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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้ของเกษตรกรในการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และเพื่อถอดบทเรียนรู้การ
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมได้ 21 รุ่นต่อปี ประชากร คือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต าบลหินดาต อ าเภอ
ปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 10 ราย รวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสังเคราะหเ์นื้อหา ผลการศึกษาพบว่า การจดัการความรู้ มี 4 ขั้นตอน 1) การสร้างความรู้  
ความรู้เรื่องการปลูกหม่อน เลีย้งไหม ได้ 21 รุ่นต่อปี มีการสร้างความรู้โดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้เลี้ยงไหมได้ 
21 รุ่นต่อปี ไปสู่เกษตรกร รายอื่นๆ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มผูเ้ลี้ยงไหม และการแบ่งปันความรู้
ให้กับเกษตรกร รายอื่นๆ ซึ่งการเลี้ยงไหมให้ได้ 21 รุ่นต่อปี เป็นการเลีย้งไหมไลรุ่่น หรือการเลีย้งไหมให้ได้เดือน
ละ 2 รุ่น มีปัจจัยส าคญัคือ การจดัสวนหม่อนให้มเีพียงพอต่อการเลีย้งไหมไลรุ่่นได้ โดยมีการแบ่งสวนหม่อน
ออกเป็น 4 แปลง เพื่อให้มีใบหม่อนหมุนเวียนเลี้ยงไหมได้ตลอดทั้งปี และต้องมีการวางแผนในการเตรยีมฟักตัว
อ่อนให้ทันที่จะเลี้ยงไหมรุ่นต่อไป 2) การเก็บรวบรวมความรู้  ความรู้ที่จัดเก็บคือ วิธีการปลูกหม่อน และการ
เลี้ยงไหมใหไ้ด้ 21 รุ่นต่อปี จากผู้เลี้ยงไหมได้ 21 รุ่นต่อปี โดยจดัท าเป็นหนังสือเล่มเล็ก 3) การกระจายความรู้ 
โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กบัผู้เลีย้งไหมรายอื่นในหมู่บา้นและการไปเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มเกษตรกรราย
อื่นๆ  4) การน าความรู้ไปใช้ ผู้ปลกูหม่อน เลี้ยงไหมรายอื่นๆ ในหมูบ่้านน าความรู้ทีไ่ด้รบัมาแล้วน าไปปฏิบัติจน
สามารถปลูกหม่อนเลีย้งไหมได้ 21 รุ่นต่อปี  
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ABSTRACT 

 

The purposes of this research were to manage farmers’ knowledge for mulberry planting, silk 
feeding and to lesson learned for mulberry planting and silk feeding for 21 times a year. The 
samples consisted of 10 farmers who planted mulberry in Hindat Sub-district, Pangsilathong 
District Kamphaeng Phet Province. The research instruments were an interview and focus 
group discussion. The data were analyzed using content systhesis. The result revealed that 
there were 4 steps   of knowledge management of 1) knowledge Construction for mulberry 
planting, silk feeding for 21 times a year it was found that knowledge was transferred by 
knowledge exchange and knowledge sharing. The farmers could fed silk for 21 times a year by 
feeding them 2 times a month. The important factor was sufficient mulberry for silk. The 
mulberry plantation was divided into 4 beds to produce mulberry all years. The caterpillar 
incubation should be well-managed. 2) Knowledge Collection it was found that pamphlet was 
set to collect the method of mulberry planting and silk feeding for 21 times a year. 3) 
Knowledge Spread it was found that talking with other farmers who fed silk and be the 
instructor were the method at knowledge spread.  4) Knowledge Implementation it was found 
that the other farmers who also fed silk could plant mulberry and feed silk for 21 times a 
year. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ความรู้เป็นปจัจัยส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศให้

เจริญก้าวหน้า ปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ มีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
สังคมโลกเข้าสู่สังคมสารสนเทศ (Information Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ เรียกได้ว่าเป็นสังคม
ฐานความรู้ การจัดการความรู้ เปน็เครื่องมือส าคญัที่จะช่วยน าเอาความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ที่อยู่ในรูปของทักษะ 
ประสบการณ์ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หากไม่มีกระบวนการจดัการความรู้ที่ด ีไม่มีการแบ่งปัน หรอืการ
จัดเก็บข้อมลูอย่างเป็นระบบ องค์กรจะไม่สามารถน าความรู้ทีม่ีอยู่กระจัดกระจาย หรืออยู่ที่ตัวบุคคลใดบุคคล
หนึ่งออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าความรู้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ องค์กรก็ไมต่้อง
สูญเสียความรูไ้ปพร้อมๆ กับการทีบุ่คลากรลาออกหรือเกษยีณอายรุาชการ หรือล้มหายตายจากไป อันส่งผล
กระทบต่อการด าเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง วันทนา เมืองจันทร์ (2548) กล่าวถึงการจัดการความรู้ว่าเป็น
การบริหารจัดการที่เปิดโอกาสใหค้นในองค์กรได้แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึ่งกันและกัน เพื่อท าให้ความรู้ที่มอียู่ในตัวคน 
(Tacit Knowledge) ได้แสดงออกเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ในรูปแบบของวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นขุมความรู้ (Knowledge Assets) ขององค์กรให้บุคคลอื่นสามารถ
น าไปใช้พัฒนางานต่อไป นอกจากนี้ วิจารณ์ พานิช. (2548) ยังได้สรปุว่า การจัดการความรูไ้มไ่ดม้ีความหมาย
เพียงแค่การน า “ความรู”้ มา “จัดการ” เท่านั้นแต่ มีความหมายจ าเพาะและลึกซึ้งกว่านั้นมาก ได้แก่           
การรวบรวม การจดัระบบ การจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูล เพื่อสร้างเป็นความรู้ ส่วนเทคโนโลยีดา้นข้อมูลและ
คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือเพิ่มพลังในการจัดการความรู้ การจัดการความรูเ้ป็นการแบ่งปัน ถ้าไม่มีการแบ่งปัน
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ความรู ้ความพยายามในการจัดการความรู้จะไม่ประสบความส าเร็จ และพฤติกรรมภายในองค์การเกีย่วกับ 
วัฒนธรรม พลวัตและวิธีปฏิบัต ิก็มีผลต่อการแบ่งปันความรู้ รวมทั้งประเด็นด้านวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งจะเห็น
ได้ว่า การจดัการความรูม้ีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญาใน
กรณีที่บุคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต สามารถน าความรูไ้ปปรับใช้กับงานท่ีท าอยู่ให้เกิดประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน ส าหรับประเทศไทยนั้นคงเป็นเรื่องท้าทายส าหรับผู้บริหารที่จะหายุทธวิธีในการดึงความรู้ออกมาจาก
ตัวบุคคล และการกระตุ้นให้บุคลากรถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนร่วมงาน ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น 
การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีท่ีสดุ อุปสรรคท่ีมักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม "การ
หวงความรู้" และวัฒนธรรม "การไม่ยอมรับในตัวบคุคล" หากองค์กรสามารถก าจัดจดุอ่อน ทั้งสองอย่างนี้ได้ การ
บริหารจดัการความรู้กม็ิใช่เรื่องยากจนเกินไป (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547)   

จังหวัดก าแพงเพชร เป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีสามารถท าการปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมได้เช่นเดยีวกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคอื่นๆ จากการศึกษาข้อมลู พบว่า ในต าบลหินดาต มเีกษตรกรที่สามารถปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมไดสู้งสุด 21 รุ่นต่อปี ซึ่งโดยปกติจะเลี้ยงไดเ้พียง 10-12 รุ่นต่อปีเท่าน้ัน อีกทั้งยังไม่มีการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งถ้าไม่มีการจัดการความรู้คงจะต้องสญูเสียข้อมูลซึ่งเป็นแหล่งสะสมองค์ความรู้ที่ส าคญั 
ดังนั้นจึงท าใหผู้้วจิัยมีความสนใจทีจ่ะถอดบทเรยีนรู้ของเกษตรกรที่ท าการปลูกหม่อนเลีย้งไหมได้ 21 รุ่นต่อปี
ของจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อน าความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล อันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทีไ่ม่สามารถ
ศึกษาจากแหล่งใดได้ และยังไมไ่ดร้ับการถ่ายทอดออกมา มาจัดการความรู้ที่มีอยูไ่ม่ใหสู้ญหายไปพร้อมกับตัว
บุคคล ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ไปสูรุ่่นหลังๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป การจดัการความรู้ในครั้งนี้ ใช้กรอบ
แนวคิดของ Demarest ซึ่งได้แบ่งกระบวนการจดัการความรู้ออกเปน็ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างความรู้ 
(Knowledge construction) เป็นการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่กระจัดกระจายทั้งภายในภายนอกเพื่อ
จัดท าเนื้อหาในคู่มือการปฏิบตัิงาน 2) การเก็บรวบรวมความรู้ (Knowledge embodiment) เป็นการจัดเก็บ
ความรู้ให้เป็นระบบเพื่อจัดท าระบบให้ง่าย สะดวกต่อการค้นหาและการใช้งาน 3) การกระจายความรูไ้ปใช้ 
(Knowledge dissemination) เป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายความรู้จากคนสู่คน และ 4) การน า
ความรู้ไปใช้ (Use) เป็นการจดัฝึกอบรมเพื่อน าความรู้ไปใช้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อจัดการความรู้ของเกษตรกรในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต าบลหินดาต อ าเภอปางศลิาทอง 

จังหวัดก าแพงเพชร 
2. เพื่อถอดบทเรียนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรที่ปลูกหมอ่นเลี้ยงไหมได้ 21 รุ่นต่อปี 

 

วิธีด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยศึกษาจากเอกสารตา่งๆ จากองค์การบริหารส่วน

ต าบลปางศลิาทอง อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก   โดยการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง คือ เกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมได้ 21 รุ่นต่อปี ท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ใช้
แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1) การปลูกหม่อน 2) การเลี้ยงไหมได้ 21 รุ่นต่อปี 
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยการสนทนากลุ่ม โดยเชิญเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ได้ 21 รุ่นต่อปี จ านวน 10 คน เข้าร่วมการประชุมเสวนา ระดมความคิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาโดยสรุป และผู้วิจัยได้ท าการถอดบทเรียนเพื่อรวบรวมองค์
ความรู้ในการปลูกหม่อน เลี้ยงไหมได้ 21 รุ่นต่อปี และจัดท าเป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อเผยแพร่ต่อไป 
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ผลการวิจัย 
การจัดการความรู้ของเกษตรกรทีท่ าการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ได้ 21 รุ่นต่อปี ต าบลหินดาต   

อ าเภอปางศิลาทอง  จังหวัดก าแพงเพชร สรุปได้ดังนี ้
การจัดการความรู ้
   1. การสร้างความรู ้(Knowledge construction)  ความรู้เรื่องการเลีย้งไหมได้ 21 รุ่นต่อปี  

เป็นความรู้ที่เกดิจากประสบการณ์ในการเลี้ยงไหมของผู้เลี้ยงไหมในต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัด
ก าแพงเพชร ซึ่งแหล่งที่มาของความรู้เดิมคือ ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นการเลี้ยงแบบดั้งเดิม ที่ปี
หนึ่งเลี้ยงได้ 10 – 12 รุ่นต่อปี ต่อมามีการพัฒนาความรู้เรื่องการปลกูหม่อน เลี้ยงไหม โดยได้เข้ารบัการอบรม
จากหน่วยงานราชการ และบริษัทจุลไหมไทย ท าใหผู้้เลี้ยงไหมสามารถพัฒนาการเลี้ยงไหมได้ 21 รุ่นต่อปี และมี
การสร้างความรูโ้ดยการรวมกลุ่มสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เลีย้งไหมได้ 21 รุ่นต่อปี และได้รวบรวม
ความรู้จากประสบการณ์ในตัวบุคคล มาสร้างเป็นความรู้ใหม่ใหเ้กษตรกรรายอื่นๆ สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ใน
เชิงเศรษฐกิจ 

   2. การเก็บรวบรวมความรู้ (Knowledge embodiment)  พบว่า ความรู้และประสบการณ์ในการ
ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมได้ 21 รุ่นต่อปี ยังไม่มีการจัดเก็บความรูไ้ว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้นความรู้ที่จดัเก็บคือ 
วิธีการปลูกหม่อน และการเลีย้งไหมได้ 21 รุ่นต่อปี และจดัท าเป็นหนังสือเล่มเล็ก ซึ่งมีประเด็นความรู้ ดังนี้ 

       2.1 การปลูกหม่อน จากการศึกษา พบว่า ในการเลี้ยงไหมใหม้ีคุณภาพ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง 
คือ จะอยู่ที่สวนหม่อนร้อยละ 80  ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 จะเป็นเทคนิคการเลี้ยงไขไ่หม และสภาพดินฟ้า
อากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ใบหม่อนเป็นพืชชนิดเดียวท่ีหนอนไหมใช้กินเปน็อาหาร  
จึงจ าเป็นจะต้องปลูกหม่อนให้เจรญิงอกงาม ใหม้ีใบมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ การจัดการความรู้เรื่องการปลูก
หม่อนให้เจรญิงอกงาม มีตัวแปรทีส่ าคัญทีส่่งผลต่อการเติบโตของตน้หม่อน คือ 1) การเลือกพื้นที่ในการปลูก
หม่อน สิ่งส าคญัในการเลือกพื้นที่ปลูกหม่อน ให้พิจารณาถึงพืชที่ปลกูในบริเวณข้างเคยีงด้วย ไม่ควรอยู่ใกล้แปลง
ยาสูบ  สวนผัก สวนผลไม้ที่มีการใช้ยาฆ่าแมลงเป็นจ านวนมาก เพราะจะท าให้สารนิโคตินในใบยาสูบหรือละออง
ยา ท่ีฉีดใน สวนผัก สวนผลไม ้จะปลิวไปตามกระแสลมไปเกาะอยู่บนใบหม่อน ซึ่งเป็นอันตรายต่อหนอนไหม   
เมื่อเก็บใบหม่อนไปเลีย้งไหม สารเคมีจะไปท าลายไข่ไหม และถ้าโดนสารเคมีโดยตรงจะท าให้ตัวไหมตายได ้และ
ควรเลือกพื้นที่ดอนหรือพื้นที่สูง แต่ไมสู่งมาก น้ าไม่ท่วมขัง สภาพดนิท่ีเหมาะสมต้องเป็นดินร่วนซุย ระบายน้ าได้
ดี มีความชุ่มช้ืนแตไ่ม่แฉะจนเกินไป จะท าให้ใบหม่อนเจรญิงอกงาม มีใบมาก หากปลูกในสภาพดินแฉะ        
ต้นหม่อนจะไม่ค่อยเจรญิเตบิโต ถ้าพื้นที่ปลูกหม่อนมีน้ าขังเป็นเวลานานจะท าให้ใบเหลืองเร็ว ใบร่วงหล่น และ
ต้นหม่อนอาจตายได้ ถ้าจ าเป็นต้องปลูกในพ้ืนท่ีลุ่มต้องยกร่องให้สูงเพื่อป้องกันน้ าท่วม 2) ฤดูกาล ควรปลูก
ในช่วงฤดูฝนเพราะอัตราการรอดของต้นหม่อนจะสูง แต่เมื่อต้นหมอ่นโตแล้ว การดูแลจะลดลงเพราะหม่อนเป็น
พืชที่ทนกับสภาพอากาศมาก ในการปลูกหม่อนครั้งหน่ึงสามารถใช้ประโยชนไ์ด้ 10 -15 ปี หากมีการดูแลรักษา
เป็นอย่างดี 3) อายขุองกิ่งหม่อนท่ีจะน ามาปลูก ควรเลือกกิ่งหม่อนท่ีมีอายุตั้งแต่ 8 เดือนข้ึนไป สังเกตได้จากผิว
เปลือกมสีีน้ าตาล ล าต้นตรง ซึ่งเหมาะในการแตกราก กิ่งก้านได้อย่างรวดเร็ว และแข็งแรง  ถ้าเลือกกิ่งที่มีอายุ
อ่อนเกินไป อาหารที่สะสมไว้ในก่ิงจะไม่พอที่รากจะงอกได้ ถ้ากิ่งหมอ่นแก่เกินไป ตาของกิ่งจะฝ่อ การแตกกิ่งจะ
ไม่ดี 4) คุณค่าสารอาหาร การเก็บใบหม่อน มาเลีย้งไหมควรเก็บให้เหมาะสมกับวัยดังน้ี  

             วัยท่ี 1 เก็บใบใต้ยอดลงมาใบท่ี 1–3 (นับจากยอดลงมา) โดยเด็ดยอดบนสดุที่ใบหม่อนยังไม่
คลี่แผ่นใบทิ้ง เพราะมีคณุค่าสารอาหารน้อย  
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             วัยท่ี 2 เก็บใบต่ าลงมาใบท่ี 4–6 หรือใช้ส่วนน้ีขึ้นไปถึงยอด โดยใช้กรรไกรตัดกิ่งทั้งกิ่งหรือ
เด็ดใบก็ได้       

             วัยท่ี 3 เก็บใบต่ าลงมาใบท่ี 7–10 หรือใช้ส่วนน้ีขึ้นไปถึงยอด หรือตัดใบในช่วง 
กิ่งสีเขียวซึ่งจะเป็นช่วงรอยต่อของกิ่งหม่อนระหว่างสเีขียวกับสีน้ าตาล 

             วัยท่ี 4-5 ใช้ใบที่เหลือได้ทั้งหมด ยกเว้นยอดอ่อนไม่ควรน ามาเลีย้งไหม  
5) การบ ารุงรักษา ที่ส าคญัคือ ต้องดูแลไม่ให้หญ้าหรือวัชพืชปกคลุมดินบริเวณที่ปลูกหม่อน เพราะหญา้จะแย่ง
อาหารท าให้ต้นหม่อนตายได้ง่าย เมื่อมีการตดัใบหม่อนไปเลีย้งไหมในแต่ละรุ่นควรท าการไถพรวนระหว่างแถว
ทุกครั้ง เพื่อให้รากขาดซึ่งเป็นการสร้างรากของต้นหม่อน และเป็นการก าจัดวัชพืชที่มาแย่งอาหารแทนการใช้
สารเคมี ในสวนหม่อนไม่ควรฉีดยาฆ่าแมลง เพราะสารเคมีจะตกค้างที่ใบหม่อน เมื่อน าไปเลี้ยงหนอนไหมจะท า
ให้หนอนไหมตายได้ หากมีความจ าเป็นต้องฉีดยาควรทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน เพื่อใหส้ารเคมีหมดไปจึงเก็บใบ
หม่อนไปเลี้ยงหนอนไหมได้ นอกจากนี้การตัดแต่งกิ่งหม่อนก็เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะจะท าใหล้ าต้นแตกยอด ต้นไม่
สูงสะดวกต่อการเก็บใบหม่อน และไดผ้ลผลติใบสูงกว่าปล่อยให้เจรญิเติบโตตามธรรมชาติ การปล่อยให้ต้นหม่อน
มีแขนงมากเกินไป ท าให้ใบหม่อนเจริญเติบโตไม่ดี เมื่อน าไปเลี้ยงหนอนไหมจะอ่อนแอ และเปลือกรังไหมไม่หนา 

        2.2 การเลี้ยงไหม ปัจจยัส าคัญที่ส่งผลให้การเลี้ยงไหมไดผ้ลผลิตสูง ประกอบด้วย 1)  โรงเลีย้ง
ไหม การสร้างโรงเลี้ยงไหม ต้องมคีวามโปร่ง ไม่ทึบ อากาศสามารถถ่ายเทไดด้ีและควรสร้างตามแนวการขึ้นของ
ดวงอาทิตย์ หรือตามแนวตะวันออกไปตะวันตก เพื่อให้แสงแดดส่องไปตามแนวของโรงเลี้ยงไหม ไมส่อ่งเข้าไปใน
ตัวโรงเรือน ถ้าสร้างโรงเลีย้งไหมขวางแสงอาทิตย์จะท าใหห้นอนไหมถูกแสงแดดโดยตรงและจะเดินหนแีสงแดด 
มากองอยู่รวมกัน ไม่กระจายตัว สง่ผลให้หนอนไหมกินใบหม่อนไม่ทัว่ถึงกัน ท าให้มีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ ่รังไหม
ไม่ได้มาตรฐานและราคาตกต่ า บรเิวณโรงเลี้ยงไหมควรปลูกไม้ยืนต้นรอบๆ เพื่อลดความร้อนจากแสงแดด  
2)  ความสะอาด การท าความสะอาดโรงเลี้ยงไหมก่อนน าหนอนไหมเข้าไปเลี้ยงเป็นสิ่งส าคัญ ที่ท าใหห้นอนไหม
ไม่ตดิเช้ือโรคได้ง่ายและมีอัตราการรอดสูง โรคของหนอนไหม ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรสัและแบคทีเรยี ผู้เลีย้ง
สามารถใช้คลอรีน หรือฟอรม์าลีนในการท าความสะอาดโรงเลีย้งไหมเพื่อฆ่าเช้ือโรคได้  นอกจากน้ีในช่วงการ
เลี้ยงไหมต้องมีการถ่ายมลูไหมบ่อยครั้ง เพราะใบหม่อนท่ีใช้เลี้ยงไหมจะมเีศษเหลือ ท าให้เกิดความช้ืนและ
หมักหมมเกิดเช้ือโรคขึ้น ท าให้หนอนไหมเป็นโรคได้ 3) พันธุ์ไหม การใช้ไหมพันธ์ุดี มีคณุภาพ ท าให้ไดผ้ลผลติที่มี
คุณภาพด้วย พันธุ์ไหม ท่ีผู้เลีย้งไหมต าบลหินดาตนิยมใช้เลีย้ง คือ พันธุ์จุล 6 เป็นพันธุ์ท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศไดด้ี  

   3. การกระจายความรู้ (Knowledge dissemination) พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกหม่อน 
เลี้ยงไหม ได้น าความรู้ที่มีอยู่ในตัว และการเข้ารับการอบรมจากบรษิัทหรือหน่วยราชการ มากระจายสู่กลุ่มแบบ
เชิงปฏิบัติการ มีการพูดคุย บอกเล่า ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังไป
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรรายอื่นๆ ท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัดอีกด้วย  

   4. การน าความรู้ไปใช้ (Use)  ผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหมรายอื่นๆ ในหมู่บ้านน าความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบตัิ 
ท าให้สามารถปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้ 21 รุ่นต่อปี 

การถอดบทเรยีนการปลูกหม่อน เลี้ยงไหมของเกษตรกรที่ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ได้ 21 รุ่นต่อปี 
   การถอดบทเรียนประสบการณจ์ากวิธีปฏิบัติงานจริงของ คุณอนงค์ บุตรดี และเกษตรกร รายอื่นๆ 

ที่สามารถปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้ 21 รุ่นต่อปี สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ คือ การเลี้ยงไหมให้ได้ 21 รุ่นต่อปี เป็นการเลี้ยงไหมไลรุ่่น หรือเลี้ยงคร่อมรุ่น คือ การเลีย้งไหม
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ให้ได้เดือนละ 2 รุ่น  การเลี้ยงไหมปกติจะเลี้ยงได้เดือนละ 1 รุ่น โดย 1 รุ่นใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 28-29 วัน  
หนึ่งปีก็จะได้ 11-12 รุ่นเท่านั้น ปัจจัยความส าเร็จของการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ได้ 21 รุ่นต่อปี มดีังนี ้

1. การจัดการเลี้ยงไหม 
   1.1 การเลี้ยงไหม ผู้เลีย้งไหมตอ้งมีโรงเลี้ยงไหม 3 โรง คือ โรงเลีย้งไหมวัยอ่อน โรงเลี้ยงไหมวัยแก่ 

และโรงจ่อ (จ่อ คือ ท่ีที่ให้หนอนไหมท ารัง) การเลี้ยงไหมรุ่นท่ี 1 เริม่ต้นจากการฟักไข่ไหม ไข่จะฟักออกมาเป็น
ตัวหนอน เรียกว่าหนอนไหม หรือจะน าหนอนไหมที่ฟักแล้วมาเลี้ยงในโรงเลีย้งไหมวัยอ่อนกไ็ด้ ซึ่งใช้ระยะเวลาใน
การเลีย้งประมาณ 7-8 วัน  ระยะนี้เรียกไหมวัย 1 – วัย 2 หรือวัยอ่อน (ปัจจุบันผู้เลีย้งสามารถรับตัวอ่อนมาจาก
บริษัท ซึ่งท าการฟักไข่ไหมมาให้แล้วมาเลี้ยงได้เลย) ในขณะเดียวกัน ให้ท าความสะอาดโรงเลี้ยงไหมใหญ่ และ
อุปกรณ์การเลีย้งไหมเพื่อเตรยีมการย้ายหนอนไหมจากโรงเลี้ยงเล็กไปโรงเลี้ยงใหญ่ เนื่องจากก่อนการเลี้ยงไหม
ประมาณ 1 สัปดาห์ผู้เลี้ยงต้องท าความสะอาดโรงเลี้ยงไหม และอุปกรณ์การเลีย้งไหมเพื่อก าจัดเช้ือโรค 

   1.2 น าไหมวัย 2 (วันท่ี 9) จากโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน ย้ายมาเลี้ยงในโรงเลีย้งไหมวัยแก่ โรงเลี้ยงไหม
วัยแก่จะใช้เลี้ยงไหมวัย 3 ถึงวัย 5 ในระยะนี้จะเรียกหนอนไหมวา่ ไหมวัย 3  ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการเลีย้ง 3 
วัน และไหมวัย 4 มีระยะเวลาในการเลีย้ง 4 วัน ในขณะเดียวกันให้ผูเ้ลี้ยงท าความสะอาดโรงเลี้ยงไหมเล็กเพื่อ
เตรียมเลี้ยงไหมในรุ่นท่ี 2 ต่อไป 

   1.3 วันท่ี 16 ของการเลี้ยงไหม ซึ่งเป็นระยะหนอนไหมวัย 5 มีระยะเวลาในการเลี้ยง 6 วัน วัย 5 น้ี
เป็นวัยไหมสุก เป็นวัยทีไ่หมเจรญิเติบโตเต็มที่ จะหยุดลอกคราบ และหยุดกินอาหาร ในช่วงนี้ให้ผู้เลี้ยงเริ่มเลี้ยง
ตัวอ่อนไหมแรกฟักในรุ่นที่ 2 ได้เลย โดยเลี้ยงในโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อนก่อน เมื่อถึงวันท่ี 22 ของการเลี้ยง จะน า
ไหมสุกเข้าจ่อเพ่ือท ารัง ไหมจะพ่นเส้นใยออกมาห่อหุม้ตัวเองเพื่อท ารัง โดยใช้ระยะเวลา 6-7 วัน (ไหมจะพ่น 
เส้นใยท ารังประมาณ 2 วัน หลังจากท ารังเสรจ็ 1-2 วัน ตัวไหมจะเปลี่ยนเป็นดักแด้ และอีก 2-3 วัน ดักแด้จะ
แข็งตัวมีผิวเป็นสีน้ าตาล รวมเวลา 6-7 วัน) จากน้ันจึงท าการลอกรังไหมออกจากจ่อได้ ในขณะเดียวกนัให้ย้าย
หนอนไหมจากโรงเลี้ยงวัยอ่อนมาเลี้ยงท่ีโรงเลี้ยงไหมวัยแก่ พร้อมท าความสะอาดโรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน เพื่อเตรียม
เลี้ยงไหมในรุ่นที่ 3 ต่อไป  

   1.4 วันท่ี 30 ของการเลี้ยง ก็จะขายผลผลติรุ่นท่ี 1 ให้กับบริษัทที่รับซื้อ การเลี้ยงไหมไล่รุ่น ผู้เลีย้ง
จะด าเนินการไล่รุ่นอยา่งนี้ไปเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ก็จะไดผ้ลผลิต 21–22 รุ่น  

2. การจัดการสวนหม่อน  ใบหม่อนจะมีเพียงพอต่อการเลีย้งไลรุ่่นได ้ก็ข้ึนอยู่กับการจัดการ 
สวนหม่อน ดังนี ้

     2.1 การวางแผน ผู้เลีย้งจะต้องมีการวางแผนก่อนว่าจะเลี้ยงไหมกี่กล่องต่อรุ่น เพื่อที่จะได้ก าหนด
พื้นที่ในการปลูกหม่อนให้เพียงพอแก่การเลีย้งไหม เช่น ในกรณีของคุณอนงค์ ผู้เลี้ยงจะต้องมีที่ดินอยา่งน้อย     
8 ไร่ขึ้นไป ส าหรับการเลี้ยงไหมจ านวน 1.5 - 2 กล่องต่อหนึ่งรุ่น (ไหม 1 กล่องมีไข่ไหม 22,000 ฟอง) โดยมีการ
แบ่งสวนหม่อนออกเป็น 4 แปลง เพ่ือให้มีใบหม่อนหมุนเวียนเพียงพอสามารถน ามาเลี้ยงไหมได้ทันในแต่ละวัย 
แต่ละรุ่นได้ การเลี้ยงไหม 1 รุ่น จะใช้หม่อน 2 ไร่ เช่น ไหมรุ่นท่ี 1 จะใช้หม่อนในแปลงท่ี 1 เมื่อตัดหม่อนเลี้ยง
ไหมจนพ้นวัย 5 แล้ว ต้องท าการตดัแต่งกิ่งหม่อนทันที และใส่ปุ๋ย ปราบวัชพืช ฯลฯ เมื่อเลี้ยงรุ่นที่ 2 ก็จะใช้
หม่อนในแปลง 2 แต่ถ้าในแปลงท่ีหนึ่งยังมีใบหม่อนเหลืออยู่ กส็ามารถน ามาเลี้ยงในรุ่นที่ 2 ได้ และท าเหมือน
แปลงท่ี 1 คือ ต้องตัดแต่งกิ่งหม่อนทันทีหลังการเลีย้งไหมวยัที่ 5  ไหมรุ่นท่ี 3 จะใช้หม่อนในแปลงท่ี 3 รุ่นท่ี 4 
จะวนไปใช้หม่อนในแปลงท่ี 1 ส่วนแปลงท่ี 4 ส่วนใหญ่จะส ารองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่หม่อนไม่เพียงพอ จะวนอย่าง
นีไ้ปเรื่อยๆ ก็จะสามารถเลี้ยงไหมไลรุ่่นได้  
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โดยทั่วไป 1 ไร่จะไดผ้ลผลติใบหมอ่นได้ประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อปี และไหม 1 กล่อง   กินใบหม่อน
ประมาณ 400 กิโลกรัม ดังนั้น ถ้าต้องการเลีย้งไหม 21 รุ่นต่อปี จะต้องใช้พื้นที่ปลูกหม่อน 4.2 ไร่ โดยเลี้ยงรุ่น
ละ 1 กล่อง (วิธีค านวณหาพื้นที่ปลูกหม่อน = ปริมาณใบหม่อนท่ีไหมกินต่อ 1 กล่อง คูณด้วยจ านวนรุน่ท่ีเลี้ยง 
ต่อปี หารด้วยผลผลิตใบหม่อนท่ีผลิตได้ต่อ 1 ไร่)  

     2.2 การตดัแต่งกิ่งหม่อน จะเป็นการเพิ่มผลผลติและรักษารูปทรงของต้นหม่อนให้เป็นพุ่ม มี
ผลผลติใบมาก ต้นไม่สูงท าให้การเก็บใบหม่อนสะดวกขึ้น และยังช่วยก าจัดเช้ือโรคและแมลงที่ท าอันตรายแก่
หม่อนได้อีกด้วย นอกจากน้ีพันธุ์หม่อนที่ใช้ควรเป็นพันธุ์ท่ีปลูกไดด้ีในพ้ืนท่ีทั่วไป โตเร็ว ทนทานต่อความแห้งแล้ง
และโรคได้ดี มีใบมาก ถ้าหนอนไหมกินใบหม่อนไดไ้มเ่ต็มที่ หรือไมเ่พียงพอกับความต้องการ จะท าใหห้นอนไหม
ตาย หรือท ารังเล็ก ให้เส้นใยปริมาณต่ า ขายไดร้าคาต่ าลง  

3. สภาพอากาศท่ีเหมาะสม เนื่องจากในต าบลหินดาต ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบติดกับภูเขาท าให้ในหน้าร้อน
อากาศไมร่้อนจนเกินไป อากาศถ่ายเทสะดวก มีอุณหภูมิเฉลี่ย อยู่ทีป่ระมาณ 25–30 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็น
สภาพอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ท าใหต้้นหม่อนเจริญเติบโตดี ท าให้ได้ไหมท่ีมีคณุภาพ  
    ฤดูฝน ในฤดูฝนใบหม่อนจะมีน้ าในใบหม่อนมาก เมื่อน ามาเลีย้งไหมจะท าให้ไหมเกดิโรค 
ได้ง่าย และมีเชื้อแบคทีเรียมาก โดยเฉพาะวัย 5 ควรเด็ดยอดอ่อนทีอ่ยู่บนสุดทิ้งเพราะในใบหม่อนจะมีน้ ามาก 
ถ้าน ามาเลีย้งไหมจะท าให้เกดิโรคได้ง่าย แต่ถ้าไม่มีปญัหาเรื่องโรคไหม ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องตัดทิ้งก็ได ้
    ฤดูร้อน ในฤดูร้อนจะมีอากาศรอ้นจัด อาจท าให้ไหมน็อคได้ (เป็นโรคตัวเหลืองหรืออาจตาย 
ได้) ผู้เลี้ยงควรท าใหโ้รงเลี้ยงไหมมอีากาศถ่ายเทได้ดี นอกจากนี้ในหน้าร้อนใบหม่อนจะแห้งเร็ว ดังน้ันการน าใบ
หม่อนมาเลี้ยงไหมในหน้าร้อนต้องเลี้ยงบางๆ ถ้าเลี้ยงหนาใบหม่อน จะแห้งกระด้าง ท าให้ไหมไม่กินใบหม่อน   
จะส่งผลถึงคุณภาพของไหมได้                                           
             ฤดูหนาว ในฤดูหนาวหนอนไหมจะนอนนานขึ้น ท าให้ระยะเวลาของการเลีย้งไหมมากกว่าฤดูอื่น แต่มี
ผลดี คือ ไหมจะมีคณุภาพดี แข็งแรง รังไหมเสียน้อย 

4. ความอดทนและความขยันของผู้เลีย้งไหม เป็นปัจจัยทีส่ าคัญอีกอย่างหนึ่งในการเลี้ยงไหมไลรุ่่น 
เนื่องจากการเลี้ยงไหมต้องมีเวลาเอาใจใส่ และดูแลท าความสะอาดโรงเรือนเป็นส าคัญจะต้องดูแลเอาใจใส่
ตลอดเวลาจนกว่าจะเก็บไหมเขา้จอ่  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการจัดการความรู้ของเกษตรกรที่ท าการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็นดังต่อไปนี ้

   1. การสร้างความรู้ พบว่า ความรู้เรื่องการปลูกหม่อนเลีย้งไหมนัน้ ส่วนใหญ่เป็นการใช้ภูมิปัญญา
เดิมที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นการเลี้ยงไหมกระด้งหรือไหมเหลืองซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัตมิา
ตั้งแต่ดั้งเดมิ เมื่อเกษตรกรมีประสบการณม์ากขึ้น รู้ว่าการเลี้ยงวิธีนีค้่อนข้างเปลืองพื้นที่และเสียเวลามาก จึงมี
การเรยีนรู้ในการเลี้ยงแบบใหม่ โดยการปรับเปลีย่นวิธีเลี้ยงเป็นแบบช้ันเลี้ยง รวมทั้งเกษตรกรมีการพฒันาความรู้
ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจากการเข้ารับการอบรมจากบริษัทเอกชนและหน่วยราชการอย่างสม่ าเสมอ จนเกิด
ประสบการณ์และความช านาญสรา้งความรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของเกษตรกรแต่ละราย โดยในชุมชน
รุ่งเรืองทรัพย์นั้นมีจดุเด่นในการน าความรู้ที่เป็นภูมิปญัญาที่ตดิตัวมาจากบรรพบุรุษ มาสร้างความรู้จนเกิดเป็น
อาชีพท่ีท ารายไดผ้สมผสานกับความรู้ที่ได้รับจากการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ สร้างเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านได้        
ซึ่งประเวศ วะสี (2548) ได้กลา่วว่า การจัดการให้ค้นพบความรู้ ความช านาญที่แฝงอยู่ในตัวคนน าออกมา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ตกแต่งให้ง่ายตอ่การน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  ส าคัญคือก่อให้เกิดการเรยีนรูร้่วมกนัของคน
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ทั้งหมดที่ร่วมอยู่ในกระบวนการ ก่อให้เกิดปัญญาร่วม ท าให้แก้ปัญหา หรือ พัฒนาในเรื่องยากไดส้ าเร็จ  
ส านักงาน ก.ร.พ. และสถาบันเพิม่ผลผลติแห่งชาติ (2548) ได้กลา่วว่าความรู้เป็นสารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการ
คิดเปรยีบเทียบ เช่ือมโยงกันกับความรู้แหล่งอื่นๆ จนเกิดเป็นความเข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์ ดังที่ พยงค์   
การิเทพ (2553) ได้กล่าวว่าการจดัการเรียนรูเ้ครื่องปั้นดินเผาโดยกระบวนการจดัการความรู้การเรียนอาชีพใน
ท้องถิ่น ส่วนใหญ่สืบทอดมาจากวฒันธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่ดั้งเดิม 

     2. การเก็บรวบรวมความรู้ พบว่า ความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรในการปลูกหม่อน 
เลี้ยงไหม ยังไมม่ีการจดัเก็บความรู้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ความรูส้ว่นใหญ่ยังเก็บอยู่ในตัวบุคคลหากมีการจด
บันทึกจะเป็นลักษณะทบทวนความจ าที่อ่านแล้วเข้าใจเพียงคนเดียว ไม่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ ส่วนใหญ่
ใช้ความรู้จากประสบการณ์ที่เคยท ามาเป็นบทเรียนในการเลี้ยงไหมแต่ละรุ่น ซึ่งเมื่อศึกษาจากบริบทแลว้พบว่า 
ชุมชนไม่มีการเก็บความรู้ไว้เป็นระบบ ความรู้จะอยู่ในตัวบุคคลทีม่ีความช านาญในเรื่องนั้นๆ ซึ่งธิติพัฒน์      
เอี่ยมนิรันดร์ (2548) ได้กล่าวว่า ความรู้แบ่งออกเป็น ความรู้โดยนยัหรือความรู้ที่มองเห็นไม่ชัดเจน และความรู้ 
ที่ชัดแจ้งหรือความรู้ที่เป็นทางการ กรณีของความรูโ้ดยนัยจัดเป็นความรู้แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นทักษะหรือ
ความรู้เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์และการน ามาเลา่สู่กันฟัง ดังนั้นจึงไมส่ามารถจัดให้เป็น
ระเบียบหรือหมวดหมูไ่ด้ และไม่สามารถเขียนเป็นกฎเกณฑ์หรือต าราได้ แตส่ามารถถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้
ได้โดยการสังเกตและเลียนแบบ ความรู้ประเภทนีเ้ป็นหัวใจส าคญัทีท่ าให้งานประสบความส าเร็จ ดังท่ี Ikujiro 
Nonaka (1994; อ้างอิงใน ธเนศ เกสรสิริธร, 2555) ได้กล่าวว่า Tacit Knowledge เป็นความรู้ทีไ่มป่รากฏ   
ชัดแจ้ง ถูกฝังลึกและซ่อนเร้นอยู่ในตัวบุคคล อาจเกดิจากประสบการณ์ การเรียนรู้หรือพรสวรรค์ การถ่ายทอด
หรือสื่อสารในรูปแบบของตัวเลขหรือตัวอักษรอาจท าได้ยาก การสรา้งสามารถท าได้โดยการฝึกฝนหรือการ
กระท า จากแนวคิดของความรู้ที่คอ่นข้างหลากหลาย ท าใหผู้้วิจัยไดข้้อสรุปว่าความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ส่วนท่ี
เป็นความรู้ทีไ่ม่แจ้งชัดนีส้ าคัญมาก หากไม่มีการเก็บไว้อย่างเป็นระบบ โอกาสที่ความรู้นั้นจะสูญหายไปกับตัว
บุคคลอาจเกดิขึ้นได้ ดังนั้นการปลกูหม่อนเลี้ยงไหม ของบ้านรุ่งเรืองทรัพย์ ต าบลหินดาต ส่วนใหญ่ความรู้จะอยู่
ในตัวบุคคลเพียงไม่กี่คน และไม่ไดถ้่ายทอดออกมาเป็นความรู้ชัดแจง้ (Explicit  Knowledge) โอกาสทีค่วามรู้
จะสญูหายไปมีความเป็นไปไดค้่อนข้างสูง 

   3. การกระจายความรู้ การกระจายความรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกหมอ่นเลี้ยงไหมเกี่ยวกับวิธีการเลีย้ง
ไหมใหไ้ด้ 21 รุ่น พบว่า การกระจายความรูส้่วนใหญเ่ป็นการพูดคยุกันในกลุ่มผู้เลี้ยงกันเอง หรือส่งต่อให้
ลูกหลานบา้งแต่ไม่มากนัก รวมทั้งการไดร้ับเชิญไปเป็นวิทยากร แตค่วามรู้นั้นมไิด้ถูกน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
หน่วยงานอ่ืน เช่น โรงเรียนไม่ได้จดัท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น หรือองค์การบริหารส่วนต าบลกไ็มไ่ด้น าวธิีการเลีย้ง
ไหมใหไ้ด้ 21รุ่น ไปเผยแพรห่รือสง่เสริมเป็นอาชีพอย่างจริงจัง เนื่องจากขาดการประมวลกลั่นกรองความรู้ให้เป็น
ระบบ ไม่มีระบบการเก็บข้อมูล ไม่มีระบบการเข้าถึงข้อมลู ซึ่ง Scott.l.Tannembaum (2001; อ้างอิงใน     
ปณิตา พ้นภัย, 2544) กล่าวว่า การกระจายความรู้นั้นควรมีการรวบรวม การจัดระเบียบ การจัดเก็บและ     
การเข้าถึงข้อมูล เพื่อสร้างเป็นความรู้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สารสนเทศและเทคโนโลยี
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์จะช่วยสนับสนุนให้การกระจายความรู้ และการแบ่งบันเป็นการกระจายความรูท้ี่มิให้
ความรู้นั้นสญูหายไปได ้
    การเลี้ยงไหมได้ 21 รุ่นต่อปี จะท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นแรงจูงใจให้มีจ านวนผู้
เลี้ยงไหมเพิ่มขึ้น แตจ่ากการศึกษา พบว่า การเลี้ยงไหมในต าบลหินดาต กลับมีจ านวนลดลง ทั้งนีเ้นื่องจากผู้เลีย้ง
ไหมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เริ่มเหนือ่ย และไม่มีภาระส่งลูกหลานเรียนแล้ว    อยากพักผ่อน และลูกหลานรุ่นหนุ่ม
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สาวไมส่นใจท่ีจะท าต่อ เนื่องจากการเลีย้งไหมต้องดูแล เอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ไม่มเีวลาว่างที่จะไปเที่ยว
หรือท าอย่างอื่นได้  

   4. การน าความรู้ไปใช้ สมาชิกได้น าความรู้ทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรียนรูร้่วมกัน หรือเข้ารับการ
อบรมจากหน่วยงานตา่งๆ ที่เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลกูหม่อน เลี้ยงไหม ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยการวางแผนพัฒนาการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ได้ 21 รุ่นต่อปี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

   5. การถอดบทเรียนของเกษตรกรที่ท าการปลูกหม่อน เลีย้งไหม ต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง 
จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า การเลีย้งไหมให้ได้ 21 รุ่น ต่อปีนั้นมีปัจจยัส าคญั คือ การวางแผนจดัการสวนหม่อน
ให้เพียงพอต่อการเลีย้งไหมในแต่ละรุ่น เนื่องจากหนอนไหมกินใบหมอ่นอย่างเดียวเป็นอาหาร ยังไมส่ามารถหา
อย่างอื่นมาทดแทนได้ การค านวณพื้นที่ปลูกหม่อนน้ัน เกษตรกรหรือผู้เลี้ยงจะต้องทราบว่าพันธุ์ไหมที่ใช้เลี้ยงนั้น 
กินใบหม่อนกี่กิโลกรมัต่อไหม 1 กล่อง ซึ่งไหมแตล่ะพันธ์ุจะกินใบหมอ่นในปริมาณทีไ่ม่เท่ากัน ผลผลติใบหม่อนท่ี
ผลิตไดต้่อไร่ (โดยทั่วไป 1 ไร่จะไดผ้ลผลติใบหม่อนประมาณ 2,000 กิโลกรมัต่อปี) การค านวณพื้นที่ปลูกหม่อน
สามารถค านวณไดโ้ดยน าปริมาณใบหม่อนท่ีไหมกินต่อ 1 กล่อง คูณด้วยจ านวนรุ่นที่เลี้ยงต่อปี (21 รุ่น) หารด้วย
ผลผลติใบหม่อนท่ีผลิตได้ต่อ 1 ไร ่ก็จะทราบพื้นท่ีส าหรับปลูกหม่อนได้ 21 รุ่นต่อปีได้ นอกจากน้ีต้องมีโรงเลี้ยง
ไหมอย่างน้อย 2 โรง ถ้ามีโรงเดียวจะไมส่ามารถเลี้ยงไหมได้ 21 รุ่นตอ่ปี เนื่องจากต้องมีไว้เพื่อเตรียมไหมแรกฟัก
หรือตัวอ่อนให้ทันเลี้ยงในรุ่นต่อไป โดยบูรชัย ศริิมหาสาคร (2548) และวัทนา เมืองจันทร์ (2548) ได้กล่าวว่า 
การจัดการความรู้โดยการถอดบทเรียนรู้ ท าให้คนในองค์กรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และน าความรู้ที่มี
อยูใ่นตัวบุคคลได้แสดงออกเป็นความรู้ ที่ชัดแจ้งในรูปแบบวิธีปฏิบตัทิี่เป็นเลิศเพื่อเก็บรวมรวบไว้เป็นขุมความรู้ 
ดังนั้นการถอดบทเรยีนรู้ การเลี้ยงไหม 21 รุ่นต่อปี เป็นการเผยแพรภู่มิปัญญาที่ดีงาม และเป็นการอนรุักษ์มรดก
ภูมิปัญญาของชุมชน อันจะน าไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป และสามารถน าไปเป็นหลักสูตรท้องถิ่นใน
สถานศึกษาอีกด้วย  
  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
                 1. องค์การบริหารสว่นต าบลหินดาต และเกษตรต าบลปางศิลาทอง ควรเข้ามาส่งเสรมิเกษตรกรที่
เลิกการเลี้ยงไหม ให้กลบัมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทางหนึ่ง 
                 2. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดตาก ควร
เข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับพันธุ์ไหมหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม การให้ความช่วยเหลือใน
โครงการต่างๆ ท่ีผ่านมา หน่วยงานราชการ เช่น อุตสาหกรรมจังหวดั เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด พัฒนา
ชุมชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ควรเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มโดยตรง จึงจะ
ท าให้การพัฒนาหรือให้ความช่วยเหลือน้ันประสบความส าเร็จ และทางกลุ่มสามารถต่อยอดได้เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ 
                 3. โรงเรยีนหินดาตราษฎร์บ ารุง ต าบลหินดาต อ าเภอปางศิลาทอง จังหวัดก าแพงเพชร ควรจัดท า
เป็นหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์อาชีพการเลี้ยงไหมใหส้ืบทอดไว้ในชุมชนต่อไป 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                 ควรใช้เป็นแหล่งเรยีนรู้ที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองได้  
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   กลุ่มเกษตรกร 
                 1. กลุ่มเกษตรกรควรรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอ านาจต่อรองด้านราคากับพ่อค้าคนกลาง 
โดยประสานกบัหน่วยราชการ หรอื องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
                 2. ควรมีการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อส่งต่อความรู้การปลูกเลี้ยงไหมไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน 
หรือผูส้นใจในชุมชน  
                 3. เกษตรกรควรแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอยูต่ลอดเวลา  
                4. ควรมีการแปรรูปสิ่งที่เหลือจากไหม (รังไหม) พัฒนาเป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
           1. ศึกษารูปแบบการบรหิารจดัการกลุ่มใหเ้กิดความยั่งยืนได้อย่างไร 
 2. การพัฒนาแปรรูปจากรังไหม 
 3. รูปแบบการพัฒนากลุม่ให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
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