
 
 

 การสร้างความรู้จากรูปแบบเกษตรประณีตเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ความ

ยั่งยืน: กรณีศึกษาสมาชิกเครือข่าย 

ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ 

knowledge creation in “kaset praneet” an agriculture 
model for sustainable development: a case study of the 
network of members of the local wisdom  in buriram  
province 

อุทัย  อันพิมพ์1  ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์2  ดร.สุขวิทย์  โสภาพล3 

  บทคัดย่อ 

 งานวิจัยการสร้างความรู้จากรูปแบบ “เกษตรประณีต”   ซึ่งเป็นการทดลองทำเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่

ขนาดเล็ก ก่อนที่จะขยายสู่พื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นกรณีศึกษาจากสมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ มี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง ความรู้ฝังลึกและความรู้ชัดแจ้งซึ่งนำไปสู่รูปแบบของความ

รู้ใหม่ ซึ่งมี 4 กระบวนการ คือ (1) การแลกเปลี่ยนความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวของสมาชิก  (2) การแลกเปลี่ยนความรู้ที่ฝัง

อยู่ในตัวของสมาชิกออกมาสู่ภายนอกชุมชนให้รับรู้ (3) การนำความรู้ชัดแจ้งมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง และ (4) การนำความรู้ชัดแจ้งเพื่อพัฒนาสู่ความรู้ฝังลึก  2) ศึกษารูปแบบของการทำเกษตร

ประณตี ดว้ยการวจิยัเชงิคณุภาพ โดยการใชแ้บบสมัภาษณเ์ชงิลกึ การสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม และการสนทนากลุม่ยอ่ย 

ทำการศึกษาระหว่างปี 2551-2553   

 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการของการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวสมาชิก สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่าง

การแลกเปลี่ยนกระบวนคิด และการประชุม สำหรับกระบวนการที่สองและสามเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรม  

และขั้นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นกระบวนการนำความรู้ชัดแจ้งเพื่อพัฒนาสู่ความรู้ฝังลึก พบได้จากการนำไปปฏิบัติจริงของ

สมาชิกทั้งในและนอกเครือข่าย ซึ่งในรูปแบบของการจัดการความรู้เกษตรประณีตนั้น พบว่ามี 3  รูปแบบ 1) แบบ

พออยู่พอกิน รูปแบบนี้เกษตรกรผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 2) แบบเหลืออยู่เหลือกิน รูปแบบนี้เน้น

การผลิตเพื่อการบริโภคครัวเรือน และการจำหน่าย และ3) แบบก้าวหน้า เป็นรูปแบบการผลิตที่ตั้งอยู่บนฐานของ

ความรู้ เกษตรกรจะผลิตเพื่อการบริโภค และสร้างรายได้เป็นหลักให้ครอบครัว ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะการ

จัดการความรู้ในแต่ละกิจกรรมที่ต่างกัน นอกจากนั้นยังพบว่าหัวใจสำคัญในการยอมรับความรู้ใหม่จากรูปแบบ 

“เกษตรประณีต”  ผู้ปฏิบัติต้องมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในรูปแบบ อีกทั้งหากมีกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ

อย่างต่อเนื่อง และมีผู้นำที่เข้มแข็งจะทำให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

คำสำคัญ: การสร้างความรู้  เกษตรประณีต  ความยั่งยืน เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
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  Abstract 

 This paper investigated how farmers members of the Local Wisdom  Network in Buriram  

Province created and shared their knowledge of  “Kaset Praneet” agriculture model (KP is the 

agricultural model using small area of 1 rai to ensure the  maximum productivity of  the land 

potentiality  before  expanding to normal-size of  area for cultivation).  The study examined the 

interplay between tacit and explicit knowledge leading to the creation of 4 new knowledges 

through four continuous processes: socialization (tacit to tacit), externalization (tacit to explicit), 

combination (explicit to explicit) and internalization (explicit to tacit). These studies were 

conducted using qualitative research; in-depth interviews, focus group discussion, participatory 

observation during the years 2008-2010. The findings were shown that socialization occurred during 

idea generation while externalization and combination occurred during the project development 

phase.  Internalization was clearly seen only in the phase of sharing and adopting among 

community members and outsiders. It was also found that there were 3 models of knowledge 

management in Kaset Praneet :  Subsistence model , Surplus model and Advance model with their 

differences in the advancement of  levels of sustainability. Other findings from this paper pointed 

out that the new knowledge in  form of Kaset Praneet would be adopted and be practiced by the 

community only if it was done through  motivation activities  together  a strong leader.   
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 ความสำคัญของปัญหาการวิจัย 

 “คน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” นับเป็นความ

สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 8  จนกระทั่งถึงแผนที่ 10  (2549-2554)โดย มีความ

มุ่งหวังที่จะให้คนไทย สามารถดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บน

พื้นฐาน “ดุลยภาพเชิงพลวัต” และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่

ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แต่จากแนวทางการพัฒนาที่

ผ่านมา การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ยังมีอุปสรรค

ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเมือง และความ

ผันผวนของเศรษฐกิจโลก จึงทำให้เป้าหมายการลด

จำนวนสัดส่วนของคนจนลงไม่เป็นไปตามแผน กล่าวคือ 

นโยบายในแผนที่ 10  สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดเป้าหมายที่จะลด

สัดส่วนคนยากจนลงให้เหลือไม่เกินร้อยละ 4 ของ

ประชากร แต่เมื่อเวลาผ่านไปครึ่งค่อนแผน สัดส่วน  

 

คนจนยังอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.12 (2552) ซึ่งห่างจาก

เป้าหมายอยู่มาก ถึงแม้ภาครัฐพยายามที่จะจัดสวัสดิการ

สังคมและการช่วยเหลือค่าครองชีพในกลุ่มคนชราและ

คนพิการก็ตาม นั่นแสดงให้เห็นว่าในกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ให้คนนำไปใช้ในการดำเนิน

ชีวิตไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง

พยายามที่จะศึกษา แนวทางการสร้างความรู้สำหรับ

เกษตรกร อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และ

รายได้ที่มั่นคงยั่งยืน ดังคำกล่าวที่ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม 

จะนำพาชีวิตให้เป็นสุข” ซึ่งเป็นจุดย้ำที่ผู้วิจัยได้ตระหนัก

เป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการความรู้ (knowledge 

management) เพราะความรู้เป็นหัวใจสำคัญต่อการ

พัฒนา เพราะการจัดการความรู้เป็นการรวบรวมวิธี

ปฏิบัติของบุคคล หน่วยงาน องค์กร และกระบวนการที่

เกี่ยวข้องกับการสร้าง การนำมาใช้ ตลอดการเผยแพร่

16 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554 



ความรู้ไปสู่ผู้อื่นและชุมชนอื่น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงให้

ค ว ามสำคัญ ในการที่ จ ะศึ กษาการสร้ า งความรู้               

(knowledge creation) ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการ

ความรู้เพื่อพัฒนาสู่การสร้างอาชีพที่สำคัญ อันจะนำพา

ครอบครัวไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต  โดยเฉพาะ

ความรู้ด้านการเกษตรที่ประชาชนคนไทยกว่าร้อยละห้า

สิบต้องเผชิญอยู่ และต้องเผชิญต่อไปในยุค “ข้าวยาก 

น้ำมันแพง” เพราะนี่คือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคน

ไทยส่วนใหญ่อย่างแท้จริง และจากแนวทางการพัฒนา

ประเทศที่ผ่านมา แนวนโยบายแห่งรัฐมุ่งที่จะพัฒนา 

และส่งเสริมการพัฒนาแบบทุนนิยม เน้นการขยายตัว

ของเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยไม่ได้ยึดหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน มุ่งเน้นการผลิตที่ต้องการ

ให้ได้ผลผลิตสูงๆ และใช้ปัจจัยการผลิตมากๆ มีการ

ลงทุนด้านเครื่องจักรกลการเกษตรแทนการใช้แรงงาน

คน เน้นการผลิตเชิงเดี่ยว อีกทั้งเป็นระบบการผลิตเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นหลักมากกว่าการ

บริโภคในครัวเรือน ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา

มากมาย ถึงแม้ในแผนพัฒนา ฉบับที่ 9 และ10 ภาครัฐ

ได้พยายามที่จะน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา แต่ก็ไม่ได้ผลักดันและ

ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง การขยายแนวคิดยังคงอยู่ในวงที่

จำกัด ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อย ต้องล้มหายไปจาก

ระบบเนื่องจากทนต่อสภาวะที่ล้มเหลวจากการผลิต 

และขาดทุนไม่ไหว 

อีกทั้งจากแนวทางพัฒนาดังกล่าว ได้ส่งผลกระ

ทบโดยตรงต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาการ

พังทลายของหน้าดิน ปัญหาดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ 

และปัญหาการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทำให้เกิดสารพิษ

ตกค้างในสิ่ งแวดล้อมและทำลายความสมดุลตาม

ธรรมชาติ และผลกระทบต่อภูมิปัญญาไทย ความรู้ที่ได้

จากการไปศึกษาการเกษตรจากต่างประเทศ หรือการ

เชิญผู้ เชี่ ยวชาญจากต่ างประเทศมาวางรากฐาน

การเกษตรของไทย ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยถูก

ละเลย เนื่องจากความเชื่อถือที่ว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 

ไม่ทันสมัย ทำให้เกษตรกรเกิดความไม่มั่นใจ ขาดความ

เชื่อมั่นในภูมิปัญญาของตนเองที่ได้รับการถ่ายทอดมา

เป็นเวลานาน (วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ, 2535) ทั้งหลาย

ทั้งปวงเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรประสบความ

ล้มเหลว ขาดความมั่นใจ ไม่อยากที่จะเรียนรู้ ซึ่งหารู้ไม่

ว่าทุนที่มีความสำคัญในการประกอบอาชีพคือทุนทาง

ปัญญาหรือที่เรียกว่าความรู้ ซึ่งครูบาสุทธินันท์ ปรัชญ

พฤทธิ์ (2550) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า“…การที่เกษตรกร

ประสบกับความล้มเหลวในอาชีพ มีหนี้สินผูกพัน

จนกระทั่งไม่สามารถอยู่กับอาชีพของตนในชุมชนได้นั้น

อันมีผลมาจากมีความรู้ไม่พอใช้ ดังนั้นคนที่จะสามารถ

ยืนหยัดอยู่ในอาชีพของตนได้ จะต้องเป็นคนที่เรียนรู้อยู่

ตลอดเวลา ต้องเอาวิชาการมาบวกกับอาชีพจึงจะได้เป็น

วิชาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมี

ความสุข...” จากแนวคิดดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึง

ความล้มเหลวในการดำเนินชีวิตของเกษตรกรรายย่อยที่

อยู่ในชนบท ยิ่งพัฒนาประเทศตามแนวทางดังกล่าวก็ยิ่ง

ทำให้เกษตรกรขาดความมั่นใจในความรู้ที่ตนมีอยู่จึงเกิด

ภาวการณ์เลียนแบบมากกว่าการเรียนรู้ ดังนั้นเกษตรกร

จึงต้องเร่งฟื้นฟูความรู้ สร้างความรู้จากภูมิปัญญา ผนวก

กับแหล่งวิชาการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ เนื่องจากใน

ตัวตน ในชุมชนยังมีศักยภาพที่สามารถทำได้ เนื่องจาก

ในชุมชนมีทุนทรัพยากรที่มีความหลากหลาย  มีทุนทาง

สังคมที่เกื้อกูลกัน และทุนความรู้ภูมิปัญญา “...สังคม

ปัจจุบันเข้าสู่สังคมความรู้ คนไม่มีความรู้อาจจะอยู่ได้แต่

ลำบาก อาจถูกเขาหลอก ถูกเขาเอาเปรียบ ถูกเขา

ครอบงำ  ถูกเขาสั่งให้กิน อยู่ มี เป็น ตามแบบที่เขา

ต้องการ....” (เสรี พงศ์พิศ, 2549) เช่นเดียวกับ Polanyi 

(1966), (Nonaka & Takeuchi, 1995) มีความเห็น

ว่าความรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กร การสร้างความรู้

ใหม่ไม่เพียงแค่การพัฒนาจากสารสนเทศภายนอก   

(explicit knowledge) แต่จะรวมถึงการสร้างจากความ

รู้ฝังลึก (tacit knowledge) ของแต่ละบุคคลด้วย  

จนกระทั่งกลายเป็นหน้าที่ของทุกๆ คนในหน่วยงาน 

และมีการสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงจะทำให้องค์กร

ประสบผลสำเร็จและดำรงอยู่ได้ 

นอกจากนั้น อภิชัย  พันธเสน (2554) ได้

อธิบายถึงความรู้ ความฉลาด และปัญญาไว้ในหนังสือ

พุทธเศรษฐศาสตร์ว่า ความรู้ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
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เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีข้อมูลหรือ

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ซึ่งจะจริงหรือไม่ก็ได้ และมีการใช้

ระเบียบวิธีการคิดที่เป็นตรรกะ (logic) ความรู้ที่ได้จาก

การนำเอาข้อเท็จจริงมาประยุกต์ถึงวิธีการคิด ทำให้ได้

เป็นความรู้ใหม่ขึ้นมา ยิ่งหากข้อมูลมีความซับซ้อนขึ้น 

หรือตรรกะมีความซับซ้อนขึ้น เมื่อคนหนึ่งสามารถหาคำ

ตอบได้ หรือหาข้อสรุปได้จากการเชื่อมโยงดังกล่าว ก็

เรียกความสามารถนั้นว่าเป็นความฉลาด (intelligence) 

และความรู้อีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือความ

รู้ที่เกิดจากประสบการณ์เฉพาะตัว ความรู้ประเภทนี้คือ 

“ปัญญา” ซึ่งเป็นความรู้ที่หากผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไม่มี

ประสบการณ์ ในลักษณะที่ คล้ ายกันหรือไม่ เคยมี

ประสบการณ์อย่างเดียวกันมาก่อน ก็จะไม่สามารถเข้าใจ

กันได้ ดังนั้น หากคนมีความรู้ และปัญญาก็จะสามารถ

นำพาชีวิตของตนเองให้มีความสุขได้  (อภิชัย  พันธเสน, 

2544) 

จากสภาพปัญหาดังกล่าวภูมิปัญญาจาก

มันสมองของปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานผู้ที่

ทำเกษตรผสมผสานมานานนับสิบปี จึงเกิดเป็น “เกษตร

ประณีต” ขึ้นมา ซึ่งเป็นรูปแบบการเกษตรแนวใหม่ที่

ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่า สามารถพึ่งพา

ตนเองได้ เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ จากง่ายไปหายาก บน

รากฐานการพึ่งตนเองด้วยการรู้จักพอ การอุดรูรั่ว การ

ออมน้ำ  ออมดิน  ออมสัตว์ ออมต้นไม้  ออมเงิน  สั่งสม

กัลยาณมิตร และสั่งสมภูมิปัญญาในการแก้ปัญหา  

ทำให้มีอยู่มีกิน เหลือกินได้แจก เหลือแจกได้ขายทำให้มี

เพือ่น มเีงนิและมสีขุภาพดจีากการกนิอาหารปลอดสารพษิ 

ร่างกายจึงแข็งแรง  จิตใจจึงแจ่มใส  สามีภรรยาได้อยู่

ด้วยกัน ทำงานด้วยกัน มีการพบปะแลกเปลี่ยนแก้ไข

ปัญหาจนเกิดปัญญาพร้อมด้วยจิตสาธารณะที่เอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ ทำให้ปราชญ์ชาวบ้านมีความสุข (อภิสิทธิ์ ธำรง

วรางกูล, 2547) ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ที่สมาชิก

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรี รัมย์ ได้มีการ

เชื่ อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ กับหน่วยงานต่างๆ 

ภายนอก เช่นโรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย 

องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานราชการทั่วไป มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ผู้วิจัยจึงเห็นว่า

เกษตรประณีตเป็นรูปแบบที่ดี น่าที่จะมีการศึกษาถึง

แนวทาง และรูปแบบการสร้างความรู้ของสมาชิก

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อันจะเป็นแนวทางในการ

สร้างความรู้สำหรับการพัฒนาอาชีพของชุมชนอื่นๆ ให้มี

ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป  

 

 วัตถุประสงค์การวิจัย  

 1. เพื่อศึกษารูปแบบของการทำเกษตรประณีต 

โดยสมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์  

 2 . เพื่ อศึ กษารู ปแบบของการสร้ า งและ

แลกเปลี่ยนความรู้  จากการทำเกษตรประณีตของ

สมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์  

 

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ได้ทราบถึงรูปแบบการทำเกษตรประณีต 

ของสมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อันจะนำไปสู่การ 

ประยุกต์ใช้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ที่มั่น

คงในอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

 2.ได้รูปแบบการสร้างความรู้ และกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการทำเกษตรประณีต อันจะเป็น

แบบอย่างในการสร้างความรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจ

ทั่วไป 

 

  ขอบเขตการวิจัย 

ด้านพื้นที่ คือจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากเป็น

พื้นที่ต้นคิดในการทำเกษตรประณีต ประกอบด้วย       

4 อำเภอ แบ่งตามฐานการเรียนรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน    

คือ อำเภอสตึก อำเภอแคนดง อำเภอลำปลายมาศ   

และอำเภอพทุไธสง ในดา้นเนือ้หาพจิารณาถงึกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรูปแบบเกษตรประณีต อันจะนำ

ไปสู่รูปแบบของการทำเกษตรประณีตที่มีความเหมาะสม

ต่อสมาชิกเครือข่าย โดยการวิจัยระหว่างปี พ.ศ. 2551-

2553 

18 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554 



  การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด 

ความรู้ (knowledge) คือ สิ่งที่ได้สะสมมาจาก

การเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้ง

ความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะ(พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542) หรืออาจกล่าวได้ว่าความรู้

เ ป็ น ค ว า ม เชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ ทั ก ษ ะ ไ ด้ ม า โ ด ย ผ่ า น

ประสบการณ์และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ (Senge, 1990; บญุด ีบญุญากจิ และคณะ, 

2547.) หรืออาจกล่าวได้ว่า ความรู้ คือสิ่งที่ทำให้คน

เข้าใจ แล้วนำความเข้าใจนั้นมาปฏิบัติ หรือประยุกต์ให้

เกิดประโยชน์ (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2547)  

ความรู้มี 2 ประเภท (Polanyi, 1966; 

Nonaka & Takeuchi, 1995) คือ ความรู้ฝังลึก (tacit 

knowledge) เป็นความรู้เชิงประสบการณ์ที่เกิดจากการ

ทำงาน ซึ่งแฝงหรือซ่อนเร้นอยู่ในตัวคน ในรูปแบบของ

ทักษะ ความชำนาญ และความเชี่ยวชาญ และความรู้

ชัดแจ้ง (explicit knowledge) เป็นความรู้ที่เจ้าของ

ความรู้สามารถบอก หรือบรรยายออกมาเป็นคำพูดหรือ

ข้อเขียนได้ส่งผ่านหรือสื่อสารออกมาเป็นภาษาที่เป็น

ระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นความรู้เชิงทฤษฎี ที่

สามารถถอดออกมาอยู่ ในสื่อประเภทต่างๆ  เช่น 

ฐานข้อมูล หนังสือ ซีดี หรือ วีซีดี ฯลฯ ความรู้เป็นสิ่งที่มี

ความสำคัญในการดำเนินงาน ใช้แล้วไม่มีหมด มีแต่จะ

งอกเงยออกมาเพิ่มขึ้นยิ่งใช้ก็ยิ่งเพิ่ม (วิจารณ์  พานิช, 

2547) ความรู้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต

ของคนในสังคมทุกระดับ สำหรับชุมชนในชนบทนั้น

ความรู้มีความสำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตเป็นอย่างยิ่ง 

ครูบาสุทธินันท์  ปรัชญพฤทธิ์ (2550) ได้ขยายความ

เพิ่มเติมว่า “เกษตรกรภาคอีสานเดินทางมาถึงจุดเส้น

ยาแดงผ่าแปด และในสภาพปัจจุบันไม่สามารถยืนหยัด

อยู่ในอาชีพของตนเองได้ เนื่องจากความรู้ไม่พอใช้”  

  จากคำกล่าวข้างต้น จึงเป็นเรื่องที่เกษตรกรจะ

ต้องหันกลับมาทบทวนตนเองเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากจะ

เดินในเส้นทางเดิมเชื่อว่าอาชีพนี้ต่อไปคงลำบาก หรือจะ

เดินทางเดิมแต่ก็ต้องใช้ความรู้ใหม่จึงจะอยู่รอด และจาก

แนวทางการสร้างความรู้ของ บุญดี บุญญากิจ และคณะ   

(2547) และ Nonaka and Takeuchi (1995) จึงน่าจะ

เป็นแนวทางหนึ่งที่เกษตรกรสามารถที่จะนำมาใช้เป็น

แนวทางในการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพให้ยั่งยืนได้ 

ซึ่งประกอบด้วย  7 ขั้นตอน คือ 1)การค้นหาความรู้ ดูว่า

ในตนเอง หรือชุมชนมีความรู้อะไรบ้าง อยู่ที่ไหน 2)การ

สร้างและแสวงหาความรู้ คือหาวิธีการในการดึงเอาความ

รู้จากแหล่งต่างๆ ที่อยู่กระจัดกระจายมารวมไว้ 3)การ

จัดความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้ค้นหาและนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ได้ 4)การประมวลและกลั่นกรองความรู้ให้อยู่

ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจง่าย และใช้ได้ง่าย 5)การ

เข้าถึงความรู้ ความรู้จะไร้ค่าหากไม่ถูกนำไปเผยแพร่เพื่อ

ให้ผู้อื่นใช้ ดังนั้นจะต้องมีวิธีการจัดเก็บและกระจาย

ความรู้ทั้งความรู้ประเภท Explicit และ Tacit โดยทั่วไป

การส่งหรือการกระจายความรู้ให้ผู้ใช้มี 2 ลักษณะคือ 

การป้อนความรู้ โดยการส่งข้อมูล ความรู้ให้ผู้รับโดยผู้รับ

ไม่ได้ร้องขอ และการให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ คือ การที่

ผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่เฉพาะข้อมูล/ความรู้ที่

ต้องการเท่านั้น 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  จาก

การทำเอกสาร จัดทำฐานความรู้ รวมทั้งการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้เข้าถึงความรู้ได้ง่าย

และเร็วขึ้น สำหรับการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้

ประเภท Tacit นั้นจะต้องทำการพบปะในลักษณะ

ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม หรือที่ Nonaka เรียกว่า   

“Socialization” ซึ่งอาจทำได้ในหลายรูปแบบ และ7) 

การเรียนรู ้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดในการจัดการ  

ความรู ้  คือ การเรียนรู้ของบุคคลและนำความรู้นั้นไปใช้

ประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ดังนั้นขั้นตอนนี้จึง

มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะหากบุคคลไม่ได้เรียนรู้และ

นำไปใช้ประโยชน์ก็ เป็นการสูญเปล่าของเวลาและ

ทรัพยากรที่ใช้ ดังคำกล่าวของ Senge (1990) ที่ว่า   

"ความรู้คือความสามารถในการทำอะไรก็ตามอย่างมี

ประสิทธิผล" องค์กรจะต้องกระตุ้นและสร้างบรรยากาศ

ที่ทำให้บุคลากรทุกคนกล้าคิด  กล้าทำ  กล้าลองผิดลอง

ถูกอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกรทำนา

อินทรีย์จังหวัดยโสธรที่พยายามในการเรียนรู้และสร้าง

ความรู้ในการพึ่งตนเอง โดยเน้นการผลิตแบบพึ่งพา
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ตนเองทำการผลิตที่มีความหลากหลาย  เพื่อสร้างรายได้

ใหก้บัครอบครวั  และเนน้การพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิของ

เกษตรกร  รวมถึงการมีอาหารเพื่อบริโภคที่เพียงพอของ

ครอบครัว  ซึ่งจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ด้านการ

ผลติได ้(นนัทยิา หตุานวุตัร  และณรงค ์ หตุานวุตัร, 2547) 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการความรู้

เป็นการจัดการแบบบูรณาการในกระบวนการเรียนรู้ผ่าน

การปฏิบัติงานร่วมกันของเกษตรกรโดยใช้ทุนทางปัญญา

อย่างเหมาะสมภายใต้บริบทของตัวเอง  มีเป้าหมาย

สุดท้าย คือสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้ร่วมกัน มีชุด

ความรู้ของตนเองที่ร่วมกันสร้างขึ้นสำหรับใช้ในการ

ประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยการ

จัดการความรู้จะมีสถานะเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การ

พัฒนาคน  พัฒนาอาชีพ  พัฒนาชุมชนภายใต้การสร้าง

กลไกให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีพื้นฐานอยู่ที่การให้

คุณค่าแก่ความรู้ในตัวคนทุกคน อันจะส่งผลให้การดำรง

อยู่ของคนในสังคมมีความสุขตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 

 วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ ใช้ ระเบียบวิธีการวิจัย เชิ ง

คุณภาพ(Qualitative Research) โดยใช้แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์เจาะลึกในประเด็นการสร้างความรู้ตามรูป

แบบของเกษตรประณีตของสมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาว

บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 32 ครัวเรือน จำแนกเป็น 

สมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอำเภอสตึก  11 

ครัวเรือน แคนดง 4 ครัวเรือน  ลำปลายมาศ 13 

ครัวเรือน และอำเภอพุทไธสง 4 ครัวเรือนโดยพิจารณา

จาก 1)กระบวนการจัดการความรู้ และความสามารถใน

การให้ข้อมูล 2) ความหลากหลายของกิจกรรม 3) การ

เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย  4) ความสะดวก และ

เหมาะสมของปัจจัยแวดล้อม และ5) จากคำแนะนำของ

ปราชญ์ชาวบ้าน  จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์การ

สร้างความรู้ (knowledge creation) ตามรูปแบบของ

เกษตรประณีต ประกอบด้วย  4 ขั้นตอน คือ  1) การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นขั้นแรกที่แต่ละบุคคล

ได้มีโอกาสมารับรู้ความรู้สึกของกันและกันของบุคคลที่

อยู่ในชุมชน  2) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน เป็นการ

เผยความรู้ความคิดในใจออกมาให้ประจักษ์  3) การควบ

รวมหรือผนวกความรู้ เป็นการผสมผสานรวมพลังความรู้

หลากหลายสู่การปฏิบัติ และ 4) การฝังหรือผนึกความรู้ 

เป็นการเก็บซึมซับประสบการณ์ไว้ภายในตน จากนั้นจัด

ประชุมกลุ่มย่อย (focus group) เพื่อตรวจสอบ และ

ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในการจัดการความรู้ของ

สมาชิกเครือข่าย พร้อมกับข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดัง

ภาพ 1 

ภาพ 1 วงจรการสร้างความรู้เกษตรประณีต ดัดแปลงจาก Nonaka and Takeuchi (1995) 

20 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554 



 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย เอกสาร

วิชาการและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับเกษตรประณีต 

เอกสารเกี่ยวกับการจัดการความรู้ เกษตรผสมผสาน 

ทศันคต ิจากแหลง่ขอ้มลูทางดา้นวชิาการจากแหลง่ตา่งๆ  

 2. ข้อมูลปฐมภูมิเป็นการศึกษาเพื่อให้ได้

ข้อมูลเชิงลึก ประกอบด้วย การสังเกต การสัมภาษณ์

แบบไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา

กลุ่ม ตามเครื่องมือที่สร้างขึ้น  

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงคุณภาพ  และการคิดเชิงระบบ ดำเนินการโดย

อาศัยข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ การบันทึกภาคสนามของ

ผู้วิจัย และมีการตรวจสอบข้อมูลแบบ 3 เส้า   

(Triangulation Method) เพื่อความแม่นยำ และ

เที่ยงตรงของข้อมูล วิ เคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย   

(Inductive Analysis) คือการตีความสร้างข้อสรุปข้อมูล

จากรูปธรรม หรือปรากฏการณ์ที่มองเห็นจากการพูดคุย 

ในการสร้าง และแลกเปลี่ยนความรู้ของการทำเกษตร

ประณีต  

 

 ผลการวิจัย 

1.  บริบทชุมชน  

 “เมืองปราสาทหิน   ถิ่นภูเขาไฟ   ผ้าไหมสวย   

รวยวัฒนธรรม” เป็นคำขวัญที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของ

จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่ภาคอีสานตอนล่าง มีเนื้อที่

ประมาณ 6,451,178.125ไร่ ห่างจากกรุง เทพฯ 

ประมาณ 410 กิโลเมตร มีสนามบิน 1 แห่ง แบ่งการ

ปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 189  ตำบล  2,546  

หมู่บ้าน  สภาพภูมิอากาศระหว่างปี 2549 – 2552 มี

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 74 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิต่ำสุด

เฉลี่ย 22.87 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  

35.85 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 117.78  

มิลลิเมตร/ปี และมีจำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 118.25 วัน/

ปี  สำหรับด้านเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2552  มีรายได้

ผลติภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั (GPP)  รวมทัง้สิน้ 60,490  

ลา้นบาท   แยกเปน็ภาคเกษตร  14,787  ลา้นบาท นอก

ภาคเกษตร  45,702  ล้านบาท รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 

36,827 บาท  ด้านอาชีพ คือทำนาโดยอาศัยน้ำฝนเป็น

หลัก และมีนาปรังในสัดส่วนที่น้อยมาก อาชีพทำไร่

ได้แก่ การปลูกมันสำปะหลัง  อ้อย  ยางพารา ปอ  

และงา  การปลูกพืชสวน และไมย้นืตน้ เกษตรผสมผสาน 

และเลี้ยงสัตว ์ดังข้อมูลภาพ 2 และ 3 (สำนักงานสถิติ

จงัหวดับรุรีมัย,์ 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 พืน้ทีก่ารปลกูพชืในจงัหวดับรุรีมัย ์ป ีพ.ศ.2552    

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 จำนวนสตัวเ์ลีย้งของจงัหวดับรุรีมัย ์ป ีพ.ศ.2552 

 

2. การสร้าง และแลกเปลี่ยนความรู้จากรูปแบบของ

เกษตรประณตี 

การสรา้งและการแลกเปลีย่นความรูจ้ากรปูแบบ

เกษตรประณตี ดำเนนิการมาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2546 โดยได้

รับแรงกระตุ้นจากเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคี

ภาคอีสาน และมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อ

คุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดขอนแก่น มีความมุ่งหวังให้
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เกษตรกรไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการทำเกษตรผสมผสานโดยเริม่

ต้นจากพื้นที่เล็กๆ ก่อน ทดลองและเรียนรู้ไปด้วยตนเอง 

จากนัน้นำไปแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพือ่นสมาชกิ เพือ่จะได้

เติมเต็ม และยืนยันความรู้ให้ถูกต้อง แล้วนำกลับมา 

ทดลองซ้ำเพื่อให้เกิดองค์ความรู้อย่างแท้จริง นับว่าเป็น 

กระบวนการทางสังคมที่ เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กัน 

ระหว่างความรู้ฝังลึกในตัวคนกับความรู้ชัดแจ้ง ซึ่งมีการ

เปลี่ยนกลับ(conversion)ของลักษณะความรู้ทั้งสอง

ประเภทนีอ้ยา่งหมนุวนเปน็เกลยีวขยายใหญอ่อกไปเรือ่ยๆ 

อยา่งไมม่ทีีส่ิน้สดุ สอดคลอ้งกบั Nonaka. and Takeuchi 

(1995) ที่ว่าความรู้สามารถเกิดขึ้นได้ในระดับบุคคล ใน

องค์กร หรือระหว่างองค์กร และการเปลี่ยนกลับของ

ลกัษณะความรู ้ คอืเปลีย่นจากความรูฝ้งัลกึ ไปเปน็ความรู้

ชดัแจง้ แลว้กลบัไปสูล่กัษณะของความรูฝ้งัลกึอกีครัง้หนึง่ 

สามารถวเิคราะหก์ารสรา้งความรูข้องสมาชกิเครอืขา่ยตาม

รปูแบบของเกษตรประณตีไดด้งันี ้  

2.1 การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกนั (Socialization) 

เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์ข้อคิดเห็น ความเชื่อ 

ฯลฯ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึกเกี่ยวกับการทำ

เกษตรประณีตที่อยู่ในตัวของสมาชิกแตล่ะคน ซึง่ลว้นแต่

เปน็การสะสมความรูแ้ละประสบการณม์ามากกว่า 20 ป ี

ผ่านกระบวนการสนทนาพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ           

(dialogue) ทำให้เกษตรกรสามารถถ่ายทอดความรู้และ

ความรู้สึกออกมาได้ด ี เนื่องจากบรรยากาศในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการเรียนรู้ในพื้นที่เสมือน ทำให้

เกษตรกรสามารถพดูคยุไดอ้ยา่งลกึซึง้ แมก้ระทัง่คนไมไ่ด้

เรยีนหนงัสอืดงั เชน่ “...พอ่สำเรงิ เยน็รมัย ์ดว้ยวยั 53 ป ี

อ่านหนังสือไม่ออก แต่ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 

และถา่ยทอดความรูเ้รือ่ง การปลกูเหด็ระโงกกบัตน้ยางนา 

ครัง้แรกไดไ้ปรบัขอ้มลูจากสวนปา่ครบูาสทุธนินัท ์จากนัน้

ไดท้ดลองนำเชือ้เหด็ไปใสก่บัตน้ยางนาทีต่นมอียู ่1 ปผีา่น

ไปพบว่ามีเห็ดเกิดมากมาย จึงได้ขยายไปใส่ต้นอื่นๆ ที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกัน และปรากฏว่ามีเห็ดเกิดขึ้นได้อยู่ได้

กิน ได้ขาย และได้ถ่ายทอดให้เพื่อนสมาชิกนำไปทดลอง

ปลูก และได้ผลเช่นกัน นับว่าเป็นพลังแห่งการเรียนรู้ที่มี

ความเหมาะสมตอ่เกษตรกร...”   

2 .2 การสกัดความรู้ ออกจากตั วคน   

(Externalization) เปน็การเปลีย่นความรูฝ้งัลกึทีอ่ยูใ่นตวั

สมาชิกแต่ละคนให้ไปสู่ความรู้ที่ชัดแจ้ง ที่คนอื่นสามารถ

เข้าถึงได้ง่าย จากการเรียนรู้ที่ผ่านมาพบว่าม ี4 รูปแบบ 

คือ1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย จะมีการเรียนรู้

โดยการถ่ายทอดความรู้เกษตรประณีตผ่านเรื่องเล่าทั้ง

เป็นการสนทนาเดี่ยว และเป็นการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้

แนวคดิใหม่ๆ  ทกุเดอืน 2) การเรยีนรูข้า้มเครอืขา่ยปราชญ์

ชาวบ้าน ทั้งภายในจังหวัดและข้ามจังหวัด เช่น สุรินทร ์

นครราชสีมา ขอนแก่น ฯลฯ จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้

การทำการเกษตรประณตี เชน่ การจดัการเรือ่ง ดนิ นำ้ พชื 

สตัว ์การทำปุย๋อนิทรยี ์ สารไลแ่มลง และการเผาถา่นฯลฯ 

ทกุ 2 เดอืน 3) การเรยีนรูข้า้มเครอืขา่ยผา่นการบรรยาย 

เมื่อสมาชิกเกิดทักษะในกระบวนการสร้างความรู ้  จึงถูก

เชญิไปเปน็วทิยากร และใชเ้วทกีารบรรยายในการถา่ยทอด

องค์ความรู ้ 4) การเรียนรู้ข้ามเครือข่ายผ่านการสนทนา

และดูงาน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านเวทีที่มีหน่วย

งานต่างๆ มาศึกษาดูงาน เช่น มหาวิทยาลัย ธกส. อบต.  

กศน. และโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น เป็นกระบวนการ

แลกเปลี่ยนความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน เพื่อถ่ายทอดสู่อีกคน

หนึง่ ตลอดทัง้การสรา้งแรงบนัดาลใจในการทีจ่ะใหอ้กีคน

หนึง่ไปทำเกษตรประณตี เมือ่รบัแลว้ จงึลงมอืปฏบิตัดิว้ย

ตนเอง เมื่อมีการเรียนรู ้ จึงศึกษาทดลองเพิ่มเติมอย่าง

ตอ่เนือ่งจะทำใหเ้กดิความรูท้ีช่ดัแจง้ 

2.3 การควบรวมหรอืผนวกความรู ้(combination) 

เปน็การนำความรูท้ีช่ดัแจง้ทีม่อียูใ่นเครอืขา่ยตามฐานการ

เรยีนรูม้ารวบรวมอยูใ่นรปูของเอกสาร หรอืสือ่ตา่งๆ เพือ่

ให้สมาชิกทั้งใน และนอกชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งที่ยกระดับเพิ่มมากขึ้น ซึ่งพ่อทอง    

ศรธีรรมมา ตน้ฉบบัชดุความรู ้“คนันาเงนิหมืน่” มคีวาม

รอบรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชบนคันนา ได้ศึกษาว่าในรอบ

หนึ่งปีควรที่จะปลูกอะไร หมุนเวียนอย่างไรเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัฤดกูาล ซึง่ชดุความรูน้ี ้ ไดจ้ดัทำเปน็สือ่ VCD 

ในป ี2550 และการทำสื่อแผ่นพับคำแนะนำในการเลี้ยง

กบของพอ่บญุสวน  แคนตะ การปลกูผกัหวานปา่ของพอ่

ทว ีสะเทนิรมัย ์นอกจากนัน้เครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นยงั

22 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2554 



ได้จัดทำ VCD ชุดความรู้เกี่ยวกับเกษตรประณีต เพื่อ

เผยแพรส่ำหรบัผูท้ีส่นใจทัว่ไป 

 2.4 การฝงัหรอืผนกึความรู ้ (internalization) 

เป็นการนำความรู้ที่ชัดแจ้งไปปฏิบัต ิ ประยุกต์เป็น

ผลติภณัฑ ์มกีารเรยีนรูป้รบัปรงุของเกา่ใหเ้กดิคณุคา่ และ

มูลค่าอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการเรียนรู้ความรู้ฝังลึกที่ยก

ระดบัขึน้ไปจากตวับคุคล และสมาชกิ เชน่ ชดุความรูเ้รือ่ง 

“การเผาถา่น” ของคณุประสงค ์อาจหาญ  ซึง่เดมิทใีชก้าร

เผาแบบเตาอบดนิ ซึง่เปน็ชดุความรูเ้ดมิ ใชเ้วลา 3-4 วนั 

จงึจะไดถ้า่นมาใช ้แตห่ลงัจากไดเ้รยีนรูก้ารเผาถา่นดว้ยถงั 

200 ลิตร ซึ่งเป็นเตาอบแบบใหม ่ทำให้ประหยัดเวลาใน

การเผาได้ถึงครึ่ง อีกทั้งถ่านยังมีคุณภาพที่ดีกว่าแบบเดิม 

นับเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่งของเกษตรกร 

อันส่งผลให้เกิดความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่มีการ

เรยีนรู ้ความรูก้จ็ะหมนุเปน็เกลยีวความรูไ้ปสูค่วามรูฝ้งัลกึ

ตอ่ไป  

 

3. รปูแบบการทำเกษตรประณตี 

รูปแบบการทำเกษตรประณีตของสมาชิก

เครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นฯ พบวา่ม ี3 รปูแบบ (Model) 

คอื  

 3.1 แบบพออยูพ่อกนิ (subsistence model) 

เป็นลักษณะการผลิตที่ตั้งอยู่บนฐานความไม่มั่นใจในเรื่อง

ของความรู้ที่มีอยู่ ดังนั้นในรูปแบบนี้ สมาชิกเครือข่ายฯ 

จำนวน 6 ราย จึงผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคใน

ครัวเรือน หากจะผลิตมากขึ้น ก็เป็นกังวลกับผลผลิตที่

เหลือ ไม่รู้จะกระจายผลผลิตอย่างไร อีกทั้งมีข้อจำกัดใน

เรื่องของเวลา ทุน และแรงงาน ดังนั้นในรูปแบบนี้

สมาชิกจึงเน้นการผลิตเพื่อการบริโภคในครอบครัวเป็น

หลัก หากเหลือกินก็แบ่งปันญาติมิตร เน้นการผลิตที่มี

ความหลากหลายในกิจกรรมที่ตนเองต้องใช้ ต้องกิน เช่น 

การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ซึ่งจะ

ทำในพื้นที่และจำนวนไม่มากนัก เพื่อให้สอดคล้องกับ

ปัจจัยการผลิต และแรงงานที่ตนมีอยู่ รูปแบบนี้ไม่เน้น

การขายเปน็หลกั แตห่ากมคีนมาซือ้ถงึทีแ่ปลงผลติจงึจะขาย 

และสำหรับราคาขายสมาชิกเครือข่ายฯ จะไม่ได้กำหนด

ราคาตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้

ขายจะตกลงกันเป็นคราวๆ ไป จากการศึกษาพบว่าในปี 

2552 สมาชิกมีรายได้จากการทำเกษตรประณีต

ประมาณ 1,000-5,000 บาท  

 3.2 แบบเหลืออยู่เหลือกิน (surplus model) 

เป็นรูปแบบที่ผลิตอยู่บนฐานของการปรับกระบวนการ

เรียนรู้ เมื่อสมาชิกเริ่มมีความรู้จึงนำความรู้ลงสู่การ

ปฏิบัติ และทดสอบซ้ำเพื่อดูว่าความรู้ที่สะสมมานั้นจะ

พอใช้หรือไม่ สมาชิกจำนวน 6 ราย มีความมั่นใจใน

ความรู้ที่มีอยู่มากขึ้น ในการผลิตสมาชิกจะเน้นการผลิต

ที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ และการ

บริโภคของตนและครอบครัวเช่นกัน แต่จะมีกิจกรรมการ

ขายเพิ่มขึ้น กล่าวคือ หลังจากการบริโภคในครัวเรือน 

แบ่งปันญาติมิตร สมาชิกจะเก็บผลผลิตไปขายในชุมชน 

ตลาดนัดชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อจะได้มีรายได้   

มาจุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้น การผลิตในรูปแบบนี้สมาชิก

ส่วนใหญ่จะมีข้อจำกัดในเรื่องของน้ำที่ใช้ในการผลิตพืช 

และสภาวะการตลาด เนื่องจากขาดความรู้เรื่องการ

จัดการการตลาด จึงไม่กล้าที่จะขยายพื้นที่การผลิตมาก

เกินกำลัง  จากการศึกษาพบว่าในปี 2552 สมาชิก

เครือข่ายมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตจากการทำ

เกษตรประณีต ประมาณ 6,000-10,000 บาท 

 3.3 แบบก้าวหน้า (advance model) เป็นรูป

แบบการผลิตที่ดำเนินการบนฐานความรู้ เมื่อสมาชิก

จำนวน 20 ราย มีความรู้แล้ว เกิดความมั่นใจ จึงขยาย

พื้นที่การผลิตเพิ่มมากขึ้นทั้งชนิด และกิจกรรมที่ดำเนิน

การ สมาชิกมีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต และในรูป

แบบการผลิตนี้สมาชิกส่วนใหญ่ยังยึดหลักการผลิตให้มี

ความหลากหลายตามวัตถุประสงค์การกินและใช้ของ

ตนเอง ครอบครัว และชุมชน และกระจายความเสี่ยงใน

เรื่องของราคา อีกทั้งมีความพยามในการที่จะสร้าง

เครือข่ายการเรียนรู้ให้มากขึ้น จากการศึกษาพบว่าในปี 

2552 สมาชิกมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลในแปลง

เกษตรประณีตประมาณ  10,000-90,000 บาท 
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 สรุปและอภิปรายผล  

จากรูปแบบการสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้

ตามแบบเกษตรประณีต แสดงให้เห็นว่าหัวใจสำคัญของ

การผลติ หรอืในการประกอบอาชพีคอืกระบวนการเรยีนรู้  

ดังนั้นคนที่จะดำเนินการผลิตให้ได้ผลดี และประสบ

ความสำเร็จได้นั้น จะต้องเรียนรู้และสร้างความรู้ตลอด

เวลา ทั้งในส่วนความรู้ที่ฝังลึก และความรู้ที่ชัดแจ้ง 

สอดคล้องกับวิจารณ์  พานิช (2547), เสรี พงศ์พิศ   

(2549) อภิสิทธิ์   ธรรมรงวรางกูร(2549) และครูบาสุทธิ

นันท์ ปรัชญพฤทธิ์ (2550) ปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสานที่

ได้กล่าวว่าการจัดการความรู้ถือเป็นสิ่งสำคัญมากในการ

ทำการเกษตรอย่างประณีต เพื่อให้พออยู่พอกิน และ

สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข ซึ่งต้องเริ่มต้นด้วย

การออมความอุดมสมบูรณ์ของดิน ออมน้ำ ออมสัตว์ 

ออมต้นไม้ยืนต้นที่หลากหลาย ออมเงินทุน สั่งสม

กัลยาณมิตร และสั่งสมภูมิปัญญาในการแก้ปัญหา จะ

ช่วยให้มีอยู่ มีกิน มีเพื่อน มีเงิน มีสุขภาพดี สอดคล้อง

กับรายงานการวิจัยของนันทิยา  และณรงค์ หุตานุวัตร   

(2547) ที่ว่าในภาคเกษตรนั้นจะเน้นการผลิตแบบพึ่งพา

ตนเองทำการผลิตที่มีความหลากหลาย  เพื่อสร้างรายได้

ให้กับครอบครัว และเน้นการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ

เกษตรกร  โดยให้มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือ

ผลผลิต มีอาหารเพื่อบริโภคที่เพียงพอของครอบครัว  ซึ่ง

จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร  การลดรายจ่ายด้าน

การผลิต  และการออมในรูปของความรู้อย่างต่อเนื่อง 

สำหรับรูปแบบการทำเกษตรประณีตของ

สมาชิกเครือข่ายนั้นพบว่ามี 3 รูปแบบ(Model) คือ 

แบบพออยู่พอกิน แบบเหลืออยู่ เหลือกิน และแบบ

ก้าวหน้า ทั้งสามรูปแบบมีการจัดการความรู้ที่แตกต่าง

กันออกไปตามความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวสมาชิก แต่ในทุกรูป

แบบการผลิตจะมีการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเป็นไม้ใช้สอย 

และเป็นพืชบำนาญชีวิตให้กับตนเองและครอบครัวเมื่อ

ถึงวัยชราจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้นยัง

พบว่าสมาชิกเครือข่ายฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้าง

ความรู้ตนเอง  และความรู้ที่ดีที่ถูกต้องจะต้องผ่านการ

ปฏิบัติ ได้ผลซ้ำแล้วซ้ำเล่าหมุนเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลา

ดังคำกล่าวของ Nonaka and Takeuchi (1995); 

อภิชัย  พันธเสน (2544); และ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม      

(2547) ที่ว่าความรู้คือสิ่งที่ทำให้คนเข้าใจ แล้วนำความ

เข้าใจนั้นมาปฏิบัติ หรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น

เมื่อเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงจึงจะทำให้เกิดการยอมรับ 

และจากรูปแบบการสร้างความรู้ของ “เกษตรประณีต” 

ครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะศึกษาให้เกษตรกรได้ย้อนหัน

กลับมาทบทวน เรียนรู้ในสิ่งที่ทำอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับ

บริบทของสังคม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลก

แห่งยุค “โลกไร้พรมแดน” (Globalization)  ซึ่งทีมวิจัย

เห็นว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะนำรูปแบบนี้ไป

ใช้เป็นแนวทางในการสร้าง และพัฒนาอาชีพของ

เกษตรกร หรืออาชีพอื่นในเครือข่ายและชุมชนอื่นๆ ต่อ

ไป นอกจากนั้นยังพบว่าปัจจัยสำคัญในการยอมรับความ

รู้ ใหม่จากรูปแบบ “เกษตรประณีต” คือ สมาชิก

เครือข่ายหรือผู้ปฏิบัตินั้น จะต้องมีความเชื่อมั่น และ

ศรัทธาในรูปแบบ อีกทั้งหากมีผู้นำการพัฒนาในชุมชน

หรือเครือข่ายที่ เข้มแข็ง มีกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องจะเป็นแรงจูงใจให้ทำเกษตรประณีต มีการ

พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องจะเป็นการพัฒนาอาชีพอย่าง

ยั่งยืน 

  

  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1.ความรู้เป็นพลวัต (dynamic) ดังนั้นในการที่

จะพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทุกอาชีพจะต้องให้ผู้รับการ 

ส่งเสริม หรือผู้เรียนมีความรู้ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

โดยอาศัยความรู้ที่ เป็นทั้งความรู้ฝังลึก และความรู้

ชัดแจ้ง 

 2.รูปแบบเกษตรประณีตเป็นรูปแบบพื้นฐาน

ในกระบวนการสร้างความรู้สู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนของ 

เกษตรกรทุกระดับ ดังนั้นรัฐบาลหรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องควรนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาอาชีพต่อไป 

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยต่อไป 

 1.ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติ และกระบวน

ทัศน์สู่การยอมรับการทำเกษตรประณีต  

 2 .ควรมีการศึกษาบทบาทของผู้ นำการ

เปลี่ยนแปลงอาชีพเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน  
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