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บทคัดย่อ 
 วิจัยนี มีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นสถาบันการศึกษา  
ในการส้ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อจัดท้าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  และพัฒนาเครือข่าย
เชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 3) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอนุรักษ์  และใช้ประโยชน์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดรับกับวิถีชีวิตชุมชน ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก  และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (Participatory Action Research : 
PAR) กับแกนน้าชุมชนปราชญ์ชาวบ้านหมู่ 13 บ้านห้วยน ้าขาว 
 ผลการวิจัย  พบว่า  การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มี
วัตถุประสงค์แบ่งออกเป็น 5 ขั นตอน  คือ  ขั นตอนที่ 1 การก้าหนดความรู้ ด้าเนินกิจกรรม 1) ประชุมทีม
นักวิจัย  นักศึกษา  แกนน้าชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  เพื่อสร้างความเข้าใจ  วัตถุประสงค์และ
กระบวนการท้างาน  พบว่า  การประชุมควรเริ่ม 18.00-20.00 น. หลังเลิกงาน  การเก็บข้อมูลแบ่ง
ถนนออกเป็น 2 ด้าน  ด้านซ้าย  และด้านขวาของถนน มีแกนน้าชุมชน  พี่เลี ยง  และนักศึกษาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 2) กระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาสู่ชุมชน  เริ่มจากปัญหาในห้องเรียน  ความ
สงสัยของเพื่อน  น้าไปสู่การศึกษาบริบทของพื นที่  โดยนักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 8 กลุ่ม  เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนลงชุมชน  ขั นตอนที่ 2 การสร้างความรู้  นักศึกษาเรียนรู้การเก็บข้อมูลร่วมกับ
พี่เลี ยง  ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน  ประวัติหมู่บ้านห้วยน ้าขาว  แผนที่หมู่บ้าน  ปฏิทินปลูกสับปะรด
ข้อมูลเครือญาติ  กลุ่มบ้าน  แผนผังองค์กรชุมชน  เมื่อได้ข้อมูลนักวิจัย  นักศึกษา  และแกนน้าชุมชน
ร่วมสรุปวิเคราะห์ข้อมูล ขั นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และพิจารณาจัดล้าดับความส้าคัญของภูมิปัญญา  ชุมชนมีมติท้าฐานข้อมูลนักศึกษาจัดท้าประวัติ
หมู่บ้านห้วยน ้าขาวลงใน YouTube  และจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านโภชนาการ “9 เมนู
สับปะรดสู่ความพอเพียง + 1 ยา”  ขั นตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้  ชุมชนจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยประสานกับนักวิจัย  น้านักศึกษามาเรียนรู้    
ภูมิปัญญาด้านโภชนาการ  “การท้าอาหารจากสับปะรด 9 เมนู  สู่ความพอเพียง” นักศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 8 กลุ่ม  ลงมือท้าอาหารร่วมกับชุมชน  ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของนักศึกษาเพราะได้ฝึก
การลงมือปฏิบัติจริง  จากการท้าอาหารไม่เป็นก็ท้าได้  รวมทั งการบอกต่อกับพ่อแม่  ญาติมิตร  ใน
การท้าอาหารจากสับปะรด นักศึกษาเห็นคุณค่าของอาหาร  เช่น  สับปะรดกวน  ส่วนชุมชนรู้สึก
ภาคภูมิใจถึงแม้นจบ ป.4 แต่สามารถสอนนักศึกษาให้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นได้  มีค้าพูดที่ว่า  
“ไม่น่าเชื่ออาหารที่รับประทานอยู่เป็นประจ้า  เมื่อท้าเสร็จใส่จานวัดน้ามาตั งรวมกัน  9  อย่างจะน่า
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รับประทานขนาดนี ” ขั นตอนที่ 5 การแสวงหาความรู้ใหม่  ชุมชนเสนอความคิดเห็นว่า  ชาวบ้านมี
วิธีการปลูกสับปะรดแตกต่างกัน  ควรมีการพูดคุยเปรียบเทียบการปลูกสับปะรด  ตั งแต่สมัยก่อนถึง
ปัจจุบัน  ศึกษาการเตรียมดิน  วิธีการคัดดอก  วิธีการยกร่อง  การดูแลใส่ปุ๋ย  วิธีการปลูกสับปะรดลูก
ยอด การปลูกสับปะรดส่งขายโรงงาน  ขายพ่อค้าแม่ค้า  และการแปรรูปอาหารจากสับปะรด  เพื่อให้
ได้ข้อมูล  และวิธีการที่ดีที่สุดในการปลูกสับปะรด  เพื่อลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค 

 

Research Title : Knowledge Management on Local Wisdom By Participation 
of Huainamkhao Tambon Bankha Bankha Amphur, Ratchaburi 
Province  

 

Researcher :  Vorraluk Kannawat 
 

Program :  Psychology and Guidance, Faculty of Education 
 
 

Academic year : 2560  
 

Abstracts  
 The Purposes of this research were 1) to construct Learning process between 
local community and education institute in surveying datas about local wisdom. 2) to 
construct data based about local wisdom and develop data network systematically. 
3) to enhance competency of community in conservation and using benefit of local 
wisdom to consist with community way of life. This research used a qualitative 
research by using deep interview and participatory Action Research : PAR with 
community leader and wisdom villagers in Moo 13 Ban Huainamkao. The results of 
the research were found that there are 5 steps of knowledge management on local 
wisdom by Community participation step 1. Learning about the process those are 1) 
giving a meeting included researcher, students, community leader and villagers with 
local wisdom to construct understanding. It found that the suitable time to start 
meeting was 6.00-8.00 Pm. after worktime. Collecting data were divided into 2) areas, 
left and right of the road by community leader, a coach and the students 2) 
community learning process of the students started from problems discussion in the 
classroom. The 8 groups of the students were provided to go to study about context 
in real area of Mooban Huainamkho. step 2. Creating knowledge, the students 
learned how to collect data with coach about local wisdom datas, local history, 
local map, the best time to grow pineapples, data about relatives, group of families, 
map of community organization. Then researcher, students and community leader 
analyzed data. Step 3 doing the focus group to prior  the important of wisdom. The 
students made database and history of the community and posted it on YouTube. 
About knowledge management of local wisdom there were 9 menu with pineapples 
and 1 kind of drug. Step 4 knowledge management. The community do the activities 
to enhance potential in using benefit from local wisdom by taking students to learn 
about nutrition from local wisdom, the cooking 9 menu to sufficient way of life with 
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the community. Thay made the students were pound with themselves and have 
told there parents about attractive things in the local arear. 
 Local villager in the community were pound  that they could train the 
students to cook food from pineapple although they graduated just Prathom 4. They 
said that they can’t believe that simply dishes they always maked looked good on 
the table. Step 5 Searching of new knowledge, community proposed  that the 
people in community have the different way to grow pineapple so they should talk 
together about comparing. The technique in the former  time and now a day and 
study about preparing soil, making growing bed, looking after, the way to grow 
pineapples for fresh fruit and pineapple for the factory, helping the merchant and 
applying food from pineapples, to have the best way in growing pineapples to 
reduce and make more money in the future. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


