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บทคัดยอ 

 การจัดการความรูเปนเคร่ืองมือหนึ่งที่ใชสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเกษตร เอกสารฉบับนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อ เสนอผลท่ีไดจากการจัดการความรูกับ 3 ชุมชนเกษตรสําคัญใน 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก 
เชียงใหม และนครราชสีมา ซึ่งเปนกลุมผูผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกที่สําคัญ และมีผลผลิตเก็บเก่ียว
ออกสูตลาดไดในชวงเวลาที่แตกตางกัน 3 ฤดูการผลิต ไดแก กอนฤดู ลาฤดู และหลังฤดู ตามลําดับ การจัดการ
ความรูเลือกใชโมเดลปลาทู ที่แบงการดําเนินงานออกเปน 3 สวน ไดแก การกําหนดเปาหมาย การแลกเปลี่ยน
เรียนรู และการสรางคลังความรู ดําเนินการระหวาง เดือนมีนาคม 2552 ถึง เดือนกรกฎาคม 2553 ไดผลดังนี้ 
สวนแรกมีเปาหมายเพื่อพัฒนาองคความรูเชิงปฏิบัติที่เปนเลิศในการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก ได
สงผลใหแตละกลุมเปน “ศูนยเรียนรูชุมชนดานมะมวง” ที่มีความพรอมย่ิงขึ้น สวนที่สองการแลกเปล่ียนเรียนรู ซึ่ง
มีหัวใจอยูที่การจัดเวทีเพื่อสรางองคความรูจากภายในน้ัน การศึกษายืนยันวาการจัดการความรูสามารถนํามาใช
อยางไดผลกับชุมชนเกษตร โดยเฉพาะการถอดความรูฝงลึกและการระดมความคิดและแลกเปล่ียน
ประสบการณจากนักปฏิบัติผูรู “เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับมะมวงฉบับชุมชน” ซึ่งเปนคูมือเกษตรกรจํานวน 3 
ฉบับ นับเปนคลังความรูที่ผลิตขึ้นในเบ้ืองตนจากแตละกลุม เนื้อหาประกอบดวยหลักการและการดําเนินงาน
จํานวน 10 ขั้นตอน สวนในเอกสารนี้ไดระบุใหเห็นถึงองคความรูพื้นฐานสําคัญในระบบการผลิตมะมวงเพื่อการ
สงออกสําหรับกลุมเกษตรกร ซึ่งมีจํานวน 8 ประการ กิจกรรมนี้ทําใหเกิดการไหลเวียนขององคความรูทั้งภายใน
กลุมและระหวางกลุม รวมทั้งผูที่มีสวนไดสวนเสียในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตมะมวงเพื่อการ
สงออก นอกจากน้ันยังไดนําไปสรางคลังความรูระบบออนไลนที่เปดกวางตอสาธารณชนในสวนที่สามของโมเดล
ปลาทูอยางเปนระบบตอไป 
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Abstract 
 

Knowledge management (KM) is one of the tools used for strengthen grower’s community. 
The objective of this article is to present KM output from three important grower communities, which 
are in Phitsanulok, Chiang Mai and Nakhon Ratchasima provinces. These groups of growers are 
major suppliers for export quality mangoes of three different seasons, including pre-season, late 
season and post-season, respectively. Tuna model was selected for KM. It is divided into 3 parts, 
which are knowledge vision (KV), knowledge sharing (KS), and knowledge assets (KA). This study 
was implemented during March 2009 to July 2010. KV is aimed to develop excellent practical 
knowledge to produce high quality mango for export. Each group of growers performed themselves 
as “mango community learning centers”. KS is proven to be an effective method for agricultural 
working groups. The key of KS success is conducting sessions among growers to gather their tacit 
knowledge and share their best practices. KA is the output from interactive KS sessions. “Mangoes 
Growers GAP Manual” volume 1-3 were initiated as KA by the three communities as mentioned 
above. Each manual contains 10 steps of principles and practices in mango production. As for this 
article, it emphasizes on eight mandatory elements for mango export production. This KM processes 
resulted in knowledge circulation within and between groups, along with other stakeholders in export 
mango supply chain. For knowledge sharing, this KM will be available through an online access. 
 
Key Words : KM, grower community, mango for export  
 

บทนํา 
 
ปจจุบันผูคนในภาคเกษตรกรรรมชนบทไดเปล่ียนแปลงเปนวัฒนธรรมปจเจกชนมากข้ึน ลดการส่ือสาร

ระหวางกันลง ทําใหความสัมพันธที่เหนียวแนนในลักษณะของชุมชนทองถ่ินแตเดิมลดลง (พีระ, 2549) การ
รวมกลุมของผูที่มีอาชีพเดียวกันไดมีสวนพลิกฟนความสัมพันธ ใหมีการส่ือสาร และชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
มากขึ้น สงผลตอการประกอบอาชีพและการพัฒนาชนบทที่ย่ังยืน ถึงกระนั้นก็ตามหลายกลุมก็ยังไมเขมแข็งและ
จริงจัง การจัดการความรู (knowledge management, KM) เปนการรวบรวม สราง จัดระเบียบ แลกเปล่ียน และ
ประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศ เพื่อใหเกิดความรูและปญญาในที่สุด  
(วิกิพีเดีย, 2553) จัดเปนเคร่ืองมือประเภท non technical tools ที่สามารถนํามาใชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย การ
พัฒนางาน การบริหารทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาองคกร เนนการจัดเวทีเพื่อใหมีการแบงปนองคความรูที่มี
อยู เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน อันนําไปสูความรูใหมที่จะนําไปใชงานตอไป (โสภา, 2552) กรณีการใชกับ
ชุมชนเกษตร เปนกระบวนการดึงเอาความรูซอนเรนหรือฝงลึก (Tacit knowledge) ที่มีอยู ซึ่งเดิมกระจายอยูใน
ตัวนักปฏิบัติผูรู ออกมาพัฒนาตรวจสอบและเผยแพรอยางเปนระบบ เพื่อใหสมาชิกทุกคนสามารถเขาถึงวิธี
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ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) พัฒนาตนเองใหเปนผูรู หรือมีความรูถองแทในอาชีพ สามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ เกิดโอกาสพัฒนาองคกรอยางกาวกระโดด สงผลใหชุมชนมีความสามารถในเชิงแขงขัน
สูงสุด (ก.พ.ร., 2552; นิรนาม, 2552ก) รวมทั้งนําไปสูความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งครอบคลุมทั้งความผาสุก
ปรองดองของสมาชิก ความมั่นคงย่ังยืนทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
ตลอดจนการสามารถดํารงรักษาความอุดมสมบูรณของสภาพแวดลอม (อมรวิชช และคณะ, 2551) ขณะท่ี
ชุมชน (Community) หมายถึง กลุมคนท่ีมีวิถีชีวิตเก่ียวพันกัน และมีการติดตอส่ือสารระหวางกันอยางเปนปกติ
และตอเนื่อง โดยเหตุที่อยูในอาณาบริเวณเดียวกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค
รวมกัน หรือมีวัฒนธรรมความเชื่อ หรือความสนใจรวมกัน (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, 2550) กรณีกลุมผูปลูก
มะมวงเพื่อการสงออก ปจจุบันมีไมนอยกวา 32 กลุม ใน 19 จังหวัด (ชัยรัตน, 2552) ซึ่งแตละกลุมอาจเกิดจาก
การรวมตัวของเกษตรกรจากในพื้นที่เดียวกันหรือหลายพื้นที่ เปนผูผลิตมะมวงสงออกที่นํารายไดเขาสูประเทศป
ละกวา 1,428 ลานบาท (นิรนาม, 2552ข) จึงนับไดวาเปนชุมชนหนึ่งที่สําคัญของประเทศ สําหรับ “การจัดการ
ความรู” เร่ิมใชในประเทศไทยเม่ือปลายป พ.ศ. 2545 (สคส., 2550) แมจะไดรับการนําไปปฏิบัติกวางขวางข้ึนใน
หลายภาคสวน โดยเฉพาะกับหนวยราชการ (วรรณา, 2550) สถานศึกษา และธุรกิจเอกชน (วิกิพีเดีย, 2553) แต
ที่ทํากับชุมชนเกษตรอยางเปนกลุมกอนและมีเปาหมายเพื่อพัฒนาตัวชุมชนเอง นับเปนเร่ืองคอนขางใหม จึงพบ
การรายงานไวไมมากนัก (สคส., 2550; วิมลพร, 2550) ดังนั้นรายงานฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะเสนอผลที่ได
จากการจัดการความรูกับชุมชนเกษตร ซึ่งมีการพัฒนาองคความรูผลิตมะมวงคุณภาพเพ่ือการสงออกเปนสวน
สําคัญ ตอเนื่องจากตอนที่ 1 (ธวัชชัย และคณะ, 2552ข) ซึ่งคร้ังที่แลวไดนําเสนอในสวนของกระบวนการจัดการ
ความรูโดยเนนไปที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
เลือกดําเนินการกับกลุมผูผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกที่สําคัญระดับประเทศ จํานวน 3 กลุม 

ไดแก ชมรมผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ในภาคเหนือตอนบน (ระหวางเดือนมีนาคม ถึง 
เดือนสิงหาคม 2552) ชมรมผูปลูกมะมวงอําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในภาคเหนือตอนลาง (ระหวาง
เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2552) และวิสาหกิจชุมชนกลุมสงออกมะมวง ตําบลโปงตาลอง จังหวัด
นครราชสีมา ในภาคอีสาน (ระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2553) ตามลําดับ แตละชุมชนเกษตรมี
สมาชิก 22, 54, และ 45 ราย ตามลําดับ แนวทางการจัดการความรูใชโมเดลปลาทู (Tuna model) (วิจารณ, 
2552) ที่มีองคประกอบสําคัญ 3 สวน 1) การกําหนดเปาหมาย (Knowledge vision, KV) เปนสวนหัวปลา เปน
การสรางองคความรูที่จําเปนสําหรับการผลิตมะมวงเพื่อการสงออก เพื่อสนับสนุนใหกลุมไดแสดงบทบาทเปน 
ศูนยเรียนรูชุมชน สมบูรณย่ิงขึ้น 2) การแลกเปล่ียนเรียนรู (Knowledge sharing, KS) เปนสวนตัวปลา 
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ไดแก การเลือกสมาชิก การเลือกสถานที่ (เวที) การกําหนดประเด็นความรู การ
แลกเปล่ียนประสบการณ การรวบรวมเรียบเรียง การนํากลับคืนสูชุมชน และการทบทวน มีรายละเอียดไวแลวใน 
ธวัชชัย และคณะ (2552ข) ขณะที่การแลกเปล่ียนประสบการณเพื่อสรางความรูจากภายในชุมชน ไดใชเทคนิค
การเลาเรื่อง (Storytelling technique) เพื่อใหผูมีความรูจากการปฏิบัติไดปลดปลอยความรูที่ซอนอยูในสวนลึก
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ออกมา (วัลยาภรณ, 2550) และ 3) การสรางคลังความรู (Knowledge asset, KA) เปนสวนหางปลา การศึกษา
และพัฒนาท้ังหมดดําเนินการระหวาง เดือนมีนาคม 2552 – เดือนกรกฎาคม 2553 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
กลุมผูผลิตมะมวงคุณภาพเพ่ือการสงออก 

ผูผลิตมะมวงเพื่อการสงออกทั้งสามกลุม ไดแก ชมรมผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม ชมรมผูปลูกมะมวง
อําเภอเนินมะปราง และวิสาหกิจชุมชนกลุมสงออกมะมวง ตําบลโปงตาลอง เกือบทั้งหมดเปนเกษตรกรรายยอย 
มีอาชีพทําสวนไมผลเปนหลัก การรวมตัวกันของเกษตรกรทั้ง 3 กลุมเกิดจากแรงผลักดันภายในชุมชนเอง เริ่ม
จากมีแกนนําจํานวนหนึ่งไดตระหนักรูถึงพลังการรวมตัวกันของผูผลิตมะมวงรายยอย หลังดําเนินการกอต้ังกลุม
แลวเสร็จในป พ.ศ. 2547, 2532 และ 2549 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) ความเขมแข็งและพัฒนาการของกลุม 
พบวาเปนผลรวมของเงื่อนไขปจจัยภายในชุมชนอยางนอย 6 ประการดวยกัน ไดแก  
 1. ความสําเร็จดานการจัดการตลาด กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุมสงออกมะมวง ตําบลโปงตาลอง จังหวัด
นครราชสีมา ถือวาไดบรรลุความสําเร็จดานการตลาดสูงสุด กลาวคือกลุมสามารถจําหนายผลผลิตทั้งหมดของ
สมาชิกทุกรายได ทั้งที่เปนมะมวงนอกฤดูแบบหลังฤดู (ตามเปาหมาย) และมะมวงในฤดู (ตามธรรมชาติ) โดย
สวนที่มีคุณภาพระดับดีมาก (Premium grade) จัดจําหนายใหกับบริษัทผูสงออก ขณะท่ีเกรดรองลงมาสามารถ
จําหนายไปยังตลาดกลางภายในประเทศ เชน ตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง ไดตลอดทั้งป นอกเหนือไปจากการ
ที่กลุมไดประชาสัมพันธตนเองหลายรูปแบบเพื่อการตลาดไวลวงหนา ผานส่ือตางๆ โดยเฉพาะส่ือส่ิงพิมพ 
(ทวีศักด์ิ, 2553) อยางสม่ําเสมอ จนเปนที่รูจักอยางกวางขวางในวงการอุตสาหกรรมมะมวงระดับประเทศ  

 
ตารางที่ 1 ขอมูลของผูผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก 3 กลุมที่ใชเปนกรณีศึกษา 
 กลุม จ.เชียงใหม กลุม อ.เนินมะปราง กลุม ต.โปงตาลอง 
ที่ต้ัง อ.แมแตง จ.เชียงใหม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก อ.ปากชอง จ.

นครราชสีมา 
ปกอต้ัง พ.ศ. 2547 2532 2549 
ขนาดของกลุม 19 คน ( พ.ศ. 2552)  54 คน ( พ.ศ. 2552) 45 คน (พ.ศ. 2553) 
พื้นที่ปลูกของกลุม 1,500 ไร (พ.ศ. 2552) 2,249 ไร (พ.ศ. 2552) 2,000 ไร (พ.ศ. 2553) 
พันธุมะมวงหลัก น้ําดอกไม (สีทอง) น้ําดอกไม (เบอรส่ี, สีทอง)  น้ําดอกไม (เบอรส่ี, สี

ทอง) 
ฤดูการผลิตหลัก (เก็บเก่ียว) ลาฤดู (มิ.ย.-ก.ค.) กอนฤดู (ม.ค.-มี.ค.) หลังฤดู (ส.ค.-ธ.ค.) 
ผลผลิตมะมวงทุกพันธุ  230 ตัน/ป (พ.ศ. 2552) 2,250 ตัน/ป (พ.ศ. 2552) 400 ตัน/ป (พ.ศ. 2552) 
ตลาดเปาหมายหลัก สงออกผลสด สงออกแชแข็ง สงออกผลสด 
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2. ระยะเวลาการรวมตัวกันของสมาชิก อายุของกลุมอาจชี้ถึงความเขมแข็งของกลุมไดระดับหนึ่ง 
เนื่องจากกลุมมะมวงตองพึ่งพาตนเองเปนหลัก นับวาชมรมผูปลูกมะมวงอําเภอเนินมะปราง มีจุดเดนที่สุดใน 3 
กลุม โดยไดรวมมือกันแกปญหาดานการผลิตและการตลาดมาอยางม่ันคงยาวนาน กวา 20 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 
2532 (ตารางที่ 1) ทําใหสมาชิกกลุมสวนใหญมีประสบการณและทักษะสูงในการแกปญหาสําคัญอยางมีสวน
รวม ถือวากลุมไดสรางภูมิคุมกันใหกับตนเองไวสูง สวนผลที่ไดคือฐานะความเปนอยูของสมาชิกเปล่ียนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นอยางเดนชัด 
 3. ธรรมาภิบาลในการจัดการกลุม การแกปญหาการผลิตและการตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการ
ผลประโยชนของกลุมอยางโปรงใสโดยแกนนํา พบวาทั้งสามกลุมใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะชมรมผู
ปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม ที่กลาววากลุมตนไดมีผานบทเรียนคร้ังสําคัญมาแลว จึงตระหนักถึงคุณคาของ
ธรรมภิบาลในการจัดการกลุมเปนอยางย่ิง นอกจากนั้นทุกกลุมพยายามสรางตนเองเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning organization) หลายรูปแบบ ใหสมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน และสามารถตรวจสอบการ
ทํางานของแกนนํากลุมได  
 4. ที่มาของสมาชิก กลุมที่มีสมาชิกกระจุกตัวอยูในพื้นที่เดียวกัน สงผลใหการอํานวยความสะดวก
ดานการผลิตและการตลาดจากแกนนํา ทําไดดีกวากลุมที่มีสมาชิกกระจายตัว ดังนั้นจึงพบระดับความไดเปรียบ
ของกลุมแตกตางกัน จากมากไปหานอยตามลําดับดังนี้ วิสาหกิจชุมชนกลุมสงออกมะมวง ตําบลโปงตาลอง 
(สมาชิกสวนใหญมาจากตําบลเดียวกัน) ชมรมผูปลูกมะมวงอําเภอเนินมะปราง (สมาชิกสวนใหญมาจากอําเภอ
เดียวกัน) และชมรมผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม (สมาชิกมาจากหลายอําเภอและหลายจังหวัด)  
 5. การเลือกฤดูการผลิต ฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตของกลุมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอราคา
ของสินคาและรายไดของสมาชิกของแตละกลุม ปจจุบันชาวสวนมะมวงประเทศไทยมี 4 ทางเลือกการผลิตเปน 
1) มะมวงกอนฤดู (เก็บเก่ียวเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม) 2) มะมวงในฤดู (เก็บเก่ียวเดือนเมษายน-เดือน
พฤษภาคม) 3) มะมวงลาฤดู (เก็บเก่ียวเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม) และ 4) มะมวงหลังฤดู (เก็บเก่ียวเดือน
สิงหาคม-เดือนธันวาคม) (ธวัชชัย, 2553) ผลผลิตคุณภาพระดับดีมาก สําหรับตลาดผลสดของมะมวงพันธุ
น้ําดอกไมสีทองในปการผลิตที่ผานมา (2552) มีราคาสูงสุด ณ ที่สวนของเกษตรกร (Farm gate price) 
ตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ มะมวงหลังฤดู (75-80 บาท) มะมวงลาฤดู (65-80 บาท) มะมวงกอนฤดู (50-
65 บาท) และมะมวงในฤดู (50 บาท) (ธวัชชัยและฉันทลักษณ, 2553) มะมวงในฤดูนั้นนอกจากมีราคาตํ่าสุด
แลว ผูซื้อยังตองการสินคาจากแตละกลุมนอย อํานาจการตอรองของกลุมเกษตรกรลดตํ่าลงมาก เนื่องจากตลาด
มีสินคาทางเลือกใหกับผูซื้อมาก ดังนั้นเม่ือเปรียบเทียบการเลือกฤดูการผลิตโดยพิจารณาจาก ราคาสูงสุด ณ ที่
สวนของเกษตรกรขางตน ทําใหทั้งสามกลุมมีความไดเปรียบแตกตางกันเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ 
วิสาหกิจชุมชนกลุมสงออกมะมวง ตําบลโปงตาลอง (ผูผลิตมะมวงหลังฤดู) ชมรมผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม 
(ผูผลิตมะมวงลาฤดู) และชมรมผูปลูกมะมวงอําเภอเนินมะปราง (ผูผลิตมะมวงกอนฤดู) อยางไรก็ตามการเลือก
ฤดูปลูกนั้น ยังมีลักษณะของภูมิอากาศและภูมิประเทศ ตลอดจนความแมนยําในเทคโนโลยีการผลิตมะมวงเปน
ตัวกําหนดที่สําคัญ 
 6. ความแมนยําในเทคโนโลยีการผลิตมะมวง การทํามะมวงสงออกอยางย่ังยืน เกษตรกรจําเปนตอง
มีความแมนยําของเทคโนโลยีการผลิตสูง เม่ือพิจารณาจากความแมนยําในเทคโนโลยีการผลิตของผูรูแตละกลุม
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แลว พบวามีลําดับจากสูงไปหาตํ่าตามลําดับดังนี้ ชมรมผูปลูกมะมวงอําเภอเนินมะปราง วิสาหกิจชุมชนกลุม
สงออกมะมวง ตําบลโปงตาลอง และชมรมผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม โดยกลุมแรกนั้น ผูรูจะเลาเรื่องการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศของตนแตละประเด็นบนเวทีที่จัดให สอดคลองไปแนวทางเดียวกันอยางชัดเจน เนื่องจากประสบการณ
ที่ยาวนาน มีความแมนยําในองคความรูสําคัญในการผลิตมะมวง โดยเฉพาะขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ เชน ลําดับ
กิจกรรมแตละขั้นตอน จํานวนวันในแตระยะการพัฒนาของพืช ชนิด อัตรา วัตถุประสงค และขอควรระวังในการใช
สารเคมีเกษตร เปนตน  
 ขอมูลดังกลาวอาจนํามาใชประเมินกลุมเกษตรกรผูผลิตไมผลเพื่อแกไขปรับปรุงจุดออนของตน สวน
การจัดการความรูกับชุมชนเกษตร กลุมที่เขมแข็งแลวจะมีประสิทธิภาพมากกวากลุมที่ยังออนแออยางชัดเจน 
โดยเฉพาะเพื่อการสรางองคความรูที่จาํเปนสําหรับผลิตมะมวงเพื่อการสงออก 

 
การจัดการความรูกับกลุมผูผลิตมะมวง 

องคประกอบของการจัดการความรูกับกลุมผูผลิตมะมวงตามกรอบของโมเดลปลาทู 3 สวน ผลที่ไดมี
ดังนี้ 
 1. การกําหนดเปาหมาย จากจุดมุงหมายในการสรางองคความรูที่จําเปนสําหรับผลิตมะมวงเพื่อการ
สงออกนั้น พิจารณาวาสถาบันเกษตรกรทั้งสาม เปนกลุมผูผลิตมะมวงช้ันนําระดับประเทศในแตละฤดูการเก็บ
เก่ียวเปาหมาย องคความรูเหลานี้หากไดสรางขึ้นและมีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After action review: AAR) 
ตอเนื่อง จะสามารถใชเปนแนวทางตนแบบเชิงปฏิบัติใหกับกลุมอื่นๆ ที่เหลืออีกประมาณ 90 กลุมไดรับประโยชน
อยางเต็มที่ ซึ่งจะเปนการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันการสงออกมะมวงของประเทศครั้งสําคัญ แม
ความคาดหวังในเบื้องตนเพียงใหแตละกลุมไดนําองคความรูที่ได กลับไปใหสมาชิกภายในกลุมไดใชอยางกวางขวาง
กอน พรอมสนับสนุนใหกลุมพัฒนาตนเองเปน ศูนยเรียนรูชุมชน ตามเปาหมายที่มีอยูแตเดิม 
 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการความรูที่จัดเวทีขึ้นใหเฉพาะผูรูภายในกลุม ซึ่งทําหนาที่เปน “คุณกิจ” 
(knowledge practitioners) แตละกลุม จาํนวน 10-15 คน ไดเลาเรื่องการปฏิบัติที่เปนเลิศของตน มีนักวิจัยเปน
ฝายปอนคําถามหรือทําหนาที่เปน “คุณอํานวย” (knowledge facilitators) และเปดโอกาสใหสมาชิกทุกฝาย (members) 
ไดรวมอภิปรายหรือระดมความคิดทั้งสนับสนุนและคัดคาน จนไดเปนขอสรุปเพียงแนวทางเดียวออกมาเสมือนกับ
เปนมติของที่ประชุม แตกตางจากการเลาเรื่องของผูรูหรือแกนนํากลุมเพียงรายเดียวดังที่นิยมปฏิบัติเปนสวนใหญ 
ดังนั้นแตละกลุมจึงยืนยันวาองคความรูที่ไดรวมกันสราง หากสมาชิกไดมีการนําไปปฏิบัติอยางครบถวนถูกตอง 
ก็พรอมนําความสําเร็จและความม่ังค่ังอยางย่ังยืนใหแกผูปฏิบัติอยางแนนอน  
 3. การสรางคลังความรู คลังความรูเปาหมายของการจัดการความรูนี้มี 3 รายการ ไดแก หนังสือคูมือ
การผลิตมะมวง (ธวัชชัยและรุงทิพย, 2552กข; ธวัชชัยและฉันทลักษณ, 2553) บทความเผยแพรผานทางเว็บไซด 
(ธวัชชัย, 2553) และการบรรยายทางวิทยุพรอมกับบันทึกเสียงไว ขอมูลเพื่อการสรางคลังความรูทั้งหมดที่กลาวมา 
ไดเตรียมการสะสมต้ังแตการเย่ียมเกษตรกรในแปลง และระหวางขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งเปนการเปลี่ยน
จากภาษาพูดเปนภาษาเขียน บันทึกลงในระบบดิจิตอลผานคอมพิวเตอร แสดงผลที่ไดโดยเคร่ืองฉายภาพ (LCD 
projector) ใหเวทีที่ประชุมสามารถเขาถึงขอมูลทันที เพื่อผานกระบวนการกล่ันกรองความถูกตองชัดเจน 
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 ที่กลาวมาเปนผลที่ไดตามองคประกอบของการจัดการความรูโมเดลปลาทู แตเบื้องหลังของความสําเร็จ 
นั้นคือ การทําใหกลุมเกษตรกรมีความไวใจในผูวิจัยที่ทําหนาที่เปน “คุณอํานวย” มีความชัดเจนในวัตถุประสงค 
และประโยชนที่จะไดรับ ขณะที่ผูสนับสนุน มีความจําเปนอยางย่ิงตอทั้งสวนของการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการสราง
คลังความรู 
 
องคความรูพ้ืนฐานสําคัญในระบบการผลิตมะมวงคุณภาพเพ่ือการสงออก 
 การจัดการความรูกับชุมชนนักปฏิบัติแตละกรณีศึกษา ไดสรางองคความรูวิธีปฎิบัติที่เปนเลิศอยางครบ
วงจรในการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก เกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีแมหลายจุดยังขาดคําอธิบาย
และตองการการทบทวนหลังปฏิบัติงาน ซึ่งแตกตางไปจากคูมือของนักวิชาการที่มักเนนไปที่หลักการ หลังการจัด 
การความรูกับกลุมผูผลิตมะมวงชั้นนําระดับประเทศ 3 กลุม พบวาองคความรูในการจัดการสวนมี 10 ขั้นตอน ที่
เรียกวา “บันได 10 ขั้นสูความสําเร็จในการทําสวนมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออก” ซึ่งประกอบดวย การพักฟนตน 
การลางตน การตัดแตงก่ิงและการจัดทรงตน การบํารุงรักษาตนและใบ การราดสาร การบํารุงตาดอกและเปดตา
ดอก การบํารุงชอดอกและชอผล การปลิดผลและการหอผล การเก็บเกี่ยว และการคัดบรรจุและการขนสง ซึ่งมี
รายละเอียดในธวัชชัยและรุงทิพย (2552กข) และ ธวัชชัยและฉันทลักษณ (2553) แตองคความรูสําคัญในระบบ
การผลิตมะมวงเพ่ือการสงออกของประเทศไทยสําหรับกลุมเกษตรกรพบวามีอยางนอย 8 ประการ เรียงตาม
ความความลุมลึกขององคความรูและทักษะดังนี้ 
 1. การเลือกพันธุ พันธุมะมวงที่ปลูกจําเปนตองสอดคลองกับความตองการของประเทศผูนําเขา ผูบริโภค
ใหการตอนรับและแขงขันไดกับมะมวงพันธุอื่นในตลาดสงออกเปาหมาย นับเปนบทบาทสําคัญของแตละกลุม ที่
ตองติดตามขอมูลขาวสารตลอดเวลา เนื่องจากพันธุเพื่อการสงออกเคล่ือนไหวอยูเสมอ ทั้ง 3 กลุมมีพันธุหลัก
และพันธุรองของตน แตพันธุหลักของทุกกลุมไดแก น้ําดอกไมสีทอง ซึ่งนับเปนหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่
สามารถแขงขันกับมะมวงพันธุอื่นๆ ในตลาดโลกไดในปจจุบัน ขณะท่ีพันธุรองไดแก ฟาล่ัน และมหาชนก การ
ปรับเปล่ียนพันธุใหมกรณีมะมวงสามารถทําไดบนตนตอเดิม แตก็ใชเวลากวา 2 ปขึ้นไปจึงจะเก็บเก่ียวเชิงการคา
ได  

2. การเลือกทําเลและการปลูก มะมวงคุณภาพตองมาจากแหลงผลิตในนิเวศเกษตรท่ีเหมาะสม สําหรับ
แหลงผลิตของทั้งสามกลุม ลวนมีทําเลบนท่ีดอน เปนบริเวณท่ีไดรับแสงแดดเต็มที่ มีการระบายน้ําและอากาศดี 
ไมเปนพื้นที่เส่ือมโทรม การมีระบบชลประทานเชนกรณีของวิสาหกิจชุมชนกลุมสงออกมะมวง ตําบลโปงตาลอง 
สรางความไดเปรียบในการกําหนดฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตตามตองการ ปลูกโดยใชตนตอที่มีระบบรากแข็งแรง 
(พันธุแกวหรือตลับนาก) มีระยะปลูกชิด และใหตนไดสรางผลผลิตเต็มตามศักยภาพเม่ือทรงพุมเร่ิมชิดกัน ที่ประมาณ 
6 เมตร x 4 เมตร (ประมาณ 60 ตน/ไร) ถึง 6 เมตร x 5 เมตร (ประมาณ 50 ตน/ไร) รวมทั้งเพื่อใหเคร่ืองจักรกล
เขาไปทํางานไดโดยสะดวก ควบคุมความสูงของตนไวที่ประมาณไมเกิน 2.5-3 เมตร ตัดแตงก่ิงและจัดทรงตนทุก
ป เพื่อความสะดวกในการดูแลและเก็บเก่ียวผลผลิต 
 3. การเลือกฤดูการผลิต การเลือกฤดูการผลิตที่เหมาะสมนั้น นอกจากมีความหมายตอราคาของสินคา
และรายไดของสมาชิกแลว ยังนับเปนความกาวหนาหรือความเปนมืออาชีพของกลุมเกษตรกร การผลิตมะมวง
นอกฤดูเปนเปาหมายสําคัญของกลุมผูผลิตเพื่อการสงออกสวนใหญ ถือวามีความเส่ียงและการแขงขันสูง ตอง
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อาศัย ทั้งองคความรูสมัยใหมที่แมนยํา และประสบการณจากภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งยึดติดกับความเหมาะสม
ของสภาพแวดลอมในแตละพื้นที่รวมกัน 
 4. องคความรูในการผลิตมะมวงนอกฤดูกาล แมเทคโนโลยีการนําสารหนวงการเจริญเติบโตของพืช 
พาโคลบิวทราโซล มาใชเพื่อชักนําการออกดอกมะมวงจนประสบความสําเร็จ และเปนหัวใจของการผลิตมะมวง
นอกฤดูกาลของประเทศไทยมาอยางยาวนาน แตปญหาสําคัญของการทํามะมวงนอกฤดูในปจจุบัน หลังมีการ
ใชสารดังกลาวอยางตอเนื่อง (เชน กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุมสงออกมะมวง ตําบลโปงตาลอง) คือวิธีการอยาง
แมนยํา ที่จะทําใหมะมวงแทงชอดอกออกมาอยางสม่ําเสมอ ในปริมาณและเวลาตามที่ตองการ ทั้งยังสามารถ 
“ผาฝน” หรือ ฝาวิกฤติฝนตกในชวงดอกบาน ไดชอดอกที่มีคุณภาพ (ไมเปนโรค สามารถติดผลและพัฒนาเปน
ผลที่สมบูรณได) และตามจํานวนท่ีตองการ เชน มีชอดอกท่ีมีคุณภาพเพียง รอยละ 60-70 ตอตน โดยไมมาก
หรือนอยไปกวานี้ 
 5. องคความรูอาหารปลอดภัยและมาตรฐานสินคา มะมวงสงออกมีความเขมงวดเรื่องอาหารปลอดภัย
และมาตรฐานสินคาย่ิง ทําใหกลุมผูผลิตมะมวงนอกจากจะตองมีความรูเร่ืองที่จําเปนใกลตัว สุขอนามัยพืช 
(phytosanitary) ซึ่งหมายถึงการใชสารเคมีเกษตรไดอยางถูกตองแมนยําตรงตามปญหาสาเหตุหรือศัตรูพืชแลว 
ยังตองมีความชัดเจนเรื่องที่เก่ียวกับสุขอนามัย ของผูคนที่เก่ียวของ โดยเฉพาะประเด็นของอาหารปลอดภัย อาทิ
เชน วัตถุอันตรายหามใชทางการเกษตร สารเคมีหามใชในมะมวง ระดับสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum 
residue limits, MRLs) ระยะหยุดพนกอนการเก็บเก่ียว (Preharvest interval, PHI) สวนมาตรฐานสินคา กรณี
มาตรฐานมะมวง ระดับประเทศไดมีการกําหนดขึ้นโดยสํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มก
อช.) แลว ยังมีมาตรฐานระหวางประเทศอีกชั้นหนึ่งกํากับอยู เชน Codex และ GlobalGAP เปนตน (ชวนพิศ, 
2553) โดยผูสงออกเปนผูนํามาปฏิบัติกับผูผลิตอยางเขมงวด จึงทําใหกลุมผูผลิตใหความสําคัญคอนขางสูง 
เพราะเปนดัชนีกําหนดราคาสินคาที่สําคัญ 
 6. กลยุทธการตลาดและการเจรจา การตลาดและการเจรจานับเปนจุดออนสําคัญที่สุดของผูผลิตสวน
ใหญ การรวมกลุมนับเปนกลยุทธทางการตลาดเบื้องตนที่สําคัญดังจะไดกลาวตอไป การตลาดระดับกลุมผูผลิต 
แมยังตองอาศัยหลักการเชิงทฤษฎี เชน กลยุทธการส่ือสารตราสินคา (branding strategies) การพัฒนาสินคา
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด และการโฆษณาประชาสัมพันธ (วิทวัส, 2549) แตทักษะหรือความสามารถ
ที่นาํไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังกลับเปนกุญแจสําคัญสูความสําเร็จของกลุม เชน วิสาหกิจชุมชนกลุมสงออกมะมวง 
ตําบลโปงตาลอง มีฝายการตลาดที่จัดเจนในดานการคาและเจรจาในระดับตลาดกลางของประเทศมาอยางยาวนาน 
จึงสรางความไดเปรียบใหกับกลุมอยางโดดเดน ไมวาจะเปนตลาดสงออกหรือตลาดในประเทศ 

7. การรวมกลุมและบริหารจัดการกลุม การรวมกลุมเปนยุทธศาสตรของเกษตรกรรายยอยเพื่อแกปญหา
การผลิตและการตลาดของตน หลังจัดต้ังแลวการบริหารจัดการกลุมเปนความรูพื้นฐานที่สําคัญ กลุมผูผลิต
มะมวงทั้งสามเปนกรณีศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ของการรวมกลุมและบริหารจัดการกลุมไดเปนอยางดี ไมวาจะเปน 
การมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกลุม การสรางองคความรูดานการผลิตที่เหมาะสมกับตนเองระดับฟารม 
การสรางวิธีพึ่งพาตนเองโดยเฉพาะเรื่องทุนหมุนเวียน การลดตนทุนการผลิต การสรางและเจรจาตอรองดาน
ตลาด การสรางประโยชนและความเขมแข็งใหกับชุมชน ไปจนถึงสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการสงออก
ของประเทศ 
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8. กลุมยุทธศาสตร เปนการผนึกกําลังใหเกิดความรวมมืออยางเขมแข็งของภาคีการพัฒนา นับต้ังแต
กลุมผูผลิต กลุมผูสงออก ผูประกอบการสินคาที่เก่ียวของและระบบขนสง ภาครัฐ นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนส่ือมวลชน อันจะทําใหเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีผลิตภาพสูงขึ้น 
จากการลดตนทุนธุรกรรมและการผลิตลง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณคาของสินคา รวมทั้งกอใหเกิดเวที
รวมกันสําหรับผูที่มีสวนไดสวนเสียทั้งหมด และสะทอนกลับปญหาไปถึงผูมีอํานาจในการตัดสินใจในระดับนโยบาย
มากขึ้น (ธวัชชัยและคณะ, 2552ก) กระบวนการกลุมยุทธศาสตรแมเปนส่ิงสําคัญพื้นฐาน แตก็จุดดอยในปจจุบัน
ก็คือ ตองอาศัยกลไกการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุมยังตองพึ่งองคกรจากภายนอกมาสนับสนุน 

 
สัมฤทธ์ิผลและการขยายผลของการจัดการความรูกับชุมชนเกษตร 
 ผูสนับสนุนกับการจัดการความรู การจัดการความรูกับชุมชนเกษตรในจังหวัดเชียงใหม เกิดจากความรวมมือ
ของสมาชิกของชมรมผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหมโดยตรง ทั้งการดําเนินกิจกรรมและการจัดพิมพคูมือ สวนชมรม
ผูปลูกมะมวงอําเภอเนินมะปราง จ.พิษณุโลก มีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปนผูสนับสนุนกิจกรรม
จัดการความรู ขณะที่กลุมเกษตรกรเปนผูจัดพิมพคูมือเอง สําหรับวิสาหกิจชุมชนกลุมสงออกมะมวง ต.โปงตาลอง 
มีบริษัทแสงจิตเครื่องจักรการเกษตร จํากัด และ บริษัทไบเออรไทย จํากัด เปนผูสนับสนุนดําเนินกิจกรรมจัดการ
ความรู ขณะที่กลุมเกษตรกรเปนผูจัดพิมพคูมือเอง 
 หนังสือคูมือการผลิตมะมวง เปนสวนหนึ่งของคลังความรูที่สรางขึ้นเพื่อเผยแพรเปนลายลักษณอักษร 
(documentation) หลังการแลกเปล่ียนประสบการณ มีจํานวน 3 เลม (ธวัชชัยและรุงทิพย, 2552กข; ธวัชชัยและฉันท
ลักษณ, 2553) ทําใหเกษตรกรทั้งสามกลุมมีชุดความรูที่เปนของตนเอง โดยองคความรูเดนชัด (Explicit knowledge) 
นี้สวนหนึ่งไดรับการนําไปใชโดยตรงโดยสมาชิกกลุม สวนที่เหลือคาดวากลุมอื่นๆ ที่เปนสมาชิกของสมาคม
ชาวสวนมะมวงไทยจะไดนําไปปรับใช คาดวาการทบทวนหลังปฏิบัติจะดําเนินกับชมรมผูปลูกมะมวงจังหวัด
เชียงใหมไดเปนกลุมแรก เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตมะมวงลาฤดูที่มีอยูยังขาดความชัดเจนแมนยํา 
 คลังความรูการผลิตมะมวงออนไลน ขอมูลจากหนังสือคูมือการผลิตมะมวง ไดรับการเผยแพรทางรายการ
วิทยุที่จังหวัดเชียงใหม พรอมแปลงความรูขั้นตนที่ไดรับเพื่อสรางความรูเดนชัดใหม โดยนําไปเผยแพรในระบบ
ออนไลนทางอินเตอรเน็ต เร่ือง “มะมวงไทยมะมวงโลก” โดยไดเร่ิมตนที่เร่ือง “มะมวงไทย” (ธวัชชัย, 2553) 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 การจัดการความรูกับชุมชนเกษตรซึ่งเปนผูผลิตมะมวงเพื่อการสงออก 3 กลุม ในเบื้องตนไดแสดงให
เห็นวา ความเขมแข็งและพัฒนาการของกลุมนั้นเปนผลรวมของเงื่อนไขปจจัยภายในชุมชน 6 ประการดวยกัน  
1) ความสําเร็จดานการจัดการตลาด 2) ระยะเวลาการรวมตัวกันของสมาชิก 3) ธรรมาภิบาลในการจัดการกลุม 
4) ท่ีมาของสมาชิก 5) การเลือกฤดูการผลิต และ 6) ความแมนยําในเทคโนโลยีการผลิตมะมวง การจัดการความรู
เพื่อการสรางองคความรูที่จําเปนสําหรับผลิตมะมวงเพื่อการสงออกกับชุมชนเกษตรนั้น กลุมที่เขมแข็งจะมีประสิทธิภาพ
มากกวากลุมที่ยังออนแอ สําหรับองคความรูพื้นฐานสําคัญในระบบการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกสําหรับ
กลุมเกษตรกร มี 8 ประการ ไดแก 1) การเลือกพันธุ 2) การเลือกทําเลและการปลูก 3) การเลือกฤดูการผลิต  
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4) องคความรูในการผลิตมะมวงนอกฤดูกาล 5) องคความรูอาหารปลอดภัยและมาตรฐานสินคา 6) กลยุทธการตลาด
และการเจรจา 7) การรวมกลุมและบริหารจัดการกลุม และ 8) กลุมยุทธศาสตร ทั้งหมดจะมีระดับความลุมลึก
ขององคความรูและการพึ่งพาซึ่งกันและกันขององคประกอบจากนอยไปหามาก สุดทายการจัดการความรูไดนําไปสู
การเปล่ียนแปลงองคความรูของกลุม จากที่ซอนอยูภายในแตละผูรูออกมาเปนความรูเดนชัด หลังการรวบรวม
และเรียบเรียง แตละกลุมมีชุดความรูที่เปนของตนเอง นอกจากน้ันขอมูลจากหนังสือคูมือการผลิตมะมวง ยังมี
การเผยแพรทางรายการวิทยุ พรอมทั้งไดแปลงความรูขั้นตนที่ไดรับสรางเปนความรูเดนชัดใหม แลวนําไปเผยแพร
ในระบบออนไลนทางอินเตอรเน็ต และหลังการจัดการความรูควรมีการทบทวนหลังปฏิบัติกับทุกกลุมตอไป 
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