฐ
 สิ ทธิ ชุมชนถูกละเลย

 การสู ญหายของภูมิปัญญา

เป้าหมายเศรษฐกิจมากกว่า
สิ่ งแวดล้อม
 ขาดการบูรณาการเชิง
นโยบายและการปฏิบตั ิ
 เน้นแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ

ท้องถิ่น
 ขาดคนสื บทอด

โสตทัศน์ที่ # 11.9 กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่ง: กรณีอ่าวบ้านดอน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กระบวนการ วิธีการจัดการความรู้อ่าวบ้านดอน
วิธีกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย แตกต่ำงกันไปในแต่ละขั้นตอน
แบ่งเป็น ขั้นตอนก่อนเริ่มโครงกำร ขั้นตอนดำเนินโครงกำร และขั้นตอนสิ้นสุดโครงกำร โดยแต่ละ
ขั้นตอนมีเครื่องมือและวิธีกำรดังนี้
1. ขั้นตอนก่อนเริ่มโครงการ
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ปัญหา
1.2 การยกร่างกิจกรรม
1.3 การจัดเวทีการนาเสนอโครงการ
2. ขั้นตอนดาเนินโครงการ
แบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอนย่อย ดังนี้
2.1 การชี้แจงโครงการแก่ชาวบ้าน
2.2 การประชุมประจาเดือน
2.3 การประชุมเครือข่าย
2.4 การศึกษาบริบทชุมชน
2.5 การถอดบทเรียน
2.6 การปฏิบัติ “กิจกรรม”
2.7 การสารวจการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
2.8 การจัดตั้งกองทุน
2.9 การรายงานความก้าวหน้า
3. ขั้นตอนรายงานและขยายผล

โสตทัศน์ที่ # 11.10 วิเคราะห์การจัดการความรู้ของกรณีตัวอย่างและแนวทางการจัดการความรู้ใน
การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

รูปแบบการจัดการความรู้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จในการจัดการความรู้
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมสำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนทรัพยำกรชำยฝั่งมีดังต่อไปนี้
1. เป้ำหมำยในกำรจัดกำรควำมรู้
1.1 เป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและภาคี
1.2 เป้าหมายเพื่อสร้างตัวตนและพื้นที่ทางสังคม
2. ควำมรู้และทักษะของแกนนำ
2.1 ภูมิปัญญาเดิมของชาวบ้าน
2.2 ความรู้จากภายนอก
2.3 ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการทางาน
2.4 ทักษะของแกนนา
3. ลักษณะสภำพพื้นที่
4. ปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงปฏิบัติกำร
5. ควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์
6. กำรมีกลไกกำรดำเนินงำนที่เข้มแข็ง

แนวทางการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรชายฝั่ง
ประกอบด้วยแนวทำงสำคัญ คือ

1. กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน
2. กำรคำนึงถึงหลักสิทธิชุมชน
3. กำรสร้ำงและใช้ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติในโลกควำมเป็นจริง
4. กำรบูรณำกำรหนึ่งกิจกรรมหลำยเป้ำประสงค์
5. กำรสร้ำงพลังถ่วงดุล
5.1 กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของกลุ่ม
5.2 กำรสร้ำงควำมหมำยของกิจกรรมสู่คุณค่ำต่อชุมชน สังคม ประเทศชำติ
5.3 กำรแสวงหำมิตร
6. กำรดำรงตนเป็นแบบอย่ำง

หน่วยที่ 12
การจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนและตลาดทางเลือก

โสตทัศน์ที่ # 12.1 ความหมายและลักษณะของเกษตรกรรมยั่งยืนและตลาดทางเลือก

ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืน
“เกษตรกรรมยั่งยืน” เป็นระบบเกษตรที่ให้ควำมสำคัญกับธรรมชำติ กำรสร้ำงควำมสมดุลของ
ระบบนิเวศ และยังมีควำมหมำยที่มิได้หมำยถึงเพียงระบบกำรผลิต แต่มีควำมเชื่อมโยงทั้งควำมยั่งยืนในทำง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และควำมยุติธรรมทำงสังคม

ลักษณะสาคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน
ลักษณะสำคัญของเกษตรกรรมยั่งยืน สรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ดังนี้
1.สอดคล้องกับระบบนิเวศ และสร้ำงควำมสมดุลของธรรมชำติ
2.เน้นกำรใช้ทรัพยำกรจำกภำยในชุมชนท้องถิ่น หรือในแปลง
3.หลีกเลี่ยงและปฏิเสธกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่ได้มำจำกเชื้อเพลิงฟอสซิล
4.ให้ควำมสำคัญกับกำรปรับปรุงบำรุงดิน
5.กำรสร้ำงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ สร้ำงควำมหลำกหลำยของกิจกรรมกำรผลิตทำงกำรเกษตร
ในไร่นำ และผสมผสำนกิจกรรมกำรผลิตให้เกื้อกูลกัน
6.ปฏิบัติต่อธรรมชำติและสิ่งมีชีวิตอื่นด้วยควำมเคำรพ
7.มีควำมเป็นไปได้ทำงเศรษฐกิจ ทำให้เกิดกำรพึ่งพำตนเองด้ำนเศรษฐกิจ ลดรำยจ่ำยด้ำนต้นทุนกำร
ผลิต
8.เอื้ออำนวยให้เกษตรกรและชุมชนสำมำรถพัฒนำตนเองได้อย่ำงอิสระ และส่งเสริมให้เกษตรกรมี
บทบำทหลักในกำรพัฒนำควำมรู้และกำรวิจัยทำงกำรเกษตรบนฐำนภูมิปัญญำพื้นบ้ำน

ความหมายของตลาดทางเลือก
ตลำดทำงเลือก หมำยถึง ตลำดที่เน้นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่ำงผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคม โดยมีรูปแบบกำรผลิตที่คำนึงถึงสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม เกื้อหนุนให้เกิดควำมเข้ำใจและรับผิดชอบซึ่งกันและกัน เพื่อสร้ำงสรรค์สังคมที่ดงี ำมและ
สิ่งแวดล้อมที่สมดุล เน้นกำรผลิตสิ่งที่ครอบครัวต้องกำรบริโภค และเมื่อเหลือจึงนำมำจำหน่ำยในตลำด
ทำงเลือก ทั้งนี้ รูปแบบกำรตลำดทำงเลือกมีหลำยลักษณะ เช่น ตลำดนัดชุมชน ตลำดนัดท้องถิน่ ตลำดนัดสี
เขียว ระบบส่งตรงถึงผู้บริโภค ระบบค้ำส่ง และตลำดส่งออก เป็นต้น

ลักษณะสาคัญของตลาดทางเลือก
จำกพัฒนำกำรทั้งแนวคิดและรูปแบบของตลำดทำงเลือกในสังคมไทย อำจประมวล ลักษณะสำคัญ
ของตลำดทำงเลือกได้ ดังนี้
1.เป็นกำรตลำดที่มีกำรผลิตนำกำรตลำด ไม่ใช่กำรตลำดนำกำรผลิต
2.ให้ควำมสำคัญในกำรจำหน่ำยผลผลิตหรือสินค้ำแก่ผู้บริโภคในชุมชนเดียวกันก่อนเป็นอันดับแรก
3.จำหน่ำยสินค้ำที่ใช้กระบวนกำรผลิตทำงธรรมชำติ ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี สำรเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ไม่ใช้
สำรเคมีในกระบวนกำรแปรรูปและกำรตลำด เป็นสินค้ำที่ดี มีคุณภำพ
4.ใช้หีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่เน้นควำมสะอำด ประหยัด ใช้วัสดุท้องถิ่น
5.ซื้อและจำหน่ำยสินค้ำในรำคำยุติธรรม กำรกำหนดรำคำเป็นควำมตกลงร่วมกันของเกษตรกรผู้ผลิต
และผู้บริโภค
6.เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรตลำด ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้เกษตรกรได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำร และมีข้อมูลด้ำนกำรตลำด
7.เน้นกำรสร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ผลิตและผู้บริโภค ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเกษตรกรกับผู้บริโภคเป็น
ควำมสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกันและกัน เท่ำเทียมกัน และมีเป้ำหมำยเหมือนกันคือต้องกำรอำหำรที่ปลอดสำรเคมี

โสตทั ศ น์ ที่ # 12.2 แนวคิ ด และหลัก การการจัดการความรู้ในด้า นเกษตรกรรมยั่งยืน และตลาด
ทางเลือก
แนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้เกษตรกรรมยั่งยืน เน้นระบบคุณค่ำใหม่ และให้ควำมสำคัญกับควำมรู้ภูมิ
ปัญญำของเกษตรกรและชุมชน ผสำนกับควำมรู้จำกภำยนอก
หลักกำรกำรจัดกำรควำมรู้เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีลักษณะบู รณำกำร ไม่แยก
ส่วน มีลักษณะเป็นพลวัต และเชื่อมโยงมิติที่หลำกหลำยทั้งมิติทำงนิเวศวิทยำ มิติทำงเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม

หลักการจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืน และตลาดทางเลือก
จะให้ควำมสำคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. กำรให้ควำมสำคัญกับควำมรู้จำกกำรปฏิบัติ
2. กำรจัดกำรควำมรู้โดยเน้นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. กำรให้ควำมสำคัญกับระบบคุณค่ำและควำมเชื่อ
4. กำรเน้นควำมหลำกหลำยของระบบเกษตรกรรม
5. กำรจัดกำรควำมรู้ที่เชื่อมโยงควำมรู้ระหว่ำงเกษตรกรผู้ผลิต และผู้บริโภค

โสตทัศน์ที่ # 12.3 กรณีศึกษาการจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนาม
ชัยเขต

หลักการดาเนินงานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนำมชัยเขต เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เรียกได้ว่ำประสบควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินงำนทำงด้ำนเกษตรอินทรีย์ โดยมีหลักกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ในประเด็นต่ำงๆ ได้แก่
1. กำรวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำด
2. กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์
3. กำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร
4. กำรกำหนดทิศทำงกำรบริหำรกลุ่มในอนำคตอย่ำงชัดเจน
4.1 กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ และฐำนข้อมูล
4.2 กำรพัฒนำระบบมำตรฐำนควำมปลอดภัยของผลผลิตทำงกำรเกษตร
4.3 กำรพัฒนำ ระบบกำรผลิต และกำรจัดกำรกลุ่ม
4.4 กำรพัฒนำระบบกำรกระจำยสินค้ำ
4.5 กำรพัฒนำระบบเชื่อมโยงผู้บริโภค
4.7 กำรพัฒนำระบบสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ด้วยสื่อต่ำงๆ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ. สนามชัยเขต
ในที่นี้สำมำรถวิเครำะห์กำรจัดกำรควำมรู้ของกลุ่มได้เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดความรู้ที่ต้องการ โดยทำงกลุ่มจะกำหนดควำมรู้ที่ต้องกำรที่สำคัญต่อกำรขับเคลื่อน
กลุ่ม นั่นคือ ปริมำณผลผลิต มำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ที่ตลำดต้องกำร รวมถึงวิธีกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ทำงกลุ่มจะมีกำรสร้ำงควำมรู้และแสวงหำควำมรู้จำกกำร
แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้บริโภคเกี่ยวกับจำนวนและคุณภำพที่ตลำดต้องกำร รวมถึงกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
ทำงกำรผลิตในกำรเรียนรู้จำก “โรงเรียนเกษตรอินทรีย์”
3. การจัดระบบความรู้ จำกควำมรู้ที่ได้มำทั้งจำกในตัวสมำชิกเอง จำกผู้บริโภค รวมถึงภำคีที่
เกี่ยวข้อง จะนำมำจัดเป็นระบบควำมรู้
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ทำงกลุ่มมีกำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ทั้งทำงด้ำนกำร
ผลิตและกำรตลำดของกลุ่ม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจำกข้อมูลควำมรู้เรื่อง “รำคำสินค้ำ”
5. การเข้าถึงความรู้ จำกองค์ควำมรู้ที่ได้ประมวลและกลัน่ กรองทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดนั้น
ทำงกลุ่มได้จัดทำช่องทำงกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้เหล่ำนัน้ ที่หลำกหลำย
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำงกลุ่มได้มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งเป็นควำมรูช้ ดั แจ้ง
จำกกำรแสดงข้องมูลต่ำงๆ อำทิ ในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับวิธีกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่มควำม
มั่นใจให้กับผู้บริโภค กำรแสดงรำคำรับซื้อผลผลิตเพื่อให้สมำชิกเกิดควำมมั่นใจในกำรผลิตสินค้ำเกษตร เป็นต้น

7. การเรียนรู้ จำกกำรที่กลุ่มได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด ทำให้สมำชิกใน
กลุ่มเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันที่จะสำมำรถตัดสินใจในกำรผลิตและกำรตลำด

หลักการสาคัญในการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนำมชัยเขตมีหลักกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์
2. การจัดทาฐานข้อมูลสมาชิกผู้ผลิต
3. การจัดทาฐานข้อมูลการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต และรายการผลิต การวางแผนการผลิตและ
การตลาด

ปัจจัยเอือ้ ต่อความสาเร็จในการจัดการความรู้ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ.สนามชัยเขต
ปัจจัยเอื้อต่อควำมสำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ของกลุ่มฯ สรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ดังนี้
1. ผู้นา เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้กำรจัดกำรควำมรูป้ ระสบควำมสำเร็จ
2. กลยุทธ์ กลยุทธ์กำรดำเนินงำนทีช่ ัดเจนในกำรจัดกำรควำมรูโ้ ดยมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูใ้ น
รูปแบบโรงเรียนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ และกำรจัดทำฐำนข้อมูลสมำชิกผู้ผลิต ฐำนข้อมูลกำรผลิต กำรใช้
ปัจจัยกำรผลิต และรำยกำรผลิต กำรวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำดอย่ำงชัดเจน
3. วัฒนธรรมองค์กร ทำงกลุ่มมีควำมเชื่อและศรัทธำในกำรทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะนำพำกลุ่มไปสู่กำร
ทำกำรเกษตรที่มีลักษณะแบบกำรเกษตรกรรม

โสตทั ศ น์ ที่ # 12.4 กรณี ศึก ษาการจั ด การความรู้ เกษตรกรรมยั่งยืน ของสหกรณ์ เกษตรอิ น ทรี ย์
เชียงใหม่ จากัด

หลักการดาเนินงานของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จากัด
มีหลักกำรดำเนินงำนที่สำคัญ ในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้
1. กำรบริหำรกลุ่ม/เครือข่ำยที่เป็นรูปธรรม
2. กำรจัดกำรกำรผลิตที่เป็นระบบ
3. กำรจัดกำรระบบกำรตลำดและกำรกระจำยสินค้ำที่หลำกหลำย
3.1 กำรจัดหำพื้นที่ตลำดในตัวเมืองเชียงใหม่
3.2 กำรกระจำยสินค้ำโดยกำรดำเนินกำรของสหกรณ์ โดยตรง โดยมีกำรกระจำยสินค้ำหลำกหลำย
รูปแบบ

กระบวนการจัดการความรู้ของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จากัด
จำกกำรศึกษำกำรดำเนินงำนของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด สำมำรถวิเครำะห์กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ ได้เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดความรู้ที่ ต้องการ คือ กำรวำงแผนกำรผลิต กำรแปรรูปผลผลิต กำรตลำดและกำร
กระจำยสินค้ำ
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยทำงสหกรณ์จะมีกำรจัดประชุมร่วมกัน ทุกๆ 3 เดือน
3. การจัดระบบความรู้ สหกรณ์จะมีกำรแยกองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต และกำรตลำดจัดทำ
แผนกำรผลิตอย่ำงเป็นระบบ
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ โดยใช้ “ภำษำ” เดียวกันทั้งองค์กร
5. การเข้าถึงความรู้ องค์ควำมรู้ทีได้จำกกำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้จะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็น
ระบบ และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจำกกำรประชุมร่วมกันทุกๆ 3 เดือน
6. การแบ่ ง ปั นแลกเปลี่ ยนความรู้ จะเกิด ขึ้น จำกสมำชิ กด้ วยกัน เอง รวมทั้ งภำคี เครือข่ำ ยที่ คอย
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ในเกือบทุกด้ำน
7. การเรียนรู้ จำกกำรที่กลุ่มได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดจำกทั้งสมำชิก
ด้วยกันเอง รวมทั้งหน่วยงำนและภำคีเครือข่ำย ทำให้สมำชิกของสหกรณ์เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันที่ จะสำมำรถ
ตัดสินใจในกำรผลิตและกำรตลำด

หลักการสาคัญในการจัดการความรู้ของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จากัด
ทำงสหกรณ์ ฯ มี ห ลั ก กำรส ำคั ญ ในกำรจั ด กำรควำมรู้ ที่ ส ำมำรถเป็ น ที่ เรี ย นรู้ แ ก่ ก ลุ่ ม อื่ น ได้ มี
รำยละเอียดดังนี้
1. กำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบของกลุ่ม
2. กำรจัดกำรเรียนรู้ในรูปแบบของเครือข่ำย

ปัจจัยเอือ้ ต่อความสาเร็จในการจัดการเรียนรู้ของสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จากัด
ปัจจัยเอื้อต่อควำมสำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ของกลุ่มฯ สรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ดังนี้
1. กำรมีประสบกำรณ์ในกำรรวมกลุ่มขับเคลื่อนขบวนกำรเกษตรอินทรีย์มำอย่ำงยำวนำน
2. กำรจัดกำรด้วยหลักควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของสมำชิก
3. กำรประสำนกำรเรียนรู้และเชื่อมโยงงำนด้ำนต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ร่วมกับภำคี
เครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง

โสตทัศน์ที่ # 12.5 กรณีศึกษาการจัดการความรู้ตลาดทางเลือกของเครือข่ายตลาดนัดสีเขียว
มหาสารคาม

หลักการดาเนินงานของตลาดนัดสีเขียวมหาสารคาม
กำรดำเนินงำนของตลำดนัดสีเขียวมหำสำรคำมมีหลักกำรที่สำคัญในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้
1. การบริ ห ารงานที่ เป็ น ระบบ โดยจะมี ค ณะกรรมกำรตลำดเป็ น ผู้ ดู แ ล โดยองค์ ป ระกอบ
คณะกรรมกำรมำจำกตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนต่ำงๆ ที่มำขำยในตลำดนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมกำรจะ
กำหนดกฎระเบียบในกำรบริหำรตลำด
2. การเน้นการขายสินค้าตามฤดูกาล เกษตรกรในจังหวัดมหำสำรคำมจะดำเนินกำรนำผลผลิตที่
นำมำขำยในตลำด ซึ่งผลผลิตจะมีควำมหลำกหลำย ทั้งผลผลิตจำกแปลงเกษตรผสมผสำน และกำรเก็ บพืชผัก
จำกธรรมชำติ
3. การใช้การจัดการความรู้เป็นกลไกในการดาเนินการ ทำงเครือข่ำยฯ ได้ใช้กำรจัดกำรควำมรู้ใน
กำรดำเนินกำรบริหำรตลำดนัดสีเขียวมหำสำรคำมตั้งแต่กำรกำหนดวิสัยทัศน์ กำรวำงแผนกลยุทธ์กำรตลำด
รวมถึงกำรจัดกำรควำมรู้ร่วมกับกลุ่มผู้บริโภค

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของตลาดนัดสีเขียวมหาสารคาม
ตลำดนัดสีเขียวมหำสำรคำมมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม โดยสำมำรถนำมำวิเครำะห์
ตำมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้นตอน ได้ดังนี้
1. การกาหนดความรู้ที่ต้องการ
ทำงเครือข่ำ ยฯ ได้ มี กำรจั ด กำรควำมรู้โดยเน้ น กำรศึกษำเรื่องระบบตลำดทำงเลื อก จึ งได้ ศึกษำ
เรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำตลำดนัดสีเขียว ซึ่งพบว่ำฐำนวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำเป็นวัฒนธรรม
ของชุมชนนับแต่อดีต เป็นกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงเครือญำติ หรือ แลกเปลี่ยนภำยในชุมชนและระหว่ำงชุมชน
หรือวัฒนธรรมที่เอำผลผลิตไปวัดเพื่อไปทำบุญในงำนประเพณีต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือกัน
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
กระบวนกำรสำรวจหำข้อมูล และแหล่งควำมรู้ต่ำงๆ ดำเนินกำรโดยใช้กำรประชุม และกำรศึกษำดู
งำนเป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้
2.1 กำรประชุมในกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืน
2.2 กำรจัดกำรศึกษำดูงำนตลำดทำงเลือกในจังหวัดอื่นๆ
3. การจัดระบบความรู้
หลังจำกที่ได้มีกำรประชุมและศึกษำดูงำนแล้วนัน้ ทำงเครือข่ำยฯ ได้มีกำรจัดระบบควำมรู้ โดยกำรจัด
ประชุมอีกครั้ง โดยมีทั้งกลุ่มเกษตรกร เจ้ำหน้ำที่องค์กรพัฒนำเอกชนมำร่วมกันสังเครำะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จำกเวที
กำรประชุมที่ผ่ำนมำและกำรศึกษำดูงำน
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
จำกกำรมองเห็น ตลำดทั่ วไปว่ำคนที่ เข้ำไปขำยของในตลำดต้องเป็ นนั กขำย กลำยเป็ นกำรที่ กลุ่ ม
เกษตรกรที่ ม ำขำยของในตลำดทำงเลื อกนั้ น เป็ น ผู้ เอำผลผลิ ต ที่ ดี ม ำให้ กั บ ผู้ บ ริโภค และอยู่ บ นฐำนกำร
แลกเปลี่ยนแบ่งปันควำมรู้ มำกกว่ำกำรเน้นกำรขำยแบบเอำกำไรเป็นตัวตั้ง

5. การเข้าถึงความรู้
ควำมรู้ที่ได้จำกกำรกำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ในเรื่องกำรจัดทำตลำดนัดสีเขียวมหำสำรคำมที่
เน้น “กำรขำยผลผลิตที่ดีมำให้กับผู้บริโภคและอยู่บนฐำนกำรแลกเปลี่ยนแบ่งปั นควำมรู้” ได้ถูกถ่ำยทอดให้กับ
สมำชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับรู้ทั่วถึงกันผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ทำงเครือข่ำยฯ มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ให้กับกลุ่มผู้บริโภคและผู้ผลิต ในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้
6.1 กำรจั ด กำรควำมรู้ ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค กำรสร้ ำ งให้ ผู้ บ ริ โ ภคเข้ ำ ใจผลผลิ ต ที่ ม ำจำกฐำนระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน เป็นควำมรู้พื้นฐำนที่มีกำรสื่อสำรให้ได้รับรู้ โดยกำรจัดเวทีทำควำมเข้ำใจให้ผู้บริโภคได้รับรู้
เรื่องกำรผลิตและควำมรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรบริโภค
6.2 กำรจั ด กำรควำมรู้ในกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต เป็ น กลุ่ ม ที่ มี เป้ ำหมำยในกำรจั ด กำรควำมรู้ด้ ำ น
กำรตลำด กำรจัดกำรควำมรู้ในกลุ่มผู้ผลิตจะเน้นในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรตลำด กำรทำมำตรฐำนตลำด หรือ
มำตรฐำนสินค้ำ
7. การเรียนรู้
ทำงกลุ่มมีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สำคัญด้วยกำรกำรสรุปบทเรียน หรือถอดบทเรียน ซึ่งจะดำเนินกำรเป็น
ประจำ โดยกำรสรุปงำนประจำวันที่มีตลำดนัดและกำรประชุมประจำปี ซึ่งกำรถอดบทเรียนถือเป็นกำรจัดกำร
ควำมรู้ที่สำคัญ เนื่องจำกเป็นวิธีกำรสังเครำะห์ควำมรู้ที่มีจำกตัวคน หรือประสบกำรณ์ของผู้เกี่ยวข้อง ออกมำ
เป็นควำมรู้ที่ชัดแจ้ง โดยกำรบันทึกเป็นเอกสำรสรุปบทเรียนของเครือข่ำย
หลักการจัดการความรู้ด้านการตลาดของเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวมหาสารคาม
เครือข่ำยตลำดนัดสีเขียวมหำสำรคำมมีหลักกำรจัดกำรควำมรู้ที่สำคัญในประเด็นต่ำงๆ ได้แก่
1. การกาหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ตลำดนัดสีเขียว มีแนวคิดที่แตกต่ำงจำกตลำดทั่วไป โดยคำดหวัง ว่ำ
ตลำดสี เขี ย วจะเป็ น “ ตลำดแห่ งควำมเข้ำ ใจ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แบ่ ง ปั น ประสบกำรณ์ และผสมผสำน
วัฒนธรรม”
2. การใช้พื้นที่ตลาดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อกำหนดให้ตลำดเป็นพื้นที่แห่งกำรเรียนรู้ จึงทำให้
รูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้เน้นไปที่กำรปฏิบัติกำรจริง
3. การใช้สื่อในการจัดการความรู้ที่หลากหลาย แม้ว่ำรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้จะใช้พื้นที่ปฏิบัติกำร
จริงเป็นรูปแบบหลักในกำรจัดกำรควำมรู้ หรือจัดกำรควำมรู้ท่ำมกลำงกำรปฏิบัติกำร

ปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นปัจจัยเอื้อและไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
มีปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นปัจจัยเอื้อและไม่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ ดังนี้
1. ปัจจัยเอื้อต่อกำรจัดกำรควำมรู้ มีดังนี้
1.1 กำรมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำตลำดที่ชัดเจน
1.2 กำรมีส่วนร่วมจำกหลำยกลุ่มองค์กร กลุ่มองค์กรต่ำงๆ
1.3 กำรมีตัวอย่ำงจำกที่อื่นเป็นจุดเรียนรู้
1.4 กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ

1.5 ต้นทุนควำมรู้ของชุมชน
1.6 กระบวนกำรกลุ่ม
1.7 กำรสรุปบทเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
2. ปัจจัยอุปสรรคต่อกำรจัดกำรควำมรู้ มีดังนี้
2.1 ภำระกิจที่หลำกหลำยของผู้ผลิตหรือพ่อค้ำแม่ค้ำในตลำด
2.2 กำรจัดกิจกรรมด้ำนควำมรู้บำงครั้งยังไม่สอดคล้องกับผู้บริโภค
2.3 ขำดแหล่งเรียนรู้ที่ดี
2.4 ขำดกำรให้ควำมสำคัญกับกำรวำงแผนและติดตำม กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้

บทเรียนจากการจัดการความรู้ของเครือข่ายตลาดนัดมหาสารคาม
กำรจัดกำรควำมรู้ในด้ำนตลำดของเครือข่ำยตลำดนัดมหำสำรคำม ได้มีบ ทเรียนในกำรจัด กำร
ควำมรู้ที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ ได้ดังนี้
1. กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยรูปแบบกับผู้บริโภค
2. กำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีเน้นปฏิบัติกำรจริง และสร้ำงกำรส่วนร่วมจำกทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. กำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของตลำดร่วมกัน
4. กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนแบ่งปันระหว่ำงผู้ผลิตและผู้บริโภค
5. กำรจัดกำรควำมรู้ที่เน้นกำรให้คุณค่ำของตลำดในด้ำนกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค
6. กระบวนกำรจั ดกำรควำมรู้ที่ ครบกระบวนกำร นั บ แต่วิธี คิด ที่ น ำไปสู่ กำรกำหนดทิ ศทำงและ
เป้ำหมำยงำนตลำด และกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่เชื่อมโยง

แนวทางการจัดการความรู้ของเครือข่ายตลาดนัดมหาสารคาม
แนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ของเครือข่ำยตลำดนัดมหำสำรคำม ซึ่งพัฒนำจำกผลกำรจัดกำรควำมรู้และ
บทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้ที่ผ่ำนมำ สรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ดังนี้
1. กำรจัดกำรควำมรู้ควรเน้นกำรจัดกำรควำมรู้ที่เชื่อมโยงระหว่ำงผู้ผลิตและผู้บริโภค และทำให้เกิด
กำรเรียนรู้ระหว่ำงกันทั้งสองกลุ่ม
2. กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
3. กำรรักษำวัฒนธรรมกำรแลกเปลี่ยนแบ่งปันที่สร้ำงขึ้น
4. กำรให้ ควำมส ำคัญ กับ คุณ ค่ำ ของตลำดในฐำนะที่ เป็ น ตลำดทำงเลือกของทุ กคน ทั้ งผู้ ผ ลิต และ
ผู้บริโภค

โสตทัศน์ที่ # 12.6 กรณีศึกษาการจัดการความรู้ตลาดทางเลือกของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมราคา
ผลผลิตและการตลาด อาเภอน้าปาด

หลักการดาเนินการของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมราคาผลผลิตและการตลาด อาเภอน้าปาด
วิสำหกิจชุมชนส่งเสริมรำคำผลผลิตและกำรตลำด อำเภอน้ำปำดมีหลักกำรดำเนินกำรที่สำคัญหลำย
ประกำร ได้แก่
1. การบริหารจัดการกลุ่ม
1.1 มีกำรระดมหุ้น
1.2 มีกำรประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ
1.3 มีกฎ กติกำในกำรบริหำรกลุ่ม
1.4 มีหลักกำรสำคัญในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม คือ “กำรไม่มองประโยชน์ส่วนตัวจึงอยู่ได้ ”
กำรทำงำนต้อง “สุขใจ” สมำชิกในกลุ่มต้องร่วมด้วยช่วยกันและเสียสละ
2. การผลิตและการเพิ่มมูลค่า
3. มาตรฐานความปลอดภัย
4. การตลาดและการกระจายสินค้า
4.1 ช่องทำงกำรตลำด
4.2 กำรกระจำยสินค้ำ
5. การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับลูกค้า

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมราคาผลผลิตและการตลาด อาเภอ
น้าปาด
จำกกำรศึกษำกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนส่งเสริมรำคำผลผลิตและกำรตลำด อำเภอน้ำปำด สำมำรถ
วิเครำะห์กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ได้เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดความรู้ที่ต้องการ โดยทำงกลุ่มจะกำหนดควำมรู้ที่ต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยมี
ประเด็ น ควำมรู้ที่ ส ำคัญ เกี่ยวกับ วิ สั ย ทั ศน์ ขององค์กร นั่ น คือ กำรผลิ ต สิ น ค้ ำเกษตรที่ “ไม่ ม องประโยชน์
ส่วนตัว” เน้นกำรทำงำนที่ต้อง “สุขใจ” และ “กำรร่วมด้วยช่วยกันและเสียสละ” ของสมำชิก
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ จำกกำรกำหนดควำมรู้ที่ต้องกำรเกี่ยวกับกำรตลำดที่ผู้บริโภค
ต้องกำร และกำรผลิตที่จะนำไปสู่กำรตลำดนั้น
3. การจัด ระบบความรู้ จำกควำมรู้ที่ ได้ มำทั้ งจำกในตัวสมำชิกเอง จำกผู้บ ริโภค รวมถึงภำคีที่
เกี่ยวข้อง จะนำมำจัดเป็นระบบควำมรู้
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ทำงกลุ่มมีกำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ทั้งทำงด้ำนกำร
ผลิตและกำรตลำดของกลุ่ม ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจำกข้อมูลควำมรู้เรื่อง “คุณภำพสินค้ำที่ตลำดบนต้องกำร” ที่
สำมำรถนำมำกำหนดเป็นมำตรฐำนสินค้ำของทำงกลุ่ม ซึ่ งเป็นองค์ควำมรู้ที่สมำชิกต้องทำกำรผลิตให้ได้ตำม
มำตรฐำนนั้น

5. การเข้าถึงความรู้ จำกองค์ควำมรู้ที่ได้ประมวลและกลั่นกรองทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดนั้น
ทำงกลุ่มได้จัดทำช่องทำงกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้เหล่ำนั้นที่หลำกหลำย
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทำงกลุ่มได้มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ซึ่งเป็นควำมรู้ชัดแจ้ง
จำกกำรแสดงข้องมูลต่ำงๆ
7. การเรียนรู้ จำกกำรที่กลุ่มได้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรตลำด ทำให้สมำชิก
ในกลุ่มเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันที่จะสำมำรถตัดสินใจในกำรผลิตและกำรตลำด

หลักการจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมราคาผลผลิตและการตลาด อาเภอน้า
ปาด
กลุ่มได้มีกำรพัฒนำกระบวนกำรทำงำนตลอด มีกำรจัดกำรเรียนรู้ หลำยวิธีที่สำคัญได้แก่
1. กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง
2. กำรเรียนรู้จำกสื่อต่ำง ๆ
3. กำรเข้ำรับกำรอบรมตำมหน่วยงำนต่ำงๆ
4. กำรเข้ำร่วมสัมมนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ

ปัจจัยแห่งความสาเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมราคาผลผลิตและ
การตลาด อาเภอน้าปาด
ควำมสำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ของวิสำหกิจชุมชนส่งเสริมรำคำผลผลิตและกำรตลำด อำเภอน้ำปำด
เกิดขึ้นจำกหลำยปัจจัย ได้แก่
1. ควำมพยำยำมและควำมตั้งใจในกำรทำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำย
2. ควำมซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค
3. ผู้นำกลุ่มเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์
4. กำรจัดประชำสัมพันธ์

หน่วยที่ 13
การจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชน

โสตทัศน์ที่ # 13.1 ความหมาย ความเป็นมา องค์ประกอบ และประเภทของวิสาหกิจชุมชน
ความหมายของวิสาหกิจชุมชน
วิสำหกิจชุมชน (community enterprise) มีควำมหมำยครอบคลุมในประเด็นต่ำงๆ คือ
1. เป็นกิจกำรของชุมชนที่มุ่งเน้นกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นผสมผสำนภูมิปัญญำสำกล
2. ผลผลิตของกิจกำรเป็นสินค้ำ บริกำร หรือกำรอื่น เกิดขึ้นจำกสินทรัพย์ที่เป็นทุนของชุมชนที่
ไม่ได้หมำยถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยำกร ผลผลิต ควำมรู้ ภูมิปัญญำ ทุนทำงวัฒนธรรม ทุนทำง
สังคม ได้แก่ กฎเกณฑ์ทำงสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชน เป็นพี่เป็นน้องไว้ใจกัน
3. มีรูปแบบกำรจัดกำรที่เหมำะสมโดยคนในชุมชน เพื่อสร้ำงรำยได้ สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกของ
ชุมชน
4. มุ่งเน้นกำรสร้ำงโอกำสและเพิ่มรำยได้ ทั้งในระดับครัวเรือน กลุม่ /องค์กร และเครือข่ำยใน
ชุมชน
5. มุ่งสู่เป้ำหมำย คือควำมเข้มแข็งของชุมชน และกำรพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยัง่ ยืนบนพืน้ ฐำน
เศรษฐกิจพอเพียง

ความหมายของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนว่ำ หมำยถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดทำกิจกรรม
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินงำนของวิสำหกิจชุมชนในเครือข่ำย ทั้งนี้ กำรสร้ำงเครือข่ำย
วิสำหกิจชุมชนจัดเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ระดมปัจจัยพื้นฐำน และรวมพลังเพื่อเสริม
ศักยภำพซึ่งกันและกัน และต่อรองกับกลุ่มอื่นๆ โดยเครือข่ำยดังกล่ำวเป็นกำรรวมกลุ่มของบุคคลในชุมชน
ระหว่ำงกลุ่มกับกลุ่ม ชุมชนกับชุมชน

องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน
วิสำหกิจชุมชนมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 7 ประกำร
1. ชุมชนเป็นเจ้ำของและผู้ดำเนินกำร
2. ผลผลิตมำจำกกระบวนกำรในชุมชน
3. ริเริ่มสร้ำงสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน
4. มีฐำนภูมิปญ
ั ญำท้องถิน่ ผสมผสำนกับภูมปิ ัญญำสำกล
5. มีกำรดำเนินกำรแบบบูรณำกำร กิจกรรมต่ำงๆ ที่ดำเนินกำรต้องเชื่อมโยงอย่ำงเป็นระบบ

6. มีกระบวนกำรเรียนรู้เป็นหัวใจ
7. มีกำรพึ่งตนเองเป็นเป้ำหมำย

ประเภทของวิสาหกิจชุมชน
กำรจำแนกวิสำหกิจชุมชนสำมำรถทำได้หลำยวิธี ขึ้นกับหลักกำรในกำรจำแนก ซึ่งมีรำยละเอียดใน
กำรจำแนก ดังนี้
1. จำแนกตำมกิจกรรมที่ประกอบกำร สำมำรถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.1 ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของชุมชนหรือการแปรรูปผลิตผลการเกษตร
1.2 ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรและภูมิปัญญาของชุมชน
1.3 ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการพึ่งพาตนเองขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร
ชุมชน
1.4 ระบบการตลาด การบริการ และสวัสดิการชุมชน
2. จำแนกตำมขอบข่ำยของกิจกำรที่ประกอบกำร สำมำรถกำหนดได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
2.1 วิสาหกิจชุมชนทีป่ ระกอบกิจการเดี่ยว
2.2 วิสาหกิจชุมชนทีป่ ระกอบกิจการในรูปเครือข่าย
3. จำแนกตำมเป้ำหมำยของผลผลิตของกิจกำร จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
3.1 ระดับพื้นฐาน
3.2 ระดับพัฒนา
3.3 ระดับก้าวหน้า
4. กำรจำแนกตำมระดับกำรพัฒนำ แบ่งได้เป็น 3 ระดับ (กรมส่งเสริมกำรเกษตร 2547, น. 15)
ดังนี้
4.1 ระดับครอบครัว
4.2 ระดับชุมชนและเครือข่ำย
4.3 ระดับธุรกิจ
5. จำแนกตำมลักษณะของผลผลิต จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ
5.1 ประเภทสินค้า
5.2 ประเภทบริการ

โสตทัศน์ที่ # 13.2 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เป้าหมายของการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เป้ำหมำยของกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนไว้อย่ำงครอบคลุม ดังนี้
1. สนับสนุนการเรียนรู้
2. สร้างกระบวนการเรียนรู้และระบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน
3. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่มีอิสระ

4. กระจายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ไปสู่ทุกส่วนของชุมชน
หลักการพื้นฐานในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
1. กำรทำงำนที่เริ่มจำกจุดเล็กและขยำยไปสู่หน่วยใหญ่
2. กำรรักษำพันธกรณี ควำมสัมพันธ์ และกำรสื่อสำรที่เป็นระบบ
3. กำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ เป็นกำรพัฒนำสมำชิก
4. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก
5. กำรสร้ำงผลของกิจกรรมที่เกิดขึ้นให้เป็นรูปธรรมจำกกำรจัดกำรกลุ่ม
6. กำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของผู้นำ
7. กำรมีชุมทำงสื่อสำรที่หลำกหลำย
8. กำรมีพันธะสัญญำที่หนักแน่นระหว่ำงกัน
9. เป้ำหมำยทิศทำงกลุ่มต้องชัดเจน
10. กำรคำนึงถึงระยะของพัฒนำกำรกลุ่ม

ปัจจัยและคุณค่าสาคัญของการประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ปัจจัยและคุณค่ำสำคัญของกำรประกอบกำรวิสำหกิจชุมชนไว้ดงั นี้
1. กำรเรียนรู้
2. กำรพึ่งตนเอง
3. ภูมิปัญญำท้องถิ่น วัน
4. ทุนชุมชน
5. ควำมยั่งยืน
6. ควำมเท่ำเทียม
7. ธรรมำภิบำล
8. เครือข่ำย

การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนตามกระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ซึ่งนำมำสรุปได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรค้นหำศักยภำพของวิสำหกิจชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 วิสำหกิจชุมชนเข้ำสู่กระบวนกำรเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 3 วิสำหกิจชุมชนกำหนดแผนกำรพัฒนำ
ขั้นตอนที่ 4 กำรส่งเสริมสนับสนุน
ขั้นตอนที่ 5 กำรประเมินศักยภำพต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 6 กำรรำยงำน

สรุปได้วำ่ เป้ำหมำยของกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ครอบคลุมในเรื่อง กำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ สร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ และระบบกำรพัฒนำเพื่อกำรพึ่งพำตนเองของชุมชน พัฒนำระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนที่มีอิสระ พึ่งพำตนเองและพัฒนำระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยมีหลักกำรพื้นฐำนในกำรส่งเสริมวิสำหกิจ
ชุมชนหลำยประกำร คือ กำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนควรเริ่มจำกเล็กไปหำใหญ่ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วม คำนึงถึงภูมิปัญญำท้องถิ่น นิยำมทุนชุมชนทีน่ อกเหนือจำกตัวเงิน มุ่งสู่กำรพึง่ ตนเอง กำหนดเป้ำหมำย
ให้ชัดเจน พัฒนำบนพื้นฐำนควำมยั่งยืน บริหำรจัดกำรวิสำหกิจชุมชนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีชุมทำงสื่อสำรที่
หลำกหลำย ขยำยสู่เครือข่ำย และประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
ส่วนกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนในพื้นที่ของนักส่งเสริมกำรเกษตร ประกอบด้วย กำรทำหน้ำที่
เป็นวิทยำกรกระบวนกำร ให้คำแนะนำ ปรึกษำ และมีสว่ นร่วมในกำรจัดทำแผนแม่บทชุมชน โดยผ่ำน
กระบวนกำรจัดทำเวทีชุมชน ค้นหำและวิเครำะห์กิจกรรมที่ต้องกำรจะแก้ปัญหำและสร้ำงศักยภำพที่มีอยู่ใน
แผนและกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนในชุมชนที่มีควำมตั้งใจจะแก้ปัญหำและสร้ำงศักยภำพ รวมตัวกันเป็น
กลุ่ม ประเมินศักยภำพวิสำหกิจชุมชน วำงแผนพัฒนำวิสำหกิจชุมชน ศึกษำดูงำนจำกแหล่งเรียนรู้ และ
ดำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนวิสำหกิจชุมชน

โสตทัศน์ที่ # 13.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมสำเร็จของวิสำหกิจชุมชนได้ โดยจำแนกเป็นปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก ได้ดังนี้
1. ปัจจัยภำยใน ได้แก่
1.1ปัจจัยด้ำนกำรเรียนรู้
1.1.1 ปัจจัยด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น
1.1.2 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงสมำชิกภำยในกลุ่ม
1.1.3 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยนอกกลุ่มเครือข่ำย
1.1.4 ผู้สืบทอดภูมปิ ัญญำท้องถิ่น
1.1.5 ผู้รู้ ผู้อำวุโส หรือปรำชญ์ชำวบ้ำน
1.1.6 กำรแสวงหำควำมรู้ใหม่
1.2
ปัจจัยด้ำนกรรมกำร
1.2.1. ภำวะควำมเป็นผูน้ ำของกรรมกำรวิสำหกิจชุมชน
1.2.2. ภำระงำนต่ำงๆ จำกโครงกำรของภำครัฐและชุมชน
1.3
ปัจจัยด้ำนสมำชิก
1.3.1 กำรมีส่วนร่วมของสมำชิก
1.3.2 ทักษะและควำมสำมำรถของสมำชิก
1.3.3 ควำมเข้ำใจในหลักกำรและวัตถุประสงค์ของวิสำหกิจชุมชน
1.3.4 กำรจัดสรรเวลำจำกภำระงำนกำรประกอบอำชีพ
1.3.5 ผลประโยชน์แก่สมำชิกและชุมชน
1.4
ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรงำน
1.4.1 กำรมีเป้ำหมำยทีช่ ัดเจน

1.5

2.

1.4.2 กำรมีแผนกำรผลิตที่ชัดเจน
1.4.3 กำหนดโครงสร้ำง กำหนดบทบำทหน้ำที่ตำมควำมเหมำะสม
1.4.4 กำรมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใส
1.4.5 กฎระเบียบข้อบังคับข้อบังคับเป็นที่ยอมรับ
1.4.6 ปัจจัยด้ำนเงินทุน
1.4.7 กำรแบ่งปันผลประโยชน์
1.4.8 กำรควบคุมตรวจสอบคุณภำพสินค้ำและบริกำร
1.4.9 กำรประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
1.4.10 กำรประสำนงำนและกำรสร้ำงเครือข่ำย
ปัจจัยด้ำนกิจกรรมของวิสำหกิจชุมชน
1.5.1. ควำมหลำกหลำยของกิจกรรม
1.5.2. ควำมเชื่อมโยงของกิจกรรม
1.5.3. กิจกรรมด้ำนสวัสดิกำร
ปัจจัยภำยนอก เป็นปัจจัยที่อยูน่ อกวิสำหกิจชุมชน แต่ส่งผลต่อกำรพัฒนำวิสำหกิจ

ชุมชน ได้แก่
2.1
กำรมีเครือข่ำยภำคี และองค์กรสนับสนุนจำกภำยนอก
2.2
แหล่งเงินทุนภำยนอก กำรมีแหล่งเงินทุนภำยนอกหลำยๆ แหล่ง
2.3
กำรส่งเสริมสนับสนุนของหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มบี ทบำทต่อกำรดำเนินงำนของ จะมี
ผลต่อควำมสำเร็จของวิสำหกิจชุมชน ดังนี้
1) กำรส่งเสริมด้ำนควำมรู้
2) กำรติดตำม กระตุ้นกำรดำเนินกำรวิสำหกิจชุมชน
3) กำรตรวจสอบรับรองสินค้ำและบริกำร
4). กำรส่งเสริมกำรตลำด
5) นโยบำยกำรส่งเสริมที่ชัดเจน
2.4
ตลำดรองรับผลผลิต
2.5
รำคำปัจจัยกำรผลิต

โสตทัศน์ที่ # 13.4 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน
ความหมายของการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน
ควำมหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ในวิสำหกิจชุมชน หมำยถึง กำรจัดกำรเพื่อให้ได้ประโยชน์จำก
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนนัน้ ๆ อำจเป็นภูมิปัญญำทีส่ ั่งสม สร้ำงขึ้นเอง แล้วมี
กำรถ่ำยทอดและกำรสืบทอดกันเองในชุมชน หรืออำจนำมำจำกชุมชนอื่น โดยทำให้ควำมรู้นั้นเกิดประโยชน์

กว้ำงขวำงขึ้น ดีขึ้น ต่อวิสำหกิจชุมชน เป็นกระบวนกำรนำทุนทำงปัญญำ ไปสร้ำงมูลค่ำและเพิม่ คุณค่ำ โดยใช้
ควำมรู้เป็นเครื่องมือพัฒนำวิสำหกิจชุมชน
เป้าหมายการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน
1. เพื่อพัฒนำงำนของวิสำหกิจชุมชน
2. เพื่อกำรพัฒนำคน
3. เพื่อกำรพัฒนำ “ฐำนควำมรู”้ ของวิสำหกิจชุมชน

ลักษณะความรู้ในวิสาหกิจชุมชน
1. มีลักษณะเป็นควำมรู้ในเชิงปฏิบัติ
2. เป็นควำมรู้ที่ไม่อ้ำงควำมเป็นสำกล
3. เป็นควำมรู้ที่ไม่อยู่ในลำยลักษณ์อักษร
4. มีมุมมองที่เกี่ยวกับศำสนธรรม
ประเภทของความรู้ในวิสาหกิจชุมชน
สำมำรถจำแนกควำมรู้ออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. ควำมรู้ที่เป็นภูมิปญ
ั ญำดัง้ เดิม หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น
2. ควำมรู้ที่ถูกสร้ำงขึ้นมำใหม่
การแสวงหาความรู้ในวิสาหกิจชุมชน
กำรแสวงหำควำมรู้เพื่อกำรจัดกำรควำมรู้วิสำหกิจชุมชนนั้นทำได้หลำยวิธี ดังนี้
1. กำรนำภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มอี ยู่ในชุมชนมำปรับใช้ให้ตอบสนองกลุ่มเป้ำหมำย
2. กำรต่อยอดภูมิปัญหำท้องถิ่น
3. กำรแสวงหำควำมรู้ใหม่
4. กำรพัฒนำควำมรู้ขึ้นใหม่

โสตทัศน์ที่ # 13.5 หลักการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน
การจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชนควรยึดหลักการสาคัญ 7 ประการ ดังนี ้

1. กำรทำงำนร่วมกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ของสมำชิกวิสำหกิจชุมชนทีห่ ลำกหลำยทักษะ และ
หลำกหลำยวิธีคิด
2. ร่วมกันพัฒนำวิธีทำงำนเพื่อพัฒนำวิสำหกิจชุมชนในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อบรรลุประสิทธิผลที่
กำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ประกำร คือ
1) การตอบสนองความต้องการที่แท้จริง (responsiveness)
2) นวัตกรรม (innovation)

3.

4.
5.
6.
7.

3) ขีดความสามารถ (competency) ของวิสาหกิจชุมชน
4) ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการทางาน
มีกำรดำเนินกำรแบบบูรณำกำร
3.1 การบูรณาการเชิงเนื้อหา
3.2 การบูรณาการเชิงวิธีการ
ทดลองและเรียนรู้
ใช้ภูมิปัญญำบนฐำนทรัพยำกรทีม่ ีในท้องถิ่น
กำรนำเข้ำควำมรู้จำกภำยนอกมำปรับใช้อย่ำงเหมำะสมและให้สอดคล้องกับระบบเดิมที่มีอยู่
กำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

โสตทัศน์ที่ # 13.6 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน
องค์ประกอบของการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน
1. คน
1.1 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนหรือ คุณกิจ (knowledge practitioner: KP)
1.2 นักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ หรือ คุณอานวย (knowledge facilitator: KF)
1.3 บุคลากรส่วนกลาง หรือคุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer: CKO )
2. กระบวนการความรู้
2.1 การจัดหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ แบ่งเป็นขั้นตอนย่อย ดังนี้
2.1.1 การบ่งชี้ความรู้
2.1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ค้นคว้าและพัฒนาอย่างเป็นระบบ
2.1.3 การจัดองค์ความรู้ให้เป็นระบบ
2.1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
2.1.5 การเข้าถึงความรู้
2.2 การแบ่งปันความรู้
2.3 การใช้หรือเผยแพร่ความรู้
3. เทคโนโลยี
ปัจจัยที่ทาให้เกิดการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดควำมเคลื่อนไหวด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของวิสำหกิจชุมชนที่สำมำรถสู่
เป้ำหมำยได้ ได้แก่
1. กำรมีเป้ำหมำยร่วมกัน หรือวิสัยทัศน์ร่วมกัน
2. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่ม

3.
4.
5.
6.

กำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดประสำนกันในแต่ละชัน้
กำรให้ควำมสำคัญกับกำรเรียนรู้ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติจริง
กำรประเมินศักยภำพวิสำหกิจชุมชนเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
กำรให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้พอๆ กับเป้ำหมำยของวิสำหกิจชุมชน

โสตทัศน์ที่ # 13.7 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและแนวทางการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน
ปัจจัยในด้ำนต่ำงๆ เข้ำมำเกี่ยวข้องกับควำมสำเร็จหรือล้มเหลวของกำรจัดกำรควำมรู้ในวิสำหกิจ
ชุมชนหลำยประกำร ดังนี้
1. เป้ำหมำยหรือวิสัยทัศน์ร่วม (knowledge vision)
2. ลักษณะควำมรู้ในเชิงปฏิบัติ
3. ฐำนควำมรู้ที่มำจำกชุมชน
4. แหล่งควำมรู้ที่สำมำรถเข้ำถึง ถ่ำยทอด และแลกเปลี่ยนได้สะดวก
5. ผู้นำวิสำหกิจชุมชน นอกจำกเป็นผู้ที่ตั้งใจใฝ่รู้ และกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. สมำชิกในวิสำหกิจชุมชน ควรเป็นผูท้ ี่ตั้งใจใฝ่รู้ และกระตือรือร้นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. นักส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่งทำหน้ำที่เป็นคุณอำนวย หรือเป็นวิทยำกรกระบวนกำร
8. เทคโนโลยีและกระบวนกำร ที่เอื้อและสำมำรถสนับสนุนกำรทำงำน และกำรเรียนรู้ของสมำชิก
9. บรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรทำงำนของวิสำหกิจชุมชน ที่เอื้อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10. กำรมีเครือข่ำย ภำคีและชุมทำงในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลำกหลำย
11. กำรสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. กำรประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้ในวิสำหกิจชุมชน เพื่อให้ทรำบว่ำกำรดำเนินกำรได้บรรลุ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่

โสตทัศน์ที่ # 13.8 แนวทางในการจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน
แนวทำงสำคัญในกำรจัดกำรควำมรู้ในวิสำหกิจชุมชน มีหลำยประกำร ได้แก่
1. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับวิสำหกิจชุมชน
2. กำรจัดกำรควำมรู้ในวิสำหกิจชุมชน
3. กำรค้นหำควำมรู้
4. กำรขยำยผลและกำรต่อยอดควำมรู้
5. กำรปรับวิธีกำรและเนื้อหำสำระที่จะทำกำรถ่ำยทอด ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและกระแสกำร
เปลี่ยนแปลงที่เข้ำมำของสังคมภำยนอกให้มำกขึ้น
6. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมกำรทำงำนในวิสำหกิจชุมชน
7. กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
8. กำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงบูรณำกำร

9. เน้นใช้วิธีกำรจัดกำรควำมรู้จำกกำรได้ปฏิบตั ิจริง (learning by doing)
10. จัดทำระบบฐำนข้อมูลให้เอื้อต่อกำรเก็บและกำรนำมำใช้ประโยชน์ ในกำรจัดกำรควำมรู้
11. กำรมีผู้กระตุ้นหรือประสำน และติดตำมกำรจัดกำรควำมรู้ในวิสำหกิจชุมชน
12. กำรกระตุ้นให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ในกลุ่มสมำชิก และเครือข่ำยกับภำยนอก
13. กำรใช้กระบวนกำรวิจยั เชิงปฏิบตั ิกำรแบบมีส่วนร่วมเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู้ในวิสำหกิจชุมชน
14. กำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดแทรกไปกับกำรทำงำนปกติ

หน่วยที่ 14
การจัดการความรู้ระดับชุมชน
โสตทัศน์ที่ # 14.1 แนวคิดการจัดการความรู้ชุมชน

ความเป็นชุมชนกับการจัดการความรู้ชุมชน
ควำมเป็นชุมชนที่มีลักษณะสำคัญ ดังนี้
1. มีควำมหลำกหลำย (inclusion)
2. ควำมร่วมกัน (co-operation)
3. มีจิตสำนึกแบบประชำสังคม (civic consciousness)
4. มีควำมผูกพันกัน (bond)
5. มีกำรเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชุมชนอื่น
การจัดการความรู้ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ชุมชนจะต้องให้ความสาคัญ ดังนี้
1. มี อ งค์ ค ว ำม รู้ (knowledge) แ ล ะ ค ว ำม ส ำม ำรถ ใน ก ำ รจั ด ก ำรค ว ำม รู้ (knowledge
mamagement)
2. เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้
3. มีกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
4. มีระบบกำรติดต่อส่อสำร และเครือข่ำยที่มีประสิทธิภำพ
5. กำรจัดกำรชุมชนที่ดี (community management)

ลักษณะของความรู้ชุมชนและการสร้างความรู้ชุมชน
ลักษณะของควำมรู้ชุมชน และกำรสร้ำงควำมรู้ชุมชน
1. ลักษณะของควำมรู้ชุมชน
ควำมรู้ชุมชน มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำง ดังต่อไปนี้
1.1 มีลักษณะเป็นควำมรู้ในเชิงปฏิบัติ
1.2 เป็นควำมรู้ที่ไม่อ้ำงควำมเป็นสำกล
1.3 เป็นควำมรู้ที่อำจไม่อยู่ในลำยลักษณ์อักษร
1.4 มีมุมมองที่เกี่ยวกับศำสนธรรม
2. กำรสร้ำงควำมรู้ชุมชน
กำรสร้ำงควำมรู้ชุมชน มีขั้นตอนในกำรดำเนินกำร ดังนี้
2.1 กำรเกิดปัญหำที่จำเป็นต้องแก้ไข หรือควำมต้องกำรที่จำเป็นต้องตอบสนอง
2.2 กำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ หรือสนองควำมต้องกำร่วมกัน

2.3 กำรถ่ำยทอดและกำรสืบทอดกันเองในชุมชน
2.4 กำรกลำยเป็น “ควำมรู้ชุมชน”

ความหมายของการจัดการความรู้ชุมชน
กำรจัดกำรควำมรู้ชุมชน หมำยถึง กำรรวบรวม กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนำควำมรู้ชุมชนหรือ
องค์ควำมรู้ของชุมชน ซึ่งอำจเป็นภูมิปัญญำที่สั่งสม สร้ำงขึ้นเองในชุมชน หรืออำจนำมำจำกชุม ชนอื่น โดยมี
กำรจัดกระทำหรือกำรจัดกำรให้สำมำรถนำควำมรู้มำใช้ประโยชน์ในกำรแก้ปัญหำ กำรประกอบอำชีพ หรือกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติในชุมชน และเพื่อเป็นคลังแห่งควำมรู้และคลังแห่งปัญญำในกำรที่จะนำไปถ่ำยทอด
แก่ผู้คนใน และนอกชุมชน เพื่อทำให้ควำมรู้ชุมชนเกิดประโยชน์กว้ำงขวำงขึ้นและดีขึ้น อันเป็นพื้นฐำนสำคัญใน
กำรสร้ำงควำมยั่งยืน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชำติต่อไป

พัฒนาการของการจัดการความรู้ชุมชน
พัฒนำกำรของควำมรู้ชุมชนไว้ 2 ยุค โดยแต่ละยุคมีลักษณะสำคัญ ดังนี้
1. การจัดการความรู้ชุมชนในยุคเริ่มต้น มีลักษณะสำคัญ ดังนี้
1) มีลักษณะเรียบง่ำย เป็นธรรมชำติ
2) มีกำรเรียนรู้จำกบรรพบุรุษ และจำกประสบกำรณ์ที่ช่วยบิดำ-มำรดำ
3) เป็นกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ ค่อยเป็นค่อยไป
4) มีกำรจำและถ่ำยทอดโดยกำรบอกเล่ำ
5) มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน
6) มีคุณลักษณะเด่นอยู่ที่ปัญญำปฏิบัติ ดังนี้
6.1) เป็นควำมรู้สำหรับกำรปฏิบัติ (actionable knowledge)
6.2) เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกำรปฏิบัติหรือกำรทำงำน
6.3) เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ และมีอยู่ในผลสำเร็จที่ดีเยี่ยม (best practice)
6.4) เป็นควำมรู้เฉพำะภำยใต้บริบทหนึ่ง ๆ
2. การจัดการความรู้ชุมชนในยุคปัจจุบัน มีลักษณะสำคัญ ดังนี้
1) มีควำมซับซ้อนเพิ่มมำกขึ้น
2) ในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม มีกำรสร้ำงควำมรู้ขึ้นมำใช้งำน
3) มีกำรนำควำมรู้จำกกำรปฏิบัติ มำแลกเปลี่ยนกัน
4) มีกำรขยำยเป็นเครือข่ำย ที่เน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5) มีควำมสัมพันธ์ร่วมมือกับภำยนอก คือ นักวิชำกำร ภำครำชกำรและภำคธุรกิจอย่ำงรู้เท่ำ
ทัน
6) มีกำรขยำยสู่เด็กและเยำวชนที่ไม่ใช่สมำชิกในครอบครัว
7) มีกำรจัดกำรควำมรู้ชุมชนผ่ำนกลุ่ม โดยดำเนินกำรดังนี้
7.1) กำรเป็นสมำชิกกลุ่มจะมีเป้ำหมำยร่วมกัน

7.2) เมื่อสมำชิกพบกัน จะทักทำยกัน ถำมสำรทุกข์สุกดิบ ควำมก้ำวหน้ำของกำร
ประกอบอำชีพ หรือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
7.3) นำปัญหำมำเล่ำสู่กันฟัง
7.4) หำทำงแก้ไขปัญหำ หรือค้นหำแนวทำงในกำรดำเนินงำน ปฏิบัติร่วมกัน
7.5) ทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8) มีกำรจัดกำรควำมรู้ชุมชนผ่ำนเครือข่ำย โดยดำเนินกำรดังนี้
8.1) สมำชิกเครือข่ำยจะมี เป้ ำหมำยร่วมกัน ท ำงำนแบบช่ว ยเหลือเกื้อกูล และ
ปรึกษำหำรือกัน
8.2) มีกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยให้ได้สูงสุด
8.3) มีทุนสนับสนุน (มักจะเป็นทุนควำมร่วมมือ และทุนควำมรู้ มำกกว่ำทุนที่เป็น
เงิน)
8.4) มีส่วนทำให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้แบบบูรณำกำรของชุมชน
9) มีกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำง ๆ

โสตทัศน์ที่ # 14.2 กลไก เครื่องมือ และกระบวนการจัดการความรู้ชุมชน

กลไกการจัดการความรู้ชุมชน
ชุมชนมีกลไกกำรจัดกำรควำมรู้ชุมชนใน 3 ระดับ ที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ ระดับตัวบุคคล ระดับองค์กร
สถำบัน และเครือข่ำยชุมชน และระดับองค์กรภำยนอก

เครื่องมือการจัดการความรู้ชุมชน
สำมำรถจำแนกเครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ชุมชน ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. เครื่องมือการจัดการความรู้ชุมชนที่เป็นตัวบุคคลและกลุ่มในชุมชน ประกอบด้วย
1) ตัวผู้นำบำรมี ที่สมำชิกศรัทธำเลื่อมใส
2) กลุ่มกิจกรรมต่ำง ๆ องค์กรชุมชน หรือศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน
3) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP)
4) เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)
2. เครื่องมือการจัดการความรู้ชุมชนที่เป็นวิธีการและกิจกรรม ประกอบด้วย
1) เวทีประชุม แลกเปลี่ยน สรุปบทเรียน เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue) เวที
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group) การค้นหาสิ่งดีรอบตัว หรือสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiring)
2) กำรจัดทำโครงกำรเพื่อเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้
3) กำรจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชน
3. เครื่องมือการจัดการความรู้ชุมชนที่เป็นสื่อ ประกอบด้วย
1) ระบบสำรสนเทศ
2) เอกสำรสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ

กระบวนการจัดการความรู้ชุมชน
มีทั้งหมด 7 ขัน้ ตอน ดังนี้

โสตทัศน์ที่ # 14.3 ปัจจัยเอื้อความสาเร็จและข้อควรคานึงในการจัดการความรู้ชุมชน

ปัจจัยเอื้อความสาเร็จของการจัดการความรู้ชุมชน
ปัจจัยเอื้อควำมสำเร็จในกำรจัดกำรควำมรู้ชุมชน ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญดังนี้
1. ผู้นำชุมชน
2. กำรจัดโครงสร้ำงองค์กร (organize) ภำยในชุมชน
3. บรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู้
4. เทคโนโลยีและกระบวนกำร
5. กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรให้รำงวัล และกำรยอมรับ
6. ควำมรู้ ทักษะ และขีดควำมสำมำรถ
7. กำรประเมินผล

ข้อควรคานึงในการจัดการความรู้ชุมชน
กำรจัดกำรควำมรู้ในชุมชนให้ประสบผลควำมสำเร็จ มีข้อควรคำนึงที่ชุมชนสำมำรถนำไปประยุกต์ให้
สอดคล้องกับแต่ละชุมชน ดังต่อไปนี้
1. ผู้นำ
2. สมำชิกที่มีจิตอำสำ
3. สร้ำงทีมขับเคลื่อน
4. ใช้แนวคิดกระบวนกำรคุณภำพ PDCA (Plan Do Check Act)
5. กำรเปิดหู เปิดตำสมำชิกในชุมชน
6. กำรเปิดใจยอมรับ
7. กำรมีส่วนร่วม
8. กำรสร้ำงบรรยำกำศ
9. กำรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
10. กำรให้รำงวัล ยกย่องชมเชย
11. กำรจัดระบบข้อมูลและเอกสำร
12. กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
13. กำรสื่อสำรภำยในชุมชน

โสตทัศ น์ที่ # 14.4 แนวทางการพัฒ นา และการยกระดับ การจัดการความรู้ ในชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1. เจ้าหน้าที่ ควรศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง เจ้ำหน้ำที่ต้องศึกษำคู่มือ/แนวทำงกำรดำเนิน
ให้ชัดเจน แจ่มแจ้ง

2. จัดเก็บข้อมูลชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้สำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับ แกนนา และชาวบ้าน กำรประชำสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้ำหมำย
จำเป็นต้องนัดหมำยล่วง ใช้เวลำสร้ำงควำมเข้ำใจพอสมควร และเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ตัวอย่ำงพื้นที่ที่เคย
ดำเนินกำรมำก่อน
4. การสร้างบรรยากาศความน่าเชื่อถือ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง และชุมชน
5. การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นควำมคิดให้กับชุมชน
6. ยึดหลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม เพื่อให้สมำชิกในชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
7. การประสานงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีกำรประสำนกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับ พื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง
8. การวางแผนสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เจ้ำหน้ำที่ควรเข้ำร่วมกิจกรรมที่หมู่บ้ำนดำเนิ น
กิจกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ และมีแนกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ในชุมชนอย่ำงต่อเนื่อง
9. ติดตาม/ประเมินผล/สรุปผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เจ้ำหน้ำที่ควรควรติดตำมและให้
ข้อเสนอแนะเป็นระยะ ๆ เข้ำทำนองว่ำ เรียนรู้ไปปฏิบัติไป ติดขัดตรงไหนใช้วิธีกำรคุยกันเป็นหลักแล้วปรับแก้
ไข

โสตทัศน์ที่ # 14.5 แนวทางการพัฒนา และการยกระดับการจัดการความรู้ในชุมชนออนไลน์
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศ ได้แก่
1) ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงทันท่วงที
2) รู้เท่ำทันว่ำเนื้อหำที่พบในโลกออนไลน์ไม่สำมำรถเชื่อถือได้ทั้งหมด
3) จัดกำรกับข้อมูลได้อย่ำงเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
4) สำมำรถประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ
5) เข้ำใจประเด็นทำงจริยธรรมและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงและกำรใช้ข้อมูล ตั
2. การพัฒนาความรู้ด้านสื่อ
ทักษะและควำมรู้ด้ำนสื่อ (media literacy) มีควำมคล้ำยคลึงกับกำรอ่ำนออกเขียนได้
1) เข้ำใจว่ำเนื้อหำในสื่อถูกสร้ำงขึ้นด้วยวิธีกำรใดและเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
2) ตรวจสอบได้ว่ำคนเรำตีควำมสื่อแตกต่ำงกันอย่ำงไร รู้ว่ำอะไรคือคุณค่ำและมุมมองที่ถูก
เลือกใส่หรือไม่
3) เข้ำใจประเด็นทำงจริยธรรมและทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงและกำรใช้สื่อ

4) เข้ำใจและเลือกใช้เครื่องมือในกำรสร้ำงสรรค์สื่อได้ อย่ำงเหมำะสมตำมกลุ่ม เป้ ำหมำยและ
สถำนกำรณ์
3. การพัฒนาความรู้ด้านไอซีที
ทักษะและควำมรู้พื้นฐำนด้ำนไอซีที (ICT literacy) ประกอบด้วย
1) เข้ำใจแนวคิดและกำรทำงำนพื้นฐำนของเครื่องมือดิจิทัล
2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน
3) เลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมำะกับวัตถุประสงค์
4) เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรู้จักวิธีใช้เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
5) เข้ำใจประเด็นทำงจริยธรรมและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงและกำรใช้ไอซีที
4. การพัฒนาทักษะและความรู้อื่น ๆ ในการเป็นพลเมืองดิจิทัล อำทิเช่น
1) ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรและกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
2) ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม
3) กำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรแก้ไขปัญหำ

หน่วยที่ 15
ศูนย์เรียนรู้ การจัดการความรู้แบบบูรณาการ และแนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้

โสตทัศน์ที่ # 15.1 แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้ หมำยถึง ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำรของชุมชนซึ่ง
สำมำรถเข้ำมำเรียนรู้ด้วยควำมสมัครใจ เพื่อเข้ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติจริง ศึกษำดูงำนตำม
ควำมสนใจ ศูนย์เรียนรู้ที่ดีควรมีแหล่งเรียนรู้และสถำนที่เหมำะสมที่สำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง หรือ
จัดเป็น หลักสูตรให้สมัครเข้ำมำเรียนรู้ มีสื่อในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสำร สิ่งพิมพ์ โปสเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่นใดที่สร้ำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประเภทของศูนย์เรียนรู้
สำมำรถแยกศูนย์เรียนรู้ได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. ศูนย์เรียนรู้ที่มีผู้รู้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น
1.1 ศูนย์กำรเรียนรู้ภูมิปัญญำไทย
1.2 ศูนย์เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำน
2. ศูนย์เรียนรู้ที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้าน เช่น
2.1 ศูนย์กำรเรียนรู้ไอซีทีชุมชน
2.2 ศูนย์จัดกำรดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
2.3 ศูนย์กำรจัดกำรศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
3. ศูนย์เรียนรู้ที่มีการจัดกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการหลายภาคส่วน เช่น
3.1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
3.2 ศูนย์เรียนรู้ชุมชน กรมพัฒนำชุมชน
3.3 ศูนย์เรียนรู้มหำวิทยำลัยชีวิต
3.4 ศู น ย์ ก ำรเรี ยนรู้ก ำรผลิ ต อำหำรปลอดภั ย และกำรสร้ำงสุ ข ภำวะตำมวิ ถี
เศรษฐกิจพอเพียง
3.5 ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร (ศพก.)
ลักษณะการจัดการความรู้ของศูนย์เรียนรู้
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ
1. การจัดการความรู้โดยชุมชนดาเนินการด้วยตนเองและภายในเครือข่ายกันเอง

2. การจัดการความรู้โดยชุมชนดาเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การจัดการความรู้โดยชุมชนดาเนินการร่วมกับรัฐ รวมทังร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น
4. การจัดการความรู้โดยภาคีและเครือข่าย
องค์ประกอบของศูนย์เรียนรู้
ศูนย์เรียนรู้ควรมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๆ ดังนี (วีระ นิจไตรรัตน์, 2553)
1. องค์ความรู้
2. ผู้รู้ ศูนย์การเรียนรู้
3. ผู้เรียน ศูนย์การเรียนรู้
4. หลักสูตรการถ่ายทอดความรู้
5. สื่อการเรียนรู้
6. การจัดการศูนย์การเรียนรู้
7. สถานที่
โสตทัศน์ที่ # 15.2 แนวทางการจัดการความรู้ของศูนย์เรียนรู้

รู ปแบบการจัดการความรู้ ของศู นย์ เรียนรู้
การอธิ บายรู ปแบบการจัดการความรู ้ของศูนย์เรี ยนรู ้จะใช้รูปแบบการจัดการชุมชนที่ดี มี 9 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ความต้องการความรู ้ของสมาชิกในกลุ่ม
2. การกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
3. การสารวจความรู ้เดิมที่มีอยู่
4. การสารวจแหล่งความรู ้และรวบรวม เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ส่วนที่ขาด
5. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู ้
6. การนาความรู ้มาใช้ประโยชน์
7. การจัดเก็บความรู ้
8. การสรุ ปเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ
9. การคัดเลือกความรู ้ที่ดีเก็บไว้

แนวทางการจัดการความรู้ของศูนย์เรียนรู้
1. การกาหนดความรู้ของศูนย์เรียนรู้ที่มาจากความต้องการขององค์กร
2. สมาชิกมีส่วนร่วมกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของศูนย์เรียนรู้
3. สารวจและรวบรวมแหล่งความรู้เดิมที่มีอยู่และสอดคล้องกับเป้าหมายของศูนย์เรียนรู้
4. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลาย

5. การสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เคารพศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์
6. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ช่วยในการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรู้อย่างทั่วถึง โดย
ตังเป็นกลุ่มผู้สนใจร่วมกัน เพื่อสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. การคัดเลือกความรู้ที่ดีจัดเก็บความรู้ไว้ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย เหมาะสมกับการ
นาไปใช้ประโยชน์
8. การนาความรู้มาใช้ประโยชน์ จากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้
9. การสรุปเป็นแนวทางการปฏิบัติ มีการนาองค์ความรู้ที่เก็บไว้มาสังเคราะห์และสรุป
เป็นแนวทางการปฏิบัติ

โสตทัศน์ที่ # 15.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้แบบบูรณาการ
ความหมายของการจัดการความรู้แบบบูรณาการ
การจัดการความรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การบริหารจัดการความรู้ให้เกิดผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย โดยใช้กระบวนการ เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ และกิจกรรมการจัดการความรู้ที่หลากหลาย
โดยให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงกระบวนการ เทคนิค วิธีการ เครื่องมือและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความ
สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ชุมชน และสังคม
ความสาคัญของการจัดการความรู้แบบบูรณาการ
การจัดการความรู้แบบบูรณาการ มีความสาคัญดังนี
1. เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม
2. ก่อให้เกิดการทางานร่วมกัน
3. สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างองค์ความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

โสตทัศน์ที่ # 15.4 รูปแบบ ปัจจัย และเงื่อนไขการจัดการความรู้แบบบูรณาการ
รูปแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการ
รูปแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการที่เผยแพร่อย่างแพร่หลาย คือ รูปแบบการจัดการ
ความรู้ LKASA หรือ โมเดลไข่ (egg model) ของโรงพยาบาลบ้านตาก ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ

ความรู้ที่เหมาะสาหรับหน่วยงานหรือองค์กร และยังมีรูปแบบการจัดการความรู้แบบบูรณาการของ
หน่วยงานที่เหมาะสม
โมเดลการจัดการความรู้ LKASA EGG Model โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก
1. Learning Management
2. K Organizing
3. K Acting
4. K Sharing
5. K Assets

1. การจั ด การให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ (learning management) เป็ น หน้ า ที่ ห ลั ก ของ
ผู้บ ริห ารองค์กร (CEO) และผู้ บ ริหารจั ดการความรู้ห รือคุณ เอือ (CKO) ที่ต้องทาให้ ทุกคนมีและมอง
เป้าหมายเดียวกัน
เนื่องจากการเรียนรู้เป็นบ่อเกิดของความรู้และปัญญา จึงต้องมีการดาเนินการ ดังนี
1.1การเตรียมคน
1.2การสร้างทีมที่เอือต่อการเรียนรู้
1.3การจัดกิจกรรม
1.4การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
1.5การส่ งเสริ ม การเรีย นรู้ของบุ คลากร ทั งการอบรม ศึกษาดูงาน การอ่ านและการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
1.6การมีความคิดสร้างสรรค์ 4 แบบ คือ คิดเชิงบูรณาการ คิดเชิงระบบ คิดเชิงบวก และ
คิดเชิงบุก (คิดนอกกรอบ)
1.7การกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการเขย่าองค์กรอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง ตามหลักของ“จตุร
ภาค” ของการจัดการความรู้
2. การจัดการให้เกิดองค์ความรู้ (knowledge organizing) เป็นการนาความรู้ในแต่
ละด้านมาประกอบกันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี เกิดเป็นองค์ความรู้ในแต่ละเรื่องที่จะทาให้องค์กรฉลาดขึน
3. การจัดการให้เกิด การใช้ความรู้ (knowledge acting) เป็นการจัดการเพื่อทาให้
บุคลากรขององค์กรหรือคุณกิจ (practitioner) ได้นาองค์ความรู้ที่มีอยู่หรือที่สร้างขึน มาใช้ห รือทดลอง
ปฏิบัติจริงในองค์กร
4. การจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge sharing) คือ การนาเอาวิธี
ที่ปฏิบัติจนได้ผลดี หรือทาแล้วสาเร็จ มาเล่าสู่กันฟังหรือแลกเปลี่ยนให้คนอื่น ๆ ได้รับทราบ และนาเอา
ไปปรับใช้ได้ โดยเอือ 4 ประการ ได้แก่

4.1 เอือโอกาส (learn)
4.2 เอืออาทร (care)
4.3 เอืออารีย์ (share)
4.4 เอือเอ็นดู (shine)
5. การจัดการให้เกิดคลังความรู้ (knowledge assets)
โสตทัศน์ที่ # 15.5 วิเคราะห์จุดเด่น และรูปแบบในการจัดการความรู้
เปรี ยบเทียบจุดเด่นการจัดการความรู้ ในภาครัฐ เอกชน ชุมชน
ประเด็นพิจารณา
รัฐ
เอกชน
การกาหนดขอบเขตการ ตามภารกิจ/ยุทธศาสตร์ ตอบสนองการพัฒนา
จัดการความรู้
หน่วยงาน
คุณภาพผลิตภัณฑ์และ
การบริการตามความ
ต้องการของลูกค้า
เป้าหมายการจัดการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ความรู้
หลัก (เจาะจงเฉพาะ
และการบริการตามความ
เรื่อง)
ต้องการของลูกค้า
(เจาะจงเฉพาะเรื่อง)
เครื่องมือในการจัดการ การถอดบทเรียน
เวทีแลกปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้
การทบทวนหลังกิจกรรม Book Briefing ระบบให้
(AAR) Best Practice
การปรึกษา ระบบพี่เลียง
การสอนงาน
การทบทวนหลังเสร็จสิน
(Coaching)
ภารกิจ (After Action
พี่เลียง การเล่าเรื่อง
Review)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน Field Day และ
การจัดทาคลังความรู้

ชุมชน
ตอบสนองการแก้ไข
ปัญหาและความจาเป็น
เร่งด่วนของชุมชน
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้
การต่อยอดความรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การรับ
ความรู้ใหม่จากภายนอก
เสียงตามสาย การศึกษา
ดูงาน การใช้เวทีประชุม
ร่วมกัน

ประเด็นพิจารณา
วิธีการ

รัฐ
1. วิเคราะห์หน่วยงาน
แบบมีส่วนร่วม
2. คัดเลือกภารกิจ/
ยุทธศาสตร์ลาดับความ
เร่งด่วน
3. กาหนดขอบเขต
4. กาหนดเป้าหมายการ
จัดการความรู้ (เฉพาะ
เรื่อง)
5. สร้างทีมงาน

เอกชน
1. วิเคราะห์องค์กรแบบ
มีส่วนร่วม
2. คัดเลือกภารกิจ/กล
ยุทธ์การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ลาดับความเร่งด่วน
3. กาหนดขอบเขต
4. กาหนดเป้าหมายการ
จัดการความรู้ (เฉพาะ
เรื่อง)
5. สร้างทีมงาน

ชุมชน
1. วิเคราะห์ชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม
2. คัดเลือกปัญหา ความ
จาเป็น ลาดับความ
เร่งด่วน
3. กาหนดขอบเขต
4. กาหนดเป้าหมายการ
จัดการความรู้ (เฉพาะ
เรื่อง)
5. สร้างทีมงาน

โสตทัศน์ที่ # 15.6 แนวทางและทิศทางในการจัดการความรู้
แนวทางและทิศทางการจัดการความรู้ มีดงั นี ้
1. การจัดการความรู้ขององค์กรที่เป็นระบบ (KM System) คือ การจัดการความรู้ที่แฝงอยู่ใน
กระบวนการทางาน องค์กรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการประชุม การระดมความคิด หรือมีการถ่ายทอด
ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่บุคลากรใหม่ ซึ่งต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่เหมาะสม
2. วัฒนธรรมองค์กร องค์กรจาเป็นต้องมีมาตรการและนโยบายทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ยินดีในการแลกเปลีย่ นความรู้และกระจายความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
3. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
3.1 เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology)
3.2 เทคโนโลยีสนับสนุนการทางานร่วมกัน (Collaboration Technology)
3.3 เทคโนโลยีการจัดเก็บ (Storage Technology)
4. การจัดการความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรม ความสอดคล้องของกระบวนการจัดการความรู้กับ
กิจกรรมและเป้าหมายของกระบวนการจัดการนวัตกรรมดังนี
4.1 กระบวนการสร้างความคิด ต้องการการสร้างการบูรณาการ
4.2 การออกแบบวิจัย จาเป็นต้องใช้ความรู้ การบูรณาการความรู้ทหี่ ลากหลาย
4.3 การประเมินความเป็นไปได้และเลือกความคิดที่เหมาะสมในการดาเนินการ
4.4 การวิจัยและพัฒา ในกระบวนการนีองค์กรต้องสามารถสร้างหรือบูรณาการองค์ความรู้

4.5 การทดสอบและการประเมินภาพรวม ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์
4.6 กระบวนการผลิต ในกระบวนการนี องค์กรจานวนมากมักมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
พันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นโรงงานผลิต
4.7 การนาออกสู่ตลาด การใช้ความรู้ในการผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาด เป็นกระบวนการ
สาคัญที่สดุ ที่ส่งผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร
5. การจัดการความรู้เพื่อสร้างงานวิจัย การวิจัยและพัฒนาเป็นสิง่ จาเป็นอย่างยิ่งในการสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเพียงพอสาหรับใช้งานภายในประเทศ สามารถอธิบายโดยแบ่งการจัดการความรู้
ออกเป็นกระบวนการ จัดการความรู้ต่าง ๆ ได้ดังนี
5.1 การกาหนดความรู้ (Knowledge Identification)
5.2 การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Utilization)
5.3 การแสวงหาความรู้จากภายนอก (Knowledge Acquisition)
5.4 การพัฒนาความรู้ (Knowledge Development)
5.5 การบูรณาการความรู้ (Knowledge Integration)
5.6 การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer)
5.7 การจัดเก็บความรู้ (Knowledge Storage)

