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บทคดัย่อ 
 การวิจัยนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการจดัการความรู้ในการ
ก าหนดทางเลือกในการปลูกข้าวและวิเคราะห์ปจัจยัเงื่อนไขที่อาจเกี่ยวข้องกบัการน า
ทางเลือกสู่การปฏิบัติในพื้นที่แห้งแล้งของเกษตรกรต าบลออนใต้  อ.สันก าแพง                
จ.เชยีงใหม่ โดยการส ารวจพื้นทีก่ารสมัภาษณ์เชงิลกึและจดัประชุมกลุ่มย่อยกบัเกษตรกร
ผูป้ลกูขา้วและผูเ้กีย่วขอ้งรวมทัง้การรวบรวมเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและจดัประชุมระดมความ
คดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญผลการศกึษาพบว่ากระบวนการจดัการความรูส้ าหรบัการก าหนด
ทางเลอืกการปลกูขา้วประกอบไปดว้ย 4 ขัน้ตอนตามล าดบัต่อไปนี้ 1) การระบุปญัหาและ
การค้นหาความรู้ 2) การก าหนดทางเลือกเบื้องต้น  3) การประเมิน กลัน่กรอง และ
คดัเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสม และ 4) การเสนอแนวทางปฏบิตักิารทดสอบทางเลอืกและ
การตดิตามประเมนิผล ทัง้นี้ทางเลอืกทีชุ่มชนร่วมกนัคดัเลอืกสู่การปฏบิตัิการทดสอบและ
ตดิตามประเมนิผลต่อไป ไดแ้ก่ การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการแหล่งน ้าและระบบส่งจ่าย
น ้า  และการลดปรมิาณการใชน้ ้าในการปลูกขา้วและการเกษตรอื่น ส่วนปจัจยัเงือ่นไขที่
อาจส่งผลต่อปฏบิตักิารของแต่ละทางเลอืก ไดแ้ก่1) ปจัจยัภายใน ประกอบดว้ยสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและต้นทุนการผลิต และความสามารถในการปรบัตัวของชุมชน โดยมี
เงือ่นไขคอื จติส านึกและการมสี่วนร่วมของผูเ้กีย่วขอ้ง และการแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายใน
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ชุมชน และ 2) ปจัจยัภายนอก ประกอบด้วยการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
การพฒันาฐานขอ้มูลความรู้ และการส่งเสรมิตลาดเกษตรอินทรยี์ โดยมนีโยบายและ
ยุทธศาสตรร์ฐัเป็นเงือ่นไขส าคญั 
 

ค าส าคญั: การจดัการความรู ้การปลกูขา้ว ภยัแลง้ เกษตรกร 
 

Abstract 
This study aimed to apply the process of knowledge management for 

the determination of alternatives to rice cultivation in drought areas and to analyze 

factors affecting the implementation of these alternatives. It focused on farmers in 

On Tai Sub-district, Sankampang District, Chiang Mai, Thailand. Data were 

collected by surveys, in-depth interviews, focus groups of farmers and municipal 

council members, related documents, and brain-storming with experts. Results 

indicated four steps of knowledge management; 1) identification of problems and 

investigation of knowledge, 2) determination of alternatives, 3) assessment and 

selection, and 4) planning for action and evaluation. The farmers in On Tai Sub-

district selected two alternatives for action and evaluation, improvement of water 

management and water supply system, and reduction of water use for rice and 

plant cultivation. The action of these alternatives depended upon the internal 

factors of economic status and cost production, and the external factors of 

database development of knowledge, promotion of agencies, and promotion of the 

sale of organic products. The conditions of the internal factors were awareness 

and participation of stakeholders in the communities and knowledge sharing inside 

the communities, and the conditions of external factors were government policy 

and strategy. 
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บทน า 
 น ้าเป็นปจัจยัส าคญัยิ่งต่อการด ารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม อย่างไรก็ตามสภาวะความแห้งแล้ง ซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นทุกปีอัน
เนื่องมาจากความเปลีย่นแปลงของสภาพภูมกิาศก าลงัส่งผลต่อการปลูกพชืบางชนิด และ
ความขาดแคลนน ้ ายงัเป็นสาเหตุส าคัญของปญัหาเศรษฐกิจ ความยากจน และความ
ขดัแย้งกนัทางสงัคม (Watkins, 2006) รายงานสถานการณ์ความแห้งแล้งของประเทศ
ระหว่างเดอืนพฤศจกิายนถึงธนัวาคม 2555 ระบุว่า พื้นทีภ่ยัพบิตัิแล้งขยายเพิม่ขึ้นจาก 
13 จงัหวดัเป็น 19 จงัหวดัในเขตภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และปรมิาณน ้าในอ่างเก็บน ้าเขือ่นภูมพิล สริกิติิ ์อุบลรตัน์ และป่าสกัชลสทิธิ ์ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทีส่ าคญัมปีรมิาณน ้าทีไ่ม่เพยีงพอต่อการใช ้ประกอบกบัความเสือ่มโทรมของดนิ
ยงัส่งผลต่อศกัยภาพการเพาะปลูกของเกษตรกรไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ขา้วซึ่งเป็นพชื
เศรษฐกิจของไทย มีรายงานว่าพื้นที่การเกษตรของ 21 จังหวัดได้รบัความเสียหาย
6,338,372 ไร่ โดยสามารถจ าแนกเป็นพืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว 6,265,416 ไร่ พืน้ทีท่ีเ่พาะปลูก
พชืไร่ 69,790 ไร่ พื้นที่พชืสวนและอื่นๆ 3,166 ไร่ ในจ านวนนี้มเีกษตรกร 213,902 ราย 
ซึ่งมพีื้นที่เพาะปลูกที่ได้รบัความเสยีหาย 1,650,900 ไร่ โดยจ าแนกเป็นพื้นที่เพาะปลูก
ขา้ว 1,650,788 ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพชืไร่ 5 ไร่ พื้นที่พืชสวนและอื่นๆ 107 ไร่ (กลุ่มงาน
อนุสญัญาว่าดว้ยการต่อตา้นการแปรสภาพเป็นทะเลทราย กองแผนงาน, 2555) 
 ต าบลออนใต ้อ าเภอสนัก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม ่เป็นพืน้ทีห่นึ่งที่เกษตรกรตอ้ง
เผชิญกับภัยแล้งซ ้ าซากจนเสี่ยงต่อภัยพิบัติแล้งและความไม่มัน่คงทางเศรษฐกิจ               
บญัจรตัน์ โจลานนัท ์และคณะ (2552) ชีว้่า พืน้ทีน่ี้มปีญัหาดา้นทรพัยากรธรรมชาตใินขัน้
รุนแรง ไมว่่าจะเป็นการขาดแคลนน ้า คุณภาพน ้าทีต่ ่า การแย่งชงิน ้า และความเสือ่มโทรม
ของดนิและป่า ซึ่งผลกระทบส าคญัทีต่ามมาคอื การเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิครวัเรอืน 
เกษตรกรออนใต้ต้องประสบกับภาวะขาดแคลนน ้ าเพื่อการเพาะปลูกจนผลผลิตด้าน
การเกษตรตกต ่ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ไม่เพียงเท่านั ้น
เกษตรกรออนใต้ยังต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นประมาณร้อยละ 12-66 อัน
เนื่องมาจากการใช้ปุ๋ ยและสารเคมเีพื่อฟ้ืนฟูดนิและปราบศตัรูพืช ขณะที่รายได้จากการ
ประกอบอาชพีเกษตรกรรมมแีนวโน้มจะลดลงประมาณรอ้ยละ 30-60 ส าหรบัผูเ้ลี้ยงววันม
และสุกรมกีารคาดการณ์ว่า ต้นทุนของปจัจยัการผลติจะเพิม่ขึ้นประมาณร้อยละ 50-67 
ขณะทีร่ายไดม้แีนวโน้มลดลงรอ้ยละ 45-70 ดงันัน้จงึเป็นความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการ
หาทางรบัมอืกบัภยัแลง้ ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศทีม่แีนวโน้มรุนแรง
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ยิง่ขึน้ รวมไปถงึการลดความเสีย่งจากภาวะไม่ม ัน่คงทางเศรษฐกจิจากการประกอบอาชพี
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นอาชพีหลกั  ตลอดจนการลด
ผลกระทบจากปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละปญัหาสงัคมจากภาวะขาดแคลนน ้า       
 การจดัการความรูเ้ป็นเครื่องมอืหนึ่งทีจ่ะสามารถน ามาช่วยก าหนดทางเลอืกใน
การรบัมอืกบัภยัแลง้ดงักล่าว เนื่องจากแนวคดิของการจดัการความรูถู้กน าไปประยุกต์ใช้
ในการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการกบัปญัหาอย่างแพร่หลาย ไมว่่าจะเป็นภาครฐั เอกชน 
องค์กร ชุมชน และเกษตรกร ทัง้นี้หวัใจส าคญัของการจดัการความรู้ คอื การสรา้งการ
แลกเปลี่ยนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกนัผ่านการปฏิบตัิและการดูดซับความรู้ผ่านการ
ปฏิบตัิ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ฝงัลึกในคน และเพื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างตรงกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรอืกลุ่มผู้ใชป้ระโยชน์ (วจิารณ์ 
พานิช, 2549) กล่าวอกีนยัหนึ่ง การจดัการความรูเ้ป็นกระบวนการยกระดบัความรูเ้พื่อให้
เกดิประโยชน์สูงสุด โดยความรูน้ัน้ต้องถูกต้องและสอดคลอ้งกบับุคคลและเวลา รวมทัง้มี
การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัความรู้ ได้แก่ การผลติ การสร้าง การเผยแพร่ การ
แบ่งปนัแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การยกระดบัและใช้ความรู้ร่วมกนัในการแก้ปญัหา (บุญส่ง 
หาญพานิช, 2546)  

ในกระบวนการแลกเปลี่ยนและยกระดับความรู้ Nanoko และ Takeuechi 
(อ้างโดย บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547) เสนอค าอธิบายโดย SECI Model ซึ่ง
ประกอบดว้ย 1) การสรา้งปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคม (Socialization) โดยการจดักระบวนการ
แลกเปลีย่นความรูฝ้งัลกึหรอืประสบการณ์แบบเผชญิหน้าภายใต้สิง่แวดลอ้มเดยีวกนัเพื่อ
เสรมิพลงัความรูซ้ึ่งกนัและกนั เช่น การจดัประชุมระดมสมอง การจดัสุนทรยีสนทนา 2) 
การปรบัเปลี่ยนสู่ภายนอก (Externalization) เป็นการปรบัเปลี่ยนความรู้ฝงัลึกให้เป็น
ความรูช้ดัแจง้ โดยอาศยัการสื่อสารหรอืถ่ายทอดในรูปแบบเอกสารหรอืสื่อต่างๆ 3) การ
ผสมผสาน (Combination) เป็นการรวบรวม วเิคราะห ์และสงัเคราะหค์วามรูช้ดัแจง้ใหเ้ป็น
ระบบและชดัเจนมากขึ้นสู่การเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ 4) การปรบัเปลี่ยนสู่ภายใน 
(Internalization) เป็นการน าความรูช้ดัแจง้ไปประยุกต์ใชห้รอืทดลองปฏบิตักิารจนเกดิการ
เรยีนรู้แล้วกลายเป็นความรู้ที่ฝงัลึก ภายหลงัสิ้นสุดกระบวนการนี้  จะเกิดการยกระดบั
กระบวนการใหม่ไปอย่างต่อเนื่องในการสรา้งความรู้ใหม่ ดงัที่เรยีกว่า การหมุนเกลยีว
ความรู้ (Spiral of Knowledge Creation) นอกจากนี้  กระบวนของ SECI Model ยัง
สมัพนัธ์กบัการเกดิ “Ba” (พื้นทีแ่ห่งการแลกเปลีย่นเรยีนรู)้ ไดแ้ก่ พื้นทีแ่ห่งการก่อก าเนิด 
(Originate Ba) ซึ่งเป็นพื้นทีข่องการสรา้งปฏสิมัพนัธท์างสงัคม (Socialization) พื้นทีแ่ห่ง
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การสุนทรียสนทนา (Dialoguing Ba) ซึ่งเป็นพื้นที่ของการปรับเปลี่ยนสู่ภายนอก 
(Externalization) พื้นที่แห่งการจดัระบบความรู ้(Systemizing Ba) ซึ่งเป็นพื้นที่ของการ
ผสมผสาน (Combination) และพื้นที่แห่งการปฏบิตัดิ้วยตนเอง (Exercising Ba) ซึ่งเป็น
พืน้ทีข่องการปรบัเปลีย่นสู่ภายใน (Internalization)  

Al-Jayyousi (2004) ชี้ว่า การจดัการความรู้ที่มุ่งสู่การสร้างปฏิสมัพันธ์ทาง
สังคมเพื่อแลกเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายความรู้ระดับบุคคล การขยายกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบุคคลทีอ่ยู่ระดบัแตกต่างกนั การเพิม่ศกัยภาพของการจดัการ และ
การสรา้งความรูใ้หม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหก้ารจดัการร่วมกนัระหว่างภาครฐัและเอกชน
ของประเทศจอร์แดนในการน าน ้าเสียกลบัมาใช้ใหม่เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมประสบ
ความส าเรจ็ ส าหรบักรณศีกึษาของประเทศไทยพบว่า การจดัการความรูข้องชุมชนชาวนา
นักปฏบิตัเิกษตรอนิทรยี์เป็นการสรา้งกระบวนการเรยีนรูจ้ากการแลกเปลีย่นรูซ้ึ่งกนัและ
กนั โดยใหช้าวนาเป็นศูนย์กลางและมขี ัน้ตอนการเรยีนรูด้งัต่อไปนี้ ข ัน้ตอนที ่1 เป็นการ
พบปะแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการของชาวนาทีโ่รงเรยีนชาวนาหรอืทีก่ลุ่มชาวนา
อย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ฝงัลกึของชาวนาแต่
ละคน ขัน้ตอนที ่2 เป็นการสงัเกตการเปลีย่นแปลงของแปลงนา แลว้น าผลของการสงัเกต
นัน้มาแลกเปลีย่นกนั เพื่อทีจ่ะเปลีย่นความรูฝ้งัลกึใหเ้ป็นความรูช้ดัแจง้ ข ัน้ตอนที ่3 เป็น
การสร้างข้อสรุปจากความรู้ชดัแจ้ง โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแปลงนาและ
ความรูท้ีไ่ดร้บัจากผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้ข ัน้ตอนที ่4 เป็นการน าความรูช้ดั
แจ้งไปทดลองปฏิบัติในแปลงนาของชาวนาแต่ละคน และน าผลการทดลองไปพูดคุย
แลกเปลี่ยนเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การปรบัเปลี่ยนความรู้ช ัดแจ้ งให้เป็นความรู้ฝงัลึก 
นอกจากนี้ยงัพบว่าปจัจยัและเงื่อนไขการจดักระบวนการเรยีนรู้ของชุมชนชาวนาที่มี
ประสทิธภิาพ ไดแ้ก่ การประยุกต์ใชก้ระบวนการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบัทุนและบรบิทของ
แต่ละพื้นที ่การพฒันาชาวนานักปฏบิตัใิหเ้ป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้การให้
ชาวนาเขา้มามสี่วนร่วมทุกขัน้ตอนเพือ่สรา้งความเขา้ใจและความเป็นเจา้ของกระบวนการ
เรยีนรู้ รวมทัง้การจดัให้มกีารน าความรู้ไปสู่การปฏิบตัิจรงิเพื่อให้เกดิการยอมรบัจาก
ชาวนานกัปฏบิตั ิ(ชลชั กลิน่อุบล, 2553) 

นอกจากนี้กระบวนการจดัการความรูย้งัถูกใชใ้นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการ
ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกของเกษตรกร บ้านหนองแอก ต.หนองหม้อ อ.ตาคล ี                 
จ.นครสวรรค ์พบว่า ข ัน้ตอนการจดัการความรูใ้นการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการใชส้ารเคม ี
ไดแ้ก่ การรบัความรูภ้ายนอก การทีเ่กษตรกรตระหนักถงึความส าคญัของการเรยีนรูแ้ละ
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ร่วมกระบวนการคดิวเิคราะห์ การเชื่อมความรูภ้ายนอกกบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่ การทดลอง
ปฏบิตักิารร่วมกนัของเกษตรกร การเลอืกสรรความรูท้ี่สามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ด้ การ
จดัแหล่งเรยีนรูส้ าหรบับุคคลภายนอกเพื่อสรา้งรูปธรรมของความรู ้และการจดัเกบ็ขอ้มลู
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ถึงความรู้ ทัง้นี้ลกัษณะเด่นของการจดัการความรู้
ของเกษตรกรบ้านหนองแอก คือ การมุ่งประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อความอยู่รอดของภาค
ครวัเรือนเป็นส าคัญ และมีการประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (อุทยัวรรณ ภู่เทศ, 2552) หรือกรณีการจดัการความรู้
ชุมชนเกษตรเพื่อพัฒนาระบบการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกของเกษตรกร
จงัหวดัพษิณุโลก เชยีงใหม่ และนครราชสมีา พบว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละ
การถอดความรูฝ้งัลกึของเกษตรกรท าให้เกดิการสร้างองค์ความรู้ไปสู่การเผยแพร่ คือ 
คู่มอืการผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกอย่างมคีุณภาพ ซึ่งเป็นความรู้ชดัแจ้งที่เกษตรกร
สามารถน าไปปฏบิตัไิดท้นัท ีไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการเลอืกพนัธุ์ การเลอืกท าเลและการปลูก 
การเลอืกฤดกูาลผลติ การปลูกนอกฤด ูความปลอดภยัและมาตรฐานสนิคา้ การตลาดและ
การเจรา การรวมกลุ่มและการบริหารจัดการ และการสร้างความร่วมมือกับภาค ี
นอกจากนี้  ยงัเกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้สู่สาธารณะ ผ่านรายการวิทยุจังหวัด
เชยีงใหม ่และผ่านระบบออนไลน์เรือ่งมะมว่งไทยมะมว่งโลก (ธวชัชยั รตัน์ชเลศ และคณะ
, 2553) 

ดงันัน้ การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้กระบวนการจดัการความรู้ใน
การก าหนดทางเลือกการปลูกข้าวในพื้นที่แห้งแล้งของเกษตรกรต าบลออนใต้  และ
วิเคราะห์ปจัจยัเงื่อนไขที่อาจเกี่ยวข้องกับการน าทางเลือกไปสู่การปฏิบัติทัง้นี้  โดย
ค านึงถึงปญัหาและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ (Users) รวมทัง้ให้ผู้ใช้ประโยชน์มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานสู่การสรา้งรูปธรรมของการใช้ประโยชน์จากความรูเ้ป็นส าคญั 
อันหมายถึง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวออนใต้  อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม ่
นอกเหนือจากนี้ ผลการศกึษาจะเป็นประโยชน์ต่อยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ดา้นปจัจยัการผลติในภาคเกษตรกรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่เกษตรกรทีก่ าลงัเผชญิกบั
ปญัหาน ้าแลง้และเสีย่งต่อการไดร้บัผลกระทบดา้นเศรษฐกจิจากภยัพบิตัแิลง้ในอนาคต 
 
 
 
 



วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ปีที ่6 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถุินายน 2558 
 
 

 - 166 - 
 

ระเบียบวิธีวิจยั 
1. กรอบแนวคิดการศึกษา 
งานวจิยันี้ประยุกต์ใชแ้นวคดิการจดัการความรูม้าเป็นกรอบแนวคดิการศกึษา

ดงัแผนภาพที่ 1 เพื่อตอบสองค าถามหลกั ได้แก่ 1) กระบวนการก าหนดทางเลอืกการ
ปลูกขา้วของเกษตรกรในพื้นทีท่ี่ประสบกบัปญัหาความแหง้แล้งเป็นอย่างไร 2) มปีจัจยั
และเงือ่นไขใดบา้งทีอ่าจส่งผลต่อการปฏบิตัติามทางเลอืกการปลกูขา้วของเกษตรกร 

2. พืน้ท่ีศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
คณะผูว้จิยัด าเนินการศกึษาในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลต าบลออนใต ้อ าเภอสนัก าแพง 

จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทาน และได้รบัผลกระทบจากภยัแล้งติดต่อกนั
อย่างซ ้าซาก ได้แก่ หมู่ที่ 6 (บ้านแม่ผาแหน) หมู่ที่ 7 (บ้านป่าตึง) หมู่ที่ 9 (บ้านป่าห้า) 
และหมู่ที่ 10 (บ้านแพะ) ทัง้นี้ ชุมชนเกษตรกรต าบลออนใต้ยงัอาศยัแหล่งกกัเก็บน ้า 2 
แห่ง ส าหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ได้แก่ อ่างเก็บน ้ าห้วยลาน ความจุ
ประมาณ 4,890,000 ลูกบาศก์เมตร และโครงการตามพระราชด ารแิละอ่างเกบ็น ้าหว้ยผา
แหน ความจุประมาณ 3,120,000 ลูกบาศก์เมตร โดยมลี าน ้าแม่ออนเป็นแหล่งน ้าส าคญั 
ทัง้นี้กลุ่มเป้าหมายหลกัของการด าเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดการจดัการความรู้ใน
แผนภาพที่ 1 ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ผู้ใช้น ้า แกนน าชุมชน นอกจากนี้ยงัมกีารจดั
กระบวนการแบ่งปนัความรูแ้ละสรา้งการเรยีนรูร้่วมกบัผูเ้กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสมาชกิ
สภาเทศบาลและเจา้หน้าทีเ่ทศบาลต าบลออนใต ้กลุ่มเกษตรอนิทรยีอ์อนใต ้หมอดนิ กลุ่ม
ผูใ้ชน้ ้า คณะกรรมการผูใ้ชน้ ้าออนใต้ ผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงานภายนอกดา้นการจดัการ
น ้าและการปลกูขา้ว 
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3.การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห ์

 โครงการวจิยันี้มุง่เน้นการจดัการความรูอ้ย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์ ดงันัน้ คณะผูว้จิยัจงึใชเ้ครื่องมอืทีห่ลากหลายในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูปฐมภมู ิโดยใชเ้ครือ่งบนัทกึภาพและเสยีงดจิติอลเป็นอุปกรณ์ช่วยเกบ็และ
บนัทกึขอ้มลู ไดแ้ก่ การส ารวจพืน้ทีแ่ละความคดิเหน็ การประชุมกลุ่มย่อย การสมัภาษณ์
เชงิลึกของเกษตรกรต าบลออนใต้ รวมทัง้การจดัประชุมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเชิง
เทคนิคของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการน ้าและการปลูกขา้ว และการทบทวนภายหลงัการ
ด าเนินงานเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างเกษตรกรต าบลออนใต้และผู้เกี่ยวขอ้ง 
นอกจากนี้คณะผูว้จิยัยงัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภมู ิโดยการรวบรวมผลงานวจิยั 
4 เรือ่งทีค่ณะผูว้จิยัพจิารณาว่ามคีวามเกีย่วขอ้งกบัประเดน็การปลกูขา้วและการปลูกขา้ว
ในพื้นทีแ่ลง้ เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายหลกัและผูเ้กี่ยวขอ้งไดน้ าไปวเิคราะห์และแลกเปลีย่น
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอย่างเหมาะสม ได้แก่ 1) 
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาชลประทานและนาน ้ าฝน จงัหวัด

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการศกึษา 
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เชียงใหม่ เชียงราย (กุศล ทองงาม, 2547) 2) การจดัท าค าแนะน าการผลิตข้าวเฉพาะ
พืน้ทีโ่ดยการใชแ้บบจ าลองร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูศิาสตรเ์พือ่ลดต้นทุนการผลติของ
ชาวนา จงัหวดัชยันาท (ชษินุชา บุดดาบุญและคณะ, 2551) 3) ลกัษณะทางกายภาพของ
พืน้ทีป่ลกูขา้วหอมมะล:ิ เชยีงใหม ่พษิณุโลก และทุ่งกุลารอ้งไห ้(อาร ีวบิลูยพ์งค ์และคณะ
, 2544) และ 4) ความสามารถในการปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศของ
ชุมชนเกษตรกร: การประเมนิฐานเศรษฐกจิครวัเรอืนและทรพัยากร (บญัจรตัน์ โจลานนัท ์
และคณะ, 2552) หลังจากนัน้ ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิทัง้หมดถูกน ามาพิจารณา
รายละเอยีด จดักลุ่มขอ้มลู และวเิคราะห์ รวมทัง้มกีารน าเสนอผลการวเิคราะห์ในรปูแบบ
ของการเขยีนเชงิพรรณา 

 

ผลการวิจยั 
การวิจยันี้ก าหนดให้คณะผู้มีวิจยัมบีทบาทหลกัในการด าเนินการวิจยัและ

อ านวยการจดัการความรูใ้หก้บักลุ่มเป้าหมาย ผลการวจิยัเป็นดงันี้ 
1. การจดัการความรู้เพื่อก าหนดทางเลือกการปลูกข้าวของเกษตรกร

ต าบลออนใต้ 
คณะผู้วจิยัได้ใช้กระบวนการจดัการความรู้ส าหรบัการก าหนดทางเลอืกการ

ปลูกขา้วในพื้นทีแ่ลง้ของเกษตรกรต าบลออนใต้ ระหว่างเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว เกษตรกร
ผูใ้ช้น ้า แกนน าชุมชน ผู้บรหิารสมาชกิสภาเทศบาลและเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต าบลออนใต้ 
และผูเ้ชีย่วชาญภายนอกดา้นการบรหิารจดัการน ้าและการปลกูขา้ว ใน 4 ข ัน้ตอนต่อไปนี้  

1.1 การระบปัุญหาและการค้นหาความรู้ 
ขัน้แรกเริม่นี้เป็นการผสมผสานวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อระบุปญัหาและค้นหา

องค์ความรูเ้กีย่วกบัการปลูกขา้วโดย 1) การส ารวจพื้นที่และเยีย่มเยยีนเกษตรกรผู้ปลูก
ขา้ว เพือ่ประเมนิสภาพความแหง้แลง้ แหล่งน ้า พื้นทีเ่พาะปลูก และ 2) การสมัภาษณ์เชงิ
ลึก เพื่อสอบถามสถานการณ์ความแห้งแล้ง ปญัหาการใช้น ้ า แนวทางการปรับตัว 
ตลอดจนความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 3) การจดัประชุมกลุ่ม
ย่อยเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ความแห้งแล้ง ปญัหาการใช้น ้า และระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกบัแนวทางการปรบัตวัต่อภยัแล้ง โดยเชญิผู้เกี่ยวข้องเขา้ร่วมการประชุม ได้แก่ 
เกษตรกรผูป้ลกูขา้ว แกนน าชุมชน ผูใ้ชน้ ้า และผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนซึง่เป็นตวัแทนจากทัง้สี่
หมู่บ้าน (หมู่ที่ 6 7 9 และ 10) รวมถึงผู้บรหิารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลออนใต้ รวมจ านวนทัง้สิ้น 15 คน 4) การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มลูจาก
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ผลงานวจิยั 4 เรือ่ง เพือ่สบืคน้องคค์วามรูเ้กีย่วกบัการลดตน้ทุนการผลติขา้ว การปลกูขา้ว
ทีใ่ห้ผลตอบแทนคุม้ค่า และการเสรมิสรา้งความสามารถของเกษตรกรผู้ปลูกขา้วในการ
รบัมอืกบัภยัแลง้ 

จากการส ารวจพืน้ที ่การสมัภาษณ์แกนน าเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว และการประชุม
กลุ่มย่อย เกษตรกรไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละระบุสาเหตุส าคญัของการเกดิภยัแลง้ ไดแ้ก่ 
ความผิดปกติของดินฟ้าอากาศ การตัดไม้ท าลายป่า การจัดหาแหล่งน ้ าที่ย ังไม่มี
ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร และการขาดการมสี่วนร่วมในการบรหิารจดัการน ้า ส าหรบัปญัหา
ภยัแลง้นัน้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรหลายประการ ดงันี้ 

1) ผลกระทบต่อการด ารงชีพ พบว่า การขาดแคลนน ้าส่งผลรุนแรงต่อการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด พริก ยาสูบ และการเลี้ยงโคนม 
เกษตรกรไม่สามารถจดัหาแหล่งน ้าเพิม่เตมิได ้นอกเหนือจากการใชน้ ้าจากแหล่งกกัเกบ็
น ้าของชุมชน คอื อ่างเกบ็น ้าแม่ผาแหนและอ่างเกบ็น ้าหว้ยลาน การสูบน ้าจากล าห้วยแม่
ออนไปใชย้งัเป็นการเพิม่ตน้ทุนทีส่งูเกนิกว่าเกษตรกรจะแบกรบัได ้ในฤดูแลง้เกษตรกรที่
ไม่สามารถกกัเก็บน ้ าได้จ าเป็นต้องพักหน้าดินค่อนข้างนานจนต้องสูญเสียรายได้ ซึ่ง
เกษตรกรคาดว่ารายไดจ้ากการปลกูขา้วจะลดลงประมาณรอ้ยละ 51.78 

2) ผลกระทบต่อแหล่งน ้า พบว่า ความผดิปกตขิองสภาพดนิฟ้าอากาศท าให้
ฝนไมต่กตอ้งตามฤดกูาล ส่งผลใหส้ภาพพืน้ทีแ่หง้แลง้ขาดความชุ่มชืน้ ดนิแตกระแหงและ
ขาดความอุดมสมบูรณ์ และท าใหน้ ้าในหว้ยแม่ออนหรอืฝายต่างๆ แหง้ขอดจนไมส่ามารถ
กกัเกบ็น ้าไวใ้ชไ้ด ้รวมทัง้ระดบัน ้าใต้ดนิลดน้อยลงจนไม่สามารถน าไปผลติน ้าประปาเพื่อ
การอุปโภคบรโิภคภายในครวัเรอืนได้ นอกจากนี้ยงัท าใหอ่้างเก็บน ้าแม่ผาแหนและอ่าง
เกบ็น ้าหว้ยลานมคีวามสามารถในการกกัเกบ็น ้าน้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของความจุของอ่าง 
ซึง่ไมเ่พยีงพอส าหรบัใชป้ระโยชน์ในครวัเรอืนและพืน้ทีก่ารเกษตร  

3) ผลกระทบต่อสงัคม พบว่า น ้าเป็นประเดน็ความขดัแยง้ระหว่างเกษตรกร
ผูใ้ชน้ ้าและผูอ้ยู่อาศยัในชุมชน ต่างฝา่ยต่างแย่งชงิน ้าภายในอ่างเกบ็น ้าแมผ่าแหนและอ่าง
เกบ็น ้าหว้ยลาน ฝ่ายเกษตรกรต้องการใชน้ ้าในพื้นที่เพาะปลูก ฝ่ายผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนก็
ตอ้งการใชน้ ้าเพือ่การอุปโภคบรโิภคในครวัเรอืน ท าใหย้ากต่อการเจรจาหรอืหาขอ้สรุปใน
การจดัการและจดัสรรน ้าใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของทัง้สองฝา่ยได ้

 

ส าหรบัผลการวิเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจยั 4 เรื่องโดยคณะผู้วิจ ัย     
เป็น ดงันี้ 
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1) แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกข้าวท่ีช่วยลดต้นทุนและให้
ผลตอบแทนคุ้มค่า ได้แก่ การใช้ปุ๋ ยเคมอีย่างถูกต้อง การส่งเสรมิการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์
ทดแทนการใช้ปุ๋ ยเคมี การส่งเสริมการปลูกพืชบ ารุงดิน การพัฒนาแหล่งน ้ าเพื่อ
การเกษตร การจดัการผลผลติเพื่อจ าหน่าย และการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกร โดย
การให้ความรู้ การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ รวมทัง้เกษตรกรต้นแบบและแหล่ง
เรยีนรู ้ทัง้นี้ ต้องค านึงถึงปจัจยัภายนอกที่ส่งผลต่อการผลติขา้ว เช่น การขยายตวัของ
เมอืง การเปลีย่นแปลงของวถิกีารผลติและการบรโิภค เทคโนโลยกีารผลติ และนโยบาย
ของรฐั 

2) แนวทางการเสริมสร้างความสามารถของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการ
รบัมือกบัภยัแล้ง ได้แก่ การพฒันาศกัยภาพเชงิเศรษฐกจิของครวัเรอืน โดยการพฒันา
แรงงาน การเพิม่รายได้ การส่งเสรมิสงัคมและวฒันธรรมทีเ่ขม้แขง็ การเพิม่ทางเลอืกใน
ระบบการผลติ การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการเศรษฐกจิ อกีแนวทางหนึ่งคอื การ
พฒันาศกัยภาพการจดัการน ้าและทรพัยากรธรรมชาต ิโดยการพฒันาแหล่งน ้าตน้ทุน การ
ลดการสูญเสยีน ้าต้นทุน การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการน ้า การอนุรกัษ์ปา่ตน้น ้า 
การลดการพงัทลายของดนิ และการฟ้ืนฟูดนิ ทัง้นี้ ความส าเรจ็ของแนวทางเหล่านี้ข ึน้อยู่
กบัหลายปจัจยั ไม่ว่าจะเป็น การมสี่วนร่วม การสรา้งกระบวนการเรยีนรู ้ความสมัพนัธ์
ของชุมชน ความเขม้แขง็ของแกนน าและเครอืข่าย ความสามารถในการปรบัตวัและพึง่พา
ตนเอง และการหนุนเสรมิของหน่วยงานภายนอก 
 1.2 การก าหนดทางเลือกเบือ้งต้น 
 ขัน้ตอนนี้เป็นการน าปญัหาและขอ้คน้พบจากการคน้หาความรู้ในขัน้ตอนแรก
มาก าหนดทางเลือกเบื้องต้นในการปลูกข้าวเพื่อร ับมือกับปญัหาภัยแล้ง โดยการ
แลกเปลี่ยนพูดคุยกบัเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผู้ใช้น ้ า แกนน าชุมชนผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
ผูบ้รหิารสมาชกิสภาเทศบาลและเจา้หน้าทีเ่ทศบาลต าบลออนใต้ร่วมกบัคณะผูว้จิยั รวม
จ านวนทัง้สิ้น 21 คน และสามารถจ าแนกทางเลือกเบื้องต้นออกเป็น 5 ทางเลือก 
ดงัต่อไปนี้ 

ทางเลอืกที ่1 การปรบัปรุงพฒันาแหล่งน ้าและระบบส่งจ่ายน ้า ไดแ้ก่ การใชท้่อ
ส่งน ้า (PE) การกกัเกบ็น ้าส ารองในพื้นทีต่นเอง การขุดลอกแหล่งน ้าและอ่างเกบ็น ้า การ
ใชว้สัดุกนัซมึรองพืน้อ่างเกบ็น ้า การสรา้งระบบหอถงัสงู 
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ทางเลอืกที ่2 การลดปรมิาณการใชน้ ้าส าหรบัการปลกูขา้ว ไดแ้ก่ การหา้มการ
ปลกูขา้วนาปรงัอย่างเดด็ขาด การเปลีย่นรอบเวรการใชน้ ้าทุก 15 วนัในช่วงปลกูขา้วนาปี 
การใชพ้นัธุข์า้วทนแลง้ การใชเ้ทคนิคแกลง้ขา้ว การใชร้ะบบน ้าหยดหรอืสปรงิเกอร์ 

ทางเลอืกที่ 3 การปรบัเปลีย่นเทคนิคหรอืวถิีการผลติ ได้แก่ การลดการปลูก
พชืเชงิเดีย่ว การปลกูพชืไรด้นิ การใชห้ลกัเกษตรทฤษฏใีหม ่การส่งเสรมิการปลกูพชือายุ
สัน้และใชน้ ้าน้อย เช่น ขา้วโพด ยาสบู พรกิ 

ทางเลือกที่ 4 การปรบัปรุงและอนุรกัษ์ดิน โดยการลดการใช้สารเคมแีละใช้
สารชวีภาพทดแทน เพื่อเพิม่มูลค่าผลผลติและป้องกนัก าจดัศตัรูพชื ไดแ้ก่ การปลูกขา้ว
อนิทรยี ์การปลกูผกัปลอดสารพษิ 

ทางเลอืกที ่5 การอนุรกัษ์ปา่ไมแ้ละสภาพแวดลอ้ม เพื่อเพิม่ความชุ่มชื้นใหแ้ก่
ดนิและบรรเทาความแห้งแล้ง โดยการสร้าง    ฝายชะลอน ้า การกระตุ้นจติส านึกของ
เกษตรกรและผู้อยู่อาศยัในชุมชนโดยการด าเนินในรูปแบบของคณะกรรมการและจดั
กจิกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 1.3 การประเมิน กลัน่กรอง และก าหนดทางเลือกท่ีเหมาะสม 
 ขัน้ตอนนี้ เป็นการน าทางเลือกเบื้องต้นมาประเมิน กลัน่กรอง และก าหนด
ทางเลอืกที่เหมาะสม โดยการจดัให้มกีารแลกเปลี่ยนร่วมกนัระหว่างผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ผูอ้ยู่อาศยัในชุมชน สมาชกิกลุ่มเกษตรอนิทรยี์ แกนน าชุมชน 
ผูใ้ชน้ ้า สมาชกิสภาเทศบาลต าบลออนใต้ รวมทัง้ผูเ้ชีย่วชาญดา้นน ้า ดา้นการชลประทาน 
ดา้นการปลกูขา้ว และดา้นการจดัการป่าตน้น ้า จากศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้อนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ นักวชิาการมหาวทิยาลยัแม่โจ้และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา ทัง้นี้  ผู้เข้าร่วมได้ช่วยกันพิจารณาถึงความจ าเป็นเร่งด่วน และความ
เหมาะสมของกจิกรรมในแต่ละทางเลอืกโดยทุกคนในเวทแีลกเปลีย่นเห็นร่วมกนัในการ
ก าหนดทางเลอืกทีม่คีวามจ าเป็นเร่งด่วนมากและปานกลางมาด าเนินการโดยมทีางเลอืก
หลกั 2 ทางเลอืก ดงันี้ 1) การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการแหล่งน ้าและระบบส่งจ่ายน ้า 2) 
การลดปรมิาณการใชน้ ้าในการปลกูขา้วและการเกษตรอื่น ดงัแสดงในตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมนิ กลัน่กรอง และก าหนดทางเลอืกทีเ่หมาะสมส าหรบัการ
ปลกูขา้วในพืน้ทีภ่ยัแลง้ 

 

ทางเลือกและกิจกรรม ความจ าเป็น
เร่งด่วน 

ความคิดเหน็ 

ทางเลือกท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการแหล่งน ้าและระบบส่งจ่ายน ้า 
การขดุลอกแหล่งน ้าและ
อา่งเกบ็น ้า  

มาก เป็นแนวทางที่สามารถให้ผลทนัที แต่ควร
จัดท าฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน ้ า  (น ้ า
ต้นทุน) และวางแผนการบริหารจดัการน ้ า
ของชุมชนอย่างรอบด้าน เชน่ ความตอ้งการ
ใช้น ้ า ความเพียงพอของน ้ าต้นทุน การ
จดัการน ้าตน้ทนุและการสูญเสยี โดยตอ้งการ
การสนบัสนุนงบประมาณและผูเ้ชีย่วชาญเชงิ
เทคนิคมาชว่ยในการขดุลอกจากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง  

การใชท้อ่จา่ยน ้า (PE)  มาก สามารถแก้ปญัหาการสูญเสียน ้ าได้เกือบ 
100% เป็นระบบการจา่ยน ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 
แต่ต้องการการสนับสนุนงบประมาณและ
ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบให้ครอบคลุม
อย่างมปีระสทิธผิล  

การจัดท าสมดุลความ
ต้องการใช้น ้ าและพื้นที่
รบัน ้า 

มาก จ าเป็นส าหรบัการวางแผนการบรหิารจดัการ
น ้าด้านการเกษตรของชุมชน (ข้อมูลความ
ต้องการใช้น ้ า ชนิดพืชที่ปลูก พื้นที่รบัน ้ า 
ปรมิาณน ้าต้นทุน) แต่ต้องอาศยันักวชิาการ
เขา้ไปชว่ย 

การท าฝายแมว้หรอืฝาย
ชะลอน ้า 

ปานกลาง ชว่ยเพิม่ความชุม่ชืน้ใหแ้ก่พืน้ทีแ่ละชะลอน ้า
ให้แก่ชุมชน แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเหน็
ผล จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้าน งบประมาณ และแรงงานในการ
บ ารงุรกัษาอย่างต่อเนื่อง  
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) แสดงผลการประเมนิ กลัน่กรอง และก าหนดทางเลอืกทีเ่หมาะสมส าหรบั
การปลกูขา้วในพืน้ทีภ่ยัแลง้ 

 

ทางเลือกและกิจกรรม ความจ าเป็น
เร่งด่วน 

ความคิดเหน็ 

ทางเลือกท่ี 2 การลดปริมาณการใช้น ้าในการปลูกข้าวและการเกษตรอ่ืน 
การปลูกขา้วอนิทรยี์ มาก 

 
เกษตรกรเริม่ผลติขา้วอนิทรยีแ์ลว้ แต่ยงัขาด
การสนบัสนุนและการวางแผนการขบัเคลื่อน
อย่างจรงิจงั หากเกษตรกรสามารถท าไดจ้รงิ
จะเป็นประโยชน์มาก เนื่องจากเป็นการปลูก
ข้าวแบบประณีต ผลผลิตมีราคาสูง และมี
ตลาดรองรบั 

การผลิตปุ๋ ยหมักและ
สารชวีภาพ 

มาก เกษตรกรส่วนใหญ่มคีวามคุน้เคยและปรบัใช้
ประโยชน์จากปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพชืสด ใน
การบ ารุงดินมากขึน้ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ อย่างไรก็ตามเกษตรกร
บางส่วนยงัขาดความเชื่อมัน่ถงึประสทิธภิาพ
ของการใชส้ารชวีภาพในการบ ารงุดนิ 

ก ารล ดก ารป ลู ก พื ช
เชิ ง เ ดี่ ย ว แ ล ะ ก า ร
ส่งเสรมิการปลูกพชือายุ
สัน้ใชน้ ้าน้อย 

มาก เกษตรกรก าลงัปรบัใชอ้ยู่ และเหน็ว่ามคีวาม
จ าเป็นต่อการลดปรมิาณการใชน้ ้า เช่น การ
ปลูกยาสูบ ข้าวโพด และพืชผักพื้นบ้าน 
นอกจากนี้ ทางผู้เชี่ยวชาญยงัได้แนะน าให้
ปลูกพชืตระกูลถัว่ และงา เพิม่เตมิ เนื่องจาก
เป็นพืชทนแล้ง เป็นที่นิยมของตลาดและให้
ราคาผลตอบแทนทีสู่ง 

การเปลีย่นรอบเวรใชน้ ้า
ทกุ 15 วนั 

มาก เป็นทางเลอืกที่บรรเทาปญัหาลงได้ แต่อาจ
ต้องค านึงถึงการจดัการน ้า การจดัการโรค
พืชและศตัรูพืช รวมถึงปจัจยัสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกบัการปลูกขา้ว 
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1.4 การเสนอแนวทางปฏิบัติการทดสอบทางเลือกและการติดตาม
ประเมินผล 
 ขัน้ตอนนี้เป็นขัน้ตอนต่อเนื่องโดยน าผลการประเมนิและวเิคราะห์ทางเลอืกใน
ขัน้ตอนที่ 3 มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทัง้หมด เพื่อเสนอแนวทาง
ปฏิบตัิการทดสอบทางเลือกและการติดตามประเมนิผลโดยผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เทศบาลต าบลออนใต้ เกษตรกรออนใต้ กลุ่มเกษตรอนิทรยี์ออนใต้ หมอดนิ กลุ่มผูใ้ชน้ ้า
และคณะกรรมการผู้ใช้น ้ าออนใต้ รวมทัง้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์วิจัยข้าว             
จ.เชยีงใหม ่ศนูยถ่์ายทอดเทคโนโลยชีุมชน ต.ออนใต ้ขอ้สรุปการด าเนินงานเป็นดงันี้ 

เทศบาลต าบลออนใต้ เป็นผูด้ าเนินการหลกัตามกจิกรรมทางเลอืกที ่1  โดย
การจดัท าเป็นแผนงานหรอืโครงการ และประสานขอรบัการสนับสนุนตามจ าเป็นจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เกษตรกรผูป้ลกูขา้ว เป็นผูด้ าเนินการหลกัตามทางเลอืกที ่2 อย่างจรงิจงัมาก
ขึน้ ภายใตต้น้ทุนการด าเนินงานทีม่อียู่เดมิ 

ในดา้นการตดิตามประเมนิผลนัน้ มกีารก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายและ
ตวัชี้วดัของแต่ละกิจกรรม (ตารางที่ 2) รวมทัง้ประเด็นการติดตามประเมนิผล โดยให้
ผูเ้กีย่วขอ้งไดเ้ขา้ร่วมปฏบิตักิารและมสี่วนร่วมในการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ถงึความกา้วหน้า
ในการด าเนินงาน ปญัหาอุปสรรค บทเรียนความล้มเหลวและความส าเร็จของแต่ละ
กจิกรรมร่วมกนัเป็นระยะๆ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานใหเ้กดิผล
ในทางปฏบิตั ิ
 

ตารางท่ี 2 การก าหนดเป้าหมายและตวัชีว้ดัของแต่ละกจิกรรมเพือ่การตดิตามประเมนิผล 
 

กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
การขดุลอก
แหล่งน ้าและอา่ง
เกบ็น ้าสาธารณะ 

*เพื่อเพิม่ศกัยภาพแหลง่
น ้าและยกระดบั
ประสทิธภิาพการใชน้ ้า 
*เพื่อใหเ้กษตรกร
เขม้แขง็และมัน่คงใน
อาชพีเกษตรกรรม 

*เพิม่ขดีความสามารถ
การกกัเกบ็น ้าชว่งฤดู
ฝนของอา่งเกบ็น ้า/ล า
เหมอืง/สระน ้า เพื่อ
ส ารองใชช้ว่งภยัแลง้ 

*ความจนุ ้าในอา่งเกบ็
น ้าในหน้าแลง้ไมน้่อย
กว่ารอ้ยละ 60 
*จ านวนล าเหมอืงและ
สระน ้าสาธารณะไดร้บั
การขดุลอกไมน้่อย
กว่ารอ้ยละ 80 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วดัของแต่ละกิจกรรมเพื่อการติดตาม
ประเมนิผล 

 

กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
การใชท้อ่จา่ยน ้า 
(PE) 

*เพื่อลดปรมิาณการ
สูญเสยีน ้าตน้ทนุอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
*เพื่อกระจายน ้าสูพ่ืน้ที่
เกษตรกรรมใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ 

*เพิม่ขดีความสามารถ
ในการเพาะปลูกของ
เกษตรกร ซึง่จะท าให้
เกษตรกรมรีายได้
เพิม่ขึน้ 

*โครงขา่ยทอ่จา่ยน ้า 
(PE) ครอบคลุมหมูบ่า้น
ในเขตเทศบาลต าบล
ออนใตไ้มน้่อยกวา่รอ้ย
ละ 80 

การจดัท าสมดุล
ความตอ้งการใช้
น ้าและพืน้ทีร่บั
น ้า 

*เพื่อจดัระบบการ
บรหิารจดัการน ้าดา้น
การเกษตรใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุตาม
ศกัยภาพการเพาะปลกู 

*ยกระดบั
ความสามารถในการ
ปรบัตวัของเกษตรกร
และเพิม่ประสทิธภิาพ
การใชน้ ้าตน้ทนุ 

*มกีารวางแผนการใช้
น ้าเพื่อการเพาะปลูกใน
เขตหมูบ่า้นของ
เทศบาลต าบลออนใตไ้ม่
น้อยกวา่รอ้ยละ 80 

การท าฝายแมว้
หรอืฝายชะลอ
น ้า 

*เพื่อเพิม่ความชุม่ชืน้แก่
ดนิและบรรเทาปญัหา
ภยัแลง้ 

*เกดิการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
สิง่แวดลอ้ม และระบบ
นิเวศอย่างยัง่ยนื 

*หมูบ่า้นทีท่ าฝายแมว้ 
ฝายชะลอน ้า ในเขต
เทศบาลต าบลออนใต ้มี
ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 80 

การปลูกขา้ว
อนิทรยี ์

*เพื่อเพิม่มลูคา่ขา้วและ
ยกระดบัประสทิธภิาพ
การปลูกขา้วแบบ
ปราณีต 

*ส่งเสรมิมาตรฐาน
ขา้วอนิทรยี ์
*เกษตรกรมรีายได้
และตลาดขา้ว
ทางเลอืกมากขึน้ 

*รอ้ยละของเกษตรกรที่
ไดร้บัการส่งเสรมิการ
ปลูกขา้วอนิทรยี ์
*รอ้ยละของพืน้ทีป่ลกู
ขา้วอนิทรยีท์ีผ่า่นการ
รบัรองมาตรฐาน 

การผลติปุ๋ ยหมกั
และสารชวีภาพ 

*เพื่อลดตน้ทนุการผลติ 
และฟ้ืนฟูคุณภาพดนิ 
เพิม่ปรมิาณอนิทรยีวตัถุ
แก่ดนิ 

*เพิม่ประสทิธภิาพ
การปลูกขา้วดัง้เดมิ
และขา้วอนิทรยี ์
*ส่งเสรมิการปลกูผกั
ปลอดสารพษิเพื่อเพิม่
รายไดเ้กษตรกร 

*จ านวนกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลติและใชปุ้๋ ยหมกั
และสารชวีภาพในการ
ปรบัปรงุดนิ 
*อตัราลดลงของ
เกษตรกรทีม่สีารเคมี
ตกคา้งในเลอืดน้อยลง 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วดัของแต่ละกิจกรรมเพื่อการติดตาม
ประเมนิผล 

 

กิจกรรม วตัถปุระสงค ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั 
การลดการปลูก
พชืเชงิเดีย่วและ
การส่งเสรมิการ
ปลูกพชือายุสัน้
ใชน้ ้าน้อย 

*เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการน ้า
และระบบการผลติ 

*ยกระดบั
ประสทิธภิาพการใช้
น ้า 
*เพิม่ประสทิธภิาพ
การปรบัตวัของ
เกษตรกรต่อภยัแลง้ 

*อตัราส่วนพืน้ทีข่องการ
ปลูกพชืเชงิเดีย่ว 
*จ านวนความ
หลากหลายชนิดของพชื
อายุสัน้ใชน้ ้าน้อย 

การเปลีย่นรอบ
เวรใชน้ ้าทกุ 15 
วนั 

*เพื่อบรหิารจดัการน ้าสู่
พืน้ทีก่ารเกษตรอยา่ง
เป็นธรรมและมี
ประสทิธภิาพ 

*เกดิการบรหิาร
จดัการและจดัสรรน ้า
โดยชมุชนอยา่งมี
ประสทิธผิล 
*บรรเทาปญัหาการ
แย่งชงิน ้า 

*อตัราลดลงของ                
ขอ้รอ้งเรยีนการจดัสรร
น ้าเพื่อการปลกูขา้วใน
รอบปี 
*รอ้ยละของคนทีเ่ขา้
รว่มกจิกรรมการ  
จดัสรรน ้า 

 
- ปัจจยัและเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัทางเลือก  

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผู้ใช้น ้ า ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลออนใต้ และผู้เกี่ยวขอ้งที่เขา้ร่วมการก าหนดทางเลอืกในการปลูกขา้วใน
พื้นที่ภยัแล้งได้ระบุถงึปจัจยัและเงือ่นไขภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลต่อการปฏบิตัิ
ตามทางเลอืกของเกษตรกรใหส้ าเรจ็ไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม ดงันี้ 

1.5 ปัจจยัและเง่ือนไขภายใน 
ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ 1) สถานภาพทางเศรษฐกจิของเกษตรกรและต้นทุนการ

ผลติ เกษตรกรทีม่สีถานะทางเศรษฐกจิค่อนขา้งดแีละสามารถควบคุมต้นทุนการผลติได้
จะมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการปรบัเปลี่ยนวิถีการผลิต เช่น การปลูกข้าว
อนิทรยี์ การปลูกพชือายุสัน้ทดแทนการปลกูพชืเชงิเดีย่ว การใชปุ้๋ ยชวีภาพทดแทนการใช้
สารเคม ี2) ความสามารถในการปรบัตัวของชุมชน หากชุมชนมคีวามสามารถในการ
คาดการณ์ การวเิคราะหป์ญัหา  รวมทัง้การแสวงหาโอกาสและวธิกีารจดัการน ้า ชุมชนจะ
สามารถบรหิารจดัการน ้าของชุมชนในสภาวะความแห้งแล้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมาก
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ยิง่ขึน้ ไมว่่าจะเป็นเรื่องการพฒันาแหล่งน ้า การส่งจ่ายน ้า และการรวบรวมขอ้มลูแหล่งน ้า
และความต้องการใช้น ้า เป็นต้น ทัง้นี้ เง ื่อนไขภายในส าคัญที่จะช่วยผลกัดนัรูปธรรม
ความส าเร็จของแต่ละทางเลือก คือ ความมจีิตส านึกและการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในชุมชน ความตระหนักและความกระตือรือล้นต่อปญัหาภัยแล้งของผู้น า 
เกษตรกร ผู้ใช้น ้า และผู้บรหิารสมาชกิสภาเทศบาล อนัจะน ามาซึ่งการมสี่วนร่วมในการ
ปฏิบตัิการ เงื่อนไขอีกตัวหนึ่งคือ การจดัให้มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ภายในชุมชน การ
แลกเปลีย่นเป็นการช่วยกนัเตมิเต็มความรู ้เทคนิคและประสบการณ์ของแต่ละคนระหว่าง
การทดลองปฏิบัติการ เช่น การปลูกข้าวอินทรีย์ที่ให้ผลผลิตดี การผลิตปุ๋ ยหมกัและ
สารชวีภาพ การปลกูพชืทนแลง้ 

1.6 ปัจจยัและเง่ือนไขภายนอก  
ปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ 1) การสนับสนุนต้นทุนการด าเนินงานใหก้บัเกษตรกร 

โดยภาครฐัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การฝึกอบรมการท าปุ๋ ยหมกั การให้ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการปลูกข้าวอินทรีย์  เมล็ดพันธุ์ข้าว วัสดุ อุปกรณ์ท าฝายชะลอน ้ า 
งบประมาณการพัฒนาแหล่งน ้ าและระบบส่งจ่ายน ้ า 2) การส่งเสรมิให้เกิดการพัฒนา
ฐานข้อมูลและความรู้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ระหว่างการ
ทดลองปฏบิตักิาร เช่น แหล่งน ้า ความตอ้งการใชน้ ้า เทคนิคการปลูกขา้วแบบประหยดัน ้า 
การใชปุ้๋ ยหมกัและสารชวีภาพ และ 3) การส่งเสรมิตลาดเกษตรอนิทรยี ์ตลาดทีแ่น่นอนจะ
เป็นปจัจยัหนุนเสรมิใหเ้กษตรกรทดลองและวางแผนการปลูกขา้วอนิทรยีอ์ย่างจรงิจงัมาก
ขึน้ รวมไปถงึความต้องการใชปุ้๋ ยหมกัและสารชวีภาพในการเพาะปลูกพชืชนิดต่างๆ มาก
ขึน้ อย่างไรกต็าม ปจัจยัเหล่านี้ข ึน้อยู่กบัเงือ่นไขส าคญั คอื นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รฐัทีใ่หค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการน ้า การอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและพฒันาแหล่งน ้า รวมทัง้
การแก้ไขวิกฤตน ้ า จะส่ งผลให้ เกิดการสนับสนุนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  การ
ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู ้การถ่ายทอดเทคโนโลย ีแผนปฏบิตักิารอย่างมสี่วนร่วมเพือ่การ
จดัการน ้าของชุมชน เป็นตน้ 

 

สรปุ การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 การประยุกต์ใชก้ระบวนการจดัการความรู้ภายใต้การน าของคณะผูว้จิยั เพื่อ
ก าหนดทางเลอืกในการปลกูขา้วในพื้นทีข่องเกษตรกรผูป้ลูกขา้วต าบลออนใต้ อ.แม่ออน 
จ.เชยีงใหม่ ซึง่ก าลงัประสบกบัปญัหาภยัแลง้ ประกอบไปดว้ย 1) ขัน้ตอนการระบุปญัหา
และการคน้หาความรูเ้พื่อคน้หาแนวทางการเพิม่ประสทิธภิาพการปลกูขา้วในพื้นทีภ่ยัแลง้ 
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2) ขัน้ตอนการก าหนดทางเลอืกเบือ้งตน้ ทางเลอืกเหล่านี้ ไดแ้ก่ การปรบัปรุงพฒันาแหล่ง
น ้าและระบบส่งจ่ายน ้า การลดปรมิาณการใชน้ ้าในการปลูกขา้ว การปรบัเปลี่ยนเทคนิค
หรอืวถิีการผลิต การปรบัปรุงและอนุรกัษ์ดนิ การอนุรกัษ์ป่าไม้และสภาพแวดล้อม 3) 
ขัน้ตอนการประเมนิ กลัน่กรอง และก าหนดทางเลอืกที่เหมาะสมเป็นการทีค่ณะผูว้จิยัจดั
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เทศบาล แกนน า ผู้ที่
เกี่ยวขอ้งในชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านน ้าและการปลูกขา้ว เพื่อให้ร่วมพจิารณาความ
จ าเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมของแต่ละทางเลอืกเบือ้งต้น ซึง่ไดข้อ้สรุปของทางเลอืก
หลกั ได้แก่ การเพิ่มประสิทธภิาพการจดัการแหล่งน ้าและระบบส่งจ่ายน ้า และการลด
ปริมาณการใช้น ้ าในการปลูกข้าวและการเกษตร และ 4) ขัน้ตอนการเสนอแนวทาง
ปฏิบตัิการทดสอบทางเลือกและการติดตามประเมนิผล เพื่อเสนอแนวทางปฏิบตัิการ
ทดสอบทางเลือกและการติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม โดยก าหนดกิจกรรม 
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และตวัชี้วดัอย่างชดัเจน ตลอดจนเสนอให้มกีารแลกเปลี่ยนผล
ของการทดลองปฏิบัติการอย่างมสี่วนร่วมและต่อเนื่องสู่การปรบัปรุงการด าเนินงาน 
เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกดิผลในเชงิปฏิบตัิ  นอกจากนี้ เกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 
เทศบาล แกนน า และผูเ้กีย่วขอ้ง ยงัไดร้ะบุถงึปจัจยัและเงือ่นไขทีอ่าจส่งผลในอนาคตต่อ
การปฏบิตัติามทางเลอืกของเกษตรกรใหส้ าเรจ็ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่ 
สถานภาพทางเศรษฐกจิและต้นทุนการผลติ ความสามารถในการปรบัตวัของชุมชน โดยมี
เงือ่นไข คอื จติส านึกและการมสี่วนร่วมของผูเ้กีย่วขอ้ง และการแลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายใน
ชุมชน ส าหรบัปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ การสนับสนุนของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง การพฒันา
ฐานขอ้มลูความรู ้และการส่งเสรมิตลาดเกษตรอนิทรยี์ โดยมนีโยบายและยุทธศาสตร์รฐั
เป็นเงือ่นไขส าคญั 

ผลของการประยุกต์ใชก้ระบวนการจดัการความรูช้่วยใหชุ้มชนสามารถก าหนด
ทางเลอืกการปลูกขา้วในพื้นที่ภยัแลง้ โดยเริม่ตัง้แต่การระบุปญัหาและการคน้หาความรู ้
การก าหนดทางเลอืกเบื้องต้น การประเมนิ กลัน่กรอง และคดัเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสม 
ไปจนถึงการเสนอแนวทางปฏบิตัิการทดสอบทางเลอืกและการติดตามประเมนิผล โดย
การด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอนของการก าหนดทางเลือกนี้ ต้องให้ความส าคญักบัการ
แลกเปลี่ยนและการมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว ผู้ใช้น ้า 
ชาวบา้น แกนน า สมาชกิสภาเทศบาลต าบลออนใต้ และผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น ขอ้คน้พบ
นี้อยู่ภายใต้ค าอธบิายของแนวคดิของการจดัการความรู้ในฐานะเครื่องมอืหนึ่งที่ช่วยใน
การรวบรวมและแลกเปลีย่นความรูฝ้งัลกึ ทีซ่่อนอยู่ในตวับุคคล ชุมชน และหน่วยงาน และ
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ความรูเ้ด่นชดั ความรูเ้ชงิวชิาการ ชดัเจน จบัต้องได้ เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม (วจิารณ์ พานิช, 2549) กล่าวอีกนัยหนึ่ง ชุมชนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมสี่วน
ร่วมในการศกึษาและวเิคราะหป์ญัหาของชุมชน มสี่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุของปญัหา 
น าไปสู่การคดัเลอืกวธิกีารแกไ้ขปญัหา และวางแผนการด าเนินงาน (วนัรกัษ์ มิง่มณมีาคนิ
, 2531 อา้งโดย กติตศิกัดิ ์ล าสอนจติต์, 2551)  
 กระบวนการจดัการความรู้ของงานวจิยันี้ไดส้รา้งเวทพีบปะพูดคุยระหว่างคน
สองกลุ่มที่ส าคญั คอื เกษตรกรผูใ้ช้น ้า และ ผูบ้รหิารสมาชกิสภาเทศบาลและเจา้หน้าที่
เทศบาลต าบลออนใต้ การพบปะกนัท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นประสบการณ์ฝงัลกึระหว่าง
เกษตรกรเกี่ยวกบัการปรบัตวัต่อสภาพปญัหาภยัแล้ง เช่น การงดปลูกขา้วนาปรงั การ
ปลูกขา้วอินทรยี์ การเปลี่ยนรอบเวรการใช้น ้าอีกทัง้ยงัมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แกป้ญัหาทีผ่่านมาร่วมกบัเทศบาล เช่น การขดุลอกคลอง การสรา้งอ่างเกบ็น ้า นอกจากนี้
ยงัมกีารน าความรูช้ดัแจง้จากผลงานวจิยัทีค่ดัสรรในพืน้ทีอ่ื่นเกีย่วกบัการรบัมอืกบัภยัแลง้
เข้าไปแลกเปลี่ยนในเวทีพบปะพูดคุยดงักล่าว เช่น การเลือกใช้พันธุ์พืชทนแล้ง การ
ส่งเสรมิการใชปุ้๋ ยอนิทรยีก์ารพฒันาแหล่งน ้า ทา้ยทีสุ่ดเกษตรกรผูใ้ชน้ ้าและเทศบาลต าบล
ออนใตจ้งึมองเหน็ทางเลอืกต่างๆ ไมว่่าจะเป็นการปรบัปรุงระบบการส่งจ่ายน ้า การพฒันา
แหล่งกกัเก็บน ้า การปลูกขา้วอินทรยี์ การใช้น ้าอย่างประหยดั เป็นต้น ไม่เพยีงเท่านัน้ 
กระบวนการจดัการความรู้ยงัช่วยยกระดบัการคิดวเิคราะห์ของชุมชนในการคดักรอง
ทางเลอืกทีน่่าจะเป็นไดใ้นทางปฏบิตัสิู่การทดลองปฏบิตักิารและตดิตามประเมนิผลต่อไป 
 การแลกเปลีย่นความรูฝ้งัลกึแบบเผชญิหน้าโดยการจดัประชุมและระดมสมอง
เป็นขัน้ตอนส าคญัของการประยุกต์ใชก้ระบวนการจดัการความรูใ้นการก าหนดทางเลอืก
ของการปลูกขา้วในพื้นที่ภยัแลง้ ในการประชุมทีจ่ดัขึน้อย่างเป็นทางการหลายครัง้ท าให้
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วและผูเ้กีย่วขอ้งมโีอกาสไดพู้ดคุยถงึปญัหาภยัแลง้ทีเ่ผชญิอยู่ รวมทัง้
ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์การแกไ้ขปญัหาทีผ่่านมาจนน าไปสู่การก าหนดทางเลอืกและ
การร่วมประเมนิทางเลอืกที่เหมาะสม การร่วมออกแบบการทดสอบทางเลือกและการ
ติดตามประเมินผล กระบวนการนี้นับเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้ที่อยู่ภายใต้
สภาวการณ์หรอืสภาพแวดลอ้มเดยีวกนั (Socialization) และเป็นการส่งผ่านประสบการณ์
ที่ฝงัลึกจากการปฏิบัติหรือการพูดคุย เพื่อให้เกิดความรู้ที่ช ัดแจ้ง (Externalization) 
นอกจากนี้ย ังมีการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ช ัดแจ้งจากภายในและ
ภายนอก (Combination) ส าหรบัการประเมนิ กลัน่กรอง และก าหนดทางเลอืกทีเ่หมาะสม
ส าหรบัการปลกูขา้วในพืน้ทีภ่ยัแลง้ 
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นอกเหนือจากนี้  ยังสามารถน าแนวคิดเรื่อง “Ba” (สถานที่หรือพื้นที่) มา
อธิบายพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Nonaka & Konno, 1998) สถานะของ“Ba” 
สามารถแบ่งออกได้เป็นพื้นที่เสมอืน (Virtual Space) พื้นที่จรงิ (Physical Space) และ
พื้นที่ทางความคดิ (Mental Space) งานวจิยันี้ใช้พื้นทีจ่รงิภายในชุมชน (เทศบาลต าบล
ออนใต้) ซึ่งเอื้อให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนทางความคิด และความรู้ฝ งัลึกของคนที่มี
จุดมุ่งหมายต่อการแกป้ญัหาภยัแลง้เช่นเดยีวกนั อกีนัยหนึ่งงานวจิยันี้ได้สร้างพื้นที่สอง
ส่วนที่ส ัมพันธ์กับกระบวนการจัดการความรู้ที่ส ัมพันธ์กับ SECI Model (Nonaka & 
Takeuchi, 1995) นัน่คือ พื้นที่แห่งการก่อก าเนิด (Originate Ba) ซึ่งเป็นพื้นที่ของการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (Socialization) และพื้นที่แห่งการสุนทรียสนทนา 
(Dialoging Ba) ซึ่งเป็นพื้นที่ของการพูดคุยแลกเปลีย่นและประสบการณ์ความรูฝ้งัลกึให้
เป็นความรูท้ีช่ดัแจง้ (Externalization) 

การวจิยัของ ชลชั กลิน่อุบล (2553) เรื่อง การจดัการความรูแ้ละคุณลกัษณะ
ของชุมชนชาวนานกัปฏบิตัเิกษตรอนิทรยี ์ใหค้วามส าคญักบัการจดัการความรูภ้ายในหรอื
ความรูข้องชาวนา และเสนอขัน้ตอนการจดัการความรูไ้ว ้4 ขัน้ตอน โดยมผีูว้จิยัเป็นผู้มี
บทบาทในการอ านวยความสะดวกด้านการจดัการความรู้ของชาวนา ได้แก่ การพบปะ
ของชาวนาที่โรงเรยีนชาวนา การแลกเปลีย่นความรูฝ้งัลกึให้เป็นความรู้ชดัแจง้จากการ
สงัเกตความเปลีย่นแปลงของนา การแลกเปลีย่นประสบการณ์ในแปลงนาเพื่อสรา้งความรู้
ชดัแจง้ และการน าความรูช้ดัแจง้ไปทดลองปฏบิตัใินแปลงนาเพื่อเปลีย่นความรูช้ดัแจง้ให้
เป็นความรูฝ้งัลกึ ขณะทีง่านวจิยัของ อุทยัวรรณ ภู่เทศ (2552) เรือ่ง กระบวนการจดัการ
ความรู้ในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมใีนการเพาะปลูกของเกษตรกร บ้าน
หนองแอก ต.หนองหมอ้ อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค์ มกีารผสมผสานความรู้ภายนอกเข้าสู่
กระบวนการจดัการความรู้ในการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีเพื่อให้ชุมชน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการรบัมือกับความเปลี่ยนแปลงเป็นส าคัญ โดยมีการ
ด าเนินงานตาม 7 ข ัน้ตอน ไดแ้ก่ การรบัความรูภ้ายนอก ความตระหนักของเกษตรกรใน
การเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมความรู้ภายนอกกับภูมิปญัญาท้องถิ่น การ
ทดลองปฏบิตักิาร การเลอืกสรรความรูท้ีส่ามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ด ้การจดัแหล่งเรยีนรู้
ส าหรบับุคคลภายนอก และการจดัเกบ็ขอ้มลูอย่างเป็นระบบเพือ่ความสะดวกในการเขา้ถงึ
ความรู ้ 

งานวจิยันี้มกีารน าความรู้ภายนอกเขา้มาผสมผสานกบัการแลกเปลีย่นความรู้
และประสบการณ์ฝงัลึกเกี่ยวกบัการจดัการน ้าและการเพาะปลูกข้าว ซึ่งสอดคล้องกบั
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งานวจิยัของ อุทยัวรรณ ภู่เทศ (2552) ทัง้นี้ การผสมผสานความรูภ้ายนอกจะช่วยเสรมิ
พลงัความรูสู้่การก าหนดทางเลอืกและวางแผนการด าเนินงาน โดยที่คณะผู้วจิยัเป็นผู้มี
บทบาทหลักในการเป็นผู้อ านวยการจัดการความรู้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและ
ผูเ้กี่ยวขอ้งเช่นเดยีวกบังานวจิยัของ ชลชั กลิน่อุบล (2553) อย่างไรก็ตาม ขัน้ตอนการ
จดัการความรู้ที่ค้นพบมคีวามแตกต่างไปจากผลงานวจิยัของอุทยัวรรณ ภู่เทศ (2552) 
และชลชั กลิน่อุบล (2553) เนื่องมาจากความแตกต่างของสถานการณ์และบรบิทของพืน้ที่
ศกึษา ข ัน้ตอนนี้เริม่จากการระบุสถานการณ์ปญัหากบัผูเ้กีย่วขอ้งและคน้หาองค์ความรู้
จากภายนอกไปสู่ข ัน้ตอนของการก าหนดทางเลือกเบื้องต้นในการแก้ปญัหาภัยแล้ง 
จากนัน้จงึเขา้สู่ข ัน้ตอนของการประเมนิ กลัน่กรอง และก าหนดทางเลอืกทีเ่หมาะสมและ
เป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิและน าทางเลอืกที่ได้ไปสู่ข ัน้ตอนสุดท้ายของการเสนอแนวทาง
ปฏบิตักิารทดสอบทางเลอืกและการตดิตามประเมนิผล โดยมแีผนการด าเนินงานทีช่ดัเจน  

กระบวนการจดัการความรูท้ีค่น้พบยงัต้องการการสรา้งใหเ้กดิการประยุกต์ใช้
ความรูแ้ละการน าทางเลอืกไปทดลองปฏบิตักิารเพือ่ใหชุ้มชนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารการ
ด าเนินงานตามทางเลอืกไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบับรบิทของตนเอง และพสิูจน์ปจัจยัเงือ่นไข
ความส าเรจ็ของการน าทางเลอืกการปลูกขา้วไปสู่การปฏบิตัิ การแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้าก
การปฏบิตัิจะช่วยยกระดบักระบวนการเรยีนรู้จากการลงมอืท าจรงิ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยง
ความรูค้วามเขา้ใจในความรูสู้่การยกระดบัทางปญัญาของเกษตรกรผูป้ลกูขา้ว เพือ่ใหเ้กดิ
การน าความรูไ้ปใชใ้นการแกป้ญัหาไดอ้ย่างต่อเนื่อง (บุญด ีบุญญากจิ, 2547) อกีนยัหนึ่ง 
งานวจิยันี้ตอ้งการการทดลองปฏบิตักิารตามแผนการด าเนินงานทีก่ าหนด เพื่อใหเ้กดิการ
ปรบัเปลี่ยนความรู้ชดัแจ้งให้เป็นความรู้ที่ฝงัลกึ (Internalization) ในตวัของเกษตรกรผู้
ปลกูขา้วในการรบัมอืกบัปญัหาภยัแลง้  
 ดงันัน้ งานวจิยันี้จงึเสนอแนะการน าแผนการด าเนินงานทีก่ าหนดขึน้ในขัน้ตอน
สุดท้ายของกระบวนการจัดการความรู้ไปสู่การทดลองปฏิบัติการจริง ติดตาม และ
ประเมนิผล ขณะเดยีวกนัต้องจดัใหม้กีระบวนการแลกเปลีย่นความรูท้ีเ่กดิจากการทดลอง
ปฏบิตักิารนัน้อย่างต่อเนื่อง เพื่อใหเ้กดิการยกระดบัความรูสู้่การรบัมอืกบัปญัหาภยัแล้ง 
ตลอดจนมกีารสรุปบทเรยีนและรวบรวมวเิคราะห์และสงัเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้ให้เป็น
ความรูท้ี่ชดัแจง้ และจดัการขอ้มูลความรูอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และเพื่อการเผยแพร่ขยายผลองค์
ความรู้สู่ การใช้ประโยชน์ ในพื้ นที่อื่ นที่ประสบกับปญัหาเช่น เดียวกัน  ที่ส าคัญ 
กลุ่มเป้าหมายตอ้งสามารถพฒันาตนใหเ้ป็นผูอ้ านวยการจดัการความรูด้ว้ยตนเอง เพื่อให้
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เกดิความต่อเนื่องของกระบวนการจดัการความรู้ในพื้นที่ อนัเป็นแนวทางหนึ่งของการ
เสรมิสรา้งศกัยภาพของชุมชนในการจดัการกบัปญัหาของตนเองไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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