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บทที ่2 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
ในการวจิยัเร่ือง “การจดัการความรู้เร่ืองการผลิตขา้วของเกษตรกรต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่

ริม จงัหวดัเชียงใหม่” ผูว้จิยัคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 การผลติข้าว 
 ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (2550) ไดก้ล่าวถึงการผลิตขา้วไวด้งัน้ี 
  2.1.1) การเตรียมดิน 
      การเตรียมดินส าหรับการท านา ตอ้งค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม เช่น น ้า ภูมิอากาศ ลกัษณะพื้นท่ี 
ตลอดจนแบบวธีิการท านา และเคร่ืองมือการเตรียมดินท่ีแตกต่างกนั การเตรียมดินแยกไดเ้ป็น 2 
ขั้นตอนคือ 
  2.1.1.1) การไถดะและไถแปร การไถดะคือ การไถพลิกหน้าดินคร้ังแรกเพื่อก าจดั
วชัพืชและตากดินให้แห้ง การไถแปร คือการไถคร้ังท่ีสองโดยไถขวางแนวไถดะ เพื่อย่อยดินและ
คลุกเคลา้ฟาง วชัพืช ฯลฯ ลงไปในดิน 
  2.1.1.2) การคราดหรือใช้ลูกทุบ คือการก าจดัวชัพืช ตลอดจนการท าให้ดินแตกตวั 
และเป็นเทือกพร้อมท่ีจะปักด าได้ ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีท าต่อจากขั้นตอนท่ี 1 และขงัน ้ าไวร้ะยะ
หน่ึง เพื่อใหมี้สภาพดินท่ีเหมาะสมในการคราด การใชลู้กทุบหรือเคร่ืองไถพรวนจอบหมุน (Rotary)   
 2.1.2) การตกกลา้ 
 การเตรียมตน้กลา้ใหไ้ดต้น้ท่ีแขง็แรง เม่ือน าไปปักด าก็จะไดข้า้วท่ีเจริญเติบโตไดร้วดเร็ว และ
มีโอกาสใหผ้ลผลิตสูง ตน้กลา้ท่ีแขง็แรงดีตอ้งมีการเจริญเติบโตและความสูงสม ่าเสมอทั้งแปลง มีกาบ
ใบทีสั้น มีรากมากท่ีสุดและขนาดของรากมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ไม่มีโรคและแมลงท าลาย 
      2.1.2.1) การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ ตอ้งเป็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีบริสุทธ์ ปราศจากส่ิงท่ีเจือปน มี
เปอร์เซ็นตค์วามงอกท่ีสูง (ไม่ต ่ากวา่ 80 เปอร์เซ็นต)์ ปราศจากการท าลายของโรคและแมลง  
      2.1.2.2) การแช่และหุม้เมล็ดพนัธ์ุ น าเมล็ดขา้วท่ีไดเ้ตรียมไวเ้พื่อบรรจุในภาชนะเช่น
ตะกร้าไมไ้ผส่าน กระสอบป่านหรือถุงผา้ ไปแช่ในน ้าสะอาดนานประมาณ 12-24 ชัว่โมง จากนั้นน า
เมล็ดพนัธ์ุข้ึนมาวางบนพื้นท่ีน ้าไม่ขงัและมีการถ่ายเทอากาศดีน ากระสอบป่านชุบน ้าจนชุ่มมาหุม้
เมล็ดพนัธ์ุโดยรอบ รดน ้าทุกเชา้และเยน็เพื่อรักษาความชุ่มช้ืนหุม้เมล็ดพนัธ์ุไวน้านประมาณ 30-48 
ชัว่โมง 
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เมล็ดขา้วจะงอกขนาด “ตุ่มตา” (มียอดและรากเล็กนอ้ยโดยรากจะยาวกวา่ยอด) พร้อมท่ีจะน าไปหวา่น
ได ้
              2.1.3) การใส่ปุ๋ย 
 2.1.3.1) การใส่ปุ๋ยแปลงกล้าข้าว ในแปลงกล้าข้าวควรใช้มูลสัตวห์รือปุ๋ยคอกใน
อตัรา 500 กรัม (น ้ าหนกัแห้ง) ร่วมกบัปุ๋ย 16-16-8 อตัรา 10 กรัม ต่อพื้นท่ี 1 ตารางเมตร หวา่นรองพื้น
ก่อนหวา่นเมล็ดพนัธ์ุ 1 วนั หรืออาจแยกหวา่นปุ๋ย 16-16-8 ท่ี 10–15 วนัหลงัหวา่นเมล็ดก็ได ้แต่ในช่วง 
7 วนัก่อนถอนกลา้ไม่ควรใหปุ๋้ยไนโตรเจน 
               2.1.3.2) การใส่ปุ๋ยแปลงปักด า การใส่ปุ๋ยแปลงปักด าในคร้ังแรกใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 
อตัรา 25-35 กิโลกรัมต่อไร่ในวนัปักด าหรือก่อนปักด า 1 วนั แลว้คราดกลบ (หรือใส่ปุ๋ยหลงัจากปักด า 
15 วนั เม่ือตน้ขา้วตั้งตวัได้แลว้) หากไม่มีปุ๋ย 16-16-8 ให้ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟตสูตรต่างๆ เช่น 
16-20-0, 18-22-0, 20-20-0 และ 18-46-0 แทนได้โดยใส่อัตรา 30-35 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) อตัรา 5-10 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยแปลงปักด าในคร้ังท่ีสองใส่ปุ๋ยยู
เรีย (46-0-0) ในอตัราส่วนท่ีอตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อตัรา  40 
กิโลกรัมต่อไร่ ท่ีระยะก าเนิดช่อดอกหรือ 30 วนัก่อนขา้วออกดอก 
 2.1.4) การปฏิบติัก่อนการเก็บเก่ียว 
 ตรวจแปลงนาระยะขา้วเร่ิมออกรวง หากพบรวงโผล่พน้จากใบธงประมาณ 80% ของแปลง 
ก าหนดเป็นวนัออกดอกและ 21 วนัหลงัวนัออกดอกให้ระบายน ้ าออกจากแปลงนา 28-30 วนัหลงัวนั
ออกดอกก าหนดเป็นวนัเก็บเก่ียว 
 2.1.5) การเก็บเก่ียว 
 ระยะเวลาเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม คือ 28-30 วนั หลงัขา้วออกดอก การเก็บเก่ียวในระยะน้ีท าให้
ไดข้า้วท่ีมีคุณภาพการสีดี ถา้เก็บเก่ียวเร็วหรือช้าเกินไปมีผลต่อคุณภาพเมล็ดท าให้เมล็ดขา้วน ้ าหนัก
เบา การสะสมแป้งไม่เต็มท่ี ขา้วมีความช้ืนสูงถา้ลดความช้ืนล่าช้า ท าให้ขา้วเส่ือมคุณภาพมีจุลินทรีย์
เขา้ท าลาย คุณภาพการสีต ่าไดข้า้วเตม็เมล็ดและตน้ขา้วต ่า เมล็ดยงัเขียว อ่อน มีขา้วหกัและป่น สูญเสีย
ผลผลิตขา้ว เพราะขา้วแหง้กรอบ ร่วงหล่นในนา นก หนู และแมลง เขา้ท าลายเป็นตน้ 
 2.1.6) การเก็บรักษา 
 เป้าหมายหลกัของการเก็บรักษาขา้ว คือ ให้มีการสูญเสียของขา้วในขณะเก็บรักษานอ้ยท่ีสุด
ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ ในดา้นปริมาณ มีการสูญเสียน ้ าหนกั เน่ืองจาก นก หนู แมลงในโรงเก็บ 
และการหายใจของเมล็ด ส่วนด้านคุณภาพ เช่น เกิดข้าวเมล็ดเหลือง เกิดกล่ินเหม็นอบั และมีส่ิง
สกปรกเจือปนมาก การเก็บรักษาขา้วโดยทัว่ไป ควรเก็บรักษาไวใ้นสภาพหรือโรงเก็บท่ีมีความช้ืน
สัมพทัธ์และอุณหภูมิของอากาศต ่า (ในท่ีแหง้และเยน็) 
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2.2 ความหมายของการจัดการความรู้ 
            วิจารณ์ (2547) ได้กล่าวถึงความหมายของการจดัการความรู้ (KnowledgeManagement:KM) 
วา่ คือการน าเอาความรู้มาจดัเก็บอยา่งเป็นระบบทั้งในต าราและในจิตใจ  สามารถน ามาเผยแพร่หรือ
น ากลบัมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาองค์กรและพฒันาชุมชนให้มี
ความเจริญกา้วหนา้ โดยทัว่ไปความรู้ท่ีจะส่ือไปถึงการจดัการความรู้ได ้2 อยา่งวจิารณ์ (2547) คือ 

1)  ความรู้แบบเด่นชัด (Explicit  Knowledge) คือ ความรู้ท่ีเห็นได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็น
ความรู้ท่ีไดม้าจากการเรียนในห้องเรียน การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ความรู้ท่ีอยู่ในต ารา เช่น พวก
หลักวิชา ห รือทฤษฎีทั้ งหลายอันได้จากการวิ เคราะห์สั งเคราะห์  ผ่านกระบวนการพิ สูจน์
กระบวนการวจิยัจึงเรียกวา่ ความรู้เด่นชดั 

2) ความรู้แบบท่ีฝังลึกอยู่ในตวัคน (Tacit  Knowledge) คือ เป็นส่ิงท่ีเห็นไม่ชดัเป็นความรู้ท่ี
เกิดจากการฝึกฝน การสืบต่อจากบรรพบุรุษท่ีสืบต่อมาและน ามาประยกุต ์การปฏิบติังานจนเกิดทกัษะ
และกลายเป็นความช านาญ เช่ียวชาญจึงเป็นประสบการณ์ติดตวัของแต่ละบุคคล เป็นความรู้ท่ีเกิดจาก
วจิารณญาณปฏิภาณไหวพริบเป็นเทคนิคเฉพาะตวับุคคล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 วฎัจกัรการจดัการความรู้ 
ท่ีมา: วจิารณ์ (2547) 

 
 หากพิจารณาประเภทของความรู้ดังกล่าวจะเห็นว่าความรู้ของเกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็น
ความรู้แบบฝังลึกในตวัตน 
 การจดัการความรู้แบบท่ีฝังลึกอยู่ในตวัคน คือ การจดัการความรู้ของเกษตรกรท่ีมีกระบวน  
การท่ีเป็นความรู้ท่ีมีชีวติจิตใจ ไม่สามารถบงัคบัใครหรือ ฝืนใจ ใหเ้ขาถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ออกมาได้
อาจเป็นการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาสู่ปัจจุบนัแลว้มีการประยุกตใ์ชใ้ห้ดีข้ึนหรือเกิดจากการใช้ภูมิ
ปัญญา ประสบการณ์ ไหวพริบ และเทคนิคส่วนตวั ในการจดัเป็นองคค์วามรู้ในการเผยแพร่ และเกิด
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การเรียนรู้ท่ีเกิดการประสบความส าเร็จและสืบต่อกันมาในปัจจุบนั ส่วนมากจะเกิดข้ึนในชุมชน
ชนบท ชุมชนท่ีมีความเช่ือถือในดา้นวฒันธรรมประเพณีท่ียงัคงอยู ่(วจิารณ์, 2547) 

ส าหรับแนวทางการจดัการความรู้ (วจิารณ์, 2547) มีดงัน้ี 
            1) การสร้างความรู้ข้ึนใช้เองจากการท างานเพื่อหาลู่ทางใหม่ ๆ หรือหานวตักรรมในการ
ท างาน ท าให้การท างานหรือการประกอบกิจกรรมได้ผลดีข้ึนหรือก้าวสู่กระบวนทัศน์ใหม่
กระบวนการสร้างความรู้ข้ึนใช้เองน่าจะมีทั้งท าโดยจงใจหรือตั้งใจ กบัท่ีท าโดยไม่ตั้งใจ แต่เกิดผล
เป็นการสร้างความรู้ และกระบวนการสร้างความรู้น้ีน่าจะประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยมากมาย ท าอยา่ง
ต่อเน่ืองยาวนาน ควรหาทางระลึกยอ้นกลบัไปและรวบรวมขอ้มูลดงักล่าวน ามาวิเคราะห์ทบทวน 
สังเคราะห์ข้ึนแทนทางส าหรับจดักระบวนการของประชาคมต่อไป หรือส าหรับแลกเปล่ียนให้
ประชาคมอ่ืนไดน้ าไปเป็นแนวทางและปรับใช ้

2) การค้นหาความรู้จากภายนอกส าหรับน ามาใช้ประโยชน์ ด าเนินการอย่างไรบ้างใน
สถานการณ์ใดท่ีท าให้มีการคน้ควา้หาความรู้จากภายนอกอยา่งขนัแขง็มากกวา่ปกติ แหล่งความรู้ท่ีใช้
มีท่ีใดบ้าง แหล่งใดท่ีจดัได้ว่าเป็นแหล่งท่ีดี ดีอย่างไร วิธีการคน้ควา้ท าอย่างไร บุคคลหรือสมาชิก
องคก์ร/เครือข่ายท่ีมีความสามารถพิเศษในการคน้ควา้หาความรู้จากภายนอกมีลกัษณะอยา่งไร มีการ
เปรียบเทียบ คดัเลือกหรือผสมผสานระหวา่งความรู้ท่ีคน้ควา้มาจากภายนอกกบัความรู้ท่ีสร้างข้ึนเอง
จากการท างานอยา่งไรบา้ง เป็นตน้ 

3) การตรวจสอบคดัเลือกความรู้คดัเอาความรู้ท่ีไม่แม่นย  าทิ้งไป เอาความรู้ท่ีไม่เหมาะสมต่อ
การใช้งานในบริบทของกลุ่มหรือองค์กรทิ้งไปท าอย่างไร มีความรู้มากน้อยแค่ไหนท่ีถูกคดัออกโย
กระบวนการน้ี 

4) การก าหนดความรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการใช้งานมีการก าหนดหรือไม่ถา้มีการก าหนดโปรด
ระบุว่ามีความรู้ด้านใดบ้าง กระบวนการก าหนดอย่างไร ใช้เกณฑ์อะไรมีการปรับปรุงข้อก าหนด
หรือไม่ ถา้มีท าบ่อยเท่าใด บุคคลท่ีเป็นแกนน าในดา้นน้ีมีใครบา้ง ท าไมจึงเป็นคนท่ีท าภารกิจน้ีไดดี้ 
เป็นตน้ 
              5) การจดัหมวดหมู่ความรู้และจดัเก็บให้อยู่ในลกัษณะให้คน้หาง่ายและอยูใ่นลกัษณะท่ีใช้
งานมีการท าบ้างหรือไม่ ท าอย่างไร ใครเป็นผูท้  า มีการปรับปรุงบ่อยแค่ไหน กลไกท าให้เกิดการ
ปรับปรุงคืออะไร 

6) กระบวนการถ่ายทอด แลกเปล่ียนความรู้ภายในองค์กร/เครือข่าย ด าเนินการอยา่งไร เน้น
ความรู้แบบไหน (Tacit, Embedded, Explicit) มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ต่างแบบอย่าง แตกต่างกัน
อยา่งไร ใช ้ICT ช่วยอ านวยความสะดวกในการถ่ายทอด/แลกเปล่ียนความรู้อยา่งไร 



 

8 

 

7) การยกระดบัความรู้โดยการตีความ จดัรูปแบบ (Pattern) หรือหมวดหมู่ภายใตบ้ริบทของ
งานหรือกิจกรรมทั้งท่ีเป็นความรู้ฝังลึก ความรู้แฝง และความรู้ท่ีเปิดเผยรวมทั้งการยกระดบัผา่นวงจร
เปล่ียนความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ท่ีเปิดเผย และเปล่ียนไปเป็นความรู้ฝังลึกในระดบัท่ีสูงข้ึน 
            8) การด าเนินการหรือสร้างเง่ือนไขเพื่อลดทอนการปกปิดหรือเก็บง าความรู้มีการด าเนินการ
อยา่งไรบา้ง ด าเนินการแลว้ไดผ้ลอยา่งไร ใครคือบุคคลหรือแกนน าส าคญัในการด าเนินการดงักล่าว 

9) กระบวนการสร้างและใช้จินตนาการและความคิดริเร่ิมสร้างสรรคอ์งค์กรหรือเครือข่ายมี
กระบวนการดังกล่าวอย่างไรบ้าง อธิบายหลักการและวิธีการให้ชัดเจนกระบวนการดังกล่าวจะ
ก่อใหเ้กิดผลดีหรือผลเสียอยา่งไร 
            10) บรรยากาศ วฒันธรรมองค์กร (Corporate Culture) องค์กร/เครือข่าย ได้สร้างบรรยากาศ
หรือวฒันธรรมอยา่งไรบา้งท่ีเช่ือว่าช่วยส่งเสริมการจดัการความรู้ การด าเนินการดงักล่าวท าอย่างไร 
ใครเป็นบุคคล/แกนน าส าคญั ผลของการด าเนินการแต่ละอยา่งเป็นอยา่งไรบา้ง 

      11) การใช้ความรู้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไรบ้าง ผลของการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เป็นอยา่งไรบา้งทั้งท่ีผลงาน การเรียนรู้ภายในองคก์ร/เครือข่าย การยกระดบัความรู้
และผลต่อคน สมาชิกขององคก์ร/เครือข่าย 
            12) ชุมชนความรู้มีการรวมกลุ่มกนัเป็นชุมชนแห่งความรู้อย่างไรบา้ง การริเร่ิมมาจากไหน มี
ความต่อเน่ืองหรือไม่ อยา่งไร ปฏิสัมพนัธ์และกิจกรรมภายในชุมชนแห่งความรู้เป็นอยา่งไร กิจกรรม
ชุมชนแห่งความรู้ก่อผลดา้นต่าง ๆ อยา่งไรบา้ง 
            13) กระบวนการตรวจสอบ (วดั) สินทรัพย์ทางปัญญา (Intellectual Asset) และทุนปัญญา 
(Intellectual capital) มีการท าหรือไม่ท าบ่อยแค่ไหน 
 ในการค้นควา้อิสระคร้ังน้ี ผูว้ิจยัปรับใช้แนวคิดดงักล่าวและได้นิยามความหมายของการ
จดัการความรู้ดา้นการผลิตขา้วของเกษตรกรไวว้่า การสร้างความรู้ การแสวงหาความรู้ การปรับใช้
ความรู้และการแลกเปล่ียนความรู้ 
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2.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
ต่อพงศ ์(2543) ไดมี้การศึกษาถึงเร่ืองความรู้และการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการศตัรูขา้วโดยวิธี

ผสมผสานของเกษตรกรในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาได้วา่ ดา้นความรู้ในการป้องกนั
ก าจดัศตัรูขา้ว มีเกษตรกรตวัอย่างบางส่วนท่ียงัตอ้งการความรู้ในการป้องกนัก าจดัศตัรูขา้วโดยวิธี
ผสมผสานอีก ถึงแมจ้ะผา่นการอบรมมาแลว้ เน่ืองจากในแต่ละคร้ังท่ีมีการอบรม มีเกษตรกรเขา้อบรม
จ านวนมากจึงท าให ้การซกัถามขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ีเป็นไปอยา่งไม่ทัว่ถึง เกิดความไม่เขา้ใจและสงสัย 
และเกษตรกรตวัอยา่งยงัตอ้งการศึกษาดูงานจากพื้นท่ีท่ีท าการป้องกนัก าจดัศตัรูขา้วโดยวิธีผสมผสาน
แลว้ประสบความส าเร็จอีกดว้ย  

นริศร์ (2541) ได้ศึกษาถึงความรู้ในการใช้สารเคมีก าจดัศตัรูข้าว ของเกษตรกรในจงัหวดั
สิงห์บุรี สรุปผลการศึกษาส าคญั ดงัน้ี เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในจงัหวดัสิงห์บุรีส่วนมากมีการปฏิบติั
เก่ียวกบัการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูขา้วในระดบัสูง นัน่คือเกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ป้องกนัก าจดัศตัรูขา้วไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

พฒันพล (2541) ได้ศึกษาถึงความรู้ในการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชของเกษตรกรผู ้
ปลูกมะขามหวานในเขตอ าเภอบา้นหลวง จงัหวดัน่าน พบว่าเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัการป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืชในระดบัสูง  โดยเกษตรกรมีความรู้จากการไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัสารเคมีป้องกนัก าจดั
ศัตรูพืชจากแหล่งต่างๆ แม้เกษตรกรจะได้รับความรู้เก่ียวกับสารเคมีป้องกันก าจดัศัตรูพืช จาก
แหล่งข่าวต่างๆ แต่ก็ยงัมีความรู้บางส่วนท่ีเกษตรกรไม่เขา้ใจ 

เดชา (2541) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้ท่ีดึงความรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ในตวัคนออกมาแลก
กนัผ่านการเล่าเร่ือง  และเป็นการเรียนรู้จากผูมี้ความรู้หรือต ารา  เพื่อน าความรู้เล่านั้นมาใช้จริงผ่าน
การปฏิบติั เม่ือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง  ก็จะเกิดเป็นความรู้ใหม่ข้ึน  จะเห็นไดว้า่แมค้นเหล่าน้ีไม่จบจาก
สถาบันการศึกษาใดๆ   แต่มีความรู้อยู่มาก  ในการเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน  จากการท างานจะเป็น
ประโยชน์มหาศาลต่อการพฒันาองค์ความรู้ในบริบทของชาวนาเอง   สถาบนัส่งเสริมการจดัการ
ความรู้เพื่อสังคม   (สคส.) มูลนิธิข้าวขวญัเป็นองค์กรพฒันาเอกชน ท่ีด าเนินงานด้านการพฒันา
เทคโนโลยีเกษตรท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ิน พฒันาพนัธุกรรมข้าว และพืชพื้นบ้าน วิจยัและพฒันา
ผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตร ตลอดจนคน้หาทางเลือกร่วมกบัเกษตรกรในการท าเกษตรท่ีไม่
ใชส้ารเคมี 
 
 
 
 


