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การจัดการความรูชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการผลิตมะมวงคุณภาพเพ่ือการสงออก: 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู 1 

 
ธวัชชัย รัตนชเลศ12  รุงทิพย อุทุมพันธ23  บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล24 และ พฤกษ ยิบมันตะสิ 2 

 
บทคัดยอ 

การจัดการความรูสามารถใชเปนเครื่องมือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเกษตรได เอกสารฉบับนี้มี
วัตถุประสงค เพื่อเสนอกระบวนการจัดการความรูชุมชน โดยเฉพาะในสวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู กรณีศึกษา
กลุมผูผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกในภาคเหนือ 2 กลุม เลือกใชโมเดลปลาทู ที่มี 3 สวนเปนแนวทาง ไดแก 
การกําหนดเปาหมาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการสรางคลังความรู เปาหมายสวนแรกอยูที่การมีบทบาทเปน 
“ศูนยเรียนรูชุมชน” สําหรับใชพัฒนาระบบการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก สวนที่สองการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ซึ่งมีหัวใจอยูที่การสรางความรูจากภายใน มีอยู 7 ขั้นตอน ที่สามารถนํามาใชอยางไดผลกับกรณีชุมชนเกษตร ไดแก 
การเลือกสมาชิก การเลือกสถานที่ การกําหนดประเด็นความรู การแลกเปลี่ยนประสบการณ การรวบรวมและเรียบ
เรียง การนํากลับคืนสูชุมชน และการทบทวน “เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับมะมวงฉบับชุมชน” เปนคูมือที่ไดรับใน
เบื้องตนจากแตละกลุม เพื่อนําไปจัดทําเปนคลังความรูในสวนที่สามอยางเปนระบบตอไป สําหรับความสําเร็จของ
การจัดการความรูกับชุมชนเกษตรนั้น ควรเลือกจากกลุมอาชีพที่มีอยูแลวและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม หลัง
ดําเนินการตามขั้นตอนแลว ไดพบการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนวา เกษตรกรที่ออนแอในกลุมสามารถยกระดับขีด
ความสามารถสูงขึ้น มีความเชื่อม่ันในตนเอง และไวใจในองคความรูเหลานั้น เห็นคุณคาของกิจกรรมที่ไดดําเนินการ
ไว เกิดแนวทางใหมในการพัฒนาระบบการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก และกลุมไดพัฒนาตนเองเปนชุมชน
การเรียนรู รวมทั้งองคความรูสามารถนําไปสนับสนุนบทบาทการเปนศูนยเรียนรูชมุชนของกลุมได 

 
คําสําคัญ: การจัดการความรู ชุมชนเกษตร การสงออก มะมวงคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 เปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย “การใชแนวทางกลุมยุทธศาสตรเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของเกษตรกรผูผลิตมะมวงสงออก” 
2 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม 50200 
3 ภาควิชาพืชศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม 50200 
4 ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและสงเสริมเผยแพรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม 50200 
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บทนํา 
การจัดการความรูชุมชน เปนการรวบรวมความรูที่มีอยูในชุมชน ซึ่งเดิมกระจายอยูในตัวบุคคลผูปฏิบัติงาน 

มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปนผูรู สรางคนใหมีความรูถองแทใน
อาชีพ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหชุมชนมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด (ก.พ.ร., 2552; นิร-
นาม, 2552ก) รวมทั้งนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งครอบคลุมทั้งความผาสุกปรองดองของสมาชิก ความมั่นคง
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ตลอดจนการสามารถดํารงรักษาความอุดม
สมบรูณของสภาพแวดลอม (อมรวิชชและคณะ, 2551) ขณะที่ชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมี
การติดตอส่ือสารระหวางกันอยางเปนปกติและตอเนื่อง โดยเหตุที่อยูในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน 
หรือประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงครวมกัน หรือมีวัฒนธรรมความเชื่อ หรือความสนใจรวมกัน (สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน, 2550) กรณีกลุมผูปลูกมะมวงเพื่อการสงออก ปจจุบันมีไมนอยกวา 32 กลุม ใน 19 จังหวัด (ชัยรัตน, 
2552) ซึ่งแตละกลุมอาจเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรจากหลายพื้นที่ เปนผูผลิตมะมวงสงออกที่นํารายไดเขาสู
ประเทศปละกวา 1,428 ลานบาท (นิรนาม, 2552ค) จึงนับไดวาเปนชุมชนหนึ่งที่สําคัญของประเทศ สําหรับ “การ
จัดการความรู” เริ่มใชในประเทศไทยเมื่อปลายป พ.ศ. 2545 (สคส., 2550) แมจะไดรับการนําไปปฏิบัติกวางขวางขึ้น
ในหลายภาคสวน โดยเฉพาะกับภาคราชการ (วรรณา, 2550) แตกับชุมชนเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาความรูจาก
ภายในชุมชน นับเปนเรื่องคอนขางใหม จึงพบการรายงานไวนอยมาก (สคส., 2550; วิมลพร, 2550) ดังนั้นรายงาน
ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะเสนอกระบวนการจัดการความรูกับชุมชนเกษตร โดยเฉพาะในสวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ใชกรณีศึกษาจากกลุมผูผลิตมะมวงเพื่อการสงออกในภาคเหนอื 

 
วิธีการศึกษา  

เลือก 2 ชุมชนเกษตรที่ผลิตมะมวงคุณภาพสงออก จากภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนลาง แนว
ทางการจัดการความรูใชโมเดลปลาทู ที่มี 3 สวน 1) การกําหนดเปาหมาย เปนสวนหัวปลา 2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เปนสวนตัวปลา และ 3) การสรางคลังความรู เปนสวนหางปลา (ประพนธ, 2550; สคส., 2552ก) ขณะที่การสราง
ความรูจากภายในชุมชน ไดใชเทคนิคการเลาเรื่อง (storytelling) เพื่อใหผูมีความรูจากการปฏิบัติไดปลดปลอย
ความรูที่ซอนอยูในสวนลึกออกมา (นิรนาม, 2552) ดําเนินการศึกษาระหวาง มีนาคม – กรกฎาคม 2552 

 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

การเลือกชุมชนเกษตร เงื่อนไขการเลือกชุมชนเกษตร ที่พบวาควรนํามาใชพิจารณา ไดแก 1) เปนกลุม
อาชีพที่มีอยูแลวในพื้นที่ สมาชิกไมจํากัดจํานวน แตมีวัตถุประสงคของการรวมตัวกันชัดเจน เชน เพื่อผลิตมะมวง
คุณภาพสงออก 2) มีการดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงครวมกัน มีการติดตอส่ือสารกัน เชน กําหนดวาระการ
ประชุมของกลุมไวชัดเจน สมํ่าเสมอ 3) กลุมหรือสมาชิกภายในกลุมจํานวนหนึ่งมีประสบการณยาวนานในอาชีพ 
เชน ดานการผลิตมะมวงคุณภาพสงออก จนเช่ือไดวามีความรูฝงลึก (tacit knowledge) มากมายในที่นี้เรียกวา 
เกษตรกรผูรู 4) มีวัฒนธรรมองคกร (organizational culture) ที่เปนประชาธิปไตยในดานการแสดงออกซึ่งความ
คิดเห็นที่แตกตางกันของหมูของสมาชิก กลุมที่ผูนํามีลักษณะชี้นําสมาชิกใหคิดหรอืปฏิบัติเหมือนตน หรือมีแนวโนม
ใชอํานาจบริหารเด็ดขาด (autocracy) มักจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินการจัดการความรู  
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ทั้งสองชุมชนเกษตรกรณีศึกษานี้ เปนกลุมผูผลิตมะมวงเพื่อการสงออกในภาคเหนือ ประกอบดวย 1) 
ชมรมผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม เปนกลุมผูผลิตมะมวงลาฤดูของประเทศ (มิถุนายน-กรกฎาคม) ตั้งอยูในสวน
ภาคเหนือตอนบน กลุมมีอายุ 5 ป กอตั้งในป พ.ศ. 2547 ยังนับวาเปนกลุมใหม เนื่องจากเริ่มสงออกผลผลิตในนาม
ของกลุมไดครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2552 สมาชิกมีจํานวนประมาณ 20 คน มาจาก 3 จังหวดั ไดแก เชียงใหม ลําพูน 
และเชียงราย แตสวนใหญตั้งอยูใน จ.เชียงใหม เฉพาะแกนนํากลุมจํานวนหนึ่งเทานั้นที่มีประสบการณในดานการ
ผลิตมะมวงคุณภาพมายาวนานกวา 10 ป กลุมมีวาระการประชุมเดือนละครั้งชวงปลายเดือน โดยจัดอยางตอเนื่อง
มาตั้งแตเริ่มกอตั้ง การตัดสินใจดําเนินกิจกรรมใดๆ ของกลุมไดมาจากมติของที่ประชุม และ 2) ชมรมผูปลูกมะมวง
อําเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปนกลุมผูผลิตมะมวงนอกฤดู (มกราคม-มีนาคม) ตั้งในสวนของภาคเหนือตอนลาง 
สมาชิกมีจํานวนประมาณ 60 คน มาจาก 2 จังหวัด ไดแก พิษณุโลก และพิจิตร แตเกือบทั้งหมดมาจาก อ.เนิน
มะปราง จ.พิษณุโลก เริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2532 ปจจุบันกลุมมีอายุ 20 ป เริ่มสงออกในนามของกลุมมาตั้งแตป พ.ศ. 
2545 กลุมมีวาระการประชุมทุกเสารที่สองเดือนมาอยางตอเนื่อง แกนนํา 14 คน รวมทั้งสมาชิกอีกจํานวนหนึ่ง
จัดเปนเกษตรกรผูรูของกลุม เนื่องจากมีประสบการณสูงมายาวนานกวา 20 ป การตัดสินใจดําเนินกิจกรรมใดๆ ของ
กลุมไดจากมติของที่ประชุมเปนหลัก ทั้งสองกลุมมีวัฒนธรรมองคกรที่เปนประชาธิปไตยในดานการแสดงออกซึ่ง
ความคิดเห็นที่แตกตางกัน มีเปาหมายการเปนศูนยเรียนรูชุมชน (ธวัชชัย และคณะ, 2551) รวมทั้งไดใชหลักสหกรณ
ในการดาํเนินการกลุมที่เหมือนกัน 

การกําหนดเปาหมาย (knowledge vision) เปนสวน “หัว” ของโมเดลปลาทู ชุมชนทั้งสองมีวิสัยทัศนของ
กลุมตนไวหลายประการ แตที่ไดกําหนดไวตรงกันประเด็นหนึ่งคือ การมุงใหกลุมมีบทบาทเปน “ศูนยเรียนรูชุมชน 
(community learning centre)” ที่สมาชิกริเริ่มขึ้นเอง สําหรับใชพัฒนาระบบการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก 
ระบุวา ใหมีบทบาทเปนศูนยกลางรวบรวมความรู แหลงเรียนรู ถายทอด แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของ
ชุมชน โดยเริ่มจากที่ตัวกลุมกอน นับเปนแรงปรารถนาที่ตองการจะทําความดี สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ดังนั้น 
“การจัดการความรู” จึงใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการมีบทบาทเปนศูนยเรียนรูชุมชน ในดานการผลิตมะมวงคุณภาพ
เพื่อการสงออกของทั้งสองชุมชน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู (knowledge sharing) เปนสวน “ตัว” ของโมเดลปลาทู ถือวาเปนสวนสําคัญสุด
ของงาน มาจากกระบวนทัศนที่มองมนุษยเปนแหลงทุนปญญา แลวนําเอาผลสําเร็จจากการปฏิบัติ (success story) 
หรือนําเอาทักษะที่เก็บซอนไวในตัวผูรูเหลานั้น แมเปนเกร็ดความรูเล็กๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน พรอมถอดออกมาเปนลายลักษณอักษร ซึ่งนับเปนสวนที่ยากที่สุด (ประพนธ, 2548) การแลกเปลี่ยน
ความรูซึ่งมีหัวใจอยูที่การสรางความรู (knowledge creation) สวนนี้พบวาประกอบดวย 7 ขั้นตอนคือ 

 1) การเลือกสมาชิก (member selection) การเจาะจงเลือก “เกษตรกรผูรู” ที่มีประสบการณ 
ความรู และทักษะแตกตางกันของชุมชนแตละกลุม โดยมอบหมายใหประธานกลุมเปนผูดําเนินการ จํานวน
ประมาณ 15 คน พบวาทําใหมีพลังแหงความหลากหลาย จํานวนที่นอยเกินไปอาจทําใหการ “สกัด” เอาความรูหรือ
ภูมิปญญาโดยวิธีการเลาเรื่องออกมาไดไมสมบูรณ แมเทคนิคนี้แนะนําใหใชจํานวนไมเกิน 10 คน (สคส., 2552ข) 
เพราะขนาดขององคประชุมที่ใหญเกินไป จะเปนอุปสรรคตอการแสดงความเห็นของสมาชิกอยางทั่วถึง องคความรู
เฉพาะดานของเกษตรกรผูรู ที่พบในกรณีของกลุมผูผลิตมะมวงคุณภาพสงออก เชน ดานพันธุมะมวง การขยายพันธุ 
(การตอน, การตอกิ่ง) การตัดแตงกิ่ง การฝากทอง การคัดบรรจุ การบริหารจัดการตลาด การขนสง การผลิตปุย
อินทรีย การปลูกพืชแซมและไมกันลม เปนตน 
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 2) การเลือกสถานที่ (share space selection) เงื่อนไขสถานที่ที่เหมาะตอการเปนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู ที่พบวาควรนํามาพิจารณาไดแก ความสงบเงียบ บรรยายกาศแบบตามสบาย (autonomy) ที่เอื้อ
ตอการสนทนาที่อาจใชเวลายาวนานตลอดทั้งวันได หองประชุมที่มีขนาดพอดีกับจํานวนสมาชิก เกาอี้และโตะ
รูปทรงกลมหรือสามารถจัดเปนรูปทรงกลมได เพื่อใหทุกฝายไดเห็นหนาเห็นตากันอยางครบถวน โสตทัศนูปกรณที่
สนับสนุนทั้งการพูด การฟง การเห็น และการบันทกึ ไดแก ไมโครโฟนพรอมลําโพง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องฉาย
ภาพขึ้นจอ (LCD projector) และเครื่องบันทึกเสียง เหลานี้มีบทบาทสําคัญยิ่ง กรณีชุมชนเกษตรทั้งสองกลุม ได
เลือกสถานที่นอกชุมชนเพื่อแยกสมาชิกออกจากภารกิจประจําวันสวนตัวชั่วคราว เพื่อใหเกิดสมาธิอยางเต็มที่ในการ
รวมกิจกรรมของกลุม ดังนั้นสถานที่จัดประชุมอาจจําเปนตองมีที่พักใหบริการแกผูเขารวมประชุม หากตองใชเวลา
มากกวา 1 วัน 

 3) การกําหนดประเด็นความรู (knowledge identification) ประเด็นความรูไดกําหนดขึ้นจาก
กระบวนการปฏิบัติจริงของแตละชุมชน กรณีศึกษานี้ไดแกระบบการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก ที่ไดเตรียม 
การไวอาจแยกเปน 3 สวนตามระดับความลุมลึกขององคความรูหรือทักษะจากนอยไปหามาก และการพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกันขององคประกอบ (ภาพที่ 1) ชั้นในสุด มีความลุมลึกขององคความรูหรือทักษะและการพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กันและกันขององคประกอบในระดับนอยที่สุด แตพบวาเปนสวนที่เกษตรกรโดยเฉพาะผูรูมีความรูมากที่สุดเนื่องจาก
ตองปฏิบัติเปนประจํา ไดแก พันธุ การจัดการตนและผลผลิต การจัดการดินและปุย การจัดการศัตรูพืชและการใช
สารเคมีเกษตร และการจัดการน้ํา เปนตน ชั้นกลางที่ตองมีองคความรูลุมลึกและมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของ
องคประกอบมากขึ้น ไดแก การใชสารเคมีเพื่อการออกดอกติดผล การจัดการแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
และชั้นนอกมีความลุมลึกและการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันขององคประกอบมากที่สุด ไดแก การบริหารจัดการกลุม 
การจัดการหวงโซอุปทาน การจัดการดานตลาดและธุรกิจเกษตร และการเจรจา เปนตน กรอบความรูเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู จึงเริ่มจากสวนที่ลุมลึกนอยที่สุดกอนแลวจึงขับเคลื่อนออกไปตามลําดับ โดยมี “พี่เล้ียงการเรียนรู
หรือผูที่เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรูในชุมชน (knowledge facilitator)” เปนผูกําหนดขึ้น สําหรับประเด็นยอยเพื่อ
เตรียมใหสมาชิกไวเลาเรื่อง และถอดความรูออกมาไดอยางเปนลําดับ มีคําแนะนําวาไมควรเกิน 10 ประเด็น 
(ประพนธ, 2548) เชนกรณีศึกษานี้ไดใช “บันได 10 ขั้นสูความสําเร็จในการทําสวนมะมวงคุณภาพสงออก” ไดแก 
การพักตน การลางตน การตัดแตงกิ่งและการจัดทรงตน การบํารุงรักษาตนและใบ การราดสาร การบํารุงตาดอกและ
เปดตาดอก การบํารุงรักษาดอกและผล การปลิดผลและการหอผล การเก็บเกี่ยว การคัดบรรจแุละการขนสง เปนตน 
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ภาพที่ 1. องคความรูและนวัตกรรมของระบบการผลิตมะมวงเพื่อการสงออก 
 

 4) การแลกเปลี่ยนประสบการณ (experience sharing) ในเบื้องตนกิจกรรมนี้ตองไดรับ
ฉันทานุมัติจากที่ประชุมใหญของกลุมมากอน จากนั้นเกษตรกรผูรูที่เปนสมาชิกของที่ประชุมเล็ก ไดรับการสราง
ความเขาใจถึงความสําคัญ ประโยชนที่ไดรับ กรณีตัวอยางของความรวมมือที่ประสบความสําเร็จ และขั้นตอนของ
การจัดการความรู โดยเฉพาะการชี้ถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของกลุม บนพื้นฐานความไววางใจ และทุกคน
เปนวิทยากร เมื่อมีความชัดเจนแลว ที่ประชุมโดย “พี่เล้ียงการเรียนรู” ซึ่งเปนกัลยาณมิตรจากภายนอก ก็จะ
ดําเนินการตามหัวขอที่กําหนดไว อยางเปนลําดับทีละประเด็น แตละหัวขอจะถูกตั้งคําถามตลอดเวลาวา อะไร 
อยางไร ทําไม โดยเฉพาะขอหลังสุดเพื่อใหไดเหตุผลของผูนําเสนอ หัวขอที่กําหนดไวจะตองเปดกวางทางความคิด 
ใหทุกฝายไดเสนอประสบการณในเชิงปฏิบัติที่ดีที่สุดของตน (best practices) รวมทั้งเคล็ดลับเล็กๆ นอยๆ เพื่อตอ
ยอดกัน ไมใชเพียงความเขาใจ (สคส., 2552ก) และใชวิธีฟรีรอบวง (freewheeling) กลาวคือสมาชิกสามารถเสนอ
ความเห็นเมื่อไหรก็ได ตามดวยการอภิปรายของสมาชิกหรือการตีความของพี่เล้ียงการเรียนรู การเลาเรื่องและการ
อภิปรายจะทําเปนชวงสั้นๆ เพื่อไมใหพลังความคิดหมดไป จนเริ่มเอาอารมณสวนตัวมาใสแทน หรือเหนื่อยลาจน
เกิดความเงียบขึ้นในกลุมสมาชิก (ประชาสรรณ, 2552) กรณีชุมชนเกษตรทั้งสองกลุมพบวา เวลาไมเกิน 2 ชั่วโมง ใน
การดําเนินการแตละชวง และตอเนื่องกันไมเกิน 2 วัน ยังมีบรรยากาศที่ดี แตจํานวนวันที่มากกวานี้ตอครั้งจะกระทบ
ตอภารกิจประจําวันของสมาชิก ทําใหองคประชุมขาดหายไปได จึงตองใชการนัดหมายหลายครั้งหลังฤดูเก็บเกี่ยวไป
แลวจึงจะสําเร็จ หัวขอที่เตรียมไวจะนําเสนอผานคอมพิวเตอร แสดงภาพบนจอขนาดใหญผานเครื่องฉายแอลซีดี
เพื่อใหทุกคนไดมองเห็น ขอมูลที่ไดจากการเลาเรื่องของเกษตรกรผูรู เมื่อผานการถกเถียงแลกเปลี่ยนเรียนรูและสาร
เรียงรอยกันในทุกขณะแลว จะถูกบันทึกโดยผูบันทึก (note taker) เปนลายลักษณอักษรไวโดยทันที โดยจะแกไข
ขอความไปจนกวาทุกฝายใหการยอมรับดวยเหตุผลและ/หรือประสบการณ จึงจะถือวาส้ินสุด และมีการทบทวน
ความถูกตองชัดเจนเมื่อส้ินสุดการถอดความรูในแตละครั้ง การแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาเปนการตอยอด
ซึ่งกันและกันที่สําคัญ กรณีที่ไมชัดเจนก็จะรวบรวมประเด็นเหลานั้นไว เพื่อคนหาความจริงเองหรือเก็บไปหาคําตอบ
จากเกษตรกรผูรูหรือนักวิจัยภายนอกตอไป สําหรับประเด็นที่มีขอมูลหรือผานการศึกษาลวงหนามากอนแลว ก็จะ
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เรียบเรียงมาแสดงใหเห็นกอนการถกอภิปราย เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกไดพิจารณาทบทวนหรือตอยอดความคิด
ทันที ซึ่งจะชวยทําใหประหยัดเวลาของที่ประชุม และบรรลุวัตถุประสงคไดเร็วขึ้น  

 5) การรวบรวมและเรียบเรียง (documentation) วิธีปฏิบัติที่ไดมาจากประสบการณของ
เกษตรกรผูรู ควรนํามาเปรียบเทียบกับแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสมของทางราชการ (กรมวิชาการเกษตร, 2545) 
กอนนํามารวบรวม จัดหมวดหมูความคิดใหเปนระบบ ปรุงแตงดวยภาพและตาราง เพื่อใหส่ือความหมายไดดีขึ้น 
เขาใจไดงายขึ้น สามารถนํามาใชไดผลจริงหรือนําไปปฏิบัติซ้ําได ประยุกตใชไดงาย ใชความรูจากภายในทั้งหมด 
(externalization) ขั้นตอนนี้ทําใหพบความจริงวาการสกัดความรูกอนหนานี้จําเปนตองทําหลายครั้งจนกวาจะได
ขอมูลครบถวน ผลที่ไดในเบื้องตนจะปรากฏในรูปของ “คูมือวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ” หรือ “เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับ
มะมวงฉบับชุมชน” เมื่อดําเนินการสําเร็จถือวาไดเปล่ียนจาก ความรูฝงลึกเฉพาะสวนบุคคล ไปเปนความรูชัดแจง
หรือความรูสาธารณะ (explicit knowledge) อยางสมบูรณ จากนั้นกาวตอไปคือการนํามาผสมผสาน 
(combination) กับความรูเชิงทฤษฏีและงานวิจัยจากภายนอกที่ไดทบทวนเตรียมไวอีกสวนหนึ่ง เพื่อใหเปนความรู
ใหมที่เปนสาธารณะยิ่งขึ้น โดยมีเปาหมายการนํากลับคืนสูชุมชน ในลําดับถัดไป 

6) การนํากลับคืนสูชุมชน (internalization) การสงถายความรู (knowledge transfer) กลับคืน
สูชุมชน ผานคูมือ “เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับมะมวงฉบับชุมชน” สูการปฏิบัติ นับเปนการใชประโยชนจากความรูที่
ไดในเบื้องตน ตามเปาหมายศูนยเรียนรูชุมชนของกลุม และยังถือเปนเงื่อนไขสําคัญของเครื่องมือการจัดการความรู 
(อุไรวรรณ, 2550) ในเบื้องตนก็คือการนํากลับคืนสูสมาชิกสวนใหญที่อยูในกลุม และกลุมที่มีความเขมแข็งนอยกวา
ในอาณาบริเวณโดยรอบที่ตั้งกลุมเปนลําดับตอไป 

7) การทบทวน (after action review) หลังถูกนํากลับไปปฏิบัติระยะหนึ่ง เชน ในหนึ่งรอบปการ
ผลิต “คุณกิจ (knowledge practitioner)” หรือในที่นี้คือเกษตรกรจะเกิดความรูใหม เมื่อนํามาทบทวนก็จะไดคูมือ
ฉบับปรับปรุง พรอมกับเปนการยกระดับความรู (knowledge leverage) ของชุมชนขั้นตอไป วงจรนี้สามารถทําได
อยางไมมีที่ส้ินสุด (พีรยา, 2549) ส่ิงที่ไดรับหลังการถายโอนความรูกลับไปยังกลุม พบชัดเจนวาเกษตรกรออนแอใน
กลุมสามารถยกระดับขีดความสามารถสูงขึ้น เชื่อม่ันในตนเองและไวใจในความรูเหลานั้น เห็นคุณคาของกิจกรรมที่
ไดดําเนินการไว เกิดแนวทางใหมในการพัฒนาระบบการผลิตมะมวงคุณภาพสงออก และกลุมไดพัฒนาตนเองเปน
ชุมชนการเรียนรู ทั้งองคความรูสามารถนําไปสนับสนุนบทบาทการเปนศูนยเรียนรูชุมชนของกลุมได 

การสรางคลังความรู (knowledge assets) นอกจากสะสมไวในตัวเกษตรกรแลว ในสวนที่เปนลาย
ลักษณอักษร “เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับมะมวงฉบับชุมชน” อันประกอบดวย ความรูฝงลึกที่ไดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ผสมผสานกับความรูชัดแจงจากภายนอก และการอางอิงแหลงความรูทั้งที่เปนเอกสารและตัวเกษตรกรผูรูไว 
เมื่อไดมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยใชเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ (information and communication 
technologies, ICT) ที่เนนใหเขาถึงงายไมซับซอน รวดเร็ว ไดทุกเวลาและทุกสถานที่ เพื่อใชคนควา แลกเปลี่ยน
หมุนเวียน ยกระดับความรู การสรางนวัตกรรม ตลอดจนเผยแพรไปยังกลุมผูผลิตมะมวงอื่น ส่ิงเหลานี้นอกจะเปน
สมบัติของชุมชนแลว ยังเปนคลังความรูหรือตนทุนทางสติปญญาที่จะสรางความเจริญงอกงามใหกับชุมชนตอไป 

 
สรุป 

การใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเกษตร กรณีกลุมผูผลิตมะมวงสงออก
ในภาคเหนือ ที่มีเปาหมายรวมเปนศูนยเรียนรูชุมชน เพื่อใชพัฒนาระบบการผลิตมะมวงคุณภาพสงออก ในสวนของ
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู ประกอบดวย 7 ขั้นตอนที่สําคัญ ไดแก การเลือกสมาชิก การเลือกสถานที่ การกําหนดประเด็น
ความรู การแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อถอดความรูจากภายใน การรวบรวมและเรียบเรียง การนํากลับคืนสูชุมชน 
และการทบทวน ไดผลลัพธในเบื้องตนเปน “เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับมะมวงฉบับชุมชน” เมื่อนํามาผสมผสานกับ
ความรูชัดแจงจากภายนอก และการอางอิงแหลงความรูทั้งที่เปนเอกสารและตัวเกษตรกรผูรูไว พรอมจัดเก็บอยาง
เปนระบบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะไดคลังความรู ที่สามารถเขาถึงไดทุกเวลาและสถานที่ ทั้งสามารถ
นําไปใชประโยชนกับศูนยเรียนรูชุมชนตามเปาหมาย และยังเปนสมบัติของชุมชนตลอดไป 
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