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  การศึกษา เรื่อง การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน และการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์และชีวิตประจ าวัน เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth-Interview) บุคคลผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ เกษตรกร
ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านในโครงการศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน 6 ราย ผลการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านมีการค้นหาและสะสมองค์ความรู้ ทั้งจาก
ประสบการณ์ตรง การเข้ารับการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แล้วน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทาง ในการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังเป็น
แหล่งเรียนรู้ ในการถ่ายทอดแนวคิด และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ไปยังเจ้าหน้าที่ 
เกษตรกร และผู้สนใจ เพ่ีอเป็นหนทางในการหลุดพ้นความยากจน ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
และเป็นต้นแบบให้ผู้คนไปศึกษาเรียนรู้ได้ ทั้งนี้  เมื่อองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านได้ผ่าน
กระบวนการยอมรับ และน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท าให้องค์ความรู้อยู่คู่กับชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน 
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  The research titled “The Animal Husbandry Knowledge Management of 
Village Philosophers in Chiang Rai Province.” aimed to examine the animal husbandry 
knowledge management of village Philosopher and the Sufficient Economy Philosophy 
application in animal husbandry and daily life. It was the qualitative study in Which 
the in-depth interview was conducted. The target group comprised 6 farmers who were 
the village Philosopher in the project on Animal Husbandry Learning Network in line 
with the Sufficient Economy. According to the research results, the village Philosopher 
have searched and accumulated the knowledge through the direct experiences, 
training programs and knowledge exchanges together with the application of Sufficient 
Economy Philosophy in a manner that suits their actual environment. They have also 
served as a learning source where the Sufficient Economy concepts and practices were 
disseminated to the officials, farmers and interested persons as a mean towards 
poverty eradication. They could show the concrete outcomes and be a role model 
that People could learn from. In this regard, when the village Philosopher’s knowledge 
went through the acceptance process and were Continually followed, it would be        
a part of the community in a sustainable Manner. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการศึกษา 
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มุ่งในการแก้ไขจุดอ่อนและ

เสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาภาคการเกษตรในระยะยาว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง 
ภาคการเกษตร มั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” โดยมีแนวทางไปสู่เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการพัฒนาเกษตรกร
ให้มีความเข้มแข็ง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการจัดการความรู้ที่มีอยู่ และส่งเสริมให้มีการน้อม
น าแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากการท าเกษตรส่วนใหญ่ 
เกษตรกรมักใช้รูปแบบการผลิตแบบเชิงเดี่ยว จึงจะท าให้เกษตรกรประสบปัญหาภาระด้านต้นทุนการ
ผลิตสูง และเมื่อเกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ าก็จะท าให้ประสบกับภาวะขาดทุนได้ จึงมีการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเกษตร
จากเชิงเดี่ยวเป็นรูปแบบของการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เพ่ิมมากข้ึน โดยมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพ่ือ
เป็นต้นทุนชีวิตในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สนับสนุนให้เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรเกิดการเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและกระจายไปได้อย่าง
กว้างขวาง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนมากขึ้น มีการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ สูงขึ้น
ทั้งในภาคธุรกิจ ภาคเกษตร โดยเฉพาะในด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต้องมีการปรับตัว
เองให้มีความทันสมัยและมีความก้าวหน้า เพ่ือให้องค์กรหรือหน่วยงานเกิดความอยู่รอด และเพ่ือให้
องค์กรเกิดความเจริญก้าวหน้า มีการรวบรวมความรู้ มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดองค์ความรู้มา
พัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร มีการถ่ายทอดส่งต่อข้อมูลให้เกิดการน าไปปรับใช้อย่าง
ได้ผลจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งความรู้ที่มีอยู่นั้นได้ถูกส่งต่อและถ่ายทอดต่อกันจากรุ่นสู่รุ่น และ
มีการน าความรู้จากภายนอก ความรู้จากประสบการณ์ที่เกิดจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านการ
แก้ไขจนประสบความส าเร็จ ดังนั้น องค์การต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดการความรู้ เพ่ือให้ความรู้ที่มี
อยู่ได้รับการจัดเก็บ การถ่ายทอด มีการแลกเปลี่ยนและน ามาใช้ในการปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้จน
กลายเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรและองค์การต่อไป (ศุภชัย, 2560 : 1) 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นกระบวนการในการน าเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างขึ้นมาใหม่ 
เพ่ือวัตถุประสงค์เดียวกันหรือแตกต่างกันออกไป โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีนั้นจะต้องประกอบไป
ด้วยหลัก 3 ประการ คือ 1) ประสบการณ์หรือองค์ความรู้ 2) การมีความช านาญในองค์ความรู้อย่าง
แท้จริง และ 3) การน าองค์ความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีอาจจะ
เหมือนมีความสมัยใหม่ แต่จริงๆ แล้วหลักการนี้ เมื่อน ามาเทียบกับการถ่ายทอดทางเทคโนโลยี
พ้ืนบ้าน ก็สามารถที่จะน ามาใช้ได้เช่นกัน เช่น การท ายาสมุนไพรต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เครื่ องจักร
ในกระบวนการท า ซึ่งสอดคล้องกับประเภทของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ว่าการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้
เป็นที่รู้อย่างแพร่หลายในชุมชนใกล้เคียง ก็เปรียบเสมือนประเภทการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน
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ผู้เชี่ยวชาญ ที่ผู้ที่ถ่ายทอดนั้นมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรอย่างดี เปรียบเสมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญ  (เอกพงศ์ 
มุสิกะเจริญ : 2555) 

ในกระบวนการของการท างานส่งเสริม การถ่ายทอดเทคโนโลยีหมายรวมถึงเส้นทางเดิน
ทั้งหมดของเทคโนโลยี ตั้งแต่การน าความรู้ เทคโนโลยีจากแหล่งข้อมูล ข่าวสาร เข้ามาสู่ระบบการ
ท างานส่งเสริม เพ่ือทดสอบ แล้วน ามาดัดแปลงให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไปจนถึงการน าเทคโนโลยี
นั้นๆ ส่งให้บุคคลเป้าหมาย โดยการถ่ายทอด (เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ : 2555) 

การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการที่น ามาใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพ และมาตรการให้บริการที่ดี 
และรวดเร็วขึ้น ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรเป้าหมายของการจัดการความรู้คือ การพัฒนาคน พัฒนางาน และ
พัฒนาองค์กร ในปัจจุบันนั้น มีการศึกษาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียงอย่างกว้างขวาง ความรู้ที่
ปรากฏในปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ได้แก่ ความระลึกรู้ (สติ) กับ ความรู้ชัด (ปัญญา) ซึ่งเป็น
ความรู้ที่ลึกซึ้ง และมีรายละเอียดมากมาย การน าปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงไปขับเคลื่อนโดยน า
ความรู้จากแหล่งต่างๆ มารวบรวมเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับความหมายแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
ประวัติความเป็นมา พระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบพอเพียง ด้านเกษตรกร การน ามาปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตและครอบครัว (ศุภชัย, 2560 : 1) 

การพัฒนาประเทศได้ให้ความส าคัญกับการจัดการตนเองของชุมชน โดยการน าองค์ความรู้
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้วยเชื่อมั่นว่าตนเองเท่านั้นที่จะสามารถ
จัดการชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
พลังประชารัฐ โดยให้ “คน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา จากการน าประสบการณ์ความรอบรู้ ความ
ช านาญและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ปราชญ์ชาวบ้านผู้สะสม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ เป็นองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลองโดยใช้วิ ถี
ชีวิตของตนเอง กลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต แก่ผืนแผ่นดิน สืบทอดเป็นมรดกและสมบัติทางปัญญา
ถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืน จึงเป็นบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนตนเอง เพ่ือให้ชาวบ้านเกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับชุมชนอย่างถูกต้อง โดยใช้ความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวปราชญ์ชาวบ้าน (อรพิน, 2561 : 1) 

ปราชญ์ชาวบ้านนับว่ามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปศึกษาและปฏิบัติตน 
จนบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ สามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ตนเองและครอบครัว ภาคราชการจึง
เล็งเห็นความส าคัญของปราชญ์ชาวบ้าน จึงได้สนับสนุนส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อขยายผล
ความส าเร็จของท่านทั้งหลายไปสู่ชุมชน หรือผู้ที่สนใจ ต้องการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าภูมิ
ปัญญาและแนวทางของปราชญ์แต่ละท่านไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเองและชุมชน ให้มีความ
อยู่เย็นเป็นสุขอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ : 2562) 

ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้น าชุมชนที่อาศัยความเชื่อม่ันศรัทธาจากชาวบ้านเป็นบุคคลต้นแบบใน
การด าเนินชีวิตและเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและเสียสละต่อส่วนรวม เป็นผู้สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชุมชน สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนที่ก าลังเผชิญอยู่และน ามาสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน โดยการใช้ทักษะด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สั่งสมมาใช้ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน รวมไปถึงการน าวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างเป็นอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในชุมชน อีกทั้ง
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การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน มีความรู้ที่เท่าทันและปรับตัว
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต 
(อรพิน, 2561 : 1) 

ปราชญ์ชาวบ้าน จึงมีบทบาทส าคัญในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยเป็นผู้ที่
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนของตนเองร่วมกับการจัดการทรัพยากรที่มีอย่างเป็นระบบและเกิดความยั่งยืน 
ด้วยการเรียนรู้และฝึกตนเองให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมชุมชน กระตุ้นปลูกฝังให้เกิดเป็นอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมที่ดีงามในชุมชน น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข น ามาซึ่งความเจริญของชุมชน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความส าคัญ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ทรงภูมิปัญญาด้าน
การเกษตรในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณความดี มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ สมควร
เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จึงก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและคุณูปการต่อภาคการเกษตรของ
ไทย ใน 4 สาขา ประกอบด้วย ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการ ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง ปราชญ์เกษตรดีเด่น และปราชญ์เกษตรผู้น าชุมชนและเครือข่าย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม โดยมีคุณสมบัติที่ไม่ประพฤติเสื่อม
เสีย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและผลงานเกี่ยวกับด้านการเกษตรอันเป็นประโยชน์
ต่อสังคม เป็นผู้มีประวัติและวิถีชีวิตที่มีคุณธรรม มีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล เป็นแบบอย่างด้านการ
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศาสนา และครรลองแห่งวัฒนธรรมไทย เป็นผู้มีจิตใจและการประพฤติที่
แสดงถึงการอุทิศตน เวลา ความรู้ และความสามารถ และประสบการณ์ต่อเกษตรกร แวดวงการ
เกษตรในชุมชน หน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป (กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน, 2562 : 1) 

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
(ศูนย์หลัก) มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตรที่จัดตั้งขึ้นร่วมกับแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรของภาครัฐและเกษตรกรที่ประสบ
ความส าเร็จในด้านการเกษตร เพ่ือให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และเพ่ิมทักษะอาชีพเกษตรตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะน าท าน าพา (learning by doing) เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตามความต้องการได้ด้วยตนเอง เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ใน
การด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรผ่านกระบวนการกลุ่มและฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิตในศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) ท าให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ตามความ
ต้องการ ผ่านกิจกรรมและการสาธิตที่จะท าให้เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนิน กิจกรรมตามแผนพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้ตรงตามความต้องการ ตลอดจนมีทักษะ และสร้างความมั่นใจจากการด าเนินกิจกรรม
และการสาธิต เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนได้ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2551) 

กรมปศุสัตว์ ได้ด าเนินโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(ศูนย์เครือข่าย) ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยการจัดตั้งและพัฒนาฟาร์มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในด้านการเลี้ยงสัตว์และ
การท าเกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับท้องถิ่นในการขยายแนวคิด
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และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงออกสู่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้สนใจ เพ่ือที่จะมีส่วนช่วยใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร (กรมปศุสัตว์, 2551)  

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง จ านวน 6 ศูนย์ (ศูนย์เครือข่าย) โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน หรือเกษตรกรที่มีองค์ความรู้ มี
แนวคิดในการด าเนินชีวิตและการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเจ้าของศูนย์ฯ ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย จ านวน 6 อ าเภอ คือ 1) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 2) อ าเภอแม่จัน 3) อ าเภอเวียงชัย 4) 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 5) อ าเภอพญาเม็งราย 6) อ าเภอเทิง โดยเจ้าของศูนย์เครือข่ายฯ ท าหน้าที่เป็น
วิทยากรหรือเป็น “ปราชญ์ชาวบ้าน” เพ่ือท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ซึ่งความรู้
และวิธีการของปราชญ์ชาวบ้านแต่ละท่าน จะมีความแตกต่างกัน องค์ความรู้ บางอย่างอาจไม่ได้
น ามาใช้ หรือไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกไป ก็จะเป็นการเสียโอกาส หรืออาจสูญหายไปกับตัวบุคคล จึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาว่า ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย เพ่ือจัดการองค์ความรู้ดังกล่าวให้อยู่ต่อไป  

ผู้วิจัย จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ในฐานะที่เป็น
กลไกหรือภาคีการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ เป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิต ในการประกอบอาชีพด้านการ
เลี้ยงสัตว์ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นต้นแบบการใช้เศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรปศุสัตว์อย่าง
เป็นรูปธรรม มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ไปสู่บุคคลอื่น มีความสามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่
บุคคล ชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดการองค์ความรู้ โดยการรวบรวมองค์
ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และความช านาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ของ
ปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จึงเป็นรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ที่
มีกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือน าองค์ความรู้
มาพัฒนาทั้งกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ได้  

ผู้วิจัย จึงศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย เพ่ือศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ แนวคิดการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสมประสบการณ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการปศุสัตว์และองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือค้นหาข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลของปราชญ์ชาวบ้านได้มีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ ท าให้ผู้สนใจน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์
ชาวบ้านในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายได้ง่ายขึ้น ท าให้องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ไม่
สูญหายไปกับตัวบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของ
ปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ในการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ น าไปถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการปศุสัตว์ได้อย่างเหมาะสม สามารถขยายผลไปยังเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อให้องค์ความรู้ยังคงอยู่ 
และถูกน าไปใช้ในการพัฒนาเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ และสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างกว้างขวางต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย 
 2.2 เพ่ือศึกษาการน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน 
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3. ความรู้ทางวิชาการ หรือแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัย 
 การวิจัย เรื่องการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย 
จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย และ
เพ่ือศึกษาการน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน  ผู้วิจัยได้
ค้นคว้า ข้อมูล ความรู้ ทฤษฎี หลักการต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ 
3.1.1 ความหมายขององค์ความรู้ 
3.1.2 ความหมายของการจัดการความรู้ 
3.1.3 ทฤษฎี หลักการการจัดองค์ความรู้ 
3.1.4 ระดับความรู้ 
3.1.5 กระบวนการจัดการความรู้ 
3.1.6 โมเดลการจัดการความรู้ 

 3.2 ความหมาย แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3 ความหมาย แนวคิดที่เก่ียวกับปราชญ์ชาวบ้าน 
 3.4 ความหมาย แนวความคิดที่เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

3.5 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในขอบเขต ดังต่อไปนี้ 

4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้านที่เป็น

เจ้าของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ใน 4 มิต ิคือ  
  4.1.1 การเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย 
  4.1.2 การน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน 
  4.1.3 การสั่งสมประสบการณ์ 
  4.1.4 การถ่ายทอดความรู้ 
 4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ผู้ให้ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเจ้าของศูนย์เครือข่าย
เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย โดยส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดตั้งปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของศูนย์เครือข่าย
เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย จ านวน 6 อ าเภอ ดังนี้  

4.2.1 อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  
4.2.2 อ าเภอแม่จัน  
4.2.3 อ าเภอเวียงชัย  
4.2.4 อ าเภอเวียงป่าเป้า  
4.2.5 อ าเภอพญาเม็งราย  
4.2.6 อ าเภอเทิง   
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 4.3 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้

การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จ านวน 6 ราย  คัดเลือกโดย 
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดังนี้  

4.3.1 นายบุญชวน  มะลัยโย  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย 
4.3.2 นายแปลก  เดชะบุญ  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
4.3.3 นายทวี  ดอนแสนเทพ  อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 
4.3.4 นายอินถา  สมตา  อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
4.3.5 นายบุญเป็ง  จันต๊ะภา  อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
4.3.6 นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

4.4 ขอบเขตด้านเวลา 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเวลาที่บันทึกข้อมูล สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของ

ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย จ านวน 6 ราย 
ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2560  

5. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
                         ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตาม  

  
 
 
 

6. นิยามค าศัพท์เฉพาะ 
 6.1 องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ ข้อมูล องค์ความรู้ที่อยู่ในตัวปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของ
ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย 
 6.2 การจัดการองค์ความรู้ หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล ความรู้ องค์ความรู้ ที่มีอยู่ใน
ตัวปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
เชียงราย 
 6.3 การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ หมายถึง การจัดเก็บความรู้ องค์ความรู้ด้านการ
เลี้ยงสัตว์ ที่มีอยู่ในตัวปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย 
 6.4 ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง เจ้าของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดเชียงราย คัดเลือกโดย ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
ซ่ึงเป็นผู้มีองค์ความรู้ แนวคิดในการด าเนินชีวิตและการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

การจัดการองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย 
     1. ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 
     2. การน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
ในการเลี้ยงสัตว์ 
     3. การสั่งสมประสบการณ์ 
     4. การถ่ายทอดความรู้ 
 
 
 

เจ้าของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การ
เลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
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 6.5 ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ระดับ
ท้องถิ่นที่จัดตั้งและพัฒนาจากฟาร์มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จในการท าการปศุสัตว์และ
เกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดตั้งโดยส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย 
 6.6 แนวเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
ภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน 
 6.7 ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ หมายถึง ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ที่มีอยู่ตัวปราชญ์ชาวบ้าน 
     6.8 การน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์  หมายถึง มีการน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มาปรับ
ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 
      6.9 การสั่งสมประสบการณ์ หมายถึง วิธีการได้มาของความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ 
      6.10 การถ่ายทอดความรู้ หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ข้อมูลในการเลี้ยงสัตว์
ให้กับบุคคลอ่ืน 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 ได้องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย 

7.2 การน าองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยง
สัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ที่ได้ไปถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจ เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้ศึกษามีความรู้ในการด ารงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และด้านการ
เลี้ยงสัตว์ 
 7.3 ได้ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้านการเกษตร มีองค์ความรู้ใน
ด้านการปศุสัตว์ของคนในท้องถิ่น ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือใช้ใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ในการท าเกษตรของตนเอง จนสามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับยุคสมัย และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป เพ่ือการด ารงอยู่รอด หรือด ารงเป็นวิธีของชาวบ้าน 
 7.4 เป็นแนวทางส าหรับบุคคลอ่ืนที่ต้องการศึกษาองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การปศุสัตว์ในเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัย เรื่อง การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย 
จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน และศึกษาการน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน ผู้วิจัยจึงได้ค้นคว้า ข้อมูล ความรู้ 
ทฤษฎี และหลักการต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวกับการจัดการองค์ความรู้ 
2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ความหมาย แนวคิดท่ีเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน  
4. ความหมาย แนวความคิดที่เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 
5. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

1. ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ 
1.1 ความหมายขององค์ความรู้ 

1.1.1 องค์ความรู้ (body of knowledge) หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในศาสตร์ ได้แก่ 
ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ในต ารา อยู่ในห้องสมุด ซึ่งอยู่ภายนอกตัวบุคคล ที่สั่งสมกัน
มาเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ โครงสร้างความรู้ (representations of knowledge) หมายถึงความรู้
ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ที่เกิดจากการเรียนรู้ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ลอกเลียนมาจากองค์ความรู้ แต่
ผู้เรียนต้องสร้าง (construct) ขึน้มาด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อพัฒนาโครงสร้างความรู้
ต่อไปก็สามารถสร้างผลงานเป็นองค์ความรู้ ให้คนอ่ืน ค้นคว้าได้ (พิไลวรรณ ทองม ี: 2562)  

1.1.2 องค์ความรู้ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
ถ่ายทอดจากประสบการณ์ หรือ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยความรู้เกิดขึ้นนั้นผู้รับ
สามารถน าไปใช้ได้โดยตรง หรือสามารถน ามาปรับใช้ได้ เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์หรืองานที่
กระท าอยู่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นผู้รับสามารถน าไปใช้ใน
ลักษณะต่างๆ ได้  

1.1.3 องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ในการท าบางสิ่งบางอย่าง (know how หรือ how to) 
ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่กิจกรรมอ่ืนๆ ไม่สามารถกระท าได้ (ศรันย์ ชูเกียรติ, 
2541 : 14) 

1.1.4 องค์ความรู้ เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความรู้ที่ เกิดขึ้นผู้รับ
สามารถน าไปใช้ในลักษณะต่างๆ ได้ ลักษณะส าคัญขององค์ความรู้กับองค์กร  

1.1.4.1 มีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม  
1.1.4.2 มักเกิดขึ้นกับเฉพาะบุคคล มักจะติดบุคคลไปมากกว่าจะตกอยู่ที่องค์กร 
1.1.4.3 เป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่ทรงคุณค่าขององค์กรช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ

องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
1.1.5 แหล่งก าเนิดขององค์ความรู้ 

1.1.5.1 ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลอ่ืน  
1.1.5.2 ความรู้เกิดจากประสบการณ์การท างาน  
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1.1.5.3 ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทดลอง  
1.1.5.4 ความรู้จากการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ 
1.1.5.5 ความรู้ที่มีปรากฏอยู่ในแหล่งความรู้ภายนอกองค์กรและองค์กรได้น ามาใช้  

1.1.6 ประเภทขององค์ความรู้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้  
1.1.6.1 องค์ความรู้ที่สามารถอธิบายได้ เป็นองค์ความรู้ที่สามารถท าความ

เข้าใจได้จากการฟัง การอธิบาย การอ่าน และน าไปใช้ปฏิบัติซึ่งจะถูกจัดไว้อย่างมีแบบแผนมี
โครงสร้างและอธิบายกระบวนการ วิธีขั้นตอนที่สามารถน าไปใช้ได้  

1.1.6.2 องค์ความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายได้ หรืออธิบายได้ยาก เป็นองค์ความรู้
ที่อธิบายได้ยากหรือในบางครั้งไม่สามารถอธิบายว่าเกิดความรู้เหล่านั้นได้อย่างไร ไม่มีแบบแผน 
โครงสร้างแน่ชัด มักเกิดขึ้นกับตัวบุคคล ผลของการถ่ายทอดขึ้นอยู่กับผู้ถ่ายทอดและผู้รับเป็นส าคัญ 
(กัมปนาท ศรีเชื้อ : 2562) 

1.2 ความหมายของการจัดการองค์ความรู้ 
การจัดการองค์ความรู ้ (Knowledge Management - KM) คือ การรวบรวม 

สร้างจัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่ สารสนเทศ 
เพ่ือให้เกิดความรู้และปัญญาในที่สุด  

การจัดการองค์ความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขัน 

Thai all (2554) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู ้ คือ การรวบรวมองค์
ความรู ้ที ่มีอยู ่ในองค์กร ซึ ่งกระจัดกระจายอยู ่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ โดยความรู้มี 2 ประเภท คือ  

1.2.1 ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ 
พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เป็นความรู้ที่ไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งาน
ฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม  

1.2.2 ความรู ้ที ่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู ้ที ่สามารถรวบรวม 
ถ่ายทอดได้ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ บางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม  

นอกจากนี้ นิรนาม (2554) ได้รายงานว่า องค์ความรู ้ เป็นสิ ่งที ่มีมานานแล้ว 
เพียงแต่ยังไม่มีการจัดเก็บเป็นฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรม การจัดการองค์ความรู้ เป็นแนวทางที่
ฉลาดที่จะค้นพบองค์ความรู ้ ดังนั ้นองค์กรที ่ชาญฉลาดจะมีการพัฒนาองค์ความรู ้ของตนเอง 
เนื่องจากมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญา  

กองชีววัตถุ (2551) ก็ได้ให้ความหมายของการจัดการองค์ความรู้ว่า การจัดการ
ความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว
บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  

บดินทร์ วิจารณ์ (2548) กล่าวว่า การจัดการความรู้ (KM) สิ่งส าคัญอยู่ที่การลงมือ
ปฏิบัติให้ได้ ใช้ภาษาเดียวกัน สื่อความหมายกันให้ได้ การเรียนรู้ของบุคคลหัวใจส าคัญอยู่ที่เราจะได้



10 
 

เรียนรู้จากการสอนคนอ่ืน (Learning from Teaching) และ สิ่งที่ส าคัญของการจัดการความรู้ ก็คือ 
เรื่องของคน การพัฒนาคน คนพัฒนาตนเอง การวางแผนท างาน การจัดล าดับความส าคัญ ของงาน 
ขององค์กร 

1.3. ทฤษฎีและหลักการการจัดการความรู้ในองค์กร  
การจั ดการความรู้ ใ นองค์ กรการจั ดการความรู้ ใ นองค์ กร  ( Knowledge 

Management หรือ KM) เป็นกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรทุกคน สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ และน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) ที่สามารถเพ่ิมขีดสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้สูงสุด 
 

 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร 

ทั้งนี้องค์ความรู้ในองค์กรมี  2 ประเภท ได้แก่ 
1.3.1 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit หรือ Codified Knowledge) คือความรู้ที่สามารถ

รวบรวม ถ่ายทอดได้ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การบันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบัติ คู่มือต่างๆ 
1.3.2 ความรู้ที่ฝั งลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ ได้จากประสบการณ์ 

พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมาให้ผู้อ่ืนทราบหรือ
เข้าใจ จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ เปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกันได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์ 

1.4 ระดับความรู้  
โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือประสงค์ที่จะได้

ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา เป็นต้น ส าหรับระดับความรู้นั้น  สามารถจ าแนก
ออกเป็น 4 ระดับ คือ  

1.4.1 ความรู้เชิงทฤษฎี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็น
อะไร จะพบในผู้ที่ส าเร็จการศึกษามาใหม่ ๆ ที่มีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่จ ามาจากการเรียน แต่
เวลาท างานก็จะไม่มั่นใจ มักจะปรึกษารุ่นพ่ีก่อน  

http://www.phar.ubu.ac.th/km/wp-content/uploads/2010/05/KMmeaning.png
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1.4.2 ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท (Know – How) เป็นความรู้เชื่อมโยงกับ
โลกของความเป็นจริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนสามารถน าเอาความรู้ชัดแจ้งที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองได้ มักพบในคนที่ท างานไปหลาย ๆ ปี จนเกิดความรู้ฝังลึกที่เป็น
ทักษะหรือประสบการณ์มากขึ้น 

 1.4.3 ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know – Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผล
ระหว ่างเรื ่องราวหร ือเหตุการณ์ต ่าง ๆ ผลของประสบการณ์แก้ป ัญหาที ่ซ ับซ ้อน และน า
ประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน เป็นผู้ท างานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถ
ถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น หรือถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้พร้อมทั้งรับเ อา
ความรู้จากผู้อ่ืนไปปรับใช้ในบริบทของตนเองได้   

1.4.4 ความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของ
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ที่ขับดันมาจากภายในตนเอง จะเป็นผู้ที่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์
ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ กับความรู้ที่ตนเองได้รับมา สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้  

องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process) ประกอบไปด้วย 3 ส่วน 
คือ “คน” เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพ่ือให้คนสามารถ ค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งน าความรู้
ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น “กระบวนการจัดการความรู้” เป็นการบริหารจัดการ เพ่ือน าความรู้
จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้เพ่ือท าให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม (Thai all, 2554) 

1.5 กระบวนการจัดการความรู้  
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย กระบวนการหลักๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ 

การสร้างและแสวงหาความรู้ใหม่ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การเรียนรู้เพื่อให้มีการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กรเครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือน าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้  

1.5.1 ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้ โดย สยามเฮชอาร์เอ็ม (2562) ได้กล่าวถึง
กระบวนการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการกับความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กร ดังนี้ 

1.5.1.1 การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าจะท าอย่างไรให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย โดยจะคัดเลือกว่าจะใช้เครื่องมืออะไร และขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่
ที่ใคร โดยอาจจะพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร 

1.5.1.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ ซึ่งสามารถท าได้หลายทาง เช่น การ
สร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว 

1.5.1.3 การจัดความรู้ ให้ เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องใน
อนาคต 

1.5.1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น การปรับปรุงรูปแบบเอกสาร
ให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน และปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์และเหมาะสม 

1.5.1.5 การเข้าถึงความรู้ เป็นการท าให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้
ง่ายและสะดวก โดยการใช้พวกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หรือการประชาสัมพันธ์บนระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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1.5.1.6 การจัดการความรู้ในองค์กรการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ท าได้
หลายวิธีการซึ่งจะแบ่งได้สองกรณีได้แก่ Explicit Knowledge อาจจะจัดท าเป็นเอกสาร ฐานความรู้ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ หรือ Tacit Knowledge จัดท าเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรม
กลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพ่ีเลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว และเวที
การแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น 

1.5.1.7 การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น การเรียนรู้
จากสร้างองค์ความรู้ การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และน าความรู้ที่ได้
ไปหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) การด าเนินงาน
จัดการความรู้ในองค์กร  สามารถจ าแนกออกเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้ 

ตารางที่ 1 กระบวนการจดัการความรู ้

 
 
 

ที่มา ขั้นตอน (Process) ค าอธิบาย 

เราต้องมีความรู้เรื่อง
อะไร? เรามีความรู้
เร่ืองนั้นหรือยัง? 

1. การบ่งชี้ความรู ้
(Knowledge Identification) 

เป็นการพิจารณาองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์/พันธกิจ/
เป้าหมายขององค์กร และพิจารณา
ว่าองค์กรมีองค์ความรู้นี้หรือยัง อยู่
ในรูปแบบใด หรืออยู่ที่บุคคลใด 

ความรู้อยู่ที่ใคร? อยู่
ในรูปแบบอะไร? จะ
เอามาเก็บรวมกันได้
อย่างไร? 

2. การสร้างและแสวงหาความรู ้
(Knowledge Creation and 
Acquisition) 

เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือ
แสวงหาความรู้จากภายนอก หากองค์
ความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์กรนั้นยังไม่มี
หรือมีไม่เพียงพอ รวมถึงการรักษา
ความรู้เก่า และการก าจัดความรู้ที่ใช้
ไม่ได้แล้ว 

จะแบ่งประเภท
หัวข้ออย่างไร? 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
(Knowledge Organization) 

เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อ
เตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้
อย่างเป็นระบบในอนาคต 

จะท าให้เข้าใจง่าย
และสมบูรณไ์ด้
อย่างไร? 

4. การประมวลและกลัน่กรอง
ความรู ้(Knowledge 
Codification and Refinement) 

เป็นการปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหา
เอกสารหรือองค์ ความรู้ ใ ห้ เป็ น
สมบูรณ์ มีมาตรฐาน และใช้ภาษา
เดียวกัน 

เราน าความรู้มาใช้
งานได้งา่ยหรือไม่? 

5. การเข้าถึงความรู ้ 
(Knowlegde Access) 

เป็นการท าให้ผู้ ใช้ความรู้สามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ที่ต้องการได้ง่าย
สะดวก โดยอาจใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาช่วยเพื่ออ านวยความ
สะดวก 
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1.5.2 เครื่องมือการจัดการความรู้ เพ่ือให้มีการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือน าไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  คือ  

1.5.2.1 เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้ประเภท 
Explicit มักเป็นแบบทางเดียว  

1.5.2.2 เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ ซึ่งเหมาะส าหรับความรู้
ประเภท Tacit อาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก ในบรรดาเครื่องมือดังกล่าว ที่มีผู้นิยมใช้
กันมากประเภทหนึ่งคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หรือชุมชนนักปฏิบัติ (Communityof Practice : CoP)  

วิจารณ์ พานิช (2562) กล่าวว่า เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM 
TOOLS) เป็นการช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น การ
เลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้ ลักษณะขององค์กร (ขนาด สถานที่ตั้ง ฯลฯ) 
ลักษณะการท างาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร ฯลฯ ส าหรับเครื่องมือการจัดการความรู้มี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ฐานข้อมูล (Knowledge Bases) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆ 
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างานขององค์กรให้เป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรที่ต้องการใช้ข้อมูลความรู้นั้น

ที่มา ขั้นตอน (Process) ค าอธิบาย 

มีการแบ่งบนัความรู้
ให้กันหรือไม่? 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Knowledge Sharing) 

ท าได้หลายวิธีการ 
 กรณีเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งอาจ

จัดท าเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

 กรณี เป็นความรู้ที่ ฝั งลึกใน
บุคคล อาจจัดท าเป็นระบบ ทีมข้าม
ส า ย ง า น  ( Cross-functional 
Team), กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและ
นวัตกรรม (Innovation & Quality 
Circles : IQCs), ชุ ม ช น แ ห่ ง ก า ร
เ รี ย น รู้  หรื อ  ชุ ม ช น นั ก ป ฏิ บั ติ  
(Communities of Practice : CoP), 
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System), 
การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation), 
การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน, หรือ
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge 
Forum)  เป็นต้น 

ความรู้นั้นท าให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กร
หรือไม่? 

7. การเรียนรู ้(Learning) เป็นการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจ 
แก้ปัญหาและปรับปรุงองค์กร 
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สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การรวบรวมจัดเก็บฐานข้อมูลความรู้สามารถท าได้ 2 วิธี คือ 
จัดเก็บในรูปแบบเอกสารและจัดเก็บในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การใช้ที่ปรึกษาหรือ พ่ี เลี้ ยง  (Mentoring System) คือ การให้
คนท างานที่อยู่คนละฝ่าย/กลุ่มงาน/แผนกหรือแผนกเดียวกันก็ได้ มาช่วยแนะน าวิธีการท างาน 
ช่วยเหลือสนับสนุน คอยให้ค าปรึกษาชี้แนะ มักใช้ในการเรียนรู้ในกลุ่มผู้บริหารหรือผู้ที่จะก้าวไปเป็น
ผู้บริหาร และเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แบบตัวต่อตัว จากผู้ที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์มากกว่าไปยังผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์น้อยกว่า 

3) การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned) คือ การเรียนรู้
โดยอาศัยข้อมูลความส าเร็จและความผิดพลาดจากการด าเนินการที่ผ่านมา เพ่ือหาแนวทางในการวาง
แผนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดหรืออย่างน้อย ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในประเด็นที่เคยผิดพลาดมาแล้ว 

4) การจัดเก็บความรู้และวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ 
การเรียนรู้จากวิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด เป็น
การจัดเก็บความรู้หรือข้อมูลขององค์กรในรูปแบบง่ายๆ เพ่ือความสะดวกในการค้นหาและน าไปใช้
เช่น คู่มือ การจัดฝึกอบรม คู่มือการตรวจประเมิน 5 ส. คู่มือการจัดการความรู้ 

5) เพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer Assist) คือ การให้หรือขอรับค าแนะน าหรือ
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากบุคคลหรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในเรื่องนั้นๆ เพ่ือจะได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

6) การทบทวนสรุปบทเรียน (After action review หรือ AAR) คือ การ
ร่วมกันทบทวนกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอน เพ่ือค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินการ ซึ่ง
ในการทบทวนนั้น อาจได้ค้นพบวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และแนวทางการปรับปรุงให้เกิดผล
งานที่ดีขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องท าการสรุปบทเรียนทุกครั้ง เมื่อเสร็จกระบวนการท างานที่ส าคัญแต่ละ
ขั้นตอน รวมถึงเป็นการตรวจสอบระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วย 

7) การเล่าเรื่อง (Storytelling) คือ การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องนี้เป็นวิธีการ
เผยแพร่สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้แก่ผู้สนใจหรือคนในกลุ่มงานเดียวกัน โดยต้องสร้างความสมดุลระหว่าง
ความน่าสนใจในการบรรยายเรื่องและเนื้อหาที่ต้องการสื่อ เช่น การใช้เทคนิคการเล่าเรื่องในประเด็น
เกี่ยวกับความส าเร็จหรือล้มเหลวมาผูกเป็นเรื่องราวให้น่าสนใจ ท าให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรงและกระตุน้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่มีระหว่างกันจนได้องค์ความรู้ที่ดีไว้ใช้ประโยชน์ 

8) เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา) คือ การจัดกลุ่มพูดคุยกัน
เพ่ือเอาสิ่งดีๆ ที่แต่ละคนมีอยู่ในตัวเองหรือในการปฏิบัติออกมา โดยไม่ขีดวงที่ชัดเจนมากเกินไป มี
เพียงการก าหนดประเด็นกว้างๆ ในเรื่องท่ีจะสนทนากัน ไม่รู้ค าตอบสุดท้ายว่าคืออะไร ไม่ก าหนดเวลา
สนทนาของแต่ละคน เปิดกว้าง ด้านเวลา สถานที่  บุคคลและเปิดกว้างทางใจของทุกคนที่เข้าร่วม
กิจกรรมกัน บรรยากาศสบายๆ บรรยากาศเชิงบวก 

9) เวที ถาม-ตอบ (Forum) เป็นอีกหนึ่งเวทีในการที่เราสามารถตั้งค าถาม
เข้าไป เพ่ือให้ผู้รู้ที่อยู่ร่วมใน Forum ช่วยกันตอบค าถามหรือส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญอ่ืนช่วยตอบ หาก
องค์กรมีการจัดตั้ง ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice-CoP) หรือมีการก าหนด แหล่งผู้รู้ใน
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องค์กร (Center of Excellence-CoE) แล้ว ค าถามที่เกิดขึ้นสามารถส่ง/ยิงเข้าไปใน Forum ซึ่งอยู่
ใน CoP หรือ CoE เพ่ือหาค าตอบ ในลักษณะ “Pull Information” 

10) ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP) คือ กลุ่มคน
ที่มาจากกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันรวมตัวกันอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องที่มีความ
สนใจร่วมกันเพ่ือพัฒนาการท างานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นโดยมี
ความสนใจ (Knowledge Domain) และความปรารถนาร่วมกัน (Passion) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มี
ปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ในกลุ่ม (Community) และมีการแลกเปลี่ยน สร้างความรู้ สร้างแนว
ปฏิบัติร่วมกัน (Practices) มีวิธีปฏิบัติคล้ายกัน ใช้เครื่องมือและภาษาเดียวกัน 

11) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) คือ การเรียนรู้จากการ
ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุและน าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยสามารถพัฒนาวิธีการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 

12) การสอนงาน (Coaching) คือ การถ่ายทอดจากผู้ที่มีประสบการณ์
มากกว่าหรือรุ่นพ่ีที่มีผลงานดี มาแนะน า สอนให้คนที่มาใหม่หรือคนที่ต้องการเรียนรู้ได้ปรับปรุง
วิธีการท างาน 

การศึกษาดูงาน (Study tour) คือ การเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้อ่ืน
โดยเข้าไปดูสถานที่จริง การปฏิบัติจริง เพ่ือให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ 

13) เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) คือ การ
จัดการประชุมหรือกิจกรรมอย่างเป็นกิจจะลักษณะอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้บุคลากรในองค์กร
มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถ กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ 
ซึ่งอาจท าได้ในหลายลักษณะ เช่น การสัมมนาและการประชุมทางวิชาการที่จัดอย่างสม่ าเสมอ 

14)  การจัดแผนที่ ผู้ รู้ และผู้ เชี่ ยวชาญ (People Map) เป็นการเก็บ
รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ผลงาน ประเภทความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคคลที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญ ในเรื่องต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ซึ่งจะท าให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่
ต้องการใช้ข้อมูลกับแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลได้ 

15) การหมุนเวียนเปลี่ยนการท างาน (Job Rotation) เป็นการสับเปลี่ยน
งานโดยการย้ายบุคลากรไปท างานในหน่วยงานอ่ืนๆ ที่อยู่ในสายงานเดียวกัน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะที่หลากหลายมากขึ้น 

16) การปรับแต่งความรู้ (Knowledge Consolidation/ Repackaging) 
เป็นกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ปรากฏชัดเจนในรูปแบบหนึ่งเป็นความรู้ที่ปรากฏ
ชัดเจนในอีกรูปแบบหนึ่ง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับการใช้ความรู้ 

17) การจัดท า เว็บความรู้  (Knowledge Portal) เป็นการรวบรวม
สารสนเทศ ความรู้และบริการจากแหล่งต่างๆ ให้มาอยู่ในที่เดียวกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกและ
ประหยัดเวลา ให้กับผู้ใช้บริการ ท าให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเข้าหลายๆ เว็บไซต์ เพ่ือใช้บริการต่างๆ  

กรมปศุสัตว์เป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง และความรู้ที่ฝัง
อยู่ ในบุคคล เช่น วิธีการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ เกษตรกร เทคนิคการวัดและประเมินผล
การศึกษา  แนวคิดและวิธีการจัดการของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จ การ
บริหารจัดการหลักสูตรและโครงการที่ประสบความส าเร็จ ตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้น
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ภายในหน่วยงาน  ดังนั้นกระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้คนในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้จาก
กันและกันผ่านกระบวนการของการเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ 
(Community of Practice หรือ CoP) จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้หน่วยงาน เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง  

1.6 โมเดลการจัดการความรู้  
จากการทบทวนแนวคิดท่ีเกี่ยวกับโมเดลการจัดการความรู้ 3 โมเดล ดังนี้ 

 
ภาพที่ 2 โมเดลเซกิ (SECI Model) 

1.6.1 โมเดลการจัดการความรู้โมเดลเซกิ (SECI Model)  ถูกเสนอโดย โนนากะ กับ 
ทาเคอุชิ (Nonaka และ Takeuchi,1995) คือ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การหลอมรวมความรู้ใน
องค์กรระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ใน        
4 กระบวนการ เพ่ือยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวัฎจักร เริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Socialization) การสกั ดคว ามรู้ ออกจากตั ว คน  ( Externalization) การควบรวมความรู้  
(Combination) และการผนึกฝังความรู้ (Internalization) และวนกลับมาเริ่มต้นท าซ้ าที่กระบวนการ
แรก เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นงานประจ าที่ยั่งยืน  

1.6.1.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) S : Tacit to Tacit  
กระบวนการที่ 1 อธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมในการส่งต่อระหว่าง

ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) ด้วยกัน เป็นการแบ่งปันประสบการณ์แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้รู้  
เช่น การประชุม การระดมสมอง ที่มาจากความรู้ การเรียนรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
เฉพาะเรื่อง เฉพาะพ้ืนที่ แล้วน ามาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ที่มิใช่เป็น
เพียงการอ่านหนังสือ คู่มือ หรือต ารา  

1.6.1.2 การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) E : Tacit to Explicit  
กระบวนการที่ 2 อธิบายความสัมพันธ์กับภายนอกในการส่งต่อ

ระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) อาจเป็นการ
น าเสนอในเวทีวิชาการ หรือบทความตีพิมพ์ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกฝังอยู่ในความรู้ฝังลึกให้
สื่อสารออกไปภายนอก อาจเป็นแนวคิด แผนภาพ แผนภูมิ เอกสารที่สนับสนุนให้เกิดการสื่อสาร

http://aminaghazadeh.edublogs.org/2010/08/30/nonakas-seci-model/
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ระหว่างผู้เรียนรู้ด้วยกันที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งความรู้ฝังลึกจะถูกพัฒนาให้ตกผลึกและถูกกลั่นกรอง แล้ว
น าไปสู่การแบ่งปัน เปลี่ยนเป็นฐานความรู้ใหม่ที่ถูกน าไปใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการใหม่  

1.6.1.3 การควบรวมความรู้ (Combination) C : Explicit to Explicit  
กระบวนการที่ 3 อธิบายความสัมพันธ์การรวมกันของความรู้ชัดแจ้ง 

(Explicit knowledge) ที่ผ่านการจัดระบบ และบูรณาการความรู้ที่ต่างรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น การ
น าความรู้ไปสร้างต้นแบบใหม่ ไปสร้างสรรค์งานใหม่ ได้ความรู้ใหม่ โดยความรู้ชัดแจ้งได้จากการ
รวบรวมความรู้ภายในหรือภายนอกองค์กร แล้วน ามารวมกัน ปรับปรุง หรือผ่านกระบวนการที่ท าให้
เกิดความรู้ใหม่ แล้วความรู้ใหม่จะถูกเผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กร 

1.6.1.4 การผนึกฝังความรู้ (Internalization) I : Explicit to Tacit  
กระบวนการที่ 4 อธิบายความสัมพันธ์ภายในที่มีการส่งต่อความรู้ชัดแจ้ง 

(Explicit knowledge) สู่ความรู้ฝั งลึก (Tacit knowledge) แล้วมีการน าไปใช้ในระดับบุคคล 
ครอบคลุมการเรียนรู้และลงมือท า ซึ่งความรู้ชัดแจ้งถูกเปลี่ยนเป็นความรู้ฝังลึกในระดับบุคคลแล้ว
กลายเป็นทรัพย์สินขององค์กร  

1.6.2 โมเดลปลาทู (Tuna model) 
ศุภชัย เกิดเจริญพร (2560 อ้างใน ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2547) ได้เสนอกรอบ

ความคิดการจัดการความรู้ แบบโมเดลปลาทู (Tuna Model) เป็นกรอบความคิดอย่างง่ายในการ
จัดการความรู้ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.) โดยเปรียบการจัดการความรู้
เสมือนปลาหนึ่งตัว ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ล าตัว และหางปลา 

 
ภาพที่ 3 โมเดลปลาท ู

โมเดลปลาทู (Tuna Model) ตัวแบบปลาทูที่เปรียบการจัดการความรู้เหมือนปลา
หนึ่งตัว โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ  

1.6.2.1 ส่วนหัวปลา (Knowledge Vision : KV) ส่วนที่เป็นเป้าหมาย คือ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์หรือทิศทางของการจัดการความรู้ มองหาเส้นทางที่เดินทางไป แล้วคิดวิเคราะห์
ว่าจุดหมายอยู่ที่ไหนต้องว่ายแบบใดไปในเส้นทางไหน และไปอย่างไร ในที่นี้เราจะเปรียบเป็น การ
บ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ก่อนที่เราจะท างานอะไรซักอย่างเราต้องรู้ก่อนว่าเรา
ต้องการอะไร จุดหมายคืออะไร และต้องท าอย่างไรบ้าง โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร 
ความเป็นจริงของการจัดการความรู้ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ที่ท าให้งาน
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บรรลุผลตามที่ต้องการโดยใช้ความรู้เป็นฐานหรือเป็นปัจจัยให้งานส าเร็จ อาทิ การจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะสู่ความเป็นเลิศ การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพให้ได้รับการรองรับมาตรฐาน 
การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงาน โดยที่ส่วนหัวปลาจะต้องเป็นของผู้
ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้งหมด หรือ “คุณกิจ” โดยมี “คุณเอ้ือ” และ “คุณอ านวย” คอย
ช่วยเหลือ 

1.6.2.2 ส่วนกลางล าตัว (Knowledge Sharing : KS) เป็นส่วนกิจกรรม คือ 
ส่วนล าตัวที่มีหัวใจของปลาอยู่ท าหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในที่นี้เราจะเปรียบ
เป็น การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) คือเราจ าเป็นต้องสร้างบรรยากาศที่เกิด
การเรียนรู้เพ่ือให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จัดเป็นส่วนส าคัญที่สุด และยากที่สุดใน
กระบวนการจัดการความรู้ ทั้งนี้เพราะจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้คนยินยอมพร้อมใจที่จะ
แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่หวงวิชา โดยเฉพาะความรู้ที่ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึกท่ีมีอยู่ในตัว
ผู้ปฏิบัติงานหรือคุณกิจ พร้อมอ านวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการ
หมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้และเกิดนวัตกรรม ส่วนตัวปลา บุคคลที่เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 
“คุณกิจ” โดยมี “คุณอ านวย” เป็นผู้คอยจุดประกายและอ านวยความสะดวก  

1.6.2.3 ส่วนที่ เป็นหางปลา (Knowledge Assets : KA) เป็นส่วนการจด
บันทึก คือ องค์ความรู้ที่องค์กรได้เก็บสะสมไว้เป็นคลังความรู้หรือขุมความรู้ ซึ่งมาจาก 2 ส่วน คือ 
ส่วนความรู้ที่ชัดแจ้งหรือความรู้เปิดเผย (Eplicit Knowledge) คือ ความรู้เชิงทฤษฎีที่ปรากฏให้เห็น
ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เอกสาร ต ารา และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น  และส่วนความรู้ซ่อนเร้น
หรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน ไม่ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่
เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เมื่อบุคคลออกจากองค์กรไปแล้ว และความรู้นั้นยังคงอยู่กับองค์กร ไม่สูญหายไป
พร้อมกับตัวบุคคล 
  สรุปว่า ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แนบแน่นอยู่กับการท างานนี้ เรา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสภาพจิตทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับมีสติรู้ส านึก ระดับจิตใต้ส านึก และระดับจิต
เหนือส านึกอย่างซับซ้อน โดยที่จิตของสมาชิกทุกคนมีอิสระในการคิด การตีความตามพ้ืนฐานของ
ตน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้อาศัยพลังความแตกต่างของสมาชิก โดยมีจุดร่วมอยู่ที่การบรรลุ “หัวปลา” 
ของการจัดการความรู้ และ “หัวปลา” ขององค์กร 

การจัดการความรู้ในส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ
จัดเก็บ จัดหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกในการเข้าถึง และปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Update) ช่วย
ท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่เสมือน (Virtual Space) ให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and 
Learn) ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น บุคคลที่เป็นผู้สกัดแก่นความรู้ คือ “คุณกิจ” โดยมี “คุณลิขิต” เป็น
ผู้ช่วยจดบันทึก โดยที่ในบางกรณี “คุณลิขิต” ก็ช่วยตีความด้วย 

ในสังคมไทยมีการจัดการความรู้ที่ท ากันอยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่รู้ตัวอยู่ ไม่น้อย 
กล่าวคือมี “ตัวปลา” หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน แต่มักจะละเลย “หางปลา” 
คือการจดบันทึกความรู้ปฏิบัติ ส าหรับไว้ใช้งานและยกระดับความรู้ในสังคมไทยจึงควรก าหนดให้มี 
“คุณลิขิต” คอยท าหน้าที่นี้โดยตรง 

หากเปรียบการจัดการความรู้เหมือนปลาตัวหนึ่ง ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว 
กลางล าตัว และหาง รูปร่างของปลาแต่ละตัวหรือการจัดการความรู้ของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับจุดเน้นขององค์กรนั้นๆ เช่น บางองค์กรเน้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งหมายถึง ส่วนกลาง
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ล าตัวปลาก็จะใหญ่กว่าส่วนอ่ืนๆ ในขณะที่บางองค์กรอาจจะเน้นที่คลังความรู้และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง องค์กรนั้นจะมีส่วนหางปลาใหญ่กว่าส่วนอ่ืน ๆ โดยทุกส่วนนั้นมีความส าคัญ 
และ เชื่อมโยงถึงกันเพ่ือให้การจัดการความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหากส่วนใดที่ท าแล้วบกพร่อง
หรือไม่ชัดเจนก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆ ตามมาด้วย 
  1.6.3 แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)  

กรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ 
แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) หรือ แผนผังอิชิคะวะ ( Ishikawa diagram) ซึ่งแผนผัง
ก้างปลาเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่
อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) จีงมีผู้เรียกแผนผังก้างปลานี้ว่า แผนผังสาเหตุและผล 
(Cause and Effect Diagram) ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (JIS) ได้นิยามความหมาย
ของผังก้างปลานี้ว่า "เป็นแผนผังที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลายๆ สาเหตุ
ที่เป็นไปได้ท่ีส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหนึ่งปัญหา" 

 

 
ภาพที่ 4 แผนผังก้างปลา 

โครงสร้างของแผนผังสาเหตุและผล รูปแบบของการจัดการความรู้มีการ
พัฒนาแพร่หลายไปในหลายองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน เกิดรูปแบบที่หลากหลาย แต่ก็อยู่ภายใต้
พ้ืนฐาน การหลอมรวมมวลความรู้มาใช้ร่วมกัน ซึ่งในเรื่องดังกล่าวมี นักวิชาการได้ให้แนวคิดของการ
จัดการความรู้ไว้แนวทางหนึ่งว่า ถ้าจะจัดการความรู้อย่างเป็นระบบนั้น จะต้องมีองค์ประกอบหลัก
หรือ KM elements อยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรด้านการจัดการความรู้  กิจกรรมการจัดการความรู้ 
และอิทธิพลของการจัดการความรู้ 

1.6.3.1 สิ่งส าคัญในการสร้างแผนผังก้างปลา ก็คือ ต้องท าเป็นทีม เป็นกลุ่ม 
โดยใช้ขั้นตอน 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา 
2) ก าหนดกลุ่มปัจจัยที่จะท าให้เกิดปัญหานั้นๆ 
3) ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย 
4) หาสาเหตุหลักของปัญหา 
5) จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ 
6) ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จ าเป็น 

http://1.bp.blogspot.com/-hMpwJ6bxB8U/T-eMuMSZ1MI/AAAAAAAAAi4/XZ7qHuoUOxc/s1600/52002.jpg
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1.6.3.2 แผนผังก้างปลาประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1) ส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ที่หัวปลา 
2) ส่วนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกย่อยออกได้อีกเป็น 
    - ปัจจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา (หัวปลา) 
    - สาเหตุหลัก 
    - สาเหตุย่อย 

ซึ่งสาเหตุของปัญหา จะเขียนไว้ในก้างปลาแต่ละก้าง ก้างย่อยเป็น
สาเหตุของก้างรองและก้างรองเป็นสาเหตุของก้างหลัก เป็นต้น หลักการเบื้องต้นของแผนภูมิก้างปลา 
(fish bone diagram) คือการใส่ชื่อของปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ ลงทางด้านขวาสุดหรือซ้ายสุดของ
แผนภูมิ โดยมีเส้นหลักตามแนวยาวของกระดูกสันหลัง จากนั้นใส่ชื่อของปัญหาย่อย ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของปัญหาหลัก 3 - 6 หัวข้อ โดยลากเป็นเส้นก้างปลา (sub-bone) ท ามุมเฉียงจากเส้นหลัก          
เส้นก้างปลาแต่ละเส้นให้ใส่ชื่อของสิ่งที่ท าให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมา ระดับของปัญหาสามารถแบ่งย่อยลง
ไปได้อีก ถ้าปัญหานั้นยังมีสาเหตุที่เป็นองค์ประกอบย่อยลงไปอีก โดยทั่วไปมักจะมีการแบ่งระดับของ
สาเหตุย่อยลงไปมากที่สุด 4 – 5 ระดับ เมื่อมีข้อมูลในแผนภูมิที่สมบูรณ์แล้ว จะท าให้มองเห็นภาพ
ขององค์ประกอบทั้งหมด ที่จะเป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 

1.6.3.3 ข้อดีของแผนผังก้างปลา 
1) ไม่ต้องเสียเวลาแยกความคิดต่างๆ ที่กระจัดกระจายของแต่ละ

สมาชิก แผนภูมิก้างปลาจะช่วยรวบรวมความคิดของสมาชิกในทีม 
2) ท าให้ทราบสาเหตุหลักๆ และสาเหตุย่อยๆ ของปัญหา ท าให้

ทราบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ซึ่งท าให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ถูกวิธี 
1.6.3.4 ข้อเสียของแผนผังก้างปลา 

1) ความคิดไม่อิสระเนื่องจากมีแผนภูมิก้างปลาเป็นตัวก าหนดซึ่ง
ความคิดของสมาชิกในทีมจะมารวมอยู่ที่แผนภูมิก้างปลา 

2) ต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถสูง จึงจะสามารถใช้แผนภูมิก้างปลา
ในการระดมความคิด 

 จากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ สรุปได้ว่า  การจัดการความรู้เป็น
กระบวนการที่ถูกสร้างข้ึนเพื่อรวบรวมและจัดเก็บความรู้ ประสบการณ์ภายในตัวบุคคลที่อยู่ในองค์กร 
เพ่ือน ามาใช้ให้การถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน การใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างความ
ได้เปรียบด้านการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ไปใช้ในการจัดการความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน 
จังหวัดเชียงราย ที่ผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ ขั้นตอนนี้จะคงอยู่เป็นความรู้ให้ผู้สนใจมาศึกษา
เรียนรู้ได ้
 ดังนั้น ผู้วิจัยเลือกใช้โมเดลเซกิ มาใช้ในการศึกษาการจัดการความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย โดยใช้ความสัมพันธ์ การรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในตัวปราชญ์
ชาวบ้าน ระหว่างความรู้ที่ชัดแจ้งกับความรู้ที่ฝังอยู่ในคนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ การสร้างความรู้ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันทั้งตัวเอง ผู้อ่ืน 
และรวบรวมน าความรู้ไปใช้เป็นการต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาการจัดการความรู้ต่อไป 
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2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่ง
ราชวงศ์จักรี พระราชทานพระราชด าริชี้แนะแนวทาง การด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดย
ตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไข
เพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ 
เปลี่ยนแปลงต่างๆ 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิ
วัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ 
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการด าเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคน
ในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง 
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

2.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
2.2.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ 

2.2.3 ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.2.4 เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 
ประการ  ดังนี้ 

2.2.4.1 เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

2.2.4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน 
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

2.2 พระราชด ารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
“...เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาของเศรษฐกิจ การที่ต้องใช้รถไถต้องไปซื้อ เราต้องใช้ต้องหาเงินมา

ส าหรับซื้อน้ ามันส าหรับรถไถ เวลารถไถเก่าเราต้องยิ่งซ่อมแซม แต่เวลาใช้นั้นเราก็ต้องป้อนน้ ามันให้
เป็นอาหาร เสร็จแล้วมันคายควัน ควันเราสูดเข้าไปแล้วก็ปวดหัว ส่วนควายเวลาเราใช้เราก็ต้องป้อน
อาหาร ต้องให้หญ้าให้อาหารมันกิน แต่ว่ามันคายออกมา ที่มันคายออกมาก็เป็นปุ๋ย แล้วก็ใช้ได้ส าหรับ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ให้ที่ดินของเราไม่เสีย...” พระราชด ารัส เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ณ 
ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 9 พฤษภาคม 2529 

“...เราไม่เป็นประเทศร่ ารวย เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมาก 
เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่
ถอยกลับ ประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่า
กลัว แต่ถ้าเรามีการบริหารแบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับต ารามากเกินไป ท าอย่างมีสามัคคี
นี่แหละคือเมตตากัน จะอยู่ได้ตลอดไป...” พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 
ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2534 

“...การจะเป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น 
หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัว
จะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ 
จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่
ไม่ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...” พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2539. 

“...เมื่อปี 2517 วันนั้นได้พูดถึงว่า เราควรปฏิบัติให้พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี และ
ประเทศไทยเวลานั้นก็เริ่มจะเป็นไม่พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย... ” พระราชด ารัส 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2541 

“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง 
คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้า
ประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่
โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไป
เบียดเบียนคนอ่ืน...” พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 4 
ธันวาคม 2541 

“...ไฟดับถ้ามีความจ าเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟ 
หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ 
แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิ่งท าไม่ได้ จะต้องมี
การแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน ถ้ามีการช่วยกัน แลกเปลี่ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว แต่ว่าพอเพียง
ในทฤษฎีในหลวงนี้ คือให้สามารถที่จะด าเนินงานได้...” พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 23 ธันวาคม 2542 

“...โครงการต่างๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ่ ต้องมีความสอดคล้องกันดีที่ไม่ใช่เหมือนทฤษฎีใหม่ 
ที่ใช้ที่ดินเพียง 15 ไร่ และสามารถที่จะปลูกข้าวพอกิน กิจการนี้ใหญ่กว่า แต่ก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
เหมือนกัน คนไม่เข้าใจว่ากิจการใหญ่ๆ เหมือนสร้างเขื่อนป่าสักก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขา
นึกว่าเป็นเศรษฐกิจสมัยใหม่ เป็นเศรษฐกิจที่ห่างไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง แต่ที่จริงแล้ว เป็น
เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน...” พระราชด ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดา
ลัย วันที่ 23 ธันวาคม 2542 

“...ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ท าอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง คือท า
จากรายได้ 200-300 บาท ขึ้นไปเป็นสองหมื่น สามหมื่นบาท คนชอบเอาค าพูดของฉัน เศรษฐกิจ
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พอเพียงไปพูดกันเลอะเทอะ เศรษฐกิจพอเพียง คือท าเป็น Self-Sufficiency มันไม่ใช่ความหมาย
ไม่ใช่แบบที่ฉันคิด ที่ฉันคิดคือเป็น Self-Sufficiency of Economy เช่น ถ้าเขาต้องการดูทีวี ก็ควรให้
เขามีดู ไม่ใช่ไปจ ากัดเขาไม่ให้ซื้อทีวีดู เขาต้องการดูเพ่ือความสนุกสนาน ในหมู่บ้านไกลๆ ที่ฉันไป เขา
มีทีวีดูแต่ใช้แบตเตอรี่ เขาไม่มีไฟฟ้า แต่ถ้า Sufficiency นั้น มีทีวีเขาฟุ่มเฟือย เปรียบเสมือนคนไม่มี
สตางค์ไปตัดสูทใส่ และยังใส่เนคไทเวอร์ซาเช่ อันนี้ก็เกินไป...” พระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล 17 
มกราคม 2544 

2.3 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้

ขอบเขต ข้อจ ากัดของรายได้ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพ่ึงพา เพ่ิมขีด
ความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุม
ระบบตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจ
ฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้ 

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้  
เช่น โดยพ้ืนฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่
เศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจใน
ระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือความไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ 

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่
จ าเป็นจะต้องจ ากัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ 
และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่าง
พอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม 

การด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าใจถึง
สภาพสังคมไทย ดังนั้น เมื่อได้พระราชทานแนวพระราชด าริ หรือพระบรมราโชวาทในด้านต่างๆ จะ
ทรงค านึงถึงวิถีชีวิต สภาพสังคมของประชาชนด้วย เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด ที่อาจ
น าไปสู่ความขัดแย้งในทางปฏิบัติได้ 

2.3.1 แนวพระราชด าริในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง 
2.3.1.1 ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน ลดละความฟุ่มเฟือยใน

การใช้ชีวิต 
2.3.1.2 ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต 
2.3.1.3 ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กัน

อย่างรุนแรง 
2.3.1.4 ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการ

ขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้เพ่ิมพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายส าคัญ 
2.3.1.5 ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา 

2.3.2 ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.2.1 ทฤษฎีใหม่ คือ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

พอเพียงที่เด่นชัดที่สุด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชด ารินี้ เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่มักประสบปัญหาทั้งภัยธรรมชาติและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการท า
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การเกษตร ให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ าได้โดยไม่เดือดร้อนและ
ยากล าบากนัก ความเสี่ยงที่เกษตรกร มักพบเป็นประจ า ประกอบด้วย 

1) ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตร 
2) ความเสี่ยงในราคาและการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตสมัยใหม่จากต่างประเทศ 
3) ความเสี่ยงด้านน้ า ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง 
4) ภัยธรรมชาติอ่ืนๆ และโรคระบาด 
5) ความเสี่ยงด้านแบบแผนการผลิต 
6) ความเสี่ยงด้านโรคและศัตรูพืช 
7) ความเสี่ยงด้านการขาดแคลนแรงงาน 
8) ความเสี่ยงด้านหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน 
ทฤษฎีใหม่ จึงเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดิน

และน้ า เพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.3.2.2 ความส าคัญของทฤษฎีใหม่ 

1) มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคยมีใครคิดมาก่อน 

2) มีการค านวณโดยใช้หลักวิชาการเกี่ยวกับปริมาณน้ าที่จะกักเก็บให้
พอเพียงต่อการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมตลอดปี 

3) มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบส าหรับเกษตรกรรายย่อยเป็นทฤษฎีใหม่  
2.4.2.3 ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น 

ให้แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง 
1) พ้ืนที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ าเพ่ือใช้เก็บกัก

น้ าฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ าต่างๆ 
2) พ้ืนที่ส่วนที่สอง ประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพ่ือใช้เป็นอาหาร

ประจ าวันส าหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอด เพ่ือตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3) พ้ืนที่ส่วนที่สาม ประมาณ 30% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ 

พืชสมุนไพร ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นอาหารประจ าวัน หากเหลือบริโภคก็น าไปจ าหน่าย 
4) พ้ืนที่ส่วนที่สี่ ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง 

และโรงเรือนอื่นๆ 
2.4.2.4 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง 

เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว 
ก็ต้องเริ่มข้ันที่สอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูป กลุ่ม หรือ สหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินการ 

1) การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) เกษตรกรจะต้อง
ร่วมมือในการผลิต โดยเริ่ม ตั้งแต่ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การจัดหาน้ า และอ่ืนๆ เพ่ือการ
เพาะปลูก 

2) การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจ าหน่ายผลผลิต)  เมื่อมี
ผลผลิตแล้ว จะต้องเตรียมการต่างๆ เพ่ือการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลาน
ตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการรวมกันขายผลผลิตให้ได้
ราคาดีและลดค่าใช้จ่ายลงด้วย 
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3) การเป็นอยู่ (กะปิ น้ าปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ) ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เช่น อาหารการกิน
ต่างๆ กะปิ น้ าปลา เสื้อผ้า ที่พอเพียง 

4) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้) แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่
จ าเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้ หรือมีกองทุนไว้กู้ยืมเพ่ือประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

5) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา) ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริม
การศึกษา เช่น มีกองทุนเพ่ือการศึกษาเล่าเรียนให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง 

6) สังคมและศาสนา ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจ 
โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว 

โดยกิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นส าคัญ 

2.4.2.5 ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม 
เมื่อด าเนินการผ่านพ้นขั้นที่สองแล้ว เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรก็ควร

พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคาร 
หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและ
ฝ่ายธนาคาร หรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ 

1) เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) 
2) ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ า (ซื้อ

ข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง) 
3) เกษตรกรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคได้ในราคาต่ า เพราะรวมกันซื้อเป็น

จ านวนมาก (เป็นร้านสหกรณ์ราคาขายส่ง) 
4) ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพ่ือไป

ด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
2.4.2.6 หลักการและแนวทางส าคัญ 

1) เป็นระบบการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยง
ตัวเองได้ในระดับ ที่ประหยัดก่อน ทั้งนี้ ชุมชนต้องมีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันท านองเดียวกับการ “ลงแขก” แบบดั้งเดิมเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานด้วย 

2) เนื่องจากข้าวเป็นปัจจัยหลักที่ทุกครัวเรือนจะต้องบริโภค ดังนั้น จึง
ประมาณว่าครอบครัวหนึ่งท านาประมาณ 5 ไร่ จะท าให้มีข้าวพอกินตลอดปี โดยไม่ต้องซื้อหาในราคา
แพง เพ่ือยึดหลักพ่ึงตนเองได้อย่างมีอิสรภาพ 

3) ต้องมีน้ าเพ่ือการเพาะปลูกส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง หรือระยะฝนทิ้งช่วง
ได้อย่างพอเพียง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกันที่ดินส่วนหนึ่งไว้ขุดสระน้ า โดยมีหลักว่าต้องมีน้ าเพียง
พอที่จะเพาะปลูกได้ตลอดปี ทั้งนี้ ได้พระราชทานพระราชด าริเป็นแนวทางว่า ต้องมีน้ า 1 ,000 
ลูกบาศก์เมตร ต่อการเพาะปลูก 1 ไร่ โดยประมาณ ฉะนั้น เมื่อท านา 5 ไร่ ท าพืชไร่ หรือไม้ผลอีก 5 
ไร่ (รวมเป็น 10 ไร่) จะต้องมีน้ า 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

4) การจัดแบ่งแปลงที่ดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงค านวณและค านึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ 15 ไร่ อย่างไรก็
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ตาม หากเกษตรกรมีพ้ืนที่ถือครองน้อยกว่านี้ หรือมากกว่านี้ ก็สามารถใช้อัตราส่วน 30:30:30:10 
เป็นเกณฑ์ปรับใช้ได้ กล่าวคือ 

- ร้อยละ 30 ส่วนแรก ขุดสระน้ า (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ า เช่น 
ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯลฯ ได้ด้วย) บนสระอาจสร้างเล้าไก่และบนขอบสระน้ าอาจปลูกไม้ยืนต้นที่ ไม่ใช้น้ า
มากโดยรอบได ้

- ร้อยละ 30 ส่วนที่สอง ท านา 
- ร้อยละ 30 ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวน (ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย 

ไม้เพ่ือเป็นเชื้อฟืน ไม้สร้างบ้าน พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร เป็นต้น) 
- ร้อยละ 10 สุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ (ทางเดิน คันดิน กองฟาง

ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสวนครัวหลังบ้าน เป็นต้น) 
อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวเป็นสูตร หรือหลักการโดยประมาณ

เท่านั้น สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสภาพของพ้ืนที่ดิน ปริมาณ
น้ าฝน และสภาพแวดล้อม เช่น ในกรณีภาคใต้ที่มีฝนตกชุก หรือพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้ ามาเติมสระได้
ต่อเนื่อง ก็อาจลดขนาดของบ่อ หรือสระเก็บน้ าให้เล็กลง เพ่ือเก็บพ้ืนที่ไว้ใช้ประโยชน์อื่นต่อไปได้ 

5) การด าเนินการตามทฤษฎีใหม่ มีปัจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยู่
กับสภาพภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น เกษตรกรควรขอรับค าแนะน าจาก
เจ้าหน้าที่ด้วย และที่ส าคัญ คือ ราคาการลงทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดสระน้ า 
เกษตรกรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการ มูลนิธิ และเอกชน 

6) ในระหว่างการขุดสระน้ า จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาจ านวนมาก หน้าดินซึ่ง
เป็นดินดี ควรน าไปกองไว้ต่างหากเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่างๆ ในภายหลัง โดยน ามาเกลี่ย
คลุมดินชั้นล่างที่เป็นดินไม่ดี หรืออาจน ามาถมท าขอบสระน้ า หรือยกร่องส าหรับปลูกไม้ผลก็จะได้
ประโยชน์อีกทางหนึ่ง 

งานวิจัยนี้ จึงได้ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การน าแนวคิดมาปรับใช้
ในการเลี้ยงสัตว์และในการด าเนินชีวิต ตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ประชาชนท าอะไรให้เหมาะสมและพอดีกับตัวเอง เพ่ือให้มีความรู้
มีการคิด วิเคราะห์ ประเมินทรัพยากรและความสามารถที่ตนเองมี เพ่ือลดการพ่ึงพาจากภายนอก 
เพ่ิมความสามารถภายในตนเอง เพ่ือลดความเสี่ยง ลดความฟุ่มเฟือยสร้างความมั่นคง ปฏิบัติอย่าง
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

3. ความหมาย แนวคิดที่เกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน  
ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลในสังคมชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญาและน าภูมิ

ปัญญามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตจนประสบผลส าเร็จ จากการสั่งสมประสบการณ์และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เชื่อมโยงคุณค่าภูมิปัญญาของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการ
ด ารงชีพในปัจจุบัน (แจ้ห่ม : 2562) 

ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และน าภูมิปัญญามาใช้
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตจนประสบผลส าเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้
อย่างเหมาะสม  
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ปราชญ์ชาวบ้าน คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาที่มาจากชาวบ้านเป็น
ความรู้ ที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ปรับตัว  ผ่านประสบการณ์ที่สั่งสม
พัฒนาและสืบทอดกันต่อๆ มา เพ่ือใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขหลักการ
แนวคิดและวิถีชีวิตของปราชญ์ เป็นสิ่งที่คนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ ควรได้เรียนรู้และน าไปเป็นแบบอย่าง
ในการด ารงชีวิตการน าภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านมาประยุกต์ใช้ในการท างานซึ่งสามารถน าไปใช้
ปฏิบัติใช้ในระดับบุคคล และชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี บรรพบุรุษของชาวไทยเป็นชนชาติที่มี
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดกันมานานนับร้อยนับพันปี โดยบรรพบุรุษของชาวไทย
ได้น าเอาความรู้ความสามารถด้านต่างๆ  ถ่ายทอดให้คนรุ่นหนึ่งไป สู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพ่ือน าความรู้นั้นๆ มาใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยความรู้ความสามารถเหล่านี้จะเรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (2562) ระบุว่า ความเหมือนกันระหว่างผู้ทรงภูมิปัญญาไทยกับ
ปราชญ์ชาวบ้านคือ บทบาทและภารกิจในการน าภูมิปัญญาไปใช้แก้ปัญหา และการถ่ายทอดเพ่ือให้
เกิดความเชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบัน ส่วนความแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับระดับภูมิปัญญาที่จะน าไป
แก้ปัญหาและถ่ายทอดกล่าวคือ ผู้ทรงภูมิปัญญาไทยย่อมมีความสามารถหรือภารกิจในการน าภูมิ
ปัญญาระดับชาติไปแก้ปัญหา หรือถ่ายทอด หรือผลิตผลงานใหม่ๆ ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติโดย
ส่วนรวม ส่วนปราชญ์ชาวบ้านมีความสามารถหรือภารกิจในการน าภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปแก้ปัญหาหรือถ่ายทอดในท้องถิ่น  

ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และน าภูมิปัญญาไปใช้
ประโยชน์ในการ ด ารงชีวิตจนประสบความส าเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับ
ปัจจุบันได้เหมาะสม 

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า ปราชญ์ชาวบ้านนั้นเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ มีความคิด
เข้าระบบชอบค้นหาความจริง ช่างสังเกตและน าสิ่งที่พบเห็นมาเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง สามารถสรุป
เป็นบทเรียนได้ ดังเช่นปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ ได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ลูกหลานได้พัฒนาองค์ความรู้ในปัจจุบัน 

4. ความหมาย แนวคิดที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  
4.1 ความหมาย แนวคิดที่เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีสติปัญญาที่สามารถน า
ความคิดมาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต ส าหรับภูมิปัญญานั้นเกิดได้ทั้งทางตรงคือประสบการณ์ของ
ตนเอง และทางอ้อมที่ได้จากการเรียนรู้จากผู้อ่ืนหรือความรู้ที่สั่งสมสืบทอดกันมา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากภูมิปัญญาของคนใน
ท้องถิ่นที่ร่วมกันด าเนินงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นในลักษณะกลุ่มและเป็นที่ยอมรับของคน
ทั่วไป เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาน 

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ผลงานที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งนับว่าเป็นคุณค่าที่
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในระดับประเทศ ซึ่งบุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาหรือ
ผลงานนั้นบางท่านเรียกว่า ผู้ทรงปัญญาไทย 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน หมายถึง สิ่งที่แสดง
ความรู้ ความคิด และการกระท าของบรรพบุรุษของเรา เพ่ือที่จะด ารงชีวิตรอดอย่างมีความสุข 
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4.2 ประเภทของภูมิปัญญา 
4.2.1 ส านักพัฒนาชุมชนเปือยน้อย (2562) ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาไทย ออกเป็น 

2 ระดับ คือ ชาติ และระดับท้องถิ่น ดังนี้ 
4.2.1.1 ภูมิปัญญาระดับชาติ เป็นภูมิปัญญาที่พัฒนาสังคมไทยให้รอดพ้นจาก

วิกฤตการณ์ต่างๆ ในอดีตเช่น การกอบกู้เอกราชโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการเสียแผ่นดิน
บางส่วนของประเทศไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือรักษาเอกราชชาติ
ไทย ท าให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม หรือจักรวรรดินิยม 

4.2.1.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน คือสิ่งที่แสดงความรู้ ความคิด
และการกระท าของบรรพบุรุษของเรา เพ่ือที่ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ถือเป็น
รากเหง้าที่บ่งบอกถึงความเป็นมาของท้องถิ่นหรือสังคมนั้นๆ  มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการส่งเสริม
หรือพัฒนาภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นให้ด ารงอยู่และเกิดความภาคภูมิใจในผลผลิตของบรรพบุรุษ 

เมื่อกล่าวถึงภูมิปัญญาชาวบ้าน คนส่วนใหญ่มักจะมองว่าการศึกษาใน
ระบบเท่านั้นที่ดีที่สุด เพราะหลักสูตรการเรียนการสอนถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นระดับ
อนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา แต่ข้อเท็จจริงกลับตรงกันข้าม การศึกษาของชาติก าลังประสบกับภาวะ
วิกฤต เช่น เด็กจบประถมศึกษาแล้วไม่สามารถอ่านเขียนได้คล่อง เด็กมัธยมศึกษาบางคนหุงข้าวไม่
เป็น ไม่สามารถแก้ปัญหาง่ายๆ ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถหาวิธีการที่จะปรับปรุงอาชีพ
และความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น หากมีการน าเอาความรู้ จากภูมิปัญญาชาวบ้านมาหล่อหลอมรวมกับ
วิทยาการของสถานศึกษาก็จะสามารถสร้างชุมชนให้เข้มแข็งได้ ดังนั้นการศึกษาจึงมี 2 วิถีทาง (Two 
– Way Communication) คือการถ่ายทอดความรู้จากสถานศึกษาไปสู่ชุมชนและการน าความรู้จาก
ชุมชนมาสู่สถานศึกษา จึงจะเป็นการบูรณาการการศึกษาแผนใหม่ ดังนั้น  หลักสูตรจึงควรมีเนื้อหา     
3 ลักษณะเป็นองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) วิชาที่เป็นสากล (Universal Content) เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น 

2) วิชาที่เป็นความรู้เกี่ยวกับชาติของตนเอง (National Content) เช่น 
ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม  

3) วิชาที่มีเนื้อหาเก่ียวกับท้องถิ่น (Local Content) 
4.2.2 ประเภทของภูมิปัญญา แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

4.2.2.1 ภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม หมายถึง ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ 
ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

4.2.2.2 ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม หมายถึง ภูมิปัญญาที่ปรากฏเป็นผลงานจาก
การคิดค้นและประดิษฐ์ขึ้น สามารถประจักษ์แก่สายตาและน ามาใช้ในการด ารงชีวิต การทอผ้า  
ดนตรี ศิลปะ 

4.2.3 การจัดกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 4 กลุ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ, 
กองวิจัยทางการศึกษา, 2540 : 4-5) ดังนี้ 

4.2.3.1 ภูมิปัญญาด้านคติ ความคิด และความเชื่อ 
4.2.3.2 ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
4.2.3.3 ภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
4.2.3.4 ภูมิปัญญาด้านแนวคิด หลักปฏิบัติ หรือเทคโนโลยีที่ชาวบ้านน ามาใช้ในชุมชน 
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4.3 ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
ภูมิปัญญานั้นเกิดขึ้นจากการหล่อหลอมความรู้ ประสบการณ์ ความเชื่อ ปฏิภาณ 

สิ่งแวดล้อม สิ่งที่เหนือธรรมชาติกับความสามารถของคน ดังนี้ สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างท่ีอยู่รอบๆ 
ตัวเรา เช่นดิน ฟ้า อากาศ แม่น้ า สัตว์ พืช เป็นต้นซึ่งก่อให้เกิดความคิดในการประกอบอาชีพ  สิ่งที่
เหนือธรรมชาติ เช่น ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งสมมติต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดศาสนา  สังคม หมายถึง กลุ่ม
คนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและก่อให้เกิดเรื่องจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จิตรกรรม ประติมากรรม 
นาฏศิลป์ วรรณกรรม  

ผู้ทรงภูมิปัญญา เป็นผู้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนความชาญ
ฉลาดในการเชื่อมโยงประสบการณ์จากอดีตให้เป็นผลงานขึ้นมาใช้ในการแก้ปัญหาและการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

4.4 คุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทย 
4.4.1 สร้างชื่อเสียง เกียรติยศ และศักดิ์ศรีให้แก่ชาติไทย 
4.4.2 สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เมื่อได้มีการพัฒนามีนักประดิษฐ์น าไป

สร้างเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และน าช่วยไปในการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันได้ 
4.4.3 ช่วยสร้างประเทศชาติให้มั่นคง เป็นการใช้ความเชื่อและกลยุทธ์ต่างๆ  ที่เกิดจาก   

ภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนช่วยให้ประเทศชาติของเราด ารงอยู่มาจนถึงทุก
วันนี้ 

4.4.4 ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศชาติ ได้แก่ผลงานจากหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ก็นับว่าเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้เป็นจ านวนมาก      
ท ารายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล 

4.4.5 ชุมชนเข้มแข็งได้ด้วยภูมิปัญญา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชน
และกฎหมายการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมี
การจัดการศึกษาและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพ่ือบูรณาการให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนา
ระหว่างชุมชน 

4.5 การส่งเสริมภูมิปัญญาไทยโดยทั่วไป 
4.5.1 รวบรวมผลงานที่เป็นภูมิปัญญาไทย มีการเก็บรวบรวมผลงานภูมิปัญญาชาวบ้านและ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบซึ่งสามารถเป็นข้อมูลสืบค้นในการศึกษาเพ่ือสืบสาน  
แก่คนรุ่นหลังต่อไป 

4.5.2 ยกย่องผู้ที่มีผลงานด้านภูมิปัญญาไทย 
4.5.3 มีการควบคุมลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาไทย 
4.5.4 การจัดตั้งกองทุนภูมิปัญญาชาวบ้าน 

4.6 คุณสมบัติของปราชญ์ชาวบ้าน 
ปราชญ์ชาวบ้าน หรือนักคิดท้องถิ่น หรือครูภูมิปัญญาไทยแล้วแต่จะเรียกกัน จะมี

มากมายในหลายด้านแล้วแต่งานที่ท่านปฏิบัติจนบังเกิดผล ไม่ใช่ได้มาด้วยการจัดตั้ง แต่ งตั้ง ไม่ว่าจะ
เรียกอะไรก็ตามคุณสมบัติของผู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน คือ  
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4.6.1 คนเหล่านี้มีความยุติธรรมในใจ ความเป็นธรรมอยู่ในใจทุกท่าน มีความรัก ความ
เมตตา ความอยากช่วยคน โดยการปฏิบัติ  

4.6.2 คนเหล่านี้คิดท าสรุปบทเรียน แล้วน ามาเป็นความรู้ให้คนเห็นได้อย่างชัดเจน มีทั้ง
วิชาการภาคประชาชนและภาคปฏิบัติตามแนวทางของวิถีชีวิตให้เห็น  

4.6.3 คนเหล่านี้มีความรัก ความเป็นปราชญ์ไม่ได้อยู่ที่ความฉลาดของปัญญาที่เกิดจาก
การกระท า แต่เกิดจากความรักท่ีมีแรงบันดาลใจให้แบ่งปันแก่ผู้อ่ืน  

4.6.4 คนเหล่านี้เป็นที่พ่ึงของสังคม โดยการแผ่ภูมิปัญญาที่เกิดจากการท าจริงด้วยความ
รักแผ่นดินที่มีลูกหลาน มีป่า มีชุมชน มีเมือง  

กล่าวโดยสรุป ภูมิปัญญาต่างๆ  เกิดจากการสั่งสมการเรียนเป็นระยะเวลานาน โดยการ
เชื่อมโยงวิทยาการต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมีผลงานด้านภูมิปัญญา ได้รับการส่งเสริม ยกย่องให้เป็น 
ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้ที่มีแนวคิดและวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิตที่ดีเป็นรูปธรรม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาการจัดการความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย  เพ่ือรวบรวมภูมิปัญญา ความรู้ ไว้ให้คนสมัยใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้
จากความรู้และประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดไว้ และสามารถน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตได้
จริง และน าภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวได้ 

5. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 5.1 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

จุมพล หนิมพานิช (2551) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการแสวงหาความรู้โดยการ
พิจารณาปรากฏการณ์สังคมจากสภาพแวดล้อมตามความจริงในทุกมิติ สนใจข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด 
การให้ความหมายหรือคุณค่ากับสิ่งต่างๆ ตลอดจนค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล เน้นการเข้าไป
สัมผัสกับข้อมูลหรือปรากฏการณ์โดยตรง มักใช้เวลานานในการศึกษาติดตามระยะยาว ไม่เน้นการใช้
สถิติตัวเลขในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์เป็นวิธีหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ( inductive) ลักษณะส าคัญของการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีดังนี ้

5.1.1 เน้นข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด จิตใจ การให้ความหมายหรือคุณค่ากับสิ่งต่างๆ 
ตลอดจนค่านิยมหรืออุดมการณ์ของบุคคล 

5.1.2 เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม หรือสภาพแวดล้อมตาม
ความเป็นจริงในภาพรวมโดยการมองจากหลายแง่มุม มักจะมีการวิจัยในสนาม (Field research) 

5.1.3 เป็นการศึกษาติดตามระยะยาวและเจาะลึกเพ่ือให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
ปรากฏการณ์สังคม 

5.1.4 ค านึงถึงความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกวิจัยโดยการเข้าไปสัมผัส สร้างความสนิทสนม
และความไว้เนื้อเชื่อใจ 

5.1.5 ใช้การพรรณนาให้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของชุมชนหรือกรณีที่
ศึกษา และใช้การวิเคราะห์ตีความโดยน าข้อมูลเชิงรูปธรรมย่อยๆ หลายๆ กรณีมาสรุปเป็นเชิง
นามธรรม 

5.1.6 ผู้วิจัยจะน าความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวเข้าไปรวมอยู่ด้วย 
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5.2 ข้อดีของวิจัยเชิงคุณภาพ 
5.2.1 นักวิจัยสามารถลงลึกในรายละเอียดได้มากตามที่ต้องการ เพราะเป็นการศึกษา

ขนาดเล็ก  
5.2.2 มีความยืดหยุ่นในการออกแบบ การใช้เครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล และการ

ด าเนินการวิจัย  
5.2.3 สามารถใช้ข้อมูลได้หลากหลายชนิด ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในการวิจัย

เรื่องเดียวกัน  
5.2.4 ใช้วิธีเก็บข้อมูลได้หลากหลายวิธี ในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน 
5.2.5 เป็นการวิจัยที่ให้ความส าคัญแก่ความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกศึกษา ความสัมพันธ์

ระหว่างนักวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างมีความส าคัญมาก กลุ่มตัวอย่างไม่ใช่เป็นเพียงผู้ถูกกระท า แต่เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการวิจัยนั้น 

5.3 ข้อด้อยของวิจัยเชิงคุณภาพ 
5.3.1 ไม่เหมาะส าหรับการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ 
5.3.2 เพราะมีความยืดหยุ่นในการด าเนินการวิจัย หากผู้วิจัยไม่มีประสบการณ์เพียงพอ 

อาจมีปัญหาในเรื่องความน่าเชื่อถือของการใช้เครื่องมือ และความถูกต้องตรงประเด็นของผล
การศึกษา  

5.3.3 การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาแบบเจาะจง ท าให้การน าผลการศึกษาไปใช้ใน
วงกว้าง เป็นไปอย่างมีข้อจ ากัด  

5.3.4 กระบวนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และข้อสรุป ค่อนข้างจะเป็นอัติวิสัย  
5.3.5 ไม่เหมาะส าหรับใช้ทดสอบสมมติฐาน หรือทดสอบแนวคิดทฤษฏี  

5.4 การสัมภาษณ์ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงคุณภาพมักใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือช่วยเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการอ่ืนได้ดีเพ่ือตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลที่ได้เก็บ
รวบรวมมาก่อนเพ่ือดูร่องรอยอ่ืนๆ ที่ไม่ได้แสดงออกมาด้วยค าพูด การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐานโดยใช้การสนทนาหรือ
การเจรจาอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายคือนักวิจัยในฐานะผู้สัมภาษณ์และผู้ให้ข้อมูลใน
ฐานะผู้ถูกสัมภาษณ์ภายใต้บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

5.4.1 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non -Structured interview) การสัมภาษณ์
ที่ต้องการข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้ง เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดกว้าง ไม่จ ากัดค าตอบ บางครั้งจึงเรียกว่า 
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากเป็นการสัมภาษณ์ที่มีความยืดหยุ่นสูง การสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured interview) ที่มีจุดความสนใจเฉพาะ เรียกว่า การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview)  

5.4.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
รายบุคคล เป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกล้วง
ค าตอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน การถามนอกจากจะให้อธิบายแล้ว จะต้องถามถึงเหตุผลด้วย การ
สัมภาษณ์แบบนี้ จะใช้ได้ดีกับการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล เจตคติ ความ
ต้องการ ความเชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพในลักษณะต่างๆ (กรแก้ว จันทภาษา : 2562) 
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5.4.2.1 ข้อดีของวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
1) เป็นวิธีการที่ท าให้ผู้สัมภาษณ์ได้พูดอย่างละเอียดและลึกในหัวข้อ

เฉพาะที่ต้องการ 
2) เป็นการติดต่อสื่อสารโดยตรง สามารถท าให้เข้าใจในข้อมูลระหว่าง

กันและกันได้ดี ถ้ามีความเข้าใจผิดก็สามารถแก้ไขได้ทันที 
3) มีลักษณะยืดหยุ่นได้มาก สามารถดัดแปลงและแก้ไขค าถามจนกว่า

ผู้ตอบจะเข้าใจค าถาม 
4) ขณะที่ท าการสัมภาษณ์ผู้วิจัยสามารถใช้วิธีการสังเกตไปด้วยได้ว่า

ผู้ตอบมีความจริงใจกับการตอบหรือไม่ 
5.4.2.2 ข้อจ ากัดของวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

1) ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ถูกสัมภาษณ์ และความไว้วางใจ อาจมีผล
ต่อการให้ข้อมูล 

2) การที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สนใจมติของเวลา อาจหลงลืมเล่าบางอย่าง 
หรือคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือไม่ส าคัญอย่างที่ผู้สัมภาษณ์มองเห็น เขาก็จะไม่เอ่ยถึง ท าให้เกิดการ
ละทิ้งรายละเอียดต่างๆ ไปมาก 

3) ต้องระวังไม่ใส่ความคิดของตนเองลงไปในความคิดของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
4) สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก (ใช้เวลา งบประมาณ และพลังงานมาก) 
5) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเชื่อถือได้หรือไม่ข้ึนอยู่กับความร่วมมือ

และความเต็มใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
6) ความส าเร็จในการเก็บข้อมูลวิธีนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้

สัมภาษณ์ 
7) การสัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับสภาพทางอารมณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ

บิดเบือนได้ 
8) การสัมภาษณ์บางครั้งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจทันทีทันใดและความจ า

ของผู้ถูกสัมภาษณ์ ท าให้ข้อมูลอาจผิดพลาดได้ 
5.4.2.3 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 

1) การเตรียมการสัมภาษณ์ 
- การเลือกกลุ่มตัวอย่าง (ใคร จ านวน) 
- การวางแผนการสัมภาษณ์ (แนวค าถาม ก าหนดเวลาในการ

สัมภาษณ์ นัดหมาย) 
- เตรียมอุปกรณ์การจดบันทึกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

2) การเริ่มสัมภาษณ์  
- แนะน าตนเอง 
- สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็นกันเอง 
- บอกวัตถุประสงค์ในการมาสัมภาษณ์ 
- ถ้าต้องจดบันทึก หรือใช้เครื่องบันทึกเสียงต้องแจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบ 
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3) การสัมภาษณ์ 
- ใช้แนวค าถาม (Interview Guide) ที่เตรียมมา (แนวค าถาม คือ

รายการหัวข้อและค าถามที่นักวิจัยสร้างขึ้นและจัดล าดับไว้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์)  
- ฟังอย่างตั้งใจ ใส่ใจ และป้อนค าถามเหมาะสมกับเวลา  
- เป็นผู้ถูกถามบ้าง (Two ways)  
- หัดมองไม่เห็นบ้าง (Expressing cultural ignorance) 

4) การบันทึกข้อมูลและการสิ้นสุดการสัมภาษณ์ 
- รีบท าการบันทึกให้สมบูรณ์หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น 

เนื่องจากนักวิจัยจะได้ระลึกถึงเรื่องราวของการสัมภาษณ์นั้นได้ ช่วยให้ทราบถึงความเป็นไปต่างๆของ
ผู้ให้ข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์แต่ละครั้ง 3 ให้ประโยชน์ในการรักษาความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูล และช่วยเก็บ
เรื่องราวต่างๆเป็นรายละเอียดที่จะอ้างอิงภายหลัง 

5) การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ  
- จะต้องรายงานตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่ได้รับ และได้วิเคราะห์

แปลความหมายอย่างปราศจากอคติ  
- ผู้เขียนไม่มีสิทธิ์จะตัดทิ้งของข้อมูล หรือเพ่ิมเติมความคิดเห็นของ

ตนเองลงไปในเนื้อข้อมูล 
 

 ทั้งนี้ ในการศึกษาเรื่อง การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัด
เชียงราย เล่มนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเหตุผลดังนี้  

1. เป็นการศึกษาความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล 
2. เป็นการศึกษาจากความรู้และประสบการณ์ 
3. ได้ความรู้จากการสังเกต 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศุภชัย เกิดเจริญพร (2560) ศึกษาวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้าน

เกษตรธรรมชาติ : กรณีศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ ทฤษฎีใหม่อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า
เป้าหมายของการจัดการความรู้ คือ เพ่ือให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ฯ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจแบบพอเพียงด้านเกษตรธรรมชาติและน ามาพัฒนาตนเอง
น ามาใช้พัฒนาศักยภาพในการท างาน  ภายในศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ฯ และน าไปปรับใช้กับ
ครอบครัวได้ เพ่ือเป็นการรวบรวมความรู้ ให้เป็นหมวดหมู่และน าความรู้ด้านต่างๆ มาเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติและส่งต่อให้รุ่นต่อรุ่น การแลกเปลี่ยนความรู้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน ในการรวบรวม
และน าความรู้ไปใช้ พบว่าส่วนมากจะลงมือปฏิบัติเป็นผลผลิต ออกมาให้เห็นและมีการประยุกต์ใช้ให้
ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกัน เกื้อกูลกัน ส่วนการจัดเก็บข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น มีน้อยมาก การ
สร้างความรู้มีการสร้างความรู้จากวิธีการต่างๆ เช่น  ได้รับการสั่งสอนจากครูพ่ีสอนน้องค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต เอกสาร หนังสือ วารสาร รายการโทรทัศน์ เป็นต้น จนท าให้ปัจจุบันมี
ผู้เข้าศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก 

ฐิติมา ยอดระยับ (2551) ศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอผ้าบ้าน
คลองเตย ต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จั งหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพ  ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (สัมภาษณ์แบบ
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เจาะลึก) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสนทนากลุ่ม พบว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีวิวัฒนาการ
มาตามล าดับแบ่งแยกเป็น 4 ยุค คือ 1) ยุคแสวงหาเดินเท้าปั้นข้าวเหนียว มีการอพยพทิ้งถิ่นฐานที่
จังหวัดยโสธรเดินเท้ารอนแรมมาตั้งถิ่นฐานที่อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 2) ยุคโหยหาภูมิ
ปัญญาเดิมที่เริ่มทอผ้าใช้ในครัวเรือนขยายออกสู่ตลาดบางระก า มีผู้น าไปใช้และขยายผลต่อจนเกิด
การทอเหลือเผื่อขาย 3) ยุคเริ่มสานฝัน อันเป็นช่วงที่ก่อตั้งกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือรวมพลังสืบ
ทอดภูมิปัญญาการทอผ้าที่เป็นมรดกทางปัญญาของภาคอีสาน และ 4) ยุคปัจจุบันก้าวไกลเป็นยุคที่มี
การจัดตั้งกลุ่มโดยความช่วยเหลือของทางราชการมอบอุปกรณ์ในการทอผ้าและทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงานที่เกิดจากทรัพย์สินของสมาชิก  

อรรถพล อุสายพันธ์ (2551) จากการศึกษาองค์ความรู้ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง : 
ประสบการณ์ตรงจากชาวบ้านในจังหวัดราชบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ด้านความพอประมาณ ชาวบ้าน 
จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ตัวเองก่อนท ากิจกรรมที่พ่ึงตนเองเป็นหลัก ปรับความคิด ปรับวิถีชีวิต  ไม่
หลงไปกับกระแสบริโภคนิยม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ งดเว้น สิ่งเสพติดและการมอมเมา ทุกชนิด 
ด้านความมีเหตุผล ชาวบ้านใช้ความคิด การพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะท ากิจกรรม อะไร มีการ
ประชุม จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้แก้ปัญหาร่วมกัน ก าหนดข้อ ตกลงระเบียบ ข้อบังคับ  ใช้ศักยภาพ
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นประโยชน์ ด้านภูมิคุ้มกัน ชาวบ้านมีความเป็นตัวของตัวเอง  มีเอกลักษณ์
ของตัวเอง ปรับวิถีชีวิตและการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงไม่เสี่ยง
ด้านใดด้านหนึ่งจนสุดโต่ง ใช้ชีวิตแบบไม่ประมาท โดยมีเงื่อนไขชาวบ้านจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่
จะท าก่อน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีภูมิปัญญาของตัวเอง มีการถ่ายทอดความรู้ให้การศึกษาอยู่เสมอ 
ด้วยวิธีฝึกอบรม และไปศึกษาดูงาน 

เกริกไกร แก้วล้วน (2550) จากการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ : 
กรณีศึกษาการพัฒนาองค์ความรู้โดยเกษตรกร จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่าการด าเนินกิจกรรม 
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดอ านาจเจริญ เกษตรกรได้พัฒนาองค์ความรู้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ มา
สร้างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มในชุมชนของตัวเอง  ในกิจกรรม
ส าคัญ คือกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบการลดรายจ่ายซึ่งมีการด าเนินส าคัญ  ในรูปการจัดตั้ง
กลุ่มเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของการเพ่ิมรายได้ ในรูปการ
รวมกลุ่มกันผลิตทอเสื่อกก การทอผ้า การผลิตน้ าตาลจากต้นโตนด การท าดอกไม้จันทน์ และช่อ
ประทาน การด าเนินกิจกรรมโฮมสเตย์ การเจียระไนพลอย รวมทั้ง  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงใน
รูปการออมทรัพย์และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในรูปการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากป่า  

ปิติณัช  ไศลบาท (2550) ศึกษาเรื่องการจัดการฐานทรัพยากรและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เอ้ือต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านนาฝาย ต าบลหัวเรือ อ าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า การจัดการฐานทรัพยากรเพ่ือการด ารงชีวิตในระดับครัวเรือน 
หัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 98.10 มีการจัดการน้ าบริโภคและอุปโภคพอเพียงและใช้น้ าอย่างมีคุณค่า 
ร้อยละ 87.40 มีการจัดการที่ดินเป็นสัดส่วนโดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ ปลูกผัก และยุ้งฉาง 
ร้อยละ 60.20 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักในการเพาะปลูก โดยปลูกข้าวเป็นพืชหลัก เลี้ยงสัตว์เป็นรายได้
เสริมให้กับครัวเรือนและเพ่ือการบริโภค มีการแบ่งที่ดินในบริเวณบ้านเพ่ือการใช้ประโยชน์หลายด้าน 
ชนิดของปุ๋ยที่ใช้ แรงงานที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สามารถสร้างความ
มั่นคงเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้ 
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 จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น สรุปได้ว่า การรวบรวมองค์ความรู้
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่ต่างๆ  โดยเกษตรกรได้มีการสะสมองค์ความรู้ด้วยตนเอง และมีการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  มาสร้างกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับ
ครัวเรือนและระดับกลุ่มในชุมชนของตัวเอง ในรูปแบบการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ซึ่งการศึกษาเรื่อง
การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ไดมี้การรวบรวมองค์ความรู้ 
จัดเก็บความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาข้อมูลสามารถน าภูมิปัญญาและแนวทางของปราชญ์แต่
ละท่านไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้มีความอยู่ดีมีสุขแก่ตนเองและครอบครัวได ้ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 ผู้วิจัยได้ศึกษา เรื่อง การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลจากเอกสาร 
งานวิจัย และเว็บไซต์ต่างๆ มีวิธีด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้  
 - ศึกษารวบรวมข้อมูล เอกสาร งานวิจัย ที่เก่ียวข้อง 

- การออกแบบ คัดเลือก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษา และรวบรวมรูปเล่ม 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูล เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง 
   1.1 ศึกษาข้อมูล (Documentary study) จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ

องค์ความรู้ 
  1.2 ศึกษาข้อมูล ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย 

ปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย คัดเลือกโดยส านักงานปศุสัตว์เขต 5 และส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จากโครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งแต่ปี 2551 จ านวน 7 ศูนย์เครือข่ายฯ มีปราชญ์ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
จ านวน 7 ราย ในเวลาต่อมาโครงการวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่ง
ในขณะที่ท าการศึกษาวิจัยนั้น นายคณิณ อ้นเจริญ เดิมเป็นเกษตรกรอยู่อาศัยในอ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย หันไปประกอบอาชีพอ่ืน ท าให้เหลือบุคคลเป้าหมายที่ท าการศึกษาจ านวน 6 ราย  

  1.3 ศึกษาข้อมูล โดยการลงพ้ืนที่ (Field study) เพ่ือเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth interview) รายบุคคล เป็นการซักถาม พูดคุยกันระหว่างคณะวิจัยและผู้ให้
สัมภาษณ์  

2. การออกแบบ คัดเลือก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Information)  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 

interview) โดยมีกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ใน
โครงการศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย จ านวน 6 ราย  
ดังนี้  

2.1 นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 
2.2 นายบุญเป็ง  จันต๊ะภา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
2.3 นายแปลก  เดชะบุญ  อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
2.4 นายบุญชวน  มะลัยโย อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง   จังหวัดเชียงราย 
2.5 นายทวี  ดอนแสนเทพ อ าเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย 
2.6 นายอินถา  สมตา  อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  
3.1 แบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล การตั้งค าถามจึงเป็นแบบ กึ่งมี

โครงสร้าง (Semi-structured interview) เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง จากวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม โดยแนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกมี
ลักษณะเป็นหัวข้อการสนทนาแบบปลายเปิด มีความยาวของค าถามไม่ยาวมากนัก เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญได้แสดงความคิดเห็น มีอิสระในการตอบค าถาม  

3.2 สมุดบันทึก กล้องถ่ายรูป และเครื่องบันทึกเสียง เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูล  จดข้อมูล 
ถ่ายภาพ และบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ โดยก่อนสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะนัดหมาย วัน และเวลากับผู้ให้
ข้อมูลล่วงหน้า และมีการขออนุญาต และได้รับความยินยอมให้บันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
4.1 ผู้วิจัยได้ประสาน ติดต่อทางโทรศัพทเ์พ่ือนัดวัน เวลา เข้าสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
4.2 ผู้วิจัยเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากปราชญ์ชาวบ้าน

ที่เป็นเจ้าของศูนย์ฯ ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ   
4.2.1 ผู้วิจัยได้น าหลักการของโมเดลการจัดการความรู้ : โมเดลเซกิ (SECI Model) 

ความสัมพันธ์การหลอมรวมความรู้ในองค์กรระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) ใน 4 กระบวนการ เพื่อยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวัฎจักร เริ่ม
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) การ
ควบรวมความรู้ (Combination) และการผนึกฝังความรู้ (Internalization) และวนกลับมาเริ่มต้น
ท าซ้ าที่กระบวนการแรก โดยผู้วิจัยได้น ามาเป็นโมเดลในการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของ
ปราชญ์ชาวบ้านให้ยั่งยืน ดังนี้ 

 
ภาพที่ 5 โมเดลเซกิ (SECI Model) 

 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-jWTAMf84-DE/Uu3-F17jVtI/AAAAAAAAAFs/mjCd7YJe7hE/s1600/seci1-300x300.png
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4.2.1.1 กระบวนการที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) S : Tacit to Tacit 
 ผู้วิจัยได้จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) เพ่ือให้มีการ

ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้เรื่องการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน ระหว่างผู้รู้ซึ่ง
เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์แบบเผชิญหน้ากับ
คณะผู้วิจัย เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเป็นการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัด
เชียงราย ด้วยวิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก ( in-depth interview - IDI) 
ใน 4 มิติ คือ 

1) ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย  
2) การน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี ้ยงสัตว์ของ

ปราชญ์ชาวบ้าน 
3) การสั่งสมความรู้ และประสบการณ์ 
4) การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

4.2.1.2 กระบวนการที่ 2 การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) E : 
Tacit to Explicit เป็นการส่งต่อระหว่างความรู้ฝั งลึก (Tacit knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit knowledge) โดยผู้วิจัยได้น าเสนอในเวทีวิชาการ และบทความตีพิมพ์ เพ่ือเป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ที่ถูกฝังอยู่ในความรู้ฝังลึกให้สื่อสารออกไปภายนอก เป็นแนวคิด แผนภาพ ตาราง กราฟิก 
และเอกสารที่สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้เรียนรู้ด้วยกันที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งความรู้ฝังลึกจะถูก
พัฒนาให้ตกผลึกและถูกกลั่นกรอง แล้วน าไปสู่การแบ่งปัน เปลี่ยนเป็นฐานความรู้ใหม่ที่ถูกน าไปใช้
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการใหม่ ในการสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) ผู้วิจัยได้
ก าหนดบทบาท กลุ่มเป้าหมาย ท าความเข้าใจกิจกรรมกับผู้รู้ที่มีความรู้ฝังลึกที่อยู่กับข้อมูลโดยตรง 
เพ่ือให้สามารถสกัด และผ่องถ่ายออกเป็นความรู้ชัดแจ้ง โดยมีการสัมภาษณ์ การสังเกต และสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม 

4.2.1.3 กระบวนการที่ 3 การควบรวมความรู้ (Combination) C : Explicit to 
Explicit เป็นการควบรวมกันของความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) ที่ผ่านการจัดระบบและ
บูรณาการความรู้ที่ต่างรูปแบบเข้าด้วยกัน โดยในขั้นตอนการควบรวมความรู้ (Combination) ผู้วิจัย
ได้ระบุความรู้ชัดแจ้งที่เกิดจากการเก็บข้อมูลรวบรวมงานวิจัยของผู้วิจัย เพ่ือให้เกษตรกรและผู้สนใจ
ได้เข้าถึง แล้วน าผลความรู้ที่ได้มา ไปสร้างสรรค์งานในรูปแบบความรู้ใหม่ ไปแบ่งปัน วิพากษ์ 
แลกเปลี่ยนความรู้ ให้เกิดเป็นความเข้าใจร่วมเป็นความรู้ชัดแจ้งใหม่ น าไปสู่การจัดท ารายงานการ
วิจัยที่สมบูรณ์ แล้วความรู้ใหม่จะถูกเผยแพร่แก่สมาชิกในองค์กร 

4.2.1.4 กระบวนการที่ 4 การผนึกฝังความรู้ (Internalization) I : Explicit to 
Tacit เป็นการส่งต่อความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) สู่ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) แล้ว
มีการน าไปใช้ในระดับบุคคล ครอบคลุมการเรียนรู้และลงมือท า ซึ่งความรู้ชัดแจ้งถูกเปลี่ยนเป็น
ความรู้ฝังลึกในระดับบุคคลแล้วกลายเป็นทรัพย์สินขององค์กร โดยในกระบวนการผนึกฝังความรู้ 
(Internalization) ผู้วิจัยได้เลือกน าเสนอการศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์
ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบของรายงานสมบูรณ์ ประกอบด้วยบทคัดย่อ บทความ แก่ผู้สนใจ 
ทั้งภายในองค์กร และนอกองค์กร ในบทบาทของผู้วิจัย ผ่านระบบฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะ ระบบสังคมออนไลน์ วารสารกรมปศุสัตว์ โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้รับทราบ ท าให้เกิดการพัฒนาเป็นความรู้ฝังลึกทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
ระดับเขต ทั้งในส่วนภาคราชการและภาคเอกชน ส่งผลให้เกิดวัฏจักรของการน าความรู้ไปถ่ายทอด มี
การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4.2.2 ขั้นตอนในการสัมภาษณ์มี 4 ขั้นตอนหลักดังนี้  
4.2.2.1 ขั้นตอนการเตรียมสัมภาษณ์ : ผู้วิจัยนัดวัน เวลา ที่จะเข้าสัมภาษณ์ 

ก าหนดสถานที่เป็นศูนย์ฯ มีการเตรียมค าถาม ตามแบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยไปถึงที่นัดหมายก่อนเวลา 
1 ชั่วโมง – 1.30 ชั่วโมง 

4.2.2.2 ขั้นเริ่มการสัมภาษณ์ : ผู้วิจัยกล่าวแนะน าตนเอง และบอกกล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการท างานวิจัยเพ่ือให้ผู้วิจัยได้เข้าใจ และเริ่มสัมภาษณ์ด้วยบรรยากาศเป็นกันเองใน
ลักษณะชวนคุย ให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเล่าเรื่อง  

4.2.2.3 ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ : การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) 
ด้วยค าถามปลายเปิด เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐานโดยใช้การสนทนาหรือการเจรจาอย่างมี
จุดมุ่งหมายระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือนักวิจัยในฐานะผู้สัมภาษณ์และผู้ให้ข้อมูลในฐานะผู้ถูกสัมภาษณ์
ภายใต้บรรยากาศของการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยในระหว่างการสัมภาษณ์ ได้มีการชวนเดิน
ชมพ้ืนที่รอบๆ ศูนย์ฯ  

4.2.2.4 ขั้นยุติการสัมภาษณ์ : เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน ตามแบบสัมภาษณ์แล้ว ก็มี
การสอบถามถึงเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศการใส่ใจในเรื่องอ่ืนๆ ก่อนกล่าวขอบคุณและลากลับ  

4.3 การถอดข้อความ การบันทึกข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ โดยผู้วิจัยได้น าเทปไปถอดข้อความ สรุป และรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทันที เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน และสะดวกต่อระลึกข้อมูล ภาพ และบรรยากาศ ระหว่างการสัมภาษณ์ได้เป็น
อย่างดี 

5. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษา และรวบรวมรูปเล่ม 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) ที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นการ

สร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยไม่ใช้สถิติในการวิเคราะห์ เทคนิควิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยใช้ จ าแนก และจัดกลุ่ม ข้อมูล การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นเอกสาร โดยใช้หลักการเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่รายงานตามความเป็นจริงจาก
ข้อมูลที่ได้รับ และวิเคราะห์แปลความหมายอย่างปราศจากอคติ  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย โดย
ได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในการวิจัย  
 1.1 เพ่ือศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย 
 1.2 เพ่ือศึกษาการน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ

เลี้ยงสัตว์ การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้  ของปราชญ์ชาวบ้าน 
จ านวน 6 ราย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) มี
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เกษตรกรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของ
ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย จ านวน 6 ราย รวบรวม
ข้อมูลโดยน าหลักการของเซกิโมเดล (SECI model) มาประยุกต์ใช้เป็นหลักการของการจัดองค์ความรู้
ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ได้น าเสนอผลการศึกษา จ าแนกเป็นรายบุคคล 
ดังนี้  

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย 

ชื่อ-นามสกุล 
ปราชญ์
ชาวบ้าน 

นางเปรียวจันทร์  
ต๊ะต้นยาง 

 

นายบุญเป็ง 
จันต๊ะภา 

 

นายแปลก 
เดชะบุญ 

นายบุญชวน  
มะลัยโย 

นายทวี  
ดอนแสนเทพ 

นายอินถา  
สมตา 

เพศ หญิง ชาย ชาย ชาย ชาย ชาย 
อายุ 54  66 70 66 65 65 ปี 

สถานภาพ สมรส สมรส สมรส สมรส สมรส สมรส 
การศึกษา ม.6 นักธรรมโท ปริญญาตรี ม.6 ป.4 ป.4 

ที่อยู่ เลขที่ 119 
หมู่ที่ 9  
บ้านสันทราย 
ต.เชียงเคี่ยน 
อ.เทิง  
จ.เชียงราย 
57230 

เลขที่ 45  
หมู่ที่ 14  
บ้านห้วยก้าง
ปูล้าน ต.ไม้ยา  
อ.พญาเม็งราย  
จ.เชียงราย 
57290 

เลขที่ 138 
หมู่ที่ 6  
บ้านสันนายาว 
ต.ศรีค้ า อ.
แม่จัน  
จ.เชียงราย 
57110 

เลขที่ 91  
หมู่ที่ 10  
ต.ดงมหาวัน   
อ.เวียงเชียงรุ้ง   
จ.เชียงราย   
57210 
 

เลขที่ 57  
หมู่ที่ 17  
บ้านใหม่ศิวิไล  
ต.ดอนศิลา 
อ.เวียงชัย  
จ.เชียงราย 
57210 

เลขที ่26/1 
หมู่ที่ 3  
บ้านสัน  
ต.บ้านโป่ง  
อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย 
57170 

โทรศัพท์ 081-706-9687 089-559-8350 089-838-3353 086-117-2903 093-232-1020 081-034-6371 

อาชีพ เกษตรกร เกษตรกร เกษตรกร เกษตรกร เกษตรกร เกษตรกร 
 
 



41 
 

ชื่อ-นามสกุล 
ปราชญ์
ชาวบ้าน 

นางเปรียวจันทร์  
ต๊ะต้นยาง 

 

นายบุญเป็ง 
จันต๊ะภา 

 

นายแปลก 
เดชะบุญ 

นายบุญชวน  
มะลัยโย 

นายทวี  
ดอนแสนเทพ 

นายอินถา  
สมตา 

ประสบการณ์
ในการท า
การเกษตร 

33 ปี 34 ปี 26 ปี 26 ป ี 45 ปี 30 ปี 

จุดเปลี่ยน
ของชีวิต 

มีปัญหา
สุขภาพ
ร่างกาย  

ราคาสินค้า
เกษตรตกต่ า 

ระเบียบ
ราชการไม่มี
ความคล่องตัว 

สินค้าเกษตร
ราคาไม่
แน่นอน 

ท านาปลูก
ข้าวโพด
รายได้ไม่
แน่นอน 

ท าเกษตร
เชิงเดี่ยวราคา 
ผลผลิตตกต่ า 
ไม่แน่นอน 

ความรู้ที่โดด
เด่นด้านการ
เลี้ยงสัตว์ 

วัวหลุม 
หมูหลุม 

หมูหลุม  
ปุ๋ยหมัก
สารพัด
ประโยชน์ 

ไก่ไข่แบบ
ปล่อย 

โค กระบือ 
ยืนโรงแบบ
ประณีต 

โค กระบือ
ยืนโรงแบบ
ประณีต
สวยงาม 

หมูหลุม 
สมุนไพร
รักษาสัตว์ 

รางวัลความ
ภาคภูมิใจ 

ถ้วย
พระราชทาน
พระบาทสม- 
เด็จพระ-
ปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลย-
เดช 2553 
ชนะเลิศการ
ประกวด
ผลงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
ครั้งที่ 2 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ ถ้วย
พระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม-
ราชกุมารี 
จากการ
ประกวด
ผลงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
ครั้งที่ 1  

คนดีศรี
แผ่นดิน 
กระทรวง
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ
มนุษย์ 

ผู้น ากลุ่ม 
ปศุสัตว์อินทรีย์
ต าบลดงมหา
วัน ที่ได้รับ
คัดเลือกเป็น
กลุ่มดีเด่นด้าน
ปศุสัตว์ของ
จังหวัด
เชียงราย 

อาสาปศุสัตว์
ดีเด่น มีการ
จัดการฟาร์ม
เป็นแหล่ง
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ชุมชน จน
ได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยม
ระดับจังหวัด 

ได้รับรางวัล 
ที่ 2 ในการ
ประกวด
เกษตรกร
ดีเด่นสาขา
อาชีพการ
เลี้ยงสัตว์ 
ระดับส านัก
สุขศาสตร์สัตว์
และสุขอนามัย
ที่ 5 
 

พิกัด GIS 19.5820018
28125644, 
99.9687523
835933 
 

19.7621857
91436334, 
100.121087
16494149 
 

20.2051913
73963483, 
99.8586958
8517001 
 

20.0578157
24480395, 
99.9879152
193477 
 

19.8197680
90568125, 
100.020659
67268896 
 

19.2866123
63594365, 
99.4677615
7017756 
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2.1 นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง 
เพศ : หญิง 
อายุ : 54 ปี 
สถานภาพ :  สมรส 
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู่  : บ้านเลขท่ี 119 หมู่ที่ 9 บ้านสันทราย  
          ต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์ : 081-706-9687 
อาชีพ : เกษตรกร 
ประสบการณ์ในการท าการเกษตร : 33 ปี 
ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ เปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง 
พิกัด GIS : 19.582001828125644, 99.9687523835933 
ฝากบอกเกษตรกร : ท าการเกษตรเริ่มจากวิเคราะห์ทรัพยากรของตนเอง และครอบครัว ลงมือปฏิบัติ
แบบค่อยๆ ท า คิดและปรับเปลี่ยนไปทีละขั้นทีละตอน 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ : ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช 2553 ชนะเลิศการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 

ข้อมูลส่วนบุคคล : 
 นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง เริ่มท าการเกษตร เช่น สวนลิ้นจี่ สวนล าไย ท าไร่ข้าวโพด นาข้าว 
บนพ้ืนที่ 23 ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ด้วยแรงงานในครัวเรือน 5 คน และจ้างแรงงานอีก 5 คน โดยท า
การเกษตรเชิงเดี่ยว จนถึงปี พ.ศ. 2546 มีหนี้สิน 5 แสนบาท และต้องกู้เงินเพ่ิมเพ่ือซื้อสารเคมี 
ปุ๋ยเคมี ยาควบคุมหญ้า ใช้ในการเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นค่าจ้างแรงงาน ค่าเครื่องจักร และน้ ามัน
เชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังได้ท าอาชีพค้าขายของช าในหมู่บ้าน เป็นคนกลางรับซื้อสินค้าเกษตร ผลผลิต
ทางการเกษตร รับสีข้าวโพด ข้าว ถั่ว ขายส่งไซโล และโรงสี แต่รายได้ส่วนใหญ่ถูกแปรไปเป็น
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างแรงงาน ปุ๋ย สารเคมี น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ ซ้ าผลผลิตที่ปลูกไว้มี
ราคาถูก จึงประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่อง จนเกิดหนี้สินสะสม 

จุดเปลี่ยนของชีวิต  
จากการท าเกษตรที่ต้องใช้สารเคมีเพ่ือหวังที่จะได้ผลผลิตดี ราคาสูง ต้องท างานหลายอย่าง

ทั้งการเกษตร ค้าขาย เป็นคนกลางรับซื้อสินค้าเกษตร ไม่มีเวลาให้กับตนเองและครอบครัว แต่ก็ยังมี
หนี้สินก้อนโต จนกระทั่งพบก้อนเนื้อใต้รักแร้ มีเลือดและหนองไหล แพทย์วินิจฉัยว่าเสี่ยงต่อการเป็น
โรคมะเร็ง จึงเริ่มปรับวิถีชีวิตตนเองใหม่ เลิกเครียด ไม่ใช้ชีวิตที่เร่งรีบ เปลี่ยนมาทานอาหารชีวจิต 
ปลอดสารพิษ เลือกบริโภคแต่อาหารที่ดี ที่มีประโยชน์ งดอาหารรสจัด อาหารหมักดอง เน้นทานผัก 
ผลไม้ และทานแต่เนื้อปลา เปลี่ยนจากการกินข้าวขัดสีขาว มาเป็นข้าวกล้องเป็นเวลา 3 ปี ร่างกายก็
หายเป็นปกติ จึงเป็นจุดพลิกผันชีวิตให้กลับมาทบทวนตัวเอง และหันมาด าเนินชีวิต ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องมาตลอด 
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ชีวิตที่พอเพียง 
จากการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับตัว เองและ

ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุด พยายามท าทุกอย่างด้วยการพึ่งพาตนเอง ลงมือลงแรงท าเอง
ให้ได้มากที่สุด และมีคติที่ว่า การเสียเหงื่อคือการขับพิษออกจากร่างกาย และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับตัวเองเสมอ เช่น เรายังโชคดีกว่าคนอื่นอีกหลายคนที่ยังหาความสุขของตัวเองไม่พบ ที่ยังต้องวิ่ง
ตามกระแสสังคม ลงมือปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูก อยู่อย่างเรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์ 
ประหยัดและหาประโยชน์จากเวลา และเมื่อได้ท าการเกษตรแบบผสมผสานในรูปแบบทฤษฎีใหม่ที่
เหมาะสมกับตนเองเป็นเวลา 18 ปี และได้พบกับความพอเพียงท าให้ชีวิต ท าให้ปัจจุบันนี้มีความสุข 
สุขที่ได้เป็นผู้ให้ ได้มีเวลาให้กับครอบครัว ได้ช่วยเหลือสังคม มีการแบ่งปันความรู้ และแนวคิดในการ
ใช้ชีวิตแบบพอเพียงให้กับคนชุมชน และผู้ที่มาศึกษาดูงาน 

องค์ความรู้ด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ 
นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง เริ่มท าเกษตรทฤษฎีใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2552 ด้วยแรงงานใน

ครัวเรือนเพียง 5 คน ท าการเกษตรบนเนื้อที่ 23 ไร่ มีการจัดการพ้ืนที่ ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยและ
โรงเรือน 3 ไร่ ท าแปลงนาข้าว 1 ไร่ ขุดสระน้ า 3 ไร่ ปลูกไม้ผล 6 ไร่ ปลูกพืชผัก 7 ไร่ และป่าไม้ใช้สอย 
3 ไร่  
 จาการศึกษา พบว่า การจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร มีการวางแผนเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสูงสุด มีการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรทุกชนิด การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ท าให้เกิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงยกตัวอย่าง เช่น 
 - ไม้ เป็นทรัพยากรหลักในการท าแปลง ท าค้างปลูกผัก ไม้ส่วนใหญ่ได้มาจากต้นไม้เนื้อแข็ง
ในพื้นที่ เช่น มะกอกน้ า ลิ้นจี่ ล าไย ที่มีการตัดแต่งทรงพุ่ม โดยไม้ขนาดใหญ่จะน าไปท าเสาค้างปลูกผัก 
ท าโครงสร้างต่างๆ เช่น คอก โรงเรือน เป็นต้น 

- ไม้ผุ จะน าไปท าฟืน หรือปุ๋ย ตามความเหมาะสม  
- ท าน้ าส้มควันไม้ เพ่ือใช้ในการเกษตร  
- ไม้ ขนาดเล็กจะน าไปเผาถ่านท าฟืน ลดการใช้แก๊สหุงต้ม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
- ขี้เถ้า บางส่วนน าไปท าน้ าด่าง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ ายาอเนกประสงค์ และน าไปผสม

ดินปลูกต้นไม้  
- ใบไม้ ที่ร่วงใช้ถมใต้โคนต้นไม้เพ่ือรักษาความชุ่มชื้นให้กับดิน และย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยต่อไป  
- เศษอาหารและวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตร เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด หยวกกล้วย จะน าไป

เลี้ยงสัตว์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์  

ความรู้ที่โดดเด่นด้านการเลี้ยงสัตว์ 
 การเลี้ยงวัวหลุม เป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานแบบยืนโรงกับปล่อยให้เดินเล่นไปมาในคอกได้ 
เป็นวิธีท าเลี้ยงสัตว์โดยใช้หลักการพ่ึงพาตนเอง ใช้ทรัพยากรไม้ที่มีอยู่ที่หาได้จากในฟาร์มของตนเอง  

1. สร้างคอก-โรงเรือนสูง 120-150 เซนติเมตร  
2. ปูพื้นคอกโดยการใช้แกลบหยาบเป็นวัสดุรองพ้ืนคอกหนาประมาณ 60-80 เซนติเมตร บนพ้ืน

โรงเรือนที่เป็นดิน หรือเทปูนซีเมนต์  
3. ปล่อยให้วัวเหยียบย่ า กินและถ่ายมูลออกมาบนพ้ืนคอกจะผสมคลุกเคล้าในหลุม  
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4. รดน้ าหมักชีวภาพทุกๆ 10-15 วัน/ครั้ง เพ่ือช่วยเร่งการย่อยสลายของแกลบ และกลายเป็น 
ปุ๋ยหมักชีวภาพ  

5. พลิกกลับพื้นคอก เมื่อผ่านไป 4 เดือน  
6. น าปุ๋ยมาใช้ได้เมื่อหมักไว้ 8 เดือน  

          วิธีท านี้จะได้ปุ๋ยคอกประมาณ 1,800 กิโลกรัม ต่อพ้ืนที่ 3 ตารางเมตร แล้วจึงน าวัสดุรองพ้ืน
ชุดใหม่ใส่ลงไป ส าหรับปุ๋ยหมักที่ได้จากการเลี้ยงวัวหลุม และจะจัดจ าหน่ายให้กับเกษตรกรทั่วไปได้
น าไปใช้ในการปลูกพืช  

ข้อดีของการเลี้ยงวัวหลุม นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังประหยัดแรงงานและ
พลังงานในการท าความสะอาดคอก และสามารถจัดการฟาร์ม เช่น ฉีดวัคซีน ติดเบอร์หู ถ่ายพยาธิ ได้
สะดวกและง่าย เนื่องจากเลี้ยงอยู่ในพ้ืนที่ หากมีแดดออกหรือฝนตก วัวจะลงไปอยู่ในหลุม และหาก
วันไหนอากาศเย็นสบาย วัวจะเดินขึ้นมาพักผ่อนอยู่บนลานดิน  วัวหลุมจึงเจริญเติบโตมีสุขภาพ
แข็งแรงและสะอาด 
 ข้อสังเกต ส าหรับในพ้ืนที่อ่ืน อาจหาวัสดุรองพ้ืนที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาใช้ได้ เช่น ขุยมะพร้าว    
ทางปาล์มสับ เป็นต้น 

 การเลี้ยงหมูหลุม เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ เน้นการใช้วัสดุต่างๆ ตามธรรมชาติที่มีอยู่หา
ได้ในท้องถิ่น การเลี้ยงหมูหลุม นอกเหนือจากขายเนื้อแล้วยังสามารถผลิตปุ๋ยคอก มูลหมูขายได้ราคา
ดีเป็นที่ต้องการของเกษตรกรอีกด้วย สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. ขุดหลุมลงไปในดินลึก 90 เซนติเมตร  
2. ก่ออิฐบล็อกสูง 4 ชั้น ความกว้างขึ้นอยู่กับความสูงของพ้ืนที่  
3. กั้นคอกด้วยไม้ หรือวัสดุอ่ืนที่หาได้ตามความเหมาะสม บริเวณคอกต้องมีอากาศถ่ายเทได้

สะดวก  
4. ใส่แกลบหยาบ หนาประมาณ 30 เซนติเมตร  
5. โรยด้วยดินประมาณ 3 กระสอบ  
6. หว่านเกลือแกงบนดินเล็กน้อยให้ทั่วคอก  
7. ใช้น้ าจุลินทรีย์ 5 ช้อนแกง ต่อน้ า 20 ลิตร ราดให้ชุ่ม  
ความหนาของวัสดุทั้งหมดประมาณ 30 เซนติเมตร ท าซ้ าเหมือนกันทั้งหมดรวม 3 ชั้น พัก

คอกไว้ประมาณ 3 วัน แล้วน าลูกหมูเข้าเลี้ยงในคอกต่อไป  
อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงหมูหลุม ในช่วงแรกๆ ให้อาหารเม็ดหมูอ่อน และกล้วยน้ าว้า พออายุ

ได้ 45 วัน เริ่มให้ร าข้าวผสมอาหารหมูผง และให้กินพืชหรือเศษพืชผัก และผลไม้ต่างๆ มาท าเป็น
อาหารหมักเลี้ยงหมูหลุมได้ สลับหยวกกล้วยหมักกับกากน้ าตาลเป็นอาหารเสริม ให้น้ าผสมน้ าหมัก
สมุนไพรกินเป็นประจ าเพ่ือความแข็งแรง หมูหลุมจะมีสุขภาพดี ไม่เครียดและแข็งแรง ท าให้หมูที่เลี้ยง
ได้ไม่มีไขมัน เนื้อแดงเยอะ และไม่มีสารเคมีตกค้าง เพราะการเลี้ยงหมูหลุมนี้ แทบไม่ต้องใช้ยาฉีดเลย 
ประหยัดต้นทุนได้มาก ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีแมลงวันชุกชุม ไม่มีน้ าเน่ าเสียเลย และได้ปุ๋ยคอกหมัก
ประมาณ 2,500 กิโลกรัม ต่อคอก (คอกขนาด 250 ตารางเมตร) 
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การน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 
 เมื่อตัดสินใจทดลองปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือหาทางออก
จากวงจรหนี้สิน จึงเริ่มวิเคราะห์ทรัพยากรของตนเอง และครอบครัว ลงมือปฏิบัติด้วยแรงตนเองและ
ในครอบครัวแบบค่อยๆ คิด ค่อยๆ ท า คิดและปรับเปลี่ยนไปทีละขั้นทีละตอน ในพ้ืนที่ของตัวเอง 
จ านวน 23 ไร่ จากอดีตที่เคยเป็นสวนไผ่และไม้ยืนต้น ต่อมาก็ปรับเปลี่ยนเป็นสวนเกษตรผสมผสาน 
กลายเป็นสวนล าไย ลิ้นจี่ เรียงเป็นแนวเพ่ือสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ได้มีการแบ่งพ้ืนที่เป็นที่อยู่
อาศัย ทางเดิน ที่เก็บอุปกรณ์ และท่ีส าหรับเลี้ยงสัตว์  
 1. เลี้ยงควาย เพื่อใช้แรงงานในการหีบอ้อย  
 2. ปล่อยวัว ควาย ให้เดินในสวนผลไม้ กินผลไม้ที่ร่วงหล่นพ้ืนเป็นอาหาร มูลที่ถ่ายลงพ้ืนก็
เป็นปุ๋ยให้กับดินและต้นไม้ 

3. ได้มูลวัว ควาย ท าปุ๋ยใช้ในสวน 
 4. ไม่พ่ึงพาสารเคมี และปุ๋ยเคมี เพราะใช้ปุ๋ยจากวัวหลุม และหมูหลุม 
 5. ท าการเกษตรและปศุสัตว์แบบผสมผสาน ลดความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตรตกต่ าได้ 

การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ 
1. ได้เข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2546 ได้มี

โอกาสไปเข้าอบรมเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการท าเกษตรแบบใหม่ ได้มีการวิเคราะห์ตนเอง 
รู้จักประมาณตนมากขึ้น และน้อมน าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  

2. การเข้าร่วมอบรมด้านการเกษตรจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น 
กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เป็นต้น 

3. การเข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

การแบ่งปันองค์ความรู้  
จากความรู้และประสบการณ์ชีวิตดังกล่าวที่ท าให้หลุดพ้นจากความยากจน ภาระหนี้สิน 

สามารถมีรายได้เพียงพอในการด ารงชีพ และเป็นตัวอย่างที่ดี จึงเปิดบ้านเป็นศูนย์ฯ ให้ผู้คนได้มา
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ ในการท าการเกษตร และเมื่อมีรายได้เ พียงพอแล้ว 
จึงมีเวลาส าหรับการช่วยเหลือชุมชนและสังคม เป็นผู้น าทางความคิดและเป็นแบบอย่างในแก่ชุมชน 
รวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ มาศึกษาดูงาน เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้และขยายแนวคิดในการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจให้กว้างขวางต่อไป 

1. ลดค่าใช้จ่ายจากปัจจัยภายนอก 
2. ปลูกไม้ยืนต้นที่ใช้ประโยชน์ในระยะยาว 
3. มีการออม เพ่ือไว้ใช้ยามแก่ 
4. เลือกปลูกผักพ้ืนบ้านที่สามารถรับประทานเองและขายได้ในท้องถิ่น 
5. มีแหล่งน้ าส ารองตลอดเวลา 
6. ศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา 
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7. มีการศึกษาหาความรู้จากภายนอก ร่วมแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกัน 
8. ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
9. ครองตนและครอบครัวอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม 
10. มีศูนย์เรียนรู้เพ่ือสนับสนุนชุมชน 

 บทสรุปจากการศึกษา พบว่า นางเปรียวจันทร์ ต๊ะต้นยาง มีประสบการณ์ชีวิตในการ
ประกอบอาชีพท าการเกษตรเชิงเดี่ยวมาก่อน มีการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก โดยการใช้ปุ๋ย 
สารเคมี เครื่องจักร และแรงงาน ท าให้มีต้นทุนการผลิตสูง รายรับที่ได้ไม่สมดุล กับรายจ่าย ท าให้เกิด
ภาระหนี้สิน ประกอบกับการเจ็บป่วย สุขภาพไม่ดี ต้องรักษาตัวเอง โดยใช้วิธีธรรมชาติบ าบัด ด้วย
การรับประทานอาหารชีวจิต และใช้สมุนไพรที่หาได้ในบริเวณบ้าน จนท าให้สุขภาพดีขึ้น จึงเป็นแรง
บันดาลใจ ให้หันมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต จากการท าการเกษตรเชิงเดี่ยวมาท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
มีการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตรหลายชนิดให้มีความเกื้อกูลกัน ตามหลักการท าเกษตรทฤษฏีใหม่ 
ลดความเสี่ยงในด้านต้นทุนการผลิต มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตและใช้เองในฟาร์ม การใช้แรงงานจาก
ควาย ลดค่าใช้จ่ายจากการจ้างแรงงานภายนอกและเครื่องจักร   ลดค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ลดความเสี่ยง
ในด้านราคาผลผลิตตกต่ า เพราะมีผลผลิตทางการเกษตรหลายอย่าง หากผลผลิตชนิดไหนราคาตกต่ า 
ก็จะมีผลผลิตชนิดอ่ืนที่มีราคาดีมาทดแทน จึงเป็นจุดพลิกผันชีวิตให้กลับมาทบทวนตัวเอง และหันมา
ด าเนินชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแบ่งปันความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
มาตลอด 
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2.2 นายบุญเป็ง จันต๊ะภา 
เพศ :  ชาย 
อายุ : 66 ปี 
สถานกาพ : สมรส 
การศึกษา :  นักธรรมโท 
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยก้างปูล้าน ต าบลไม้ยา อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 
57290 
โทรศัพท์ : 089 559 8350 
อาชีพ : เกษตรกร 
ประสบการณ์ในการท าการเกษตร : 34 ปี 
ชื่อศูนย์ : ศูนย์การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสม 
พิกัด GIS : 19.762185791436334, 100.12108716494149 
ฝากบอกเกษตรกร : อาชีพเกษตรกรต้องมีการใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีวันสิ้นสุด 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ : รางวัลรองชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 ประเภท
เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ของส านักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)   

ข้อมูลส่วนบุคคล  
นายบุญเป็ง จันต๊ะภา มีชีวิตในวัยเยาว์ด้วยฐานะความเป็นอยู่ที่ล าบากและยากจน ต้องออก

ขอทานไปกับแม่ และเป็นลูกจ้างเลี้ยงควาย เพ่ือแลกเงินแลกข้าวมาเลี้ยงครอบครัว  เดิมเคยบวชพระ
เป็นเวลากว่า 10 ปี เรียนจบการศึกษา ระดับนักธรรมโท จนได้เป็นครูสอนนักธรรมตรี-โท หลังจากนั้น
ได้ลาสิกขาบท แล้วเริ่มต้นยึดอาชีพท านา พบว่าอาชีพการท านาเพียงอย่างเดียว ยิ่งท ายิ่งจน ยิ่งมี
หนี้สินเพ่ิมขึ้น จึงตัดสินใจลองไปท างานที่ประเทศบรูไน เพ่ือหวังที่จะให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน ท างานอยู่เป็น
ระยะเวลา 2 ปี มีเงินเหลือเก็บเพียง 2,300 บาท ท าให้รู้สึกคิดถึงบ้านแผ่นดินเกิด จึงตัดสินใจเดินทาง
กลับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2529 เพ่ือลงมือท าการเกษตรอย่างจริงจัง  

จุดเปลี่ยนของชีวิต  
จากเดิมที่เคยท านาแต่เพียงอย่างเดียว พบกับปัญหาอุปสรรคด้านผลผลิต และราคาสินค้า

การเกษตรตกต่ า ประกอบกับไม่เคยมีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย ท าให้เกิดปัญหาขาดทุนและมีหนี้สิน
เกิดขึ้นมาก จนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมการท าบัญชีรายรับรายจ่าย ที่ทางจังหวัด
เชียงรายจัดขึ้นให้แก่เกษตรกร และน ามาลองปฏิบัติด้วยตนเอง จึงเห็นว่าที่ผ่านมา มีรายได้ไม่พอกับ
รายจ่าย เพราะรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตมีน้อยกว่ ารายจ่ายในเรื่องของปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร เช่น ค่าปุ๋ย สารเคมีก าจัดโรค และแมลงศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้มี
หนี้สินมากมาย จึงมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและการท าการเกษตรเสียใหม่   
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ชีวิตที่พอเพียง 

หลังจากเปลี่ยนมาเป็นการท าไร่นาสวนผสม ตามหลักทฤษฎีใหม่อย่างจริงจัง ด้วยการท า
การเกษตรแบบผสมผสาน ยึดแนวทางกินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน ลดการพ่ึงพาจาก
ภายนอกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินชีวิตอยู่ด้วยการพ่ึงพาตัวเองให้ได้ ใช้
ความพยายาม อดทนต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆ มาโดยตลอด จึงลงมือลงแรงท างานทุกอย่างใน
แปลงด้วยตนเอง มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด จนสามารถสร้างรายได้หมุนเวียน 
รายวัน รายเดือน และรายปี อย่างต่อเนื่อง  

"ผมดีใจลูกเมียเป็นคนดี เป็นคนขยันหมั่นเพียร ครอบครัวผมอยู่แบบพอเพียง มีความอบอุ่น มี
การท าไร่นาสวนผสมผสาน เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ สมุนไพรรักษาโรค 
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกษตรผสมผสานเกษตรพอเพียง ใช้ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ ลดต้นทุนเพ่ิมรายได้ ท าให้ชีวิตสดใสปลอดภัยจากสารพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง เป็นตัวอย่างที่ดีของ
ชุมชน และเป็นจุดเรียนรู้ของเกษตรกรทั่วไป มีการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ปรับปรุงบ ารุงดิน โดยใช้ปุ๋ยพืชสด 
น้ าหมัก สารไล่แมลงจากสมุนไพร" 

องค์ความรู้ด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ 
ในการท าการเกษตรแบบผสมผสานนั้น เริ่มจากการเลี้ยงปลาดุกในนาข้าว เลี้ยงปลานิล เลี้ยง

ไก่ สุกร กระบือ ปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ผล พร้อมกันนั้นยังได้เริ่มมีการวางแผนใช้จ่ายใน
ครอบครัวและรู้จักการออมเงิน มีการวางแผนการผลิตตามแนวคิดที่ว่า “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุก
อย่างที่ปลูก” พร้อมกับมีความต้องการใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลา และมีความเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุด พร้อมกับด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมดุล จึง
ค่อยๆ หลุดพ้นจากวงจรของความยากจน ท าให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่เริ่มดีข้ึนเป็นล าดับ  

หลังจากน าหลักและแนวทางการท าการเกษตรแบบผสมผสานมาใช้ เป็นการท าเกษตรหลาย
รูปแบบในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งท าให้เกิดประโยชน์ร่วมกันโดยที่ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพาการใช้สารเคมี  

นอกจากนี้ยังมีการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพ่ือใช้วางแผนในการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม สมาชิกในครอบครัวมีความเข้าใจในแนวทางที่ปฏิบัติ และมีส่วนร่วมกันท าการเกษตร จน
เป็นแบบอย่างท่ีดีและได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ได้ 

การใช้ปุ๋ยหมักเป็นอาหารเสริมเลี้ยงปลาดุก เป็นการเลี้ยงปลาดุกแบบลดต้นทุนการผลิต 
โดยน าปุ๋ยหมักที่ใช้ในการใส่เพื่อบ ารุงพืชผัก และพืชผลในสวน มาใช้เป็นอาหารเสริมเลี้ยงปลาดุก โดย
ใช้ปุ๋ยหมักที่ท าจากฟางข้าวที่ใช้เพาะเห็ดฟางแล้ว กองไว้บริเวณที่ระบายน้ าออก ปลาดุกจะมากินปุ๋ย
หมักบริเวณนี้ ประมาณ 1-2 วัน ปุ๋ยหมักจะหมด จึงน าไปใส่ให้ใหม่ ส่วนอาหารเม็ดส าหรับเลี้ยงปลาดุก
ให้ตามปกติ แต่ลดปริมาณลง 30% ปลาดุกจะเจริญเติบโตรวดเร็วกว่าเลี้ยงแบบปกติ 

การท านาในบ่อปูนซีเมนต์ ก่อเทปูน ก่ออิฐบล็อกจากพ้ืนดิน 3 ก้อน ใส่มูลสัตว์ ฟางข้าว  ดิน
ลงไปในแปลงนา สูง 40 เซนติเมตร เลี้ยงปลาดุกปลานิล ปลาไหล กบ  ลงในแปลงนาข้าวไม่ต้องให้
อาหารปลา เพราะปลาสามารถกินพืช ฟางข้าวเป็นอาหารได้  ไม่ต้องใส่ปุ๋ย หรือสารเคมี เพราะมูล
ของปลา กบ ปลาไหลจะกลายเป็นปุ๋ย ให้แก่ ต้นข้าวได้  และแมลงศัตรูพืชก็จะกลายเป็นอาหารของปลา
และกบ 
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ความรู้ที่โดดเด่นด้านการเลี้ยงสัตว์ 

การเลี้ยงหมูหลุม เป็นการเลี้ยงหมูแบบขุดหลุมลึกลงไปในดิน เป็นการพัฒนารูปแบบ
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นองค์รวมของระบบนิเวศน์เกษตรในฟาร์ม วงจรชีวภาพ
ห่วงโซ่อาหาร ดิน พืช สัตว์ จุลินทรีย์ พลังธรรมชาติหมุนเวียนจากพลังงานแสงแดด น้ าและดิน น ามา
ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์กินพืช น าปุ๋ยมูลสัตว์มาเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน รวมถึงด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของท้องถิ่น และการพ่ึงพาตนเองในด้านการผลิตและการบริโภคขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่
เหมาะสมกับทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่มีในชุมชน 
      ขั้นตอนและวิธีท าเลี้ยง 
        1. การสร้างโรงเรือน เลือกพ้ืนที่น้ าไม่ท่วมขัง  อากาศถ่ายเทสะดวก ปลูกสร้างด้วยวัสดุใน
ท้องถิ่น โครงไม้ไผ่ หลังคาหญ้าคา ขนาด กว้าง x ยาว x สูง = 4 x 5 x 1.8 เมตร เลี้ยงคอกละ 20 ตัว 
หลังคาควรมีแสงรอดผ่านได้ หรือมีพ้ืนที่รับแสงได้ 1/3 ของพ้ืนที่คอกตลอดทั้งวัน จะท าให้มีการ     
ฆ่าเชื้อด้วยแสงอาทิตย์ทุกวัน 
        2. การเตรียมพ้ืนคอก 
            2.1 ขุดหลุมลึก 90 เซนติเมตร ความกว้างยาวขึ้นอยู่กับจ านวนหมูที่จะเลี้ยงโดยมีพ้ืนที่ต่อตัว 
1 - 1.5 เมตรต่อตัว 
            2.2 ก่ออิฐให้รอบท้ัง 4 ด้าน และให้สูงกว่าปากหลุมประมาณ 30 เซนติเมตร ไม่ต้องเทพ้ืน 
             2.3 วัสดุเตรียมพ้ืนคอก โดยจัดท าเป็น 3 ชั้นๆละ 30 ซม. โดยใช้วัตถุดิบดังนี้ 
           - แกลบดิบ 4,300 กิโลกรัม 
         - มูลโคหรือกระบือ 320 กิโลกรัม 
        - ร าอ่อน 185 กิโลกรัม 
        - น้ าหมักจุลินทรีย์จากพืชสีเขียว 1 ลิตร  

สุดยอดปุ๋ยหมักสูตรพิเศษ  ปุ๋ยสูตรชีวภาพ เหมาะกับการเพาะกล้าไม้ ให้พืชเจริญเติบโต 
สมบูรณ์ 

วัตถุดิบ (100 กิโลกรัม) ประกอบด้วย 
1. ดิน 1 ส่วน 
2. มูลสัตว์ (โค-กระบือ-หมู) 1 ส่วน 
3. แกลบด า 1 สุวรรณ 
4. ร าละเอียด 1 กิโลกรัม 
5. พด.2 1 ลิตร 
6. น้ าส้มควันไม้ 1 ลิตร 
7. พด.3 1 ซอง 

วิธีท า หมักไว้ 7 วัน 
วิธีท าใช้ น าไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ย หรือน าไปผสมดินปลูกต้นไม้ เพ่ือเป็นปุ๋ยชีวภาพให้

พืชเจริญเติบโต 
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สูตรน้ าหมักชีวภาพ ใช้ลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้ า  

วัตถุดิบ (30 กิโลกรัม) ประกอบด้วย 
             1. พ.ด.2 จ านวน 1 ซอง 
             2. ปูนาทุบ หรือปลาทั้งตัว หรือ เนื้อหอยเชอรี่ 15 กิโลกรัม 
             3. กากน้ าตาล 5 กิโลกรัม 
              4. ผลไม้สุก เช่น มะละกอ แตงโม กล้วย 5 กิโลกรัม 
              5. ร าละเอียด 5 กิโลกรัม 
     วิธีท า  

1. น าวัสดุทั้ง 5 ชนิด ผสมคลุกเคล้ากัน  
2. ใส่ถุงพลาสติก ปิดฝาไม่ต้องสนิท  
3. หมักไว้อย่างน้อย 3 วัน น ามาใช้งานได้ 

              สรรพคุณ  
ประโยชน์ของน้ าหมักชีวภาพ น้ าที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ าไม่เน่าเสีย ไม่มีกลิ่นเหม็น 

ไม่ต้องเปลี่ยนน้ าระหว่างการเลี้ยง ปริมาณที่ใช้ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อพ้ืนที่บ่อ 1 ตารางเมตร ต่อ 1 วัน 
 

ปุ๋ยหมักอาหารปลาดุกสูตรลุงเป็ง การลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสัตว์น้ า  
วัตถุดิบ 

1. ปุ๋ยหมัก 100 กิโลกรัม 
2. ร าละเอียด 20 กิโลกรัม 
3. ปลาป่น 1 กิโลกรัม 
4. เนื้อหอยเชอรี่ 1 กิโลกรัม 
5. ปูนาบด 1 กิโลกรัม (กรณีไม่มีหอยเชอรี่และปูนา ให้ใช้ปลาแทนได้) 
6. น้ าหมักชีวภาพ 1 ลิตร 

   วิธีท า  
1. น าวัสดุทั้ง 6 อย่างมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
2. ผสมน้ าให้มีความชื้น 60 % (บีบด้วยมือแล้วคลายวัสดุจะจับตัวกันไม่แตก)  
3. ใส่ลงในถังพลาสติก ปิดฝาไม่ต้องสนิท  
4. หมักไว้เป็นเวลา 7 วัน น ามาใช้เลี้ยงปลาได้ 

การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 
 จากการทดลองการท าเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้แนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยได้มี
การแบ่งพ้ืนที่ 10 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา ที่จากเดิมเคยใช้ท านาเพียงอย่างเดียว มาเป็นการท าไร่นา
สวนผสม โดยแบ่งพ้ืนที่ 5 ไร่มาท านาข้าวสลับกับข้าวโพด แตงโมและแตงไทย อีก 5 ไร่ ใช้เพาะปลูก
ผลไม้ ผักและพืชสมุนไพร ส่วนพื้นที่ซึ่งเหลืออีก 1 งานกับอีก 35 ตารางวา เป็นส่วนของบ้านพักอาศัย
และสร้างโรงเรือนส าหรับเลี้ยงสัตว์  

1. ห้องน้ าเก่า ทีไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาประยุกต์เป็นสถานที่เลี้ยงหมู เพราะพ้ืนห้องน้ าเทปูนไว้
แล้ว หมูก็จะได้นอนพ้ืนที่เย็นสบาย ท าความสะอาดง่าย 

2. เลี้ยงวัว ควาย เพื่อน ามูลมาใช้เป็นปุ๋ยหมักใช้ในไร่สวน 
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3. มูลสัตว์อ่ืนๆ ที่เลี้ยงไว้ ยังสามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในการเกษตรโดยไม่ต้อง
พ่ึงพาสารเคมีจากภายนอกเลย ส่งผลให้สามารถลดรายจ่ายในเรื่องของปัจจัยการผลิตไปได้มาก 

4. ห่าน เลี้ยงห่านไว้เพื่อผลิตลูกจ าหน่าย เลี้ยงห่านไว้เพื่อกินไข่ 
5. การก าจัดหญ้า วัชพืชไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง ปล่อยห่านให้เดินจิกกินหญ้า และยังไล่งูได้อีกด้วย 
6. ไก่พ้ืนเมือง ไว้ผลิตลูก บริโภคเนื้อและไข่  

การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ 
นายบุญเป็ง จันต๊ะภา เป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและการประยุกต์ใช้ จึงได้ไปเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ กับหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุนทุกกรม ทุกกระทรวง ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 อย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา ทั้งการอบรม สัมมนา 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และนอกพ้ืนที่ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน เมื่อมีการอบรม
เกี่ยวกับการเกษตรที่ไหนก็อาสาไป เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาต่อยอดในพ้ืนที่  

การแบ่งปันองค์ความรู้ 
จากความใฝ่รู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับความรู้ใหม่ๆ 

ที่ได้รับจากการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ไปศึกษาดูงานอยู่เสมอ จึงท าให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
และได้น ามาปรับใช้กับการประกอบอาชีพ พัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎี ใหม่โดยบริหารจัดการพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสม ครบวงจร จนกระทั่งหน่วยงานต่างๆ ได้เลือกแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้เป็นศูนย์
เรียนรู้ หรือฟาร์มสาธิตทางการเกษตร ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การอนุรักษ์ดินและน้ า อีกทั้งท า
หน้าที่ถ่ายทอดความรู้การท าบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับคนที่มาดูงานในศูนย์เรียนรู้ฯ เพ่ือลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ช่วยปลดหนี้และมีเงินออมด้วย 

การจัดการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ของนายบุญเป็ง จันต๊ะภา มีกระบวนการหลายขั้นตอน 
เริ่มจากการปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้เข้ารับการอบรม มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพราะ
เชื่อว่าทุกคนมีความรู้แตกต่างกัน ขาดเพียงแต่เทคนิคการน าไปประยุกต์ใช้ ให้ประสบผลส าเร็จ ดังนั้น
จึงได้จัดท าหลักสูตรพ้ืนฐานเสริมความรู้ด้านการเกษตร ให้แก่ผู้มารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่อง
ต่างๆ ได้แก ่
  1. การพัฒนาดินและพืชด้วยฮอร์โมนสมุนไพร 
  2. การเลี้ยงกบในบ่อพลาสติก 
  3. การเลี้ยงปลาดุกเพ่ือเสริมรายได้ 
  4. การเพาะพันธุ์ลูกอ๊อดเพ่ือจ าหน่าย 
  5. การเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยงหมูหลุมและกระบือ) 
  6. การเลี้ยงผึ้งในตู้และในล้อรถยนต์ 
  7. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  8. การใช้พืชสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค 
  9. การจัดท าบัญชีครัวเรือน  
 การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร จะด าเนินการอบรมภาคทฤษฎีครึ่งวัน และภาคปฏิบัติครึ่งวัน 
การจัดการฝึกอบรมมีระยะเวลาต่างกัน ทั้งหลักสูตรวันเดียว และหลักสูตรค้างคืน 3 วัน 2 คืน ซึ่งฟาร์มมี
ความพร้อมด้านสถานที่และการจัดอาหารส าหรับรองรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีวิทยากรผู้ช่วย 7 คน ซึ่ง
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เป็นเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงภายในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ของ
ผู้สนใจภายในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีความสนใจเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก 
 มีการสร้างเครือข่ายโดยการทดสอบความรู้จากผู้เข้ารับการอบรม ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด จะมี
การสนับสนุนให้น าความรู้ที่ได้รับไปด าเนินการให้เป็นรูปธรรมและขยายผลต่อที่บ้าน ด้วยการให้ทุน
ส าหรับการท าเกษตรแบบทฤษฎีใหม่รายละ 5,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายไว้จ านวน 18 คน ในพ้ืนที่ 
18 อ าเภอของจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันได้สร้างเครือข่ายเพ่ือขยายองค์ความรู้ไปสู่พ้ืนที่ต่างๆ กระจาย
ไปทั่วภายในจังหวัดเชียงราย เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาให้ความสนใจในการท าเกษตรแบบ
ทฤษฎีใหม่ เพ่ิมมากข้ึน 

บทสรุปจากการศึกษา พบว่า นายบุญเป็ง จันต๊ะภา เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ทั้ง
ด้านการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงหมูหลุม เลี้ยงเป็ด เลี้ยงห่าน เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา การปลูกพืช การท าปุ๋ย การ
ท าบัญชีครัวเรือน โดยได้รับความรู้จากการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น 
ประกอบกับเคยประสบปัญหาความยากนด้วยตนเอง มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย จึงหันมาทบทวน    
วางแผนการด าเนินชีวิตใหม่ การท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างจริงจัง จนสามารถหลุดพ้ืนจากปัญหาความยากจน ด ารงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข และเป็น
แบบอย่างให้ผู้คนมาศึกษาหลักคิด และวิถีชีวิตเป็นจ านวนมาก มีรางวัลแห่งความส าเร็จให้เห็นเป็นที่
ประจักษ์ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้อย่างแท้จริง ปัจจุบันเป็นเกษตรกรที่
ประสบความส าเร็จในอาชีพจนเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรทั่วไปและได้รับแต่งตั้งให้เป็นปราชญ์
เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือท าหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่คนทั่วไป จัดท าแปลงเกษตรภายในบ้านให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปิดให้การอบรมประชาชนและเกษตรกรที่สนใจ สามารถเรียนรู้
หลักการใช้ชีวิตตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไป 
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2.3 นายแปลก เดชะบญุ 
เพศ : ชาย 
อายุ : 70 
สถานภาพ : สมรส 
การศึกษา : ปริญญาตรี 
ที่อยู ่: บ้านเลขท่ี 138 หมู่ที ่6 บ้านสันนายาว ต าบลศรีค้ า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 
โทรศัพท์ : 089-838-3353 
อาชีพ : เกษตรกร 
ประสบการณ์ในการท าการเกษตร : 26 ปี 
ชื่อศูนย์ : ศูนย์การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน สวนบ้านนาหลงัคาแดง 
พิกัด GIS : 20.205191373963483, 99.85869588517001 
ฝากบอกเกษตรกร : ผู้ที่จะเป็นเกษตรกรต้องมีความมุ่งม่ัน ขยันและอดทนเป็นเบื้องต้น จึงสามารถ
ท าอาชีพเป็นเกษตรกรได้ 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ : คนดีศรีแผ่นดิน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
 นายแปลก เดชะบุญ เป็นคนจังหวัดเชียงราย จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี สาขาพืชไร่ 
จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีความตั้งใจที่อยากท างานใกล้บ้าน เพ่ือจะน าความรู้ที่ได้    
ร่ าเรียนมาด้านการเกษตรไปใช้ในการประกอบอาชีพ แรกเริ่มของท างานได้ประกอบอาชีพรับราชการ
ครู ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ได้รับเงินเดือน เดือนละ 1,750 บาท 
ไม่ได้มีอาชีพอย่างอ่ืนเสริม แต่ใช้หลักในการด าเนินชีวิตแบบพอประมาณ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ และส่งลูกเรียนจนจบการศึกษา ใช้หลักการบริหารสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามาก
ที่สุด จนได้ข้อสรุปที่ว่า คนเราต้องค้นหาความสุขให้กับตัวเอง ไม่ต้องไปอิจฉาริษยาผู้อ่ืน หาความสุข
ในสิ่งที่เรามี ในสิ่งที่เราเป็น ในขณะที่เป็นครู ได้การท าการเกษตรควบคู่ไปด้วย โดยปลูกผักกินเองเพ่ือ 
ลดรายจ่าย 

จุดเปลี่ยนของชีวิต 
 นายแปลก เดชะบุญ เดิมเคยรับข้าราชการเป็นครูเกษตร แต่ มีเหตุจูงใจให้พลิกผันชีวิต 
ลาออกจากราชการให้มาท าการเกษตรที่ตนเองรัก ตามที่เคยใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่วัยเด็ก เริ่มลงมือท า
การเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง โดยท าไปเรียนรู้ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชผัก ผลไม้ และพืชสมุนไพรที่
อยู่ในฟาร์มล้วนมีประโยชน์ ประกอบกับอดีตคุณพ่อเคยเป็นหมอยาแผนโบราณ ท าให้มีความรู้เรื่อง
พืชสมุนไพร และต าหรับยาโบราณ จึงได้น าความรู้ด้านสมุนไพรมาใช้ในการเกษตร เพ่ือลดการใช้
สารเคมี มีการน าพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ทั้งในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม 
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ชีวิตที่พอเพียง 
ด้วยความรักในการท าเกษตรแบบผสมผสาน และตั้งใจที่จะเป็นเกษตรกร  โดยน้อมน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่  มาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต การใช้ชีวิตแบบง่าย ไม่ยึดติด
วัตถุ ไม่ใช้ของ ฟุ่มเฟือย ไม่ใช้เครื่องอ านวยความสะดวก มีเพียงปัจจัย  4 ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต มี
อาหารพอกิน มีเสื้อผ้าไว้พอสวมใส่  มีบ้านพออยู่อาศัย  เจ็บป่วย ใช้ยาสมุนไพรและพืชผักพ้ืนบ้าน มี
การปลูกผักสวนครัวไว้กินเองที่บ้านไม่ก่อหนี้สิน น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม ปัจจุบันพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์เรียนรู้ ชื่อ “สวนบ้านนาหลังคาแดง” เป็น“แหล่งแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สู่ชีววิถีวัฒนธรรมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” แหล่งเรียนรู้
ชุมชนการท าเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนที่  12 ไร่ เป็นสวน
เกษตรผสมผสาน มีความร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์ พืชผักพ้ืนบ้าน สมุนไพรหายาก มีไม้ผลทุกฤดูกาล 
เป็นวิทยากรให้ความรู้การท าปศุสัตว์อินทรีย์วิถีชาวบ้าน การใช้แรงงานควายไถนา ย้อนอดีตการท านา
ข้าวแบบดั้งเดิม พร้อมการบรรยายความรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้สร้างเป็น โรงเรียนชีวิต ตามที่ได้เน้นย้ า
เจตนารมณ์เสมอว่า “แม้ผมจะลาออกจากราชการครู แต่ผมไม่ได้ลาออกจากความเป็นครู” 

องค์ความรู้ด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์  
จากการสัมภาษณ์ และสังเกตเห็นพบว่า มีการเลี้ยงสัตว์ปีกได้แก่ เป็ด ไก่พ้ืนเมือง ซึ่งมีสาย

พันธุ์ เช่น ไก่ชน ไก่กระดูกด า ไก่งวง โค กระบือ และม้า ในฟาร์มแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งชนิดปศุสัตว์ ที่ด าเนินการโดยกรมปศุสัตว์ จาก
การที่มีผู้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับประสบการณ์จาการเลี้ยง และองค์
ความรู้จากการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ดังนี้ 

การเลี้ยงควาย ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริม เพราะมีราคาดี ขายได้ทั้งตัวควาย  และมูล
ควาย ในสมัยก่อนเคยมีค าพูดที่ว่าหากใครไม่เรียนหนังสือก็ต้องไปเลี้ยงควาย แต่ตอนนี้ความคิดนี้ได้
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณควายในประเทศไทย ลดลงมากท าให้ควายมีราคาดี 
สามารถเลี้ยงควายเป็นสัตว์ออมสิน อาจสร้างรายได้เป็นแสน เป็นล้านบาท แต่ทั้งนี้ต้องมีพ้ืนฐานคือ 
เป็นคนขยัน มีความเอาใจใส่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งที่การเลี้ยงควายไม่ได้มีวิธีท าอะไรที่ยุ่งยาก
มากมาย อาหารของควายคือหญ้าเป็นหลัก ไม่จ าเป็นต้องใช้อาหารส าเร็จรูป เหมือนสัตว์ชนิดอ่ืนๆ 
เมื่อน าเนื้อมาเป็นอาหารบริโภค เนื้อควายจะมีความปลอดภัยกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอ่ืน เนื่องจากควายกิน
หญ้า จึงไม่มีฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต หรือสารเร่งเนื้อแดง  

ปศุสัตว์อินทรีย์ และพืชสมุนไพรอินทรีย์ ได้รับความนิยมมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากผู้คนมีความ
ใส่ใจ ตื่นตัว และเป็นห่วงสุขภาพ ผลผลิตที่เป็นอาหารที่มาจากการท าการเกษตรอินทรีย์ จะเป็ นที่
ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น 
 การปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เองในฟาร์ม โดยได้รับพันธุ์หญ้ามาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์
ที่มาท าการส่งเสริมให้ปลูกหลายชนิด เช่น พันธุ์เนเปียร์ รูซี่ แพงโกล่า และอ่ืนๆ นอกจากนี้แล้วยังคง
หญ้าพื้นเมืองไว้จ านวนหนึ่งด้วย เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์หญ้าประจ าถิ่นไว้ ไม่ให้สูญพันธุ์ 
 การเลี้ยงเป็ด ควบคู่กับ การท านา โดยเมื่อข้าวออกรวงเป็นเมล็ด จะมีเมล็ดข้าวส่วนหนึ่งที่หล่น
ตามพ้ืนนา ก็จะเป็นอาหารของเป็ด โดยไม่ต้องเสียเงินค่าอาหาร อีกท้ังเป็ดยังช่วยกินหนอน แมลง หอย
เชอรี่ที่อยู่ตามกอข้าว  

มีการเลี้ยงปลาในนาข้าว เป็นการเลี้ยงแบบพ่ึงพากับนาข้าวไม่ต้องให้อาหาร อาศัยแพลงตอน 
ตะไคร่น้ าและวัชพืชในนาข้าว และเมื่อไขน้ าออกจากนาเพ่ือจะท าการเกี่ยวข้าว ก็จะขุดบ่อล่อปลาให้
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มาอยู่รวมกัน ซึ่งได้ปลาหลายชนิด ทั้ง ปลานิล ปลาไน ปลาบู่ ปลาดุก ปลาช่อน และปลาอ่ืนๆที่อาศัย
อยู่ในหนองน้ าตามธรรมชาติ เป็นการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่การท านาข้าวอย่างคุ้มค่า  

การท านาของเกษตรกรในปัจจุบันว่า มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก กล่าวคือ มีการ
จ้างทุกอย่างไม่ได้ลงมือท าเอง ตั้งแต่การไถ การด า การใส่ปุ๋ย การฉีดยาฆ่าแมลง ตลอดจนถึงการเก็บ
เกี่ยวท าให้มีต้นทุนในการผลิตสูง มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายท าให้มีภาระหนี้สินเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ขาด
การพ่ึงพาตนเอง ต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแตกต่างจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 การเลี้ยงห่าน ไว้ส าหรับกินหญ้าในสวนผลไม้ จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการซื้อเครื่องตัดหญ้า 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน หรือค่ายาก าจัดวัชพืช ทั้งยังมีประโยชน์ในการเฝ้าบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย  

ความรู้ที่โดดเด่นด้านการเลี้ยงสัตว์ 
การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ภายในฟาร์มมักมีสุนัขของเพ่ือนบ้านเข้ามากัดท าร้ายอยู่เป็นประจ าด้วย

จิตใจที่เป็นผู้มีเมตตาต่อสัตว์ ไม่คิดที่จะท าร้ายหรือฆ่าสุนัขจึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีท าเลี้ยงของตนเอง
โดยสร้างโรงเรือนยกให้สูงกว่าพื้นดิน เพ่ือไม่ให้สุนัขสามารถเข้ามาท าร้ายได้ เมื่อเลี้ยงไก่จนโตขนาด
ที่สามารถหลบหลีกบินหนีสุนัขได้ จึงค่อยปล่อยลงมาเลี้ยงบนพื้นดิน  

งานส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของกรมปศุสัตว์เป็นการท างานเชิงคุณภาพ มีผลงาน
เป็นรูปธรรมเห็นเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงรายมี 18 อ าเภอ ได้มีการส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ในทุกอ าเภอ และในฟาร์มแห่งนี้ ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ การเลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง ของอ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์หนึ่งอ าเภอหนึ่งชนิดสัตว์ 
และสามารถขยายผลไปยังสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองแล้ว จ านวน 14 ราย 

การเลี้ยงหมูป่า  เนื่องจากหมูป่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ตายยาก  มีความอดทนต่อทุกสภาพ 
สามารถกินเศษอาหารเหลือใช้ในครัวเรือนได้ทุกชนิด ไม่เคยเจอปัญหาเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ต้องใช้
ระยะเวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนาน เพราะการเจริญเติบโตช้า ให้ลูกไม่ดก ซึ่งต่างจากการเลี้ยงสุกร
พันธุ์ที่เลี้ยงแบบการค้าอย่างสิ้นเชิง  

การเลี้ยงหมูพันธุ์เหมยซาน แล้วให้ชาวบ้านยืมไปเลี้ยงเพ่ือท าพันธุ์ โดยมีข้อตกลงกันว่าเมื่อได้
ลูกแล้วให้เอาลูกมาส่งคืน เพ่ือให้รายอ่ืนๆ ยืมไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป พบว่าหมูพันธุ์เหมยซานเลี้ยง
ง่าย ขยายพันธุ์เร็วให้ลูกดก ไม่ต้องพิถีพิถันเรื่องอาหารที่ใช้เลี้ยง สามารถใช้ผลผลิตที่เหลือใช้หลาย
ชนิด ในฟาร์มมาเลี้ยงได้ท าให้ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ 

การน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 
นายแปลก ได้กล่าวว่า หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใช้สิ่งของหรูหราราคาแพง

ก็ได้ ถ้ามีรายได้เพียงพอ สามารถกู้หนี้ยืมสินได้แต่ต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน หรือท าให้ตนเอง
หรือผู้อื่นเดือดร้อน ส าหรับผู้ที่มีเงินเดือนน้อย หรือไม่มีเงินเดือนหากหลงใหลในวัตถุ ก็จะท าให้มีความ
อยาก ต้องกู้หนี้ยืมสินเพราะต้องใช้เงินในการซื้อวัตถุเพ่ือสนองกิเลส หรือความอยากของตนเอง 
บางครั้งถึงขั้นไปประกอบอาชีพทุจริต เพ่ือการได้มาซึ่งเงินทองสนองความต้องการ ปัจจุบันนี้มีข่าว
อาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายไม่เว้นแต่ละวัน ข่าวการฉ้อโกง การฉ้อราษฎร์บังหลวง การทุจริตคอร์รัปชัน 
เพราะมองไปว่าการมีวัตถุบ้านเรือนใหญ่โตแล้วมีความสุข แท้ที่จริงแล้วการมีบ้านกระท่อมหลังเล็ก
อย่างที่เป็นอยู่ ก็สามารถหาความสุขให้กับตนเองได้ โดยมีแนวทางในการด าเนินชีวิตกับการเลี้ยงสัตว์ 
ดังนี้  
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1. การเลี้ยงควายเป็นสัตว์ออมทรัพย์ ออมสินสามารถท าให้มีรายได้เป็นล้านบาทควาย ขาย
ได้ทั้งตัวควาย และมูลควาย ควายกินหญ้าเป็นหลัก จึงไม่จ าเป็นต้องซื้อหา สามารถเก็บเกี่ยวได้จากใน
พ้ืนที่ ไม่ต้องใช้อาหารส าเร็จรูป 

2. สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ ให้สูงกว่าพื้นดินเพื่อไม่ให้สุนัขสามารถเข้ามาท าร้ายได้ 
3. การเลี้ยงหมู เลือกหมูพันธุ์เหมยซานมาเลี้ยง เนื่องจากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ให้ลูกดก มี

ความอดทนต่อทุกสภาพ สามารถกินเศษอาหารเหลือใช้ในครัวเรือนได้ทุกชนิด และไม่เคยเจอปัญหา
เป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วย 

4. ให้ชาวบ้านยืมหมูพันธุ์เหมยซาน ไปเลี้ยงเพ่ือท าพันธุ์ โดยมีข้อตกลงกันว่าเมื่อได้ลูกแล้วให้
เอาลูกมาส่งคืน เพ่ือให้รายอื่นๆ ยืมไปเลี้ยงขยายพันธุ์ต่อไป 

5. การปลูกพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เองในฟาร์ม ขยายพันธุ์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ และมีการอนุรักษ์
สายพันธุ์หญ้าประจ าถิ่นไว้ ไม่ให้สูญพันธุ์ 

6. การเลี้ยงห่าน ไว้ส าหรับกินหญ้า วัชพืช ในสวนผลไม้  
7. การขุดบ่อ เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง และน าน้ าขึ้นมาใช้โดยวิธีกาลักน้ า ซึ่งไม่ได้ใ ช้

เครื่องจักรและพลังงานจากน้ ามันเชื้อเพลิง เพ่ือมาใช้รดต้นไม้ รวมทั้งใช้ส าหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด  
8. การปลูกพืช ผสมผสานปะปนกันมากมายหลายชนิด ท าให้มีผักกินที่หลากหลายชนิด 

หลายฤดูกาล 
9. การน าผลไม้ที่เหลือใช้ในฟาร์ม มาท าเป็นน้ าหมักสมุนไพร ใช้ส าหรับเลี้ยงสัตว์ และท ายา

สมุนไพรส าหรับคน โดยการใช้กล้วยน้ าว้าดองกับเหล้าขาว เพ่ือช่วยลดอาการปวดเมื่อยของร่างกาย 

การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ 
นายแปลก เดชะบุญ ได้อาศัยเรียนรู้จากผู้อ่ืนและใช้ความรู้เดิมที่จบการศึกษามาทางด้านพืช 

และเคยเป็นครูสอนเกษตรมาก่อน มีความสนใจขอความรู้ เพ่ิมเติมจากครูเกษตรที่เคยเป็นลูกศิษย์ ที่
รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรื่องการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นคนชอบ
ใฝ่หาความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัยที่สามารถน าเอาความรู้มาถ่ายทอดแล้วน าไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ชีวิตจริง ศึกษาความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์จากเจ้าหน้าที่ นักวิชาการของกรมปศุสัตว์ และลูกศิษย์ที่เป็น
อาจารย์สอนเกษตรด้านปศุสัตว์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 มีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับการท าโครงการพิเศษเกี่ยวกับพี่น้องชาวบ้านและชุมชนทั้งพ้ืน
ราบและบนดอย และการเข้าร่วมโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการชีววิถีเพ่ือพัฒนาแบบยั่งยืน 

การแบ่งปันองค์ความรู้  
นายแปลก เดชะบุญ ได้น าที่ดินปรับเปลี่ยนเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกทุกอย่างที่กินได้ 

กินทุกอย่างที่ปลูก ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท าการเกษตรที่เอ้ือต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
(เกษตรอินทรีย์) และท าให้พื้นดินแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยก าหนดวิสัยทัศน์
ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของตนเองไว้ว่า “เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ชีววิถีวัฒนธรรม
ล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยเป็นวิทยากรให้ความรู้             
ตามวัตถุประสงค์ของผู้มาเรียนรู้ และจัดการให้เหมาะสมกับระยะเวลาของผู้เรียนรู้ ดังนี้ 

1. ผู้มาศึกษาดูงานมีเวลาน้อยก็จะให้อ่านเองจากป้ายค าแนะน า ที่จัดท าไว้ เป็นการดูงาน
แบบกว้างๆ และดูผลส าเร็จจากการท างาน  
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2. ผู้ที่สนใจเจาะลึกเฉพาะเรื่อง เช่น การขยายพันธุ์พืช การท าน้ าหมัก ก็จะท าให้ดูเป็น
ตัวอย่าง และแจกพันธุ์พืชเพ่ือน าไปปลูกขยายพันธุ์ต่อไป  

3. นักเรียน นักศึกษาที่มาศึกษาดูงานในฟาร์มหลายคณะ ได้น าอาหารจ าพวกนมพร้อมดื่ม 
และน้ าผลไม้มารับประทาน ท าให้มีกล่องบรรจุภัณฑ์เป็นจ านวนมากซึ่งหากทิ้งไว้ก็จะเป็นขยะที่ย่อย
สลายยาก จึงเสนอแนะให้น ามาท าเป็นภาชนะส าหรับเพาะเมล็ดพันธุ์พืช โดยการตัดฝากล่องด้านบน
ออก แล้วเจาะรูบริเวณด้านล่างเพ่ือให้ระบายน้ าได้ ซึ่งเป็นการน าวัสดุเหลือใช้น ากลับมาใช้ได้ใหม่ เป็น
การลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงพลาสติกสีด าส าหรับเพาะเมล็ด อีกท้ังยังมีความคงทนสามารถน ากลับมา
ใช้ได้อีกหลายครั้ง 
 มีการจัดท าห้องเรียนปศุสัตว์ส าหรับผู้ที่มาอบรม ซึ่งได้รับทราบว่ากรมปศุสัตว์ไม่ได้สนับสนุน
งบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ แต่สนับสนุนปัจจัยที่เป็นวัสดุในการสาธิตการเรียนรู้ ซึ่งยังต้องใช้
งบประมาณในการจัดแต่ละครั้งเป็นจ านวนมาก ในขณะที่ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ มีผู้คนหมุนเวียนสับเปลี่ยน
กันมาเรียนรู้ดูงานทั้งปี แต่ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาสนับสนุน จึง
เสนอแนะว่า ควรมีการสนับสนุนงบประมาณให้ส าหรับปรับปรุงสถานที่ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ด้วย 
 จากการที่มีผู้คนมาเรียนรู้มาศึกษาดูงานมากมายหลายระดับ รวมทั้งมาเยี่ยมชม ได้พบปะ
พูดคุยจึงเป็นที่มาของการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขายแนวความคิดต่างๆ ให้กับผู้ที่มาดูงาน ซึ่งต่างจาก
แนวคิดของคนที่ทิ้งถ่ินฐานของตัวเอง ที่มีความคิดว่าการเป็นเกษตรกรเป็นอาชีพที่ต่ าต้อยไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม เป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงานไม่มีเกียรติ จึงขายที่  ขายทางในที่สุดก็ไม่เหลืออะไรที่เป็น
มรดกของบรรพบุรุษเหลือไว้เลย ครั้นมีลูกหลานเมื่อจบการศึกษาก็ส่งเข้าไปท างานเป็นลูกจ้างใน
บริษัท หรือขายแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือท างานรับเงินเดือนไม่ต้องตรากตร าตากแดดตาก
ฝน เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นเกษตรกรจะต้องมีความมุ่งมั่น ขยันและอดทนเป็นเบื้องต้น จึงสามารถท า
อาชีพเป็นเกษตรกรได้เน้นการถ่ายทอด เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1. เกษตรอินทรีย์ 
2. เกษตรผสมผสาน 
3. เกษตรกรรมธรรมชาติ 
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
5. เกษตรทฤษฏีใหม่ 
6. พิธีกรรม รับขวัญและการสู่ขวัญควาย 
7. ศูนย์เรียนรู้บ้านนาหลังคาแดง 
- พันธุ์พืชพ้ืนบ้านที่น ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันให้ได้มากที่สุดเพ่ือเป็นจุดศึกษาดูงาน 
- การเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ ห่าน วัว ควาย ม้า หมู หมูป่า 
- การท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากมูลสัตว์ และน้ าหมักชีวภาพ 
- การเลี้ยงผึ้ง แบบปลอดสารพิษและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- การเลี้ยงสัตว์น้ า และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า แบบผสมผสานโดยยึดหลักการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน

และกันและพ่ึงตนเองโดยไม่ใช้การลงทุนมาก 
- การผลิตข้าวซ้อมมือเพ่ือใช้ในการบริโภค 
- การปลูกไผ่แต่ละชนิดเพื่อให้อนุชนได้ศึกษาความเป็นมาของไผ่แต่ละชนิด 

 



58 
 

บทสรุปจากการศึกษา พบว่า นายแปลก เดชะบุญ เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีการค้นหาและ 
สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ โดยได้ประสบการณ์จากการจบการศึกษาด้านการเกษตร เคยเป็น
ครูสอนวิชาเกษตร การได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณพ่อซึ่งเป็นหมอยาแผนโบราณ การได้รับความรู้
ด้านการเลี้ยงสัตว์จากครูเกษตรที่สอนวิชาการเลี้ยงสัตว์ และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กั บ
เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ จากการที่มีบุคลิกเป็นคนชอบคิด ชอบดัดแปลง จึงน าสิ่งของที่ใช้งานแล้ว
น ากลับมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า มีเทคนิคและวิธีท าถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการท าให้ดูเป็นตัวอย่าง การ
สอนงาน การทัศนศึกษา จากผลงานในสิ่งที่ท ามาโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ และระยะเวลาให้
สอดคล้องกัน อีกทั้งยังเป็นนักพัฒนามีการก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ 
ของตนอีกด้วย ในด้านการน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันนั้น เป็นการท า
ตามวิถีชีวิตที่เคยมีสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ คือการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในการหา
วัตถุ เพ่ือสนองความต้องการหรือกิเลสของตน มีการจับจ่าย ใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น พ่ึงพาตนเองโดยใช้
ปัจจัยที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า โดยการท านา ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา หาจากสิ่งที่มีอยู่ในฟาร์ม เป็นการ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน ไม่สร้างภาระหนี้สินให้กับตนเอง และสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 
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2.4 นายบุญชวน มะลัยโย 
เพศ : ชาย 
อายุ : 66 ปี 
สถานภาพ : สมรส 
การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 91 หมู่ที่ 10 ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย  
โทรศัพท์ : 086-117-2903 
อาชีพ : เกษตรกร 
ประสบการณ์ในการท าการเกษตร : 26 ปี 
ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
            บุญชวนฟาร์ม..เดินตามพ่อ..ยั่งยืน 
พิกัด GIS : 20.057815724480395, 99.9879152193477 
ฝากบอกเกษตรกร : มีการแสวงหาความรู้แล้วน ามาปรับใช้ในฟาร์มตลอดเวลาตามคติประจ าตัวที่ว่า 
ไม่เป็นน้ าชาล้นถ้วย 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ : เกษตรกรดีเด่นแห่งบ้านปงปน ผู้น ากลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ต าบลดงมหาวัน 
ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มดีเด่นด้านปศุสัตว์ของจังหวัดเชียงราย 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
นายบุญชวน มะลัยโย เกษตรกรดีเด่นแห่งบ้านปงปน ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  

จังหวัดเชียงราย ที่ในวัยเด็กต้องย้ายตามครอบครัวจากภาคอีสานมาตั้งรกรากท่ีจังหวัดเชียงราย ได้บวช
เรียนและมีโอกาส ออกแสดงกลองยาวตามคณะของหมู่บ้าน ท าให้เป็นคนกล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์
ดี สามารถเข้าได้กับทุกๆ คน เป็นคนขยันไม่ท้อถอยต่ออุปสรรค เป็นผู้ใฝ่รู้ รักการเรียนรู้ ท าให้มี
ความสามารถหลายด้านนอกจากการเกษตร ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ การค้าขาย การตลาดการบัญชี 
ประสบการณ์มากมาย และเมื่อมีโอกาสเข้าอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ 
ปวารณาตัวเองว่าจะท าตัวให้เป็นแบบอย่างในเรืองการปฏิบัติเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
จนหลายๆ หน่วยงานราชการให้การสนับสนุนให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของอ าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย     

จุดเปลี่ยนของชีวิต  
เดิมท าการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวที่ท าให้มีหนี้สินจนต้องเข้าโครงการฟ้ืนฟู เริ่มต้นชีวิตใหม่จาก

การรับจ้างเลี้ยงโคเนื้อ จากความตั้งใจจริงในการหาความรู้ในการเลี้ยงโคเนื้อ จึงเข้าอบรมเป็นอาสา
ปศุสัตว์ เพ่ือได้ความรู้และประสบการณ์จากการเป็นเสมือนผู้ช่วยปศุสัตว์อ าเภอ จนประสบ
ความส าเร็จเลี้ยงโคเพ่ิมได้เป็นจ านวนมาก จึงเห็นโอกาสแยกมาเลี้ยงท าฟาร์มโคเนื้อของตนเอง และ
ต่อมาเป็นแกนน าในการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านปงปน ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด
เชียงราย และได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อดีเด่นระดับเขต  
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ชีวิตที่พอเพียง 
การด ารงชีวิตแบบพ่ึงพาตนเอง นายบุญชวน เล่าว่า บ้านหลังที่อาศัยอยู่นี้สร้างด้วยตัวเอง ไม่

ต้องให้ใครมาสร้างให้ ซึ่งสร้างบ้านเสร็จเมื่อตอนอายุ 60 ปี โดยมีความเชื่อว่าค่อยๆ ท า ค่อยๆ ต่อเติมไป 
เพราะท าและปลูกสร้างด้วยตัวเอง สมัยก่อนน้ าท่าอุดมสมบูรณ์ จับปูหาปลาก็ไปหาในแม่กก ตอนนี้
ผู้คนมากข้ึนทรัพยากรในธรรมชาติมีอยู่อย่างจ ากัด อยากกินปลาอะไร ก็ต้องจับปลาจากแม่น้ ามาเลี้ยง
ในบ่อ ในหนองน้ า หรือในนาของตนเอง 

นายบุญชวน มะลัยโย ได้ยึดหลักการท างาน 3 ท. คือ ท าทนทาน - ท าแท้ - ท าทุกหน้าที่  
การท าสวนแบบเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นแบบผสมผสานที่มีสัตว์ 

โดยจะมีควายเป็นหลัก เป็ด ไก่ ทั้งท านา ปลูกผัก พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ขุดสระเลี้ยงปลา ศูนย์เรียนรู้
บุญชวนฟาร์ม ท าการเกษตรที่เ อ้ือต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (เกษตรอินทรีย์) น้อมน าแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต ทั้ง
การเกษตรแบบผสมผสาน ท าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลายเป็นต้นแบบของเกษตรกรและ
บุคคลทั้งจากแดนใกล้และไกล รวมถึงประชาชนทั่วไปได้มาเรียนรู้ถึงการท าการเกษตร ไม่น่าแปลกใจ
ทีศู่นย์เรียนรู้บุญชวนฟาร์ม จะมีผู้คนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ เพ่ือขอค าแนะน าค าปรึกษาตลอดทั้งปี เพราะ
ที่นี่มีทุกอย่างที่เกษตรกรที่มีพ้ืนที่น้อยต้องการท าเกษตรแบบผสมผสานแล้วพออยู่พอกิน มีความสุข 

องค์ความรู้ด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ 
นายบุญชวนมุ่งมั่นมีโคเนื้อลูกผสมพ้ืนเมือง จ านวน 30 ตัว มีความตั้งใจเลี้ยงโคเนื้อแบบ

ประณีตในพื้นที่ 14 ไร่ แล้วตั้งชื่อพันธุ์โคท่ีเลี้ยงว่า “โคพันธุ์ขี้” เพราะว่ามีรายได้จากการขายขี้ จึงเน้น
เก็บมูลโคตากแห้งไว้ขายตลอด  

มีการคัดเลือกโคลูกผสมพ้ืนเมือง เพราะว่า เลี้ยงง่ายแข็งแรง มีความทนต่อโรคในประเทศ
ไทย และเลี้ยงลูกเก่ง สามารถให้ลูกใหม่ได้ทุกปี เลี้ยงโคไว้ขายขี้ และลูก ไม่เน้นขุนให้อ้วนเพ่ือขาย  

มีการสร้างโรงเรือนตามระดับสูงต่ าเพ่ือสะดวกในการเก็บมูล  
มีโรงตากมูลโค หลังคามุงด้วยพลาสติกใส ท าให้มูลแห้งเร็วไม่เปียกน้ าหน้าฝน  
ด้านการจัดการเลี้ยง มีการท าฟางอัดฟ่อนสะสมไว้หลังเก็บเกี่ยวข้าว ประมาณ 2,000 ฟ่อนต่อปี  
มีการให้ฟางราดหมักน้ าชีวภาพให้วัวกินในโรงเรือนเกือบตลอดวัน สลับกับต้นข้าวโพดสดสับ

ที่เก็บฝักแล้ว หรือช่วงที่ฟางและข้าวโพดหมดก็ใช้หยวกกล้วยมาสับราดน้ าชีวภาพโรยด้วยร าให้โคด้วย 
จะปล่อยให้โคออกกินหญ้าในแปลงวันละประมาณ 3 ชั่วโมง ท าให้มีเวลาไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ในฟาร์ม
ได้อีกจะเห็นได้ว่ามีการใช้ความรู้หลากหลาย การคัดพันธุ์ จัดการทั้งวิธีท าเลี้ยงการท าสูตรอาหารต่างๆ 
อย่างดีและบริหารจัดการเวลาอย่างคุ้มค่า  

นอกจากนี้นายบุญชวน ยังสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลโคที่เลี้ยง แล้วน ามาท าเตาหุงต้ม 
ท าตะเกียงส่องสว่างและที่กกลูกไก่ กกลูกสุกรได้ด้วย แม้ว่าฟาร์มจะอยู่ห่างชุมชนก็สามารถพ่ึงพา
ปัจจัยผลิตต่างๆ ในฟาร์มผสมผสานอย่างลงตัว ท าให้ในฟาร์มไม่ต้องพ่ึงไฟฟ้าในเวลากลางคืน 
ประหยัดค่าไฟค่าถ่าน ไม่ต้องเผาฟืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย 

การเลี้ยงไก่ไข่ ในช่วงปี พ.ศ. 2544 นายบุญชวน น าเงินมาลงทุนการเลี้ยงไก่ไข่เสริมจ านวน 
800 ตัว ใช้ความรู้จากการเป็นอาสาปศุสัตว์ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามท่ีต่างๆ ที่ได้รับไปเป็นวิทยากร
ท าให้มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงไก่ การเตรียมอาหารไก่ เป็นอย่างดี ประสบความส าเร็จในการ
เลี้ยงไก่ไข่มากจนได้รับรางวัลฟาร์มสาธิตดีเด่นระดับจังหวัดเชียงราย และดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 5 ด้วย  
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แม้ว่าจะเคยประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก เมื่อปี พ.ศ. 2547 ท าให้มี
อุปสรรคไข่ไม่ได้ขาย แต่นายบุญชวนก็ไม่ท้อ ใช้อดทน ปรับเปลี่ยนโรงเรือนเลี้ยงไก่เป็นคอกเลี้ยงสุกร
พ้ืนเมืองและไก่พ้ืนเมืองเลี้ยงแบบอินทรีย์ ส่วนอุปกรณ์ไก่ไข่ที่เป็นของเก่า ก็ปรับมาเลี้ยงแค่ 25 ตัว 
เป็นอาหารโปรตีนในครัวเรือนโดยเลี้ยงบนบ่อปลา เพ่ือใช้มูลของไก่ไข่เป็นอาหารปลาด้วย  

การเลี้ยงสุกร จากการที่ได้อบรมปศุสัตว์อินทรีย์ ท าให้นายบุญชวน สนใจการเลี้ยงสุกรแบบ
ธรรมชาติแต่มีเนื้อที่น้อยจึงปรับเป็นการเลี้ยงสุกรพ้ืนเมืองจ านวน 2 ตัว ขังบนขอบบ่อปลา แล้วให้
อาหารสูตรธรรมชาติที่ปรับใช้เศษผักผลไม้ในฟาร์มหมักกับน้ าหมักชีวภาพ ไม่มีการเร่งการเจริญเติบโต
ค่อยเป็นค่อยไป 1 ปีก็ตกลูก 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 10 ตัว ได้ลูกสุกรพ้ืนเมืองขาย 20 ตัว ตัวละ 
1,200 บาท เป็นรายได้ประจ าปีอีกทางหนึ่ง 

การเลี้ยงเป็ด ปัจจุบันนายบุญชวนยังเพ่ิมการเลี้ยงเป็ดเพ่ือก าจัดหอยเชอรี่หลีกเลี่ยงการใช้
สารเคมี ในนาข้าวและขายไข่บ้างตามฤดู 

การเลี้ยงม้า มีการเลี้ยงม้าเพ่ือกินหญ้า ลดการใช้แรงงานตัดแต่งหญ้าในสวนผลไม้ โดยน าม้า
ไปผูกกับหลัก ปล่อยให้ม้าเดินกินหญ้าตามแนวทางเดิน เพราะม้าชอบกินหญ้าสั้นๆ ทีต่ิดดิน  

การเลี้ยงควาย มีการรวมกลุ่มผู้เลี้ยงควายในต าบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย เพ่ือท าความดี
ถวายในหลวง ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงเพ่ิมและร่วมกันกับกลุ่มฝึกสอนการใช้แรงงานควายไถนาร่วมกับ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอน าอุปกรณ์ไถนาแสดงในงานวันพิธีเปิดโครงการพลิกฟ้ืนธนาคารควายไถนา
ตามพระราชด าริ สมเด็จ  พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ของ
จังหวัดเชียงราย  

โรงเรือนมาตรฐานป้องกันโรคไข้หวัดนก การป้องกันที่ดีท าให้เกษตรกรลดความเสี่ยงไปได้อีก
ระดับ แนวทางที่กรมปศุสัตว์แนะน าเพ่ือป้องกันโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ฟาร์มไก่มีดังนี้ หลักการสร้าง
โรงเรือนไก่พ้ืนเมืองรายย่อยให้มีประสิทธิภาพ  

1. โรงเรือนป้องกัน ฝนกันลมได้  
2. โรงเรือนต้องมีตาข่าย ล้อมรอบ ป้องกันนก หนู  
3. ต้องมีอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อ เข้า-ออก  
4. มีพ้ืนที่ให้ไก่ ได้หากิน  
5. มีแนวรั้วป้องกัน สุนัขแมว และสัตว์อ่ืนๆ  
6. หากน าไก่เข้ามาใหม่ หรือออกไปชนต้องแยกไม่ให้เข้าโรงเรือนอย่างน้อย 7 วัน 

ความรู้ที่โดดเด่นด้านการเลี้ยงสัตว ์
การเลี้ยงโค-กระบือแบบยืนโรง เป็นการเลี้ยงโคลูกผสมพ้ืนเมืองแบบประณีต เลี้ยงกระบือ

แบบประณีต เป็นการเลี้ยงในโรงเรือน ไม่ปล่อยลงแปลง เน้นการดูแลสุขภาพวัวให้มีสุขภาพดี ไม่มี
ปัญหาด้านโรคต่างๆ ได้ผลผลิตลูกทุกปี เน้นการเก็บข้ีโค-กระบือตากแห้งขายเป็นรายได้ 

มีการขายวัว 5-8 ตัวต่อปี มีรายได้ประมาณ 40,000-90,000 บาท 
ขายข้ีโค-กระบือ-ม้า มีรายได ้ประมาณเดือนละ 2,000 บาท  
ขายลูกสุกรพ้ืนเมือง ปีละ 20 ตัว มีรายได้ ประมาณ 24,000 บาท  
มีรายได้รวมจากการปศุสัตว์ ประมาณ 70,000 – 100,000 บาทต่อปี ตามปริมาณการขายโค

ตัวผู้ แม่โคแก่ที่คัดออก และยังมีรายได้จากการขายผลไม้ พืชผัก ผลไม้ ตลอดจนไข่เป็ด ไข่ไก่ มี
ความมั่นคงต่ออาชีพ  
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สูตรน้ าหมักสมุนไพรบ ารุงโค-กระบือ 
วัตถุดิบ  

1. บอระเพ็ด  
2. ไพล  
3. ตะไคร้  
4. ข่าแก่  
5. เกลือป่น  
6. น้ าตาลทรายแดง  
7. เหล้าขาว  
8. เบียร์  

วิธีท า  
1. หั่นส่วนผสมทุกชนิด ใส่ลงถังหมัก  
2. ใส่น้ าตาลทรายแดง เกลือป่น เบียร์ ปิดฝาถังทิ้งไว้ 1 คืน  
3. วันต่อมาใส่เหล้าขาว แล้วปิดถังหมักทิ้งไว้ 15 วัน จึงน ามาใช้ได้  

วิธีใช้  
ให้โค-กระบือกิน หรือ กรอกให้โค กระบือกิน ในตอนเช้าก่อนกินหญ้า 

ประหยัดต้นทุน ไม่ต้องพ่ึงเกลือแร่หรืออาหารเสริมสัตว์ที่มีราคาแพง 
สรรพคุณ 

แก้ปัญหาโค-กระบือท่ีไม่ค่อยกินหญ้า และผอมโซขายไม่ได้ราคาจะหมดไป  

การน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 
ได้น าค าสอนเกี่ยวกับการท าการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 
1. เป็นคนขยัน ประหยัด อดออม โดยการท าบัญชีครัวเรือน  
2. มีเหตุผลในเรื่องการใช้จ่าย ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  
3. รู้จักประมาณตนจนหลุดพ้นจากความยากจน หนี้สิน  
4. มีภูมิคุ้มกันโดยการออมทรัพย์สินเป็นตัวสัตว์ จะน าสัตว์ไปจ าหน่ายเมื่อจ าเป็น  
5. ด้านความรู้เป็นผู้ชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ  
6. เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีคุณธรรมรู้จักการให้อภัย ไม่อาฆาตพยาบาท มีกุศโลบายหาทางออก

ให้กับตนเอง เสียสละบริจาคโคให้เป็นทานเพ่ิมเติมเมื่อถูกขโมยพ่อพันธุ์ไป จึงท าให้มีความสุข ไม่ทุกข์ใจ 
นายบุญชวน ได้น้อมน าทฤษฏีใหม่มาเริ่มท าอาชีพการเกษตรแบบผสมผสานบนที่ดิน 14 ไร่ 

แล้วพัฒนามาอย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 มีกิจกรรมท านา ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ ข้าวโพด
หวานส าหรับส่งโรงงาน ท านา เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และปลูกไม้ผลอีกหลายชนิด ดังนี้  

1. ของเหลือใช้จากการเกษตร เช่น ต้นข้าวโพด ฟางข้าว หยวกกล้วย น ามาท าเป็นอาหาร
ของโคเนื้อ ไก่ สุกร ที่เลี้ยง  

2. มูลของสัตว์ เช่น สุกร ไก่ไข่ เป็นอาหารปลาที่เลี้ยงไว้  
3. วัสดุเหลือใช้ทุกอย่างในฟาร์ม สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และยัง

สามารถเพ่ิมรายได้ให้แกค่รอบครัว  
4. การเกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์เน้นการไม่น าสารเคมีเข้ามาใช้ในฟาร์ม 
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 5. การเลี้ยงควายเป็นเงินออม และ เพ่ือขายมูล จะไม่ขายตัวควาย นอกจากยามจ าเป็น
ต้องการใช้เงินเท่านั้น  

การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ 
 เคยไปร่วมสัมมนาเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ า เป็นตัวแทนของผู้ใช้น้ าภาคเหนือ กับ ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล คนเราไม่รู้ตนเอง รู้แต่หน้าคนอ่ืน คนไม่รู้จักหน้าของตนเอง เพราะตื่นเช้าขึ้นมาต้องเอา
กระจกมาส่องหน้าตัวเอง แต่สิ่งที่ไม่รู้จักหน้าของตนเองคือหน้าที่ ของแต่ละคนโดยการเอาหน้า ไปท า
หน้าที่เลี้ยงตัวเองเพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้ หากเราขึ้นเครื่องบินมองจากที่สูงจะเห็นว่ามีการขุดดินเป็น
หลุมเป็นบ่อเต็มไปหมด เป็นการเปลือยดิน วิธีท าไม่เปลือยดินคือต้องปลูกผักปลูกหญ้า ปลูกหญ้าแฝก 
และท าการปลูกพืชทุกอย่าง และใช้แนวคิดคือ กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน มีแนวคิดนี้ในปี 
พ.ศ. 2550 จึงเป็นเหตุที่มาของการเริ่มต้นในการท าการเกษตรแบผสมผสาน และยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการท าบัญชีครัวเรือน และเคยท าหน้าที่เป็นวิทยากรครูบัญชี 
แนะน าว่าการท าบัญชีเป็นสิ่งจ าเป็นต้องมีการจดบันทึก ถ้าไม่มีจดบันทึกจะไม่รู้ว่ามี รายรับรายจ่าย
เท่าไหร่ จะไม่มีเงินเหลือเก็บจะมีแต่ทางรั่วไหล ถ้าท าบัญชีจะสามารถปลดลดหนี้ได้ บางคนใช้เงินไป
เพ่ือการท าบุญบริจาคทานจ านวนมาก เป็นการบริจาคทานเพ่ือเอาหน้า การบริจาคทานน้อยก็อาย 
บริจาคทานหลายก็อด เมื่อไม่มีการจดบันทึก เงินจึงสูญเสียไปในส่วนนี้เป็นจ านวนมาก แต่เมื่อมีการ
จดบันทึกท าให้รู้ว่าใช้ในส่วนนี้ไปเท่าไหร่  
 เคยไปอบรมเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในปี พ.ศ. 2549 ขยัน ประหยัด อดออม มีความรู้
ต้องแบ่งปัน  
 ได้รับการส่งเสริมจากเกษตรอ าเภอให้เข้าร่วมอบรมทั้งเกษตรทฤษฏีใหม่ตามพระราชด าริเพ่ือ
เป็นการสร้างรายได้ฟ้ืนฟูจากการท าการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวที่ท าให้มีหนี้สินจนต้องเข้าโครงการฟ้ืนฟู 
สนใจในการท าการเกษตรอินทรีย์ และได้ริเริ่มการรวมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ต าบลดงมหาวัน จนได้รับ
คัดเลือกเป็นกลุ่มดีเด่นด้านปศุสัตว์ของจังหวัดเชียงราย 

การแบ่งปันองค์ความรู้ 
ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บุญชวนฟาร์ม..เดินตาม

พ่อ..ยั่งยืน  ซึ่งเป็นศูนย์ถ่ายทอดวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชนทั้ง
ภายในชุมชนและต่างชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนี้แก่บุคคลอ่ืน 
จนน าไปปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ่ืนๆ ของ
อ าเภอ 

มีการท าเอกสารความรู้ประสบการณ์เรื่องควายเป็นแผ่นพับแจกจ่ายผู้ที่มาเยี่ยมฟาร์ม 
เป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถานที่ เรื่อง องค์ความรู้ เรื่องการสุขาภิบาลสัตว์ จัด

หลักสูตรให้ผู้สนใจมาเรียนรู้แบบเช้ามาเย็นกลับ มีความประสงค์ให้ เกษตรกรที่ได้มารับการฝึกอบรม 
จนประสบผลส าเร็จในอาชีพการเกษตรแบบเดียวกันต่อไป ในหลักสูตรดังนี้ 

1. เรื่องการบริการดูแลสุขภาพสัตว์เบื้องต้น   
2. การเลี้ยงหมูหลุม    
3. การท านา 
4. การเลี้ยงเป็ดในนาข้าว 
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5. การเลี้ยงม้า โค กระบือ เพ่ือขายมูล 
จากความอดทน ขยันตั้งใจจริงฝ่าฟันอุปสรรค ใช้ความรู้ความสามารถ จนได้รับความไว้วางใจ

และคัดเลือกบุคคลดีเด่นจากหลายหน่วยงาน เช่น 
•  รางวัลพ่อพ่อดีเด่นปี พ.ศ. 2549 
•  ฟาร์มสาธิตดีเด่นปี พ.ศ. 2546 
•  เป็นอาสาปศุสัตว์ประจ าต าบลและวิทยากรเกษตรกรของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  
•  เป็นประธานศูนย์บริการและถ่านทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลดงมหาวัน 
•  หัวหน้ากองร้อยอาสาของอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง พ.ศ. 2545-2550 
•  ครูบัญชีอาสาของอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
•  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ยกย่องเป็นเกษตรตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ 
•  ได้รับการยกย่องจากองค์กรเอกชนว่าเป็นมหาบัณทิตแห่งวิทยาลัยชาวนาไทย  
จากความรู้ความสามารถหลายอย่าง มีการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช้หลักความ

มีเหตุมีผลในการ มีความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน ตลอดจนน าความรู้ประสบการณ์มาปรับใช้
อย่างดี มีความเป็นผู้น าเสียสละไม่เห็นแก่ตัว อัธยาศัยดีมีมนุษยสัมพันธ์ ช่วยเหลือผู้อ่ืนเสมอ ด้วย
เหตุผลดังกล่าวส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จึงได้คัดเลือกให้ฟาร์มของนายบุญชวน เป็นศูนย์
เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ได้รับเลือกจาก
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพอเพียง ของ
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง และได้วางตนเป็นผู้เสียสละทั้งก าลังกาย ก าลังใจ ถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือน
เกษตรกรอย่างดียิ่ง 

บทสรุปจากการศึกษา พบว่า นายบุญชวน มะลัยโย เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีการจัดองค์
ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ โดยได้รับประสบการณ์ตรงในด้านการเลี้ยงเป็ดไข่ ตั้งแต่เป็นลูกจ้างเลี้ยงเป็ด 
มีประสบการณ์จากการเลี้ยงโคพ้ืนเมืองและกระบือ ได้สังเกตเห็นพฤติกรรมต่างๆ ของสัตว์จากที่ได้
คลุกคลีและสัมผัสอย่างใกล้ชิดและได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการเข้ารับการอบรมเรื่องการเลี้ยงสัตว์
แล้วน าไปปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะ สามารถน าประสบการณ์ในการฝึกบังคับสัตว์ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น
ได้ ประกอบกับมีนิสัยเป็นคนชอบศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประยุกต์ และดัดแปลง
เพ่ือให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นคนกล้าเจรจา สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้รู้
ในสาขาต่างๆ จึงเป็นการเสริมเพ่ิมเติมให้มีความรู้แตกฉานเพ่ิมข้ึน 
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2.5 นายทวี ดอนแสนเทพ        
เพศ : ชาย 
อายุ : 65 ปี 
สถานภาพ : สมรส 
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่อยู่ :  บ้านเลขท่ี 57 ม.17 บ้านใหม่ศิวิไล ต าบลดอนศิลา อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  57210 
โทรศัพท์ : 093-232-1020 
อาชีพ : เกษตรกร 
ประสบการณ์ในการท าการเกษตร : 45 ปี 
ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "ทวี-สุมาลีฟาร์ม” และฟาร์มต้นแบบ
การเลี้ยงกระบือแบบประณีต 
พิกัด GIS : 19.819768090568125, 100.02065967268896 
ฝากบอกเกษตรกร : หากตั้งความสุขอยู่ที่เงิน มีเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอ หากตั้งมีความสุขกับสิ่งที่ท าอยู่
กับบ้าน เป็นสุขอยู่ที่ใจ มีน้อยแค่ไหนก็พอ 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ : อาสาปศุสัตว์ดีเด่น มีการจัดการฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับจังหวัด 

ข้อมูลส่วนบุคคล  
เริ่มต้นอาชีพการเกษตรด้วยการปลูกข้าวโพดและท านา ตอนอายุ 24 ปี การท าเกษตร

สมัยก่อนได้ผลผลิตข้าวและข้าวโพดไม่แน่นอน และไม่สามารถควบคุมราคาได้ จึงเปลี่ยนมาเลี้ยงสัตว์
เพราะสามารถก าหนดราคาซื้อ-ขายเองได้ มูลสัตว์ก็สามารถน ามาท าเป็นปุ๋ย และตากแห้งขายได้ 
นอกจากนี้ยังเป็นอาสาปศุสัตว์ที่มีใจรัก และมุ่งมั่นในการเป็นผู้ช่วยปศุสัตว์อ าเภอเวียงชัยในการ
ให้บริการและการรักษาสัตว์แก่เกษตรกรด้วยกัน 

จุดเปลี่ยนของชีวิต 
 การท านาในสมัยก่อนน้ าท่ามีความอุดมสมบูรณ์ดีมาก ต้นข้าวที่ปลูกก็เจริญเติบโตให้ผลผลิตดี 
แต่ปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ าเปลี่ยนไปมาก ประกอบกับน้ าที่ใช้ในการท านาไม่เพียงพอ 
จึงหันซื้อโคเนื้อพันธุ์ฮินดูบราซิล มาเลี้ยงแบบยืนโรง แต่เมื่อน าไปขายไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ ท าให้
เกิดปัญหาการขาดทุน จึงหันมาเลี้ยงกระบือแบบเลี้ยงยืนโรงควบคู่กับการท านา ให้อาหารในโรงเรือน
ด้วยต้น และฝักอ่อนข้าวโพดและฟางข้าว ไม่ปล่อยไปแทะเล็มในแปลงหญ้า เพราะว่ามีแรงงานใน
ครัวเรือนน้อย ลูกๆ ไปท างานนอกบ้าน จึงมีเวลาจ ากัด ประกอบกับมีผลผลิตเหลือใช้จากท้องไร่ ท้องนา 
คือต้นข้าวโพดและฟางข้าวเองจึงเอามาใช้เลี้ยงควายแบบยืนโรงได้ 
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ชีวิตที่พอเพียง 
จากการเรียนรู้เพ่ิมเติม เสริมประสบการณ์ในการท าการเกษตร โดยเข้ารับการอบรมความรู้

และแนวคิด เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิถีชีวิตของตนเอง จากที่เคยท านาปีละ 
2 ครั้ง รายได้ไม่แน่นอน จึงพลิกแนวคิดตัวเองใหม่มาท าการเกษตรแบบผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์
โดยการเลี้ยงกระบือแบบประณีต เพราะท าให้มีรายได้ที่แน่นอนเป็นกอบเป็นก า สามารถท าเป็นอาชีพ
หลักได้ และได้ลูกๆ ที่เคยต้องออกไปท างานในต่างถิ่น ต่างจังหวัด กลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้าน ช่วยใน
การท าการเกษตรแบบผสมผสานท าให้รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ท าอยู่กับบ้านในปัจจุบัน 

องค์ความรู้ด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ 
การท าสวนเกษตรผสมผสาน เพราะเป็นการลดความเสี่ยง แล้วยังถือว่าสิ่งที่ปลูกไว้เป็นที่

ต้องการของตลาดทุกอย่าง สวนเกษตรผสมผสานได้จัดวางผังไว้อย่างเหมาะสม  
การเลี้ยงกระบือแบบยืนโรงไม่ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงดูมากนัก แค่ใช้เวลาให้อาหาร และ

สังเกตสัตว์ เพียง 1-2 ชั่วโมง ก็สามารถเอาเวลาไปท าอย่างอ่ืนต่อได้  
มูลกระบือที่ถ่ายออกมาได้เอาไปขายได้ทั้งหมดไม่สูญหายไปไหน มีการจดบันทึกว่าควายแต่ละ

ตัวถ่ายออกมาปริมาณเท่าไร ตากแห้งแล้วเหลือน้ าหนักกี่กิโลกรัม และขายได้เป็นเงินเท่าไร ค านวณ
ออกมาเป็นรายได้จากการขายมูลกระบือได้ชัดเจน และยกตัวอย่าง เช่น เคยมีการจดบันทึกชั่งน้ าหนักมูล
ควายที่ถ่ายออกมาชั่งได้วันละ 210 กิโลกรัม เมื่อน าไปตากแห้งแล้วเหลือน้ าหนัก 75 กิโลกรัม ขายราคา
กิโลกรัมละ 2 บาท ท าให้มีรายได้เป็นรายวัน  

การหาซื้อกระบือสวยๆ มาเลี้ยงซักตัวเป็นเรื่องยากกว่าซื้อทองค า มีเงินสามารถซื้อทองได้ง่าย
ที่ร้านทองที่ไหนก็มีขาย แต่ส าหรับควายสวยๆ ต้องใช้เวลาเสาะหาเป็นเวลา 4-5 วัน หากเจ้าของไม่
ขายก็ไม่สามารถซื้อได้ ตนจึงให้ความสนใจและเอาใจใส่ควายที่เลี้ยงมาก  

การเลี้ยงกระบือแบบยืนโรงตลอดเวลา แล้วตัดหญ้ามาให้กินที่คอก เป็นวิธีท าเลี้ยงที่เหมาะ
ส าหรับผู้ที่มีเวลาน้อย ซึ่งหากสังเกตดูจะเห็นว่า ร่างกายจะมีความอ้วนท้วนสมบูรณ์ และมีน้ าหนักดีกว่า
การเลี้ยงแบบปล่อย  

การเลี้ยงแบบยืนโรงสลับกับการปล่อยแปลง แต่การเลี้ยงแบบปล่อยให้กระบือได้เดินและกิน
หญ้าในแปลง กระบือจะไม่ค่อยมีอาการเครียด 

มีการเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์อยู่ 2 ตัว ให้ลูกได้รุ่นละประมาณ 20 ตัว เป็นการเลี้ยงเพ่ือจ าหน่ายลูก 
และมีบางส่วนที่เลี้ยงเพ่ือขุนเองในฟาร์ม ใช้อาหารส าเร็จรูปผสมกับพืชผัก และร าละเอียดไว้เลี้ยง แม่พันธุ์ 
ส่วนสุกรขุนเลี้ยงโดยใช้อาหารสัตว์ส าเร็จรูปทั้งหมด  

การใช้วัตถุดิบพืชอาหารสัตว์ในท้องถิ่น (ใบมันส าปะหลังหมัก) น ามาใช้เลี้ยงกระบือ เพ่ือลด
ต้นทุน และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสูง  

การสร้างโรงตากมูลกระบือ เพ่ือเป็นการต่อยอดผลการด าเนินงานของศูนย์ เรียนรู้ฯ ท าให้
เกษตรกรสามารถเก็บมูลกระบือได้ตลอดทั้งปี ปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้จากการขายมูล เฉลี่ยเดือนละ 
3,000 บาท  
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ความรู้ที่โดดเด่นด้านการเลี้ยงสัตว์ 
การเลี้ยงกระบือแบบประณีต คือการเลี้ยงกระบือแบบไม่มากตัวแต่เน้นคุณภาพ เป็นการ

เลี้ยงกระบือแบบจ ากัดสถานที่ ไม่ใช่การเลี้ยงแบบทั่วไปในรูปแบบปล่อยกินตามทุ่งหญ้า ที่เดินไป
เรื่อยๆ แต่การเลี้ยงกระบือแบบประณีต เป็นเลี้ยงแบบยืนในโรงเรือน ให้อาหารกินที่โรงเรือนเป็นต้น
ข้าวโพดและฟางข้าว บางวันจึงจะปล่อยให้แทะเล็มแปลงหญ้าประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นก็จะให้
นอนแช่น้ าครึ่งชั่วโมง เพ่ือคลายเครียด  

เสร็จแล้วก็จะน ากลับเข้าคอก ช่วงเย็นก็จะกินฟางข้าวและข้าวโพด มีเสริมอาหารข้น หรือ 
อาหารหมัก มูลควายที่ถ่ายออกมาสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งหมดไม่สูญหายไปไหน สามารถจัดการมูล
กระบือ หรือขี้ควายได้ เก็บตากขายได้ราคาดี หรือเก็บไว้ใช้เป็นปุ๋ยกับพืชสวนในไร่ได้ดี 

การเลี้ยงกระบือระบบประณีต ง่ายกว่าเลี้ยงวัว เพราะกระบือ หรือ ควายเป็นสัตว์พ้ืนถิ่น 
เชื่อง และคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมบ้านเรา เป็นการเลี้ยงแบบสะอาด สามารถสังเกตลักษณะอาการ
ของสัตว์ได้ง่าย ไม่เจอปัญหาเรื่องเจ็บป่วยที่ส าคัญ ถ้าบ ารุงด้วยอาหารวัวขุน ร่วมกับหญ้าหรือฟางหรือ
ข้าวโพดจะอ้วนสมบูรณ์เร็วมาก 

รูปแบบการเลี้ยงกระบือแบบประณีตแบบยืนโรง จะท าให้เกษตรกรมีเวลาเพ่ิมมากขึ้น ในการ
จัดการเลี้ยง การให้อาหาร รวมถึงสังเกตอาการเป็นสัดได้ง่ายขึ้น เพ่ือสามารถเรียกใช้บริการงานผสมเทียม 
ในการพฒันาปรับปรุงพันธุ์กระบือให้ดีขึ้น 

การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน 4 กิจกรรมหลัก  
1. การปลูกพืชผักสวนครัว เน้นผักพ้ืนบ้านปลอดสารพิษ และเพาะเห็ดฟาง 
2. เลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ สุกร ห่าน โค กระบือ 
3. ด้านประมง มีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา 
4. การจัดการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการน าเอามูลเป็ด ไก่ โค สุกร มาหมักกับหญ้าท าเป็น

ปุ๋ยชีวภาพ 
จากการท าการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับ 4 กิจกรรมดังกล่าว ท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ของกันและกันว่า เมื่อมีการเลี้ยงสัตว์ย่อมต้องมีมูลสัตว์ เมื่อน ามูลสัตว์มาผสมกับเศษหญ้าที่ผ่านการ
ตัดแต่งภายในสวนมาท าเป็นปุ๋ยชีวภาพทั้งชนิดแห้งและชนิดน้ า โดยชนิดแห้งจะน าไปใส่ในแปลง
เกษตร และชนิดน้ าจะน าไปใส่ในบ่อปลาดุกที่เลี้ยงไว้ช่วยให้น้ าไม่เน่าเสีย นอกจากนี้ ยังน าเศษไม้
ภายในสวนมาเผาถ่าน ควันจากการเผาถ่านได้เข้าสู่กรรมวิธีกลั่นเป็นน้ าส้มควันไม้เพ่ือใช้เป็นสารไล่
แมลง และการปลูกเห็ดฟางในพ้ืนที่ว่าง ท าให้ได้ผลผลิตส าหรับบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือ
แจกจ่ายและจ าหน่ายให้กับเพื่อนบ้าน 

การท าข้าวโพดหมักอย่างง่าย  
วัตถุดิบ 

  1. ข้าวโพดระยะเมล็ดเป็นแป้ง 
  2. ถุง หรือ ถังบรรจุข้าวโพด 
  3. ยางรถยนต์ หรือ ถุงทราย 
  4. กากน้ าตาล 
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วิธีท า 
1. ตัดข้าวโพดระยะเมล็ดเป็นแป้ง มาหั่นต้นและฝักข้าวโพดให้เป็นชิ้นเล็กๆ 

ขนาด  1-2 เซนติเมตร  
2. บรรจุข้าวโพดลงในถุง 2 ชั้น อัดให้แน่นไล่อากาศออกโดยใช้คนเหยียบ

ลงในถัง มัดปากถุงชั้นใน แล้วเย็บปากถุงชั้นนอกแยกจากชั้นใน เพ่ือกันอากาศเข้า 
3. คลุมด้วยพลาสติกให้มิดชิด ปิดทับด้วยยางรถยนต์หรือถุงทราย 21 วัน 

ขึ้นไปจึงน ามาใช้เลี้ยงสัตว์ 
วิธีใช้ 

เมื่อน าออกมาใช้ ควรราดด้วยกากน้ าตาล ที่มีโปรตีน และสารอาหารต่างๆ สูง 
โดยราดให้กินตัวละ 1 กิโลกรัม หรือ ผสมน้ าอัตรา 1 ต่อ 4 จะช่วยให้โคสมบูรณ์ อัตราการเจริญเติบโตดี 

สรรพคุณ  
  ข้อดีของการใช้ข้าวโพดหมัก คือ มีอาหารหยาบคุณภาพดีไว้เลี้ยงโคตลอด

ทั้งปี ท าให้โคได้รับอาหารสม่ าเสมอ มีสุขภาพดี ให้ผลผลิตสูง และมีการสืบพันธุ์ที่ดีและสามารถลด
อาหารข้นลงได้บางส่วน ลดภาระในการออกไปหาอาหารหยาบ ท าให้มีเวลาดูแลโคและอยู่กับ
ครอบครัวได้มากขึ้น 

การน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 
จากบทเรียนการเลี้ยงโคพันธุ์ฮินดูบราซิล ที่มีรายได้มาเป็นเหตุจูงใจให้อยากเลี้ยง แต่ราคา

เมื่อเลี้ยงได้ขนาดที่จ าหน่ายได้แล้ว ปรากฏว่าไม่ได้ราคาตามที่คาดไว้ จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาเลี้ยงควาย 
มีตลาดต้องการสูง และมีรายได้ที่แน่นอน ปัจจุบันจึงอยู่กับความเป็นจริง  

1. สอนเกษตรกรและเครือข่ายผู้เลี้ยงโคท าข้าวโพดหมักไว้เลี้ยงโคยามอาหารขาดแคลน 
2. ฝึกทักษะท าอาหารหมักจากข้าวโพด  
3. การน ามูลสัตว์จากการเลี้ยงโค และสุกร มาผลิตแก๊สชีวภาพ และท าปุ๋ย 
4. การน าพืช ผักผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตรมาใช้เลี้ยงโค กระบือ เป็ด ห่าน และไก่ 
5. การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา การท าอาหารกบและอาหารปลา 

  6. การใช้ประโยชน์ในทุกพ้ืนที่โดยการปลูกผักตามคันนา 
7. การเลี้ยงกระบืองามเลี้ยงแบบประณีต ไม่มากตัวแต่เน้นคุณภาพ 

  8. เลี้ยงสุกรไว้ผลิตลูกเพ่ือจ าหน่ายพันธุ์  

การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ 
ได้รับความรู้โดยการเข้ารับการฝึกอบรม และรับการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มาส่งเสริมให้ เช่น การปลูกพืช เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา การปรับปรุงดิน 
การท าปุ๋ยหมัก การปรับปรุงพันธุ์ข้าว การท าบัญชีในครัวเรือน ซึ่งหากมีโครงการต่างๆ ของทาง
ราชการมาส่งเสริมก็จะให้ความร่วมมือทุกครั้ง แล้วน าความรู้ที่ได้รับมาท าตามที่เจ้าหน้าที่แนะน า  

จากประสบการณ์การเลี้ยงกระบือแบบยืนโรง พบว่า มีปัญหาที่กีบเท้าของกระบือ เมื่อ
กระบือยืนในโรงเรือนเป็นเวลานานจะท าให้เท้าเจ็บเป็นแผล จะต้องท าการตัดแต่งกีบ โดยให้สัตวแพทย์มา
ท าการตัดแต่งกีบส าหรับเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ตัดแต่งกีบจะเป็นเครื่องมือเฉพาะ ที่หาซื้อค่อนข้างยาก
และราคาแพงต้องให้ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ท าการตัดแต่งทั้งต้องใช้เวลานานในการตัดแต่งกีบให้
กระบือแต่ละตัว ต่อมาตนได้มีการประยุกต์โดยใช้หินเจียรซึ่งเป็นเครื่องมือช่างมาท าการตัดและตะไบ
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ตกแต่งกีบ ซึ่งสามารถท าได้ง่ายในเวลารวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถหาซื้อได้ง่ายในตลาด และราคาไม่
แพง นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ประยุกต์ใช้เองในท้องถิ่น 

การแบ่งปันองค์ความรู้ 
ศูนย์เรียนรู้นายทวี ดอนแสนเทพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรวิทยากรเจ้าของ

ศูนย์ กับผู้เข้าอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย โดยมี
เกษตรกร เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการฝึกอบรม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของ
เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ คือนายทวี ดอนแสนเทพ อาทิเช่น การดูลักษณะกระบืองาม การเลี้ยง
สัตว์แบบผสมผสาน การท าน้ าหมักชีวภาพส าหรับสัตว์ การท าบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ รวมถึงการ
ฝึกปฏิบัติการท าข้าวโพดหมักส าหรับเป็นอาหารโค-กระบือ  

มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงานและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการ
เลี้ยงกระบือแบบยืนโรงอย่างต่อเนื่อง 

ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายทวี ดอนแสนเทพ เป็นสถานที่
ส าหรับการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร ทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการท าประมง  

ในส่วนของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายทวี ดอนแสนเทพ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเลี้ยงโคและกระบือ  

มีจุดสาธิตการท าเกษตรผสมผสาน 800 ตารางเมตร สองแสนบาทต่อปี  ด้วยการเกษตร
ผสมผสาน 

นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่อื่น เช่น เป็นอาสาปศุสัตว์ ช่วยเหลืองานปศุสัตว์อ าเภอ และ ปศุ
สัตว์จังหวัด เป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เป็นกรรมการฉางข้าว และเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเข้าร่วม
ท ากิจกรรมกับทางราชการอีกมากมาย  

บทสรุปจากการศึกษา พบว่า นายทวี ดอนแสนเทพ เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีการค้นหาและ
สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงกระบือ โดยได้ประสบการณ์จาการเลี้ยงโคพ้ืนเมือง การเลี้ยงโคพันธุ์
ฮินดูบราซิล จนปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงกระบือ มีการสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ของกระบือ การคิดค้น
ดัดแปลงน าเครื่องมือช่างมาประยุกติใช้เป็นเครื่องมือตัดแต่งกีบได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยในการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย และเวลาในการท างาน มีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรแบบผสมผสาน และ
เศรษฐกิจพอเพียง แล้วน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการทุ่มเทและให้ความส าคัญกับการเลี้ยงกระบือ
แบบยืนโรงอย่างจริงจัง จึงท าให้มีรายได้หลักจากการเลี้ยงกระบือ และเป็นแบบอย่างให้ผู้สนใจมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง 
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2.6 นายอินถา สมตา 
เพศ : ชาย 
อายุ : 65 ปี 
สถานภาพ : สมรส 
การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่อยู่ : บ้านเลขท่ี 26/1 หมู่ที่ 3 บ้านสัน ต าบลบ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 
โทรศัพท์ : 081-034-6371 
อาชีพ : เกษตรกร 
ประสบการณ์ในการท าการเกษตร : 30 ปี 
ชื่อศูนย์ : ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน บ้านสัน 
พิกัด GIS : 19.286612363594365, 99.46776157017756 

ฝากบอกเกษตรกร : อยากให้สินค้าเกษตรได้ราคาดี ต้องมีการวางแผนในการเลี้ยง การปลูกให้ตรงกับ
ช่วงที่ตลาดมีความต้องการ ก็จะท าให้สินค้าเกษตรได้ราคาดี 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ : ได้รับรางวัล ที่ 2 ในการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 
ระดับส านักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 

ข้อมูลส่วนบุคคล   
 นายอินถา สมตา ท าอาชีพการเกษตร บนพ้ืนที่ 15 ไร่ แบ่งพ้ืนที่ส าหรับท านา 4 ไร่ครึ่ง ท า
บ่อเลี้ยงปลา 4 ไร่ครึ่ง ท าสวน 4 ไร่ครึ่ง และเป็นที่อยู่อาศัย 1 ไร่ครึ่ง นอกจากนี้ยังมีการปลูกยางพารา
ประมาณ 20 ไร่ ในพ้ืนที่ที่มีใบเอกสารสิทธิท ากิน (สทก.) ปัจจุบันมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเป็นเชิงเกษตร
อินทรีย์ ลดจากการจ้างทุกอย่าง ลงมือท าด้วยตนเอง ตั้งแต่การไถ การใส่ปุ๋ย การฉีดยาฆ่าแมลง 
ตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวท าให้มีต้นทุนในการผลิตต่ า มีรายได้เพียงพอ ภาระหนี้สินลดลง ด้วยการ
พ่ึงพาตนเอง 

จุดเปลี่ยนของชีวิต 
 เมื่อก่อนมีอาชีพรับจ้างปลูกผักกาดขาว ท าการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใช้ต้นทุนในการปลูก
สูง ทั้งปุ๋ย สารเคมี ยาฆ่าแมลง บางปีก็ได้ผลผลิตดี บางปีก็ประสบปัญหาภัยแล้ง ประกอบกับไม่มี
แหล่งน้ าที่เพียงพอ มีโรคและแมลงระบาด ราคาผลผลิตตกต่ า ท าให้มีรายได้ไม่แน่นอน ต่อมาได้เข้า
ร่วมในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกรมพัฒนาที่ดิน และได้กู้เงินจากสหกรณ์การเกษตร มาเพ่ือ
ลงทุนปรับปรุงพ้ืนที่ท าการเกษตรใหม่ โดยในเริ่มต้นกรมพัฒนาที่ดิน มาขุดบ่อเก็บกักน้ าให้ จึงเริ่ม
ปลูกพืชผักหลายชนิด ปลูกผลไม้ชนิดต่างๆ มาปลูกตามบริเวณขอบบ่อ ทั้งไว้กินเองและจ าหน่ายด้วย 
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ท างานใช้หนี้เป็นระยะ 5 – 6 ปี จนถึงล่วงเข้าปีที่ 7 – 8 จึงเริ่มเก็บเงินได้ แล้ว
เอาไปใช้แบ่งเบาภาระหนี้สิน นับตั้งแต่มีการน าไก่ หมู โค กระบือ เข้ามาเลี้ยงท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน  มี
รายได้เพียงพอส าหรับใช้หนี้ให้กับสหกรณ์  
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ชีวิตที่พอเพียง 
 จากที่ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ทฤษฏีใหม่คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร ท าเพ่ือ
อะไร จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินมาส ารวจตรวจเยี่ยมให้ค าแนะน า แล้วได้ไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิดการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงท าให้เกิดแรงบันดาลใจให้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว มาท าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินมาช่วยจัดแปลงที่ดิน และ
สนับสนุนการขุดบ่อน้ าให้ มีพ้ืนที่ส าหรับขุดบ่อน้ า ขนาด 4 ไร่ครึ่ง ตามสัดส่วนของพ้ืนที่ที่ตนมีอยู่  
ซึ่งตรงตามหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่  

ในปัจจุบันมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นรายได้รายปี เช่น จากการเลี้ยงโค เลี้ยงกระบือ และ
เลี้ยงหมู ส าหรับที่เป็นรายได้รายเดือน จากการเลี้ยงไก่ และรายได้รายวัน จากการปลูกผักพ้ืนบ้านทาง
เหนือ เช่น ผักกาด ผักป้อม มะเขือ พริกหนุ่ม ผักกูด ผักหนาม ผักเคียงดา ผักง่วน ผักระ และผักเสี้ยว 
ส าหรับการเลี้ยงไก่มีรายได้พอประมาณ โดยจะต้องวางแผนในการเลี้ยงให้ตรงกับช่วงที่ตลาดมีความ
ต้องการ จะท าให้ได้ราคาดีเฉพาะในช่วงที่มีการเกี่ยวข้าวท านา ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และช่วงเทศกาล
วันขึ้นปีใหม่ การเลี้ยงเจ้าเลี้ยงศาลของพ่ีน้องชาวดอย ซึ่งบางครั้งมีไม่พอขายต้องให้กลุ่มเพื่อนสมาชิกที่
เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองน ามาช่วยขายด้วย 

องค์ความรู้ด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ 
 มีการน าสมุนไพรมาใช้ในการท าการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ โดยในพ้ืนที่ได้ มีการท า
การเกษตรและการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด ได้แก่ โค 5 ตัว กระบือ 1 ตัว แพะ 4 ตัว หมู 11 ตัว เป็ด 40 ตัว 
ไก่ 200 ตัว เป็นการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยอิสระให้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยบ ารุงดินในพ้ืนที่ มีการเลี้ยงหมูหลุม  
มีการขุดบ่อเลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน กุ้ง หอยขม ปัจจุบันไม่มีการฝึกอบรมในการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพของหน่วยราชการ แต่มีเจ้าหน้าที่ และ เกษตรกรมาตรวจเยี่ยมบ้างเป็นครั้งคราว ด าเนินชีวิตใน
รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ไว้บริโภค เหลือจึงจ าหน่าย แจกจ่ายเพ่ือนบ้าน  

ความรู้ที่โดดเด่นด้านการเลี้ยงสัตว์ 
สมุนไพรใช้ส าหรับโค กระบือ ท าให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคสูง 
การใช้สมุนไพรในสัตว์จะช่วยลดการใช้สารเคมี  (ยา) ลดต้นทุนการซื้อยารักษาโรค และ

สามารถอนุรักษ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นไว้ได้  
 วัตถุดิบ 

สมุนไพร  
1. บอระเพ็ด  
2. หัวผักหนาม  
3. รางจืด  
4. อ้อย  
5. ฝักราชพฤกษ์  
6. ยอดอ่อนของไม้เหียง  
7. ใบต้นส้าน  
8. ฝักลิ้นฟ้า 
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วิธีท า  
1. น าสมุนไพรทั้งหมดน ามาสับรวมกัน  
2. น าไปต้มจนเปื่อย น ามาปั้นให้เป็นก้อนกลมขนาดเท่าไข่ไก่  
3. ตากแดดให้แห้ง ใช้เวลา 2 – 3 วัน  

วิธีใช้ น ามาให้สัตว์กิน (โค) วันละ 1 ก้อน จะช่วยกระตุ้นการเจริญอาหาร โค 
กระบือ บ ารุงร่างกาย สัตว์สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง 

สรรพคุณ 
1. กระตุ้นการกินอาหาร ช่วยบ ารุงร่างกาย 
2. ท าให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคสูง 
3. ลดค่าใช้จ่ายด้านยารักษาโรค 
4. เป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น 

การใช้สมุนไพรเลี้ยงสัตว์ บอระเพ็ด (จุ้มจะลิง) บ ารุงร่างกายสัตว์ 
  วัตถุดิบ 
   1. เถาบอระเพ็ด 
   2. น้ าซาวข้าว 
   3. เกลือ 

วิธีท า 
1. น าเถาบอระเพ็ดมาเผาหรือหมก แล้วซอยหรือทุบ  
2. น ามาแช่น้ าซาวข้าวหมักไว้ 7 วัน  
3. เสร็จแล้วกรองหรือค้ันเอาแต่น้ า 

วิธีใช้ เอาน้ าที่ได้ผสมเกลือเล็กน้อย กรอกให้สัตว์กิน 
สรรพคุณ กระตุ้นการกินอาหาร หรือ บ ารุงร่างกาย 

สูตรยาสมุนไพรแก้ท้องเสียส าหรับวัวควาย  
โรคท้องเสียนับเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรผู้เรียน อาการที่เกิดก็คือวัวควายจะมี

อาการถ่ายเหลวและถ่ายบ่อยผิดปกติ สาเหตุอาจเกิดจากกินหญ้าหรืออาหารที่มีเชื้อแบคทีเรียปะปนอยู่
จึงอาจท าให้เกิดอาการท้องเสียได้  

วัตถุดิบ 
1. ฝักคูณแก่บด 4-5 ใบ 
2. ฝรั่งบดหรือทุบ 1 ก ามือ  
3. ใบทับทิมบดหรือทุบ 1 ก ามือ  
4. น้ าตาลหรือน้ าอ้อย 1 กิโลกรัม  
5. น้ าสะอาด หม้อต้ม  

วิธีท า  
น าส่วนผสมทั้งหมดที่เตรียมไว้ใส่ลงในหม้อแล้วเติมน้ าพอท่วมน ามาต้มให้

เดือดโดยใช้ไฟปานกลางประมาณ 30 นาที เพ่ือให้ส่วนผสมที่น ามาต้มละลายออกมาเป็นตัวยา เสร็จ
แล้วทิ้งไว้ให้เย็น  
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วิธีใช้  
น าตัวยาที่ได้จากการต้มจ านวน 1 แก้ว ผสมกับน้ าเปล่าจ านวน 15 ลิตร 

น าไปให้สัตว์เลี้ยงที่มีอาการท้องเสียกิน แทนน้ า ติดต่อกันจนหาย ถ้าสัตว์เลี้ยงที่มีอาการท้องเสียหาย
เป็นปกติแล้ว ให้หยุดกินทันที 

สรรพคุณ  
แก้ท้องเสียส าหรับวัวควาย 

การเลี้ยงหมูหลุม  
เตรียมขุดหลุมขนาด 2 x 3 เมตร ลึก 90 เซนติเมตร  
ชั้นที่ 1 ใส่แกลบประมาณ 1 กิโลกรัม  
ชั้นที่ 2 ใส่ขี้วัวผสมกับถ่านละเอียดและเกลือแกง อย่างละ 1 กิโลกรัม ผสมให้เข้ากัน  
ชั้นบนสุด ใส่แกลบทับไว้ด้านหน้าให้เต็ม น าหมูมาเลี้ยงได้  

สูตรอาหารหมูลดต้นทุน 
วัตถุดิบ 
 1. หยวกกล้วย 
 2. ร าละเอียด 
 3. น้ าหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย 
วิธีท า 

1. น าเอาหยวกกล้วยมาสับหรือบดให้ละเอียด 
2. ผสมร าละเอียดคลุกเคล้ากับน้ าหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย 

วิธีใช้ สามารถน าไปใช้เลี้ยงหมูทุกวัน วันละ 2 เวลาช่วงเช้า และเย็น  
สรรพคุณ 

อาหารสูตรนี้จะช่วยให้มูลของหมูไม่มีกลิ่นเหม็น ช่วยดูแลรักษาความสะอาด
ของคอกหมูหลุม ใช้น้ าหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยราดลงตรงคอกหมูเพ่ือจัดการกลิ่นและรักษาความสะอาด 

การผลิตอาหารปลากินพืชจากมูลสัตว์ 
วัตถุดิบ 

1. ไม้ปักหลักความยาวสูงกว่าระดับน้ า 30 ท่อน  
2. ฟางข้าวแห้ง 30 มัด (ตามความเหมาะสม)  
3. มูลวัว 2 กระสอบ 
4. แกลบอ่อน 1 กระสอบ 

วิธีท า 
1. น าไม้ที่เตรียมไว้ 30 ท่อนที่มีความยาวสูงกว่าระดับน้ าในบ่อมาปักให้

แน่นบริเวณขอบบ่อให้ได้ลักษณะรูปวงกลมหรือสี่เหลี่ยมตามต้องการ เพ่ือที่จะน าวัสดุใส่เข้าไปข้างใน
เป็นชั้นๆ ให้ได้ 3 ชั้น  

2. น าฟางข้าวแห้ง 25-28 มัด ใส่ลงในบ่อ ชั้นที่ 1 
3. ใส่มูลวัว 2 กระสอบ ชั้นที่ 2 
4. ใส่แกลบอ่อน 1 กระสอบ ชั้นที่ 3 
5. ใส่ฟางข้าว 3-5 มัด ทับหน้าให้ทั่ว ชั้นที่ 4 
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วิธีใช้  
หมัก ฟางข้าว มูลวัว แกลบอ่อนที่ใส่ลงไปทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน ก็จะย่อย

สลายเป็นอาหารให้กับสัตว์น้ า เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และจะกินอาหารได้   
สรรพคุณ  

อาหารสูตรนี้เหมาะส าหรับปลาที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  

การน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการเลี้ยงสัตว์ 
1. ด าเนินการโดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท าการเลี้ยงสัตว์และการเกษตร

แบบผสมผสานในรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2. มีการแสวงหาความรู้ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์จากวิทยากร 

เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ 
3. มีความพอประมาณ ในการท าการเกษตรและปศุสัตว์แบบที่พอมี พอกิน ท าแต่พอดีกับ

แรงงานและพ้ืนที่ที่มีอยู่  
4. มีการวางแผนเพ่ือสร้างรายได้แบบรายปีจากการขายโค-กระบือเป็นตัวเมื่อจ าเป็น มีรายได้

เป็นรายเดือนจากการขายเป็ด-ไก่ มีรายได้เป็นรายสัปดาห์ รายวัน จากการขายไข่เป็ด ไข่ไก่ และขาย
มูลสัตว์  

5. มีการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อย เพ่ือลดแรงงานในการดูแลสัตว์ 
6. มีการน าพืชสมุนไพรมาใช้ในการบ ารุงร่างกาย และรักษาสัตว์ 
7. มีการท าแปลงพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้เอง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซื้อให้มากที่สุด 

การสั่งสมความรู้และประสบการณ์ 
นายอินถา สมตา เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้มีความใฝ่

รู้ได้ไปทั้งอบรมศึกษาดูงาน แล้วน าความรู้มาปฏิบัติ จนสามารถเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืน
ได้ เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าประกวดเพ่ือรับรางวัลเกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ จนได้รับรางวัลที่ 1 
ระดับอ าเภอ และได้รับรางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทางราชการหลาย
หน่วยงาน และมีการเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก 

จึงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสั่งสมความรู้จากบุคคลอ่ืนๆ ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ท าให้
เกิดการลองถูกลองผิด จนเป็นความรู้ที่คงทน และมีการแบ่งปันความรู้จากบุคคลอ่ืนๆ ต่อไป 

การแบ่งปันองค์ความรู้ 
พ้ืนที่ภายในฟาร์มเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการเลี้ยง

สัตว์ ให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจมาเรียนรู้ โดยมี นายอินถา สมตา ท าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายด้วย
ตัวเอง ในบางครั้งก็ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรนอกสถานที่ด้วย  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ของเกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้ คือนายอินถา สมตา และ
เกษตรกรผู้ที่ท าการเกษตรแบบผสมผสานและผู้ที่สนใจการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งบุคคลในพ้ืนที่
อ าเภอเวียงป่าเป้า และนอกพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและสร้าง
เครือข่ายรู้จักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พ่ึงพาตนเอง และพ่ึงพาอาศัยกันและกัน น ามาซึ่งความเข้มแข็ง
และยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานต่อไป 
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นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นอาสาปศุสัตว์ คอยเป็นอาสาช่วยเหลืองานของปศุสัตว์อ าเภอ มี
ความรู้และถนัดในเรื่องของการใช้สมุนไพร ได้ไปเรียนรู้อบรมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ 
สามารถฉีดยา ตอนหมู ตอนไก่เองได้   

บทสรุปจากการศึกษา พบว่า นายอินถา  สมตา จากประสบการณ์ในการท าการเกษตร
เชิงเดี่ยว ท าให้หนี้สินมากมาย จึงได้เปลี่ยนมาท าการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชด าริ
ทฤษฎีใหม่ ในพ้ืนที่ประมาณ 15 ไร่ โดยกิจกรรมหลักท่ีท ารายได้อย่างต่อเนื่องให้กับครอบครัวได้เป็น
อย่างดี คือ การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเหมาะกับตนเองและภรรยาที่มีอายุมากขึ้น โดยเลือกเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร
ในครัวเรือนเป็นหลัก เหลือจึงจ าหน่าย ได้แก่ ไก่ไข่ ที่เลี้ยงไว้ประมาณ 200 ตัว ไก่พ้ืนเมืองลูกผสมสาม
สายเลือด เลี้ยงแม่พันธุ์และขุน รุ่นละ 150 - 170 ตัว เป็ดเทศและเป็ดไข่ ผลผลิตส่วนที่เหลือก็จึง
น าไปขาย ส่วนหมู รวมไปถึงโคเนื้อ เลี้ยงไว้เพ่ือขายเป็นหลัก การเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด 
จ าเป็นต้องมีอาหารส ารองให้เพียงพอตลอดทั้งปี และซื้อให้น้อยที่สุด มีการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ไว้
ตามขอบบ่อปลาส าหรับเลี้ยงโค ส่วนอาหารไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ เป็ด หมู จะใช้หยวกกล้วยหมักผสมกับ
ร าข้าวและปลายข้าว เพ่ือเพ่ิมโปรตีนให้สูงขึ้น หากจะให้เป็นอาหารไก่และเป็ด จะต้องน าหยวกกล้วย
มาต าให้ละเอียดก่อนจ านวน 2 ส่วน แล้วผสมร าข้าวและปลายข้าวอีกอย่างละ 1 ส่วน วิธีนี้ช่วยลด
ต้นทุนค่าอาหารลงได้ โดยไม่จ าเป็นต้องซื้ออาหารส าเร็จรูปมาใช้ 

การด าเนินกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะท าให้ครอบครัวได้บริโภคโปรตีน
จากสัตว์ที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องซื้อแล้ว ยังมีรายได้เกือบทุกวัน โดยเฉพาะจากสัตว์เล็กเช่น ไข่เป็ดและ
ไข่ไก่ ส่วนไก่ลูกผสมสามสายเลือด สัตว์ใหญ่เช่น หมู และโคเนื้อ เป็นรายได้รายเดือนและรายปี อาชีพ
นี้ท าให้ครอบครัวมีรายได้ยั่งยืนและมีชีวิตที่ดีข้ึนกว่าเดิม 

จากผลการวิจัย การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย 
ปราชญ์ชาวบ้านมีการค้นหาและสะสมองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ทั้งจากประสบการณ์ตรง การเข้า
รับการฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการน้อมน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยง
สัตว์อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดแนวความคิด 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังเกษตรกร เจ้าหน้าที่  และ
ผู้สนใจ เพ่ือเป็นหนทางในการหลุดพ้นจากความยากจน ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และเป็น
ต้นแบบให้ผู้คนไปศึกษาเรียนรู้ได้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัย เรื่อง การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัด
เชียงราย โดยวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี ้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน 
จังหวัดเชียงราย และเพ่ือศึกษาการน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้วิจัยได้น าโมเดลเซกิ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key information) จ านวน 6 คน สรุปผล 
ดังนี้ 

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผล 
3. ข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย  
 การศึกษา เรื่อง การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน และศึกษาการน าหลัก
แนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-Depth Interview) มีกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) คือ เกษตรกรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย จ านวน 6 ราย รวบรวมข้อมูลโดยน าหลักการของโมเดลเซกิ (SECI 
model) มาประยุกต์ใช้เป็นหลักการของการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัด
เชียงราย ผลการศึกษา พบว่า ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ได้มีการค้นหา สะสมองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์ การน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์
ชาวบ้าน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) โดยการจัดให้มีการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ ระหว่าง
ผู้รู้ที่มีความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ผู้รู้ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของศูนย์ฯ และคณะผู้วิจัย ได้
ข้อสรุปเป็นการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ใน 4 มิติ ดังนี้  
 1.1 ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย  
  1.1.1 การเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน พบว่า มีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่ไข่ ไก่พ้ืนเมือง 
เป็ด การท าพืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์แบบประณีต การเลี้ยงสัตว์ เพ่ือใช้แรงงาน เพื่อการผลิตปุ๋ยใน
แปลงเกษตร เพ่ือการขายปุ๋ยเป็นรายได้ เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน เพ่ือเป็นเงิ นออม และเพ่ือการ
จ าหน่ายในรายได้ในครัวเรือน 
   1.1.2 การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์  ใช้เป็นปุ๋ยปรับปรุงดิน การใช้ปุ๋ยไปเป็นอาหารสัตว์ 
การใช้ปุ๋ยในการเพ่ิมผลผลิตเกษตร และจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้ 
   1.1.3 การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ ใช้เป็นยา-สมุนไพรในการบ ารุง
ร่างกายสัตว์ และรักษาสัตว์ 

1.1.4 การใช้ประโยชน์จากไม้ในพื้นที่ เพ่ือใช้ท าคอก โรงเรือน ใช้ท าสถานที่เรียนรู้ ใช้ท า
ป้ายต่างๆ ภายในศูนย์ ใช้ท าฟืน ท าน้ าส้มควันไม้ ท าเป็นแปลงผัก  
 1.2 การน าแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน พบว่ามีการ
ใช้ทฤษฎีใหม่ในการด าเนินการ โดยการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ท าแบบคนจนไม่จ้างแรงงาน 
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พยายามท าด้วยแรงงานตนเอง โดยวิเคราะห์จากสิ่งที่ตนมี ทรัพยากรที่ตนเองมี ภายใต้ 3 ห่วง 2 
เงื่อนไข คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เ งื่อนไขของการมีความรู้ 
และมีคุณธรรม โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต น ามา
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 
 1.3 การสั่งสมความรู้ พบว่า ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงราย มีการค้นหาและสะสมองค์ความรู้ 
ทั้งจากประสบการณ์ตรงในการด าเนินชีวิต การเลี้ยงสัตว์ การเข้าร่วมประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรด้วยกันเอง นักวิจัย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่  จากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การสร้างความรู้ มีการสร้างความรู้จากวิธีการต่างๆ เช่น ได้รับการสั่งสอนจากครูพ่ี
สอนน้องค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต เอกสาร หนังสือ วารสาร รายการโทรทัศน์ เป็นต้น 
จนท าให้ปัจจุบันมีผู้เข้าศึกษาดูงานเป็นจ านวนมาก 
 1.4 การแบ่งปันความรู้ พบว่า ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ
ถ่ายทอดแนวคิด และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเลี้ยงสัตว์ให้กับเจ้าหน้าที่ 
เกษตรกร นิสิต นักศึกษา และประชาชน ผู้สนใจ อีกทั้งเป็นวิทยากรภายในศูนย์ฯ และเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้นอกศูนย์ฯ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ องค์ความรู้ระหว่างเกษตรกร วิทยากรด้วยกันทั้ง
ในศูนย์และนอกศูนย์ เช่น การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ฯ ครูรุ่นพ่ี เพ่ือนๆ รุ่นน้องจากผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน 
จากญาติพ่ีน้องของตนเอง และศูนย์การเรียนรู้อ่ืนๆ การรวบรวมและน าความรู้ไปใช้พบว่าส่วนมากจะ
ลงมือปฏิบัติเป็นผลผลิตออกมาให้เห็นและมีการประยุกต์ใช้ให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกัน เกื้อกูลกัน 
ส่วนการจัดเก็บข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือต ารานั้น มีน้อยมาก  

  จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน 
จังหวัดเชียงราย ปราชญ์ชาวบ้านมีการค้นหาและสะสมองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ ทั้งจาก
ประสบการณ์ตรง การเข้ารับการฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการน้อมน าแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการถ่ายทอดแนวความคิด วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปยังเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ เพ่ือเป็นหนทางในการหลุดพ้นจากความยากจน ที่เห็นผลเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน และเป็นต้นแบบให้ผู้คนไปศึกษาเรียนรู้ได้ 
 ทั้งนี้ เมื่อองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ได้ผ่านกระบวนการยอมรับ และ
ถูกน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ท าให้การท าการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงช่วยสร้างความมั่นใจ
และมีภูมิคุ้มกันในอาชีพการเกษตร และองค์ความรู้นั้นอยู่คู่กับชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน 

2. อภิปรายผล  
จากการวิจัยครั ้งนี ้ ท าให้มีการจัดองค์ความรู ้ด้านการเลี ้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน 

จังหวัดเชียงราย ที่มีความรู้และประสบการณ์อยู่ในตัวบุคคลนั้น ได้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มี
การจัดท าเป็นฐานข้อมูล และสามารถน ามาใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ให้เกิด
ประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้สนใจได้ สอดคล้องกับ ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี (2554) ได้มี
ผลการวิจัยการจัดการความรู้ เรื่องรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในบริบทของ
จันทบุรีที ่ด ีที ่ส ุดและประสบผลส าเร็จมากที ่ส ุด ได้แก่ การใช้ร ูปแบบการมีส่วนร่วมโดยการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร หรือกับเจ้าหน้าที่ในลักษณะใช้ความรู้ร่วมกัน ใช้
รูปแบบวิเคราะห์นิสัย วัฒนธรรมของเกษตรกรร่วม ในการถ่ายทอดความรู้เพื่อการจัดการในการ
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ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างสะดวก ใช้รูปแบบใช้องค์ความรู้จากเกษตรกรด้วยกันช่วยในการถ่ายทอด
ความรู้ด้วยกันเอง เช่น ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขอยงตนเองที่ประสบผลส าเร็จมาแล้วมาสอน บอกให้
เกษตรกรท า ด้วยการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์  

2.1 การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ได้ใช้โมเดล
เซกิ (SECI Model) ในการจัดการความรู้ ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล การหลอมรวมข้อมูลในความรู้
ฝังลึกกบความรู้ชัดแจ้ง ใน 4 กระบวนการเพ่ือยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น เช่นเดียวกับบุรินทร์ รุจจนพันธุ์ 
(2557) ที่ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบตรวจเยี่ยมส าหรับการประเมินตนเองโดยใช้โมเดลเซกิ 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดล าปาง โดยด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยใช้การจัดการ
ความรู้ตามโมเดลเซกิ (SECI Model) ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) การสกัด
ความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) การควบรวมความรู้ (Combination) และ การผนึกฝัง
ความรู้ (Internalization) และ ศุภชัย เกดิเจริญพร (2560) ใช้โมเดลเซก ิ(SECI Model) ในการศึกษา
การจัดการความรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงด้านเกษตรธรรมชาติ : กรณีศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎี
ใหม่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ออกแบบแนวค าถามที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) มีลักษณะเป็นหัวข้อสนทนาที่มีความยืดหยุ่น เพราะเป็นแนว
ค าถามเพ่ือให้การสัมภาษณ์ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบการวิจัย และมีความรัดกุม 
มีการเรียงล าดับเนื้อหาให้มีความต่อเนื่อง และมีความยาวของค าถามไม่ยาวมากนัก สอดคล้องกับ 
(มานพ คณะโต : 2550) แนวค าถามที่ใช้ในการวิจัยคุณภาพไม่ใช่เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเชิง
ปริมาณและค าถามจะเป็นเครื่องมือการวิจัยที่มีโครงสร้างน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแบบสอบถาม แต่แนว
ค าถามที่ดีมีความครอบคลุมและรัดกุม ดังนั้นในการสร้างแนวค าถามเพ่ือการวิจัยคุณภาพผู้ที่จะสร้าง
แนวค าถามได้ดีควรต้องศึกษาปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้เข้าใจจากนั้นจึงสามารถก าหนด
แนวค าถามได้ 

2.3 การสัมภาษณ์ ได้มีการออกแบบไว้อย่างเป็นระบบ มีการประสานงานล่วงหน้า โดยให้
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้ก าหนดวัน เวลา จึงท าให้การสัมภาษณ์มีเวลาอย่างเพียงพอในการเก็บข้อมูล
ส าคัญ และได้สัมภาษณ์ครบถ้วนทุกราย และในส่วนของการเก็บข้อมูล เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in Depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้มาจากวิธีการอ่ืน และ
สามารถสังเกต และตรวจดูรายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่ได้แสดงออกมาด้วยค าพูด 

2.4 การบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ทันที ที่จบการสัมภาษณ์ เนื่องจาก
ผู้วิจัยจะได้ระลึกถึงเรื่องราวของการสัมภาษณ์นั้นได้ และสามารถเก็บรายละเอียดเรื่องราวต่างๆ เพ่ือ
ใช้ในการอ้างอิงได้ทันที 

2.5 การตรวจสอบข้อมูล ได้มีการส่งข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้ง 6 คน ผ่านทาง
ไปรษณีย์ โดยพิมพ์เข้าเล่ม พร้อมปากกา และใส่ซองเอกสารติดแสตมป์ เพ่ือให้ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญตรวจสอบและส่งกลับข้อมูลที่มีการปรับแก้กลับมายังผู้วิจัย และผู้วิจัยด าเนินการปรับแก้
ไขข้อมูลก่อนเผยแพร่งานวิจัย 

2.6 การเผยแพร่งานวิจัย ผู้วิจัย ได้ส่งข้อมูลให้กับผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ปศุสัตว์เขต 1-9 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด 
เพ่ือให้เผยแพร่ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทางอีเมล์ และไลน์ กลุ่ม และได้จัดขึ้นบนเว็บไซต์          
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคคลทั่วไปศึกษาได ้
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การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน 
จังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี พ.ศ. 
2559 ซึ่งเห็นความส าคัญของการจัดองค์ความรู้ฯ ซึ่งจะท าให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ น าความรู้ที่
ได้มาจัดท าระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านด้านปศุสัตว์ มีการถ่ายทอดความรู้ และการใช้ประโยชน์
ของการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย  

ดังนั้น ผู้บริหารหน่วยงาน หรือผู้มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ควรสนันสนุน และมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป  

จากการอภิปรายผลข้างต้น สรุปได้ว่า การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์
ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ได้มีการศึกษาการจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ แนวคิดการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสมความรู้และ
ประสบการณ์ การแบ่งปันความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โดยผ่านกระบวนการค้นหา
ข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลของปราชญ์
ชาวบ้านได้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ท าให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป โดยการจัดท าเป็นฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายได้ง่ายขึ้น ท าให้องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ไม่สูญ
หายไปกับ ตัวบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของ
ปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ในการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ น าไปถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการปศุสัตว์ได้อย่างเหมาะสม สามารถขยายผลไปยังเกษตรกรรายอ่ืนๆ เพื่อให้องค์ความรู้ยังคงอยู่ 
และถูกน าไปใช้ในการพัฒนาเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจ และสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างกว้างขวางต่อไป 

3. ข้อเสนอแนะ 
3.1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

ควรก าหนดให้มีการจัดองค์ความรู ้ด้านการเลี้ยงสัตว์ในการด าเนินโครงการ หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ เป็นหนึ่งในนโยบายของหน่วยงาน  

3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ 
3.2.1 การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย ดังนั้น ควรมี

การศึกษาปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือที่จะได้จัดท าเป็นฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านการเลี้ยงสัตว์ในระดับประเทศ  

3.2.2 ควรศึกษา การวิจัยด้านการจัดการความรู ้ ทุกๆ 5 -7 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ทันสมัย ยิ่งขึ้น 

3.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
3.3.1 ฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญด้านการเกษตร มีองค์

ความรู้ในด้านการปศุสัตว์ของคนในท้องถิ่น ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในการท าเกษตรของตนเอง จนสามารถพัฒนา
ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป เพ่ือการด ารงอยู่รอด 
หรือด ารงเป็นวิถีของชาวบ้าน  
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3.3.2 เพ่ือให้การจัดการความรู้ในตัวนักปราชญ์ที่เป็นผู้ทรงความรู้ ควรมีการขับเคลื่อน
ไปอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานควรจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพ่ือปูพ้ืนฐานการจัดการความรู้ในองค์กรและ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่สามารถด าเนินการการจัดการความรู้ได้   

3.3.3 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้าใจ การสื่อสาร เรื่องการจัด
องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์อย่างจริงจัง 

3.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
3.4.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื ่อใช้ในการจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู ้ของปราชญ์

ชาวบ้าน ปราชญ์เกษตร หรือ ผู้ทรงภูมิปัญญาของชุมชนต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อนักเรียน ผู้สนใจ ได้
น าข้อมูลไปศึกษาจากความรู้และประสบการณ์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  

3.4.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่ององค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อ
งานประเพณีของชุมชนต่างๆ  
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ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน และสวัจฉรา เปี่ยมฐาติ. (2547). โครงการสังเคราะห์
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง. รายงานฉบับสมบูรณ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย. ค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2558, จาก 
http://elibrary.trf.or.th/download_fullstep1.asp.    
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สิ่งแวดล้อม, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
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เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูล สารเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่น. 

 . โมเดลการจัดการความรู้. ค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2562, จาก 
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 . โมเดลปลาทู. ค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2562, จาก 
https://kawisara2537.wordpress.com/2015/11/05/%E0%B9%82%E0%B8%A1
%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%
B2%E0%B8%97%E0%B8%B9/. 

วิจารณ์ พานิช. (2562). เครื่องมือในการจัดการความรู้. ค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2562, จาก 
https://do.eg.mahidol.ac.th/km61/index.php/kmwhat. 

ศรันย์ ชูเกียรติ. (2541). เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร กลยุทธ์เพ่ือ 
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กปร.). (2555). การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านเกษตรกรทฤษฎีใหม่. ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เทพเพ็ญวานิสย์, กรุงเทพมหานคร. 
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 . ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเปือยน้อย. ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน.       

14 มีนาคม 2562, จาก https://district.cdd.go.th/pueainoi/services/ปราชญ์ชาวบ้าน. 
 . ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ศูนย์เรียนรู้และแนวความคิดของปราชญ์ชาวบ้านใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  

อรพิน ปิยะสกุลเกียรติ, สุวรรณา เขียวภักดีพร, พระปลัดสุระ ญาณธโร, กันตพัฒน์ พรสิริวัฒนสิน, 
ปกรณ์ ปรียากร “บทบาทของปราชญ์ชาวบ้านในการจัดการตนเองของชุมชน” วารสารเกษม
บัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ มีนาคม 2561.  

อรรถพล  อุสายพันธ์. (2551). องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง : ประสบการณ์ตรงจากชาวบ้าน
ในจังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาบัณฑิต, สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง.  

อับดุลนาเซ โดปา. ปราชญ์ชาวบา้น. 22 ตุลาคม 2562, จากhttps://deepsouthwatch.org/th/blogs/say. 
เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ. (2555). กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี. 7 มกราคม 2560, จาก

https://www.gotoknow.org/posts/493971 23/4/2563. 
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e-book เอกสารเผยแพร่  

เรื่อง  
การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงราย 
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ประวัติผู้วิจัย 
ล าดับที่ 1 
1.  ชื่อ นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล 
     Mr.Kritpipat Rattananavinkul  
2. เลขหมายประจ าตัวประชาชน  3 8098 00163 33 3 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  

                        กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   
                        กรมปศุสัตว์ เลขท่ี 69/1แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

    โทร.0-2653-4444 ต่อ 3391 โทรสาร 0-2653-4928  
    e-mail : chainarr@dld.go.th 
    มือถือ 08-9518-4124 
5. ประวัติการศึกษา 
   ทษ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
   วท.ม.(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) เกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัย 
   เกษตรศาสตร์  
6. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบสุถานภาพ          
    ในการท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอ 
    การวิจัย  

7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย  - 
          7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย -                                                
               7.2.1 การน าความรู้ไปปรับใช้ภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับปศุสัตว์

อ าเภอ 
      7.2.2 ความคิดเห็นของนักวิชาการสัตวบาลประจ าจังหวัดที่มีต่อการด าเนินงานส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ปีก กิจกรรมกระจายพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง 
      7.2.3 สภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 
              7.2.4 การศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ 
      7.2.5 การค้นหาศักยภาพเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช   
  7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจ
มากกว่า 1 เรื่อง) 
               7.3.1 การน าความรู้ไปปรับใช้ภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับปศุสัตว์
อ าเภอ ปีที่พิมพ์ 2540 เอกสารเผยแพร่กองฝึกอบรม กรมปศุสัตว์ 

               7.3.2 ความคิดเห็นของนักวิชาการสัตวบาลประจ าจังหวัด ที่มีต่อการด าเนินงานส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ปีก กิจกรรมกระจายพันธุ์ไก่พ้ืนเมือง ปีที่พิมพ์ 2544 เอกสารเผยแพร่กองส่งเสริมการปศุสัตว ์
กรมปศุสัตว์ 
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                7.3.3 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ภายใต้การใช้เงินหมวดอุดหนุนทั่วไป ปีที่
พิมพ์ 2544 เอกสารเผยแพร่กองส่งเสริมการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  

                7.3.4 สภาพการเลี้ยงแพะของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ปีที่พิมพ์ 2547 
เผยแพร่ในการประชุมสัมมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่19 ประจ าปี2547 

                7.3.5 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดมหาสารคาม ปีที่พิมพ์ 
2547 เอกสารเผยแพร่ส านักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ 

                7.3.6 การศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ 
ปีที่พิมพ์ 2548 เอกสารเผยแพร่ส านักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ 

                7.3.7 การศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์  (จด
ทะเบียน) ที่ได้รับเงินอุดหนุนปี 2546 ปีที่พิมพ์ 2548 เอกสารเผยแพร่ส านักพัฒนาการปศุสัตว์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ 

                7.3.8 การค้นหาศักยภาพเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์วิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเขาไชยราช ปีที่พิมพ์ 2554 เอกสารเผยแพร่ส านักพัฒนาการปศุสัตว์และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์   

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัยว่าได้
ท าการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด – 

7.4.1 การศึกษาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านในพ้ืนที่  โครงการหลวง
จังหวัดเชียงใหม่   

  แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน 
         สถานภาพในการวิจัย : หัวหน้าโครงการวิจัย 

  ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว : ร้อยละ 90 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อ นางน้องนุช   สาสะกุล  
     Mrs.Nongnuch  Sasakul 
2. หมายเลขประชาชน 3-1009-01463-35-5 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  
    กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
    กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
    โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3363 โทรสาร 02-653-4928 
    e-mail : nongnuchs@dld.go.th 
    มือถือ 08-6106-7525 
5. ประวัติการศึกษา 
    คอบ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
    คอม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
    พระนครเหนือ 
6. สาขาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ :  ด้านการถ่ายภาพ 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
 7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 
 7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชือ่โครงการวิจัย – 
      7.2.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการป้องกันโรคสัตว์ปีก ส าหรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน โครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่พิมพ์ 2559 เผยแพร่งานวิจัยทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
วารสารข่าวปศุสัตว์ 
 7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน  
     7.3.1  ความคิดเห็นของข้าราชการกรมปศุสัตว์ส่วนกลางที่มีต่อจดหมายข่าวปศุสัตว์ ปีที่
พิมพ์ 2551 เผยแพร่งานวิจัย ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรมปศุสัตว์ วารสารข่าว และจดหมายข่าว
ปศุสัตว์ 

7.3.2 การจัดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดเชียงราย ปีที่พิมพ์ 
2563 เผยแพร่งานวิจัย ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกรมปศุสัตว์ วารสารข่าว และจดหมายข่าวปศุ
สัตว์ 
 7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย ได้ท า
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด – 

7.4.1 ชื่อผลงานวิจัย การศึกษาองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านในพ้ืนที่
โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ 

แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน 
  สถานภาพในการวิจัย : ผู้ร่วมโครงการวิจัย 
  ท าการวิจัยลุล่วงแล้ว : ร้อยละ 90 
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ล าดับที่ 3 
1. ชื่อ   นายจรัล ใจลังกา 
          Mr.Charan Jailangka 
2. หมายเลขบัตรประชาชน 3 4407 00094 343 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก 
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
    กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   
    กรมปศุสัตว์ เลขท่ี 69/1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
    มือถือ 09-87152959 
5. ประวัติการศึกษา 
 - ทษ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) สัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  
6. สาขาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ :  - 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
 7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
7.2.1 ผลของสมุนไพรปวกหาดที่มีฤทธิ์ขับถ่ายพยาธิต่อการเจริญเติบโตของไก่พ้ืนเมืองที่

เลี้ยงโดยเกษตรกร ปีที่พิมพ์ 2551 
7.2.2 ผลการใช้น้ าหมักชีวภาพในการควบคุมกลิ่น ในคอกสุกร ปีที่พิมพ์ 2551 
7.2.3 การพัฒนาตลาด และแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่พ้ืนเมืองประดู่หางด า ปีที่พิมพ์ 2555 
7.2.4 การเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เป็นอาชีพเสริมการท านา ไร่สับปะรด และ

รับจ้างทั่วไปอย่างยั่งยืนของเกษตรกรหุบเขาโป่งพระบาท ต าบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 
7.2.5 การพัฒนาระบบการผลิตไก่พ้ืนเมืองประดู่หางด าเชียงใหม่ และพัฒนามาตรฐาน

โรงฆ่าไก่ชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ปีที่พิมพ์ 2557 
7.2.6 การเลี้ยงไก่ประดู่หางด าเชียงใหม่เป็นอาชีพเสริมการท านา ไร่สับปะรด และรับจ้าง

ทั่วไปอย่างยั่งยืนของเกษตรกรหุบเขาโป่งพระบาท ต าบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ปีที่พิมพ์ 2559 
7.2.7 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น 

ปีที่พิมพ์ 2551 
7.2.8 การศึกษาเบื้องต้นการเลี้ยงหมูหลุมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และ

แม่ฮ่องสอน ปีที่พิมพ์ 2555  
 7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  ชื่อผลงานวิจัย  

7.3.1 ผลของฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และไพล ต่อการเจริญเติบโตของไก่พ้ืนเมือง ปีที่พิมพ์ 
2549 

7.3.2 ผลของสมุนไพรปวกหาดที่มีฤทธิ์ขับถ่ายพยาธิต่อการเจริญเติบโตของไก่พ้ืนเมืองที่
เลี้ยงโดยเกษตรกร ปีที่พิมพ์ 2551  

7.3.3 ผลการใช้น้ าหมักชีวภาพในการควบคุมกลิ่น ในคอกสุกร ปีที่พิมพ์ 2551  
7.3.4 การศึกษาระบบการเลี้ยงการตลาดไก่เนื้อด าดอยแม่สลองและการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ไก่ตุ๋นยาจีน ปีที่พิมพ์ 2552  

http://rir.nrct.go.th/rir/?page=researching&nid=100680
http://rir.nrct.go.th/rir/?page=researching&nid=100680
http://rir.nrct.go.th/rir/?page=researching&nid=101297
https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5920028
http://rir.nrct.go.th/rir/?page=researching&nid=119752
http://rir.nrct.go.th/rir/?page=researching&nid=119752
https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5720029
https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5720029
https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5520045
https://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5520045
https://tarr.arda.or.th/preview/item/9222?keyword=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%20%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://rir.nrct.go.th/rir/?page=researching&nid=50405
http://rir.nrct.go.th/rir/?page=researching&nid=50405
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7.3.5 การใช้สมุนไพรหนอนตายอยาก เมล็ดน้อยหน่า และปวกหาดถ่ายพยาธิในสุกร
ของเกษตรกรรายย่อย ปีที่พิมพ์ 2553  

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย ได้ท า
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด - 
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ล าดับที่ 4 
1. ชื่อ นายรัชพล  หลิมวัฒนา 
   Mr. Ratchaphon  Limwattana 
2. หมายเลขประชาชน 3-8605-00032-05-7 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
4. หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  
   ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 1 
   80/2 หมู่ที่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
   e-mail : charayl@dld.go.th 
   มือถือ 08-1998-8846    
5. ประวัติการศึกษา 
   - ทษ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) สัตวศาสตร์ 
   สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้  จ.เชียงใหม่ 
6. สาขาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ :  - 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
 7.1 ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย - 

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย  
7.2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ    

ปีที่พิมพ์ 2546 
7.2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง 

ปีที่พิมพ์ 2549 
7.2.3 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง 

ปีที่พิมพ์ 2549 
7.2.4 การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ าขุ่น 

ปีที่พิมพ์ 2551 
7.2.5 การศึกษาเบื้องต้นการเลี้ยงหมูหลุมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่และ

แม่ฮ่องสอน ปีที่พิมพ์ 2555  
 7.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  ชื่อผลงานวิจัย  

7.3.1  โครงการวิจัยการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองท้องถิ่น (ไก่ชี้ฟ้า) ส าหรับ
การเลี้ยงในเขตพ้ืนที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย สมรรถภาพการผลิตและพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม
ของไก่ชี้ฟ้าชั่วอายุที่ 1 ปีที่พิมพ์ 2546 

7.3.2  ผลของฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และไพล ต่อการเจริญเติบโตของไก่พ้ืนเมือง         
ปีที่พิมพ์ 2549 

7.3.3 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือเชิงการค้าในจังหวัดเชียงราย ปีที่พิมพ์ 
2551 

7.3.4  การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนที่โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี 
ปีที่พิมพ์ 2551 



132 
 

7.4 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย ได้ท า
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด - 
 


