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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย รวมทั้งกระบวนการจัดการ
ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เป็น      
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรม หินอ่อนพรานกระต่าย 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้อาวุโส ปราชญช์าวบ้าน รวมทั้งหมด จ านวน 74 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก แบบการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษา พบว่า ภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพราน
กระต่าย เกิดจากการน าหินอ่อนพรานกระต่าย  ซึ่งเป็นเหมืองหินอ่อนแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมสีีชมพูสวยงาม 
และเป็นที่ต้องการของตลาด มาท าเป็นผลิตภณัฑ์หินอ่อนพรานกระต่ายได้ 3 ประเภท คือ 1) ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมไทย และจีน 2) เครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือนและของใช้เบ็ดเตล็ด 3) งานแกะสลักของไหว้ ซึ่งองค์
ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นมีความจ าเป็นต่อวิถีชีวิตการผลติสินค้าของคนในท้องถิ่น จึงมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่ง
ไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ส่วนกระบวนการจดัการความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระตา่ย มี 7 ขั้นตอน 
คือ 1) การก าหนดความรู ้ตามหลกัคิดของชาวบ้าน เน้นคติด้านวัฒนธรรม ประเพณ ีค่านิยมที่มีอยู่ในท้องถิ่น   
ที่ชาวบ้านมุ่งอธิบายตามปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นในท้องถิ่น 2) การสรา้งและแสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการเรียนรูจ้าก
การปฏิบัตจิริง การแสวงหาความรู้จากนายจ้าง และการท าตามแบบความต้องการของลูกค้า 3) การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ มีการวาดแบบภาพหัตถกรรมหินอ่อนไว้ในสมุดบันทึก ภาพถ่ายและ วีดิทัศน์ 4) การประมวลและ
กลั่นกรองความรู ้เป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) มีการประมวลความรู้ในการเขียน
รูปแบบผลิตภัณฑห์ินอ่อนและภาษาท่ีเข้าใจง่าย 5) การเข้าถึงความรู้ การจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ วีดิ
ทัศน์ การจัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ การสาธิต การเขียนแบบ และการสืบทอดด้วยวาจา 6) การแบ่งปัน
แลกเปลีย่นความรู้ มีการแลกเปลีย่นความรู้อย่างไม่เป็นทางการ การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ที่ทีมวจิัยจัดขึ้น 
องค์ความรู้บนเว็บไซตผ์่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ นายจ้างถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ลูกจ้าง ส่วนครอบครัว
มีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพ่อแม่สู่ลูก และเครือญาติ 7) การเรยีนรู้ การน าความรู้มาใช้ประโยชน์เกิดระบบ
การเรยีนรู้สร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม ่น าไปสู่การปรับตัวและพัฒนาหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย 
ดังนั้น องค์ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิน่หัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายเป็นความรู้ทีชั่ดแจ้ง น ามาสู่การเผยแพร่
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเผยแพร่และอนรุักษ์ภูมิปญัญาท้องถิน่ได้อย่างกว้างขวาง และมีการน าองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายไปถ่ายทอดแก่เด็กและเยาวชนผ่านเอกสารเผยแพรภู่มิปัญญา
ท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายสูส่ถานศึกษาท่ีอยู่ในท้องถิ่น 
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ABSTRACT 
 

The object of  research were to study  the local wisdom about marble handicraft                           
of Phrankratai and also the process of management the local wisdom about marble handicraft 
of Phrankratai, Khamphaeng Phet province. It was the qualitative research. The informants 
were the people who have had career about marble hanficraft of Phrankratai at least for 5 
years more, the olders, the local scholars were 74 persons all together. The data collection 
methods used in this research were interviews, in-depth interviews, and group discussions.  
The result of study has been found that the local wisdom about marble Handicraft of 
Phrankratai has occurred from the marble quarry of Phankratai which was a marble quarry of 
Thailand which had a beautiful pink and has been demanded by the market. The marble 
products of Phrankratai have been divided into 3 kinds 1) the religion and cultures of Thai and 
China 2) the furniture of building and the sundries 3) the carvings of respect. The local wisdom 
was necessary for lifestyle therefore, the local people’s production is transmitted from one 
generation to another one but the processes of knowledge management on the local wisdom 
about marble handicraft  of Phankratai had the following 7 steps 1) knowledge identification 
according to the local people’s thought emphasizes on the folklore bout the culture tradition, 
the values are available in the local that the residents describe on the local phenomena.       
2) the knowledge creation and acquisitions by learning from the actual practice, pursuit from 
employers  and doing what customers demand 3) the  knowledge organization by drawing the 
pictures in handicraft marble notebook, photos and videos 4) the knowledge codification and 
refinements, the tacit knowledge 5) the  knowledge access, the preparation of media, the 
publication of knowledge, the verbal succession 6) knowledge sharing, there was a knowledge 
sharing informally, the participant to share the knowledge that the research tem held, there is 
cognitive on the website via the information technology 7) the learning, to utilize the 
knowledge to create the learning system of knowledge and new experience which leads to 
the adaptation and the development of the marble handicraft in Phrankratai in the future. The 
local wisdom, therefore, about the marble handicraft of Phrankratai was the explicit 
knowledge, it has been brought to the information technology to disseminate and preserve 
the local wisdom widespreadly and it also has been conveyed to the children and the youth 
through the publication of the local wisdom about marble handicraft of Phrankratai to the 
local schools.     
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ภูมิปัญญาเป็นความคิดทางสังคมที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างยาวนานและสังคมไทยมี
ภูมิปัญญาอยู่เป็นจ านวนมาก  ซึ่งภูมิปัญญานอกจากแสดงถึงความเป็นไทย ความเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่ง
แล้ว ยังเป็นเครื่องช้ีวัดความเจรญิและพัฒนาการของคนในชาติไทย เพราะภมูิปัญญาถือว่าเป็นสิ่งละเอียดอ่อนซึ่ง
ชาติที่เจริญแล้วมักมสีังคมทีส่งบสขุร่มเย็นไมร่ะส่ าระสาย มคีวามเปน็อิสระจึงจะสามารถสร้างสรรค์และสั่งสม  
ภูมิปัญญาเฉพาะตนขึ้นมาได้ (จักรพันธ์ โสมะเกษตริน, 2551, หน้า 1) ทั้งนี ้การสั่งสมภูมิปญัญาเฉพาะของตนที่
มีอยู่เป็นจ านวนมากน้ัน บางพื้นทีม่ีการสร้างภูมิปญัญาที่ใช้ในพื้นที่ของตน เรียกได้ว่าเป็นภมูิปัญญาชาวบ้าน 
(Popular Wisdom) หรือภูมิปญัญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังเกี่ยวข้องกับการที่มนุษย์ได้
รู้จักวิธีการน าวัตถดุิบที่อยู่ใกล้ตัวมาดัดแปลงเป็นสิ่งของเครื่องใช้ จากข้ันตอนท่ีง่ายจนวิวัฒนาการสู่ความละเอียด 
อ่อน ประณีตงดงามในเชิงศิลปะและประโยชน์ใช้สอย จนสามารถสนองความต้องการของมนุษย์ไดเ้ปน็อย่างดี
และสบืทอดมาจนถึงปัจจุบัน กรรมวิธีดังกล่าวช่วยท าให้มนุษยไ์ด้ผลติสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ไว้เป็นจ านวนมาก 
โดยเรียกสิ่งประดิษฐ์นั้นว่า หตัถกรรม อันหมายถึงการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วยมือ เครื่องมือ และภูมปิัญญา 
เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน (กนกพร ฉิมพล,ี 2555, หน้า 2) 
 จังหวัดก าแพงเพชรมีภูมิปัญญาทอ้งถิน่ด้านหตัถกรรมหินอ่อน ซึ่งอยู่ในอ าเภอพรานกระต่ายถือว่าเปน็
องค์ความรู้ที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลานาน ผลติภณัฑ์หินอ่อนเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับที่
มนุษย์สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้เป็นอยา่งดีและไมเ่พียงแต่ประโยชน์ใช้สอยเท่านัน้     
ความสวยงาม และความทนทานถาวรก็เป็นปัจจัยทีม่นุษย์ให้ความส าคัญ ปัจจุบันผลิตภณัฑ์หินอ่อนพรานกระต่าย
ได้มีการพัฒนาไปมาก โดยการประดิษฐ์คิดค้นท าใหไ้ดรู้ปแบบต่างๆ ท่ีทันสมัย จนเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงทุก
วันนี้ ซึ่งปัจจัยส าคญัที่ท าให้ภูมิปญัญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายด ารงอยู่ คือ กระบวนการจัดการ
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ  
 การจัดการความรู ้(Knowledge Management : KM) คือ การไดม้าซึ่งความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อบุคคลที่เหมาะสม ณ เวลาที่ถูกต้อง และช่วยให้บุคคลได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
โดยมุ่งมั่นที่ปรับปรุงการด าเนินการของชุมชน (Davenport & Prusak, 1998) การได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้องนั้น  
มีการจัดการอย่างเป็นระบบพร้อมน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงาน โดยมีหลักการทีส่ าคญัในการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ให้มีสภาพกลายเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit 
Knowledge) ซึ่งกระบวนการจดัการความรู ้(KM Process) เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการจดัองค์ความรู้ที่มีอยู่
ให้มีระเบยีบแบบแผนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ หลายพื้นท่ีภูมิปญัญาทอ้งถิ่นมักเป็นความรู้ที่ไม่ได้ถูกเก็บรวบรวม
ไว้อย่างเป็นระบบ จึงท าให้เกิดการสูญหายไปตามกาลเวลาอย่างน่าเสียดาย เช่นเดียวกับพื้นที่อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าชาวบ้านได้น าหินอ่อนสีชมพสูวยที่สุดในประเทศไทยน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์หินอ่อนได้อย่างสวยงามสอดคล้องกับความต้องการของลกูค้า แต่ยังไมม่ีการน าความรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนมาจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่พบการเผยแพร่ความรู้ที่มี
คุณค่าเหล่านี้ ให้กับบุคคลในชุมชนและผู้ทีส่นใจทัว่ไป โดยการเผยแพร่ผ่านทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์ 
วีดิทัศน์ และเอกสารเผยแพร่ภูมิปญัญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายสูส่ถานศึกษาท่ีอยู่ในท้องถิ่น  
 ดังนั้น การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยจึงต้องการน าเอาแนวคิดการจัดการความรู้มาท าให้เกดิการอนุรักษ์ เผยแพร่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย โดยน ากระบวนการจัดการความรู้มาด าเนินการเพื่อให้ชุมชน
เกิดการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปญัญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายทีท่รงคุณค่าใหค้งอยูอ่ย่างยั่งยืน
สืบไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อน อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการจดัการความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อน อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การศึกษาภูมิปญัญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อน อ าเภอพรานกระตา่ย จังหวัดก าแพงเพชร โดยมี
รูปแบบการวิจยั เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
  1.1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมหินอ่อน ในเขตอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 74 คน   
  1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์การประกอบอาชีพและภมูิปัญญาท้องถิ่น
หัตถกรรมหินอ่อน  
  1.3 การรวบรวมข้อมลู ได้แก่ การเก็บแบบส ารวจการประกอบอาชีพและภมูิปัญญาท้องถิ่น
หัตถกรรมหินอ่อน และการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก              
                  1.4 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนื้อหา (Content Analysis) พิจารณาความ
สอดคล้องและบริบทที่เกีย่วข้องของข้อมูลตามแนวคิดภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 2. การศึกษากระบวนการจัดการความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อน อ าเภอพรานกระต่าย 
จังหวัดก าแพงเพชร โดยมรีูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  
  2.1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมหินอ่อน ในเขตอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 74 คน 
   2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แนวค าถามการสนทนากลุ่ม  
  2.3 การรวบรวมข้อมลู เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลจากแบบส ารวจการประกอบอาชีพและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อน และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแล้ว ก็สรปุวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ ด้านข้อมลู ด้านผู้วิจัย และด้าน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงจัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จ านวน 3 ครั้ง ซึ่งการ
สนทนากลุ่ม ครั้งท่ี 1 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลต าบล
บ้านพราน จังหวัดก าแพงเพชร มผีู้ให้ข้อมูล จ านวน 19 คน โดยแบง่การสนทนากลุม่เป็น 2 กลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2 
จัดขึ้นในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร    
มีผู้ให้ข้อมูล จ านวน 24 คนโดยแบ่งการสนทนากลุม่เป็น 2 กลุ่มย่อย ครั้งท่ี 3 จัดขึ้นในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 
2556 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ากระต่ายทอง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 31 
คน โดยแบ่งการสนทนากลุม่เป็น 3 กลุ่มย่อย ผู้วิจัยไดด้ าเนินการจัดการความรูต้ามกระบวนการจัดการความรู้ 
ทั้งหมด 7 ข้ันตอน ตามกระบวนการจัดการความรู้  ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขา้ราชการ และ
สถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติ (ส านกังานพัฒนาระบบข้าราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลติแห่งชาติ, 2548, หน้า 5) 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี ้
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  ขั้นตอนท่ี 1 รวบรวมข้อมูลการจัดการความรู้ 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การบ่งช้ีความรู้  
(Knowledge Identification) ขั้นที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and 
Acquisition) ขั้นที่ 3 การจดัระบบความรู้ (Knowledge Organization) และขั้นที่ 4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ (ษnowledge Codification and Refinement) 

  ขั้นตอนท่ี 2 กระบวนการจัดการความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อน อ าเภอ     
พรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเผยแพร่องค์ความรูภู้มิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย 
โดยผู้วิจัยร่วมกับชาวบ้านด าเนินการตามกระบวนการการจดัการความรู้ 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 5 การเข้าถึงความรู ้
(Knowledge Access) ขั้นที่ 6 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และขั้นที่ 7 การเรยีนรู้ (Learning) 
เพื่อท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหตัถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย เปน็ความรู้ที่ชัดแจ้งโดยจัดท าเป็นเอกสาร
เผยแพรค่วามรูห้ัตถกรรมหินอ่อน และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ีบทบาทส าคัญในการจัดการความรู้ในครั้งนี้ 
  2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนื้อหา (Content Analysis) พิจารณา      
ความสอดคล้องของความคิดเห็น และความเป็นไปได้ของข้อมูลของผู้ร่วมการสนทนากลุ่มตามแนวคิดการจัด 
การความรู ้
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

กระบวนการจัดการความรู้ 
1. การบ่งช้ีความรู ้
2. การสร้างและแสวงหาความรู ้
3. การจัดระบบความรู ้
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
5. การเข้าถึงความรู ้
6. การแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู ้
7. การเรียนรู ้

ความรู้ที่ฝังลึก 
(Tacit 

Knowledge) 

ความรู้ที่ชัดแจ้ง 
(Explicit 

Knowledge) 

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดการจัดการความรู ้
2. แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประสบการณ ์
พรสวรรค ์

 

เอกสาร/สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

“การผลติ
หัตถกรรมหินอ่อน
พรานกระต่าย” 

การอนุรักษ์
เผยแพร ่
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัตถกรรมหินอ่อน 
พรานกระต่าย 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งผลการวิจัยเป็น 4 ประเด็น คือ (1) บริบทพ้ืนท่ีและชุมชน (2) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย (3) กระบวนการจัดการความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหนิอ่อน
พรานกระต่าย (4) การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1) บริบทพ้ืนท่ีและชุมชน 
     อ าเภอพรานกระต่าย  อยู่ห่างจากเมืองก าแพงเพชร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 25 
กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขาเป็นที่ตั้งของเขาหินพระและเขาสว่างอารมณ์  ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของ
หินอ่อนพรานกระตา่ย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้าง และมีชาวบ้าน จ านวน 74 
คน ในพื้นที่ 3 ต าบล ที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระตา่ย ประกอบด้วย (1) ต าบลพรานกระต่าย 
จ านวน 24 คน ได้แก่ บ้านเหนือ บ้านพรานกระต่าย บ้านขอนทองค า บ้านหนองดุก บ้านนาถัง บ้านปุาแดงกลาง 
บ้านบ่อมะเฟือง บ้านเขาแก้ว บ้านถ้ ากระต่ายทอง บ้านเด่นกระบาก และบ้านหัวถนน (2) ต าบลถ้ ากระต่ายทอง 
จ านวน 31 คน ได้แก่ บ้านหนองตะกร้า บ้านใหม่โพธิ์พัฒนา บ้านหนองทอง และบ้านบ่อโพ่ง (3) ต าบลบ้าน
พราน จ านวน 19 คน ได้แก่ บ้านหนองราง บ้านหนองน้ าใส บ้านเขาสว่างอารมณ์ บ้านหนองหินเตาปนู และ
บ้านสว่างราษฎร์พัฒนา 
 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย 
 องค์ความรู้ชุดที่ 1 หินอ่อนพรานกระต่าย 
 หินอ่อนพรานกระตา่ย  เป็นหินออ่นที่มีคุณภาพดีมาก ในทางธรณีวทิยาถูกจัดเป็นหินอ่อนชุดเขา
สว่างอารมณ์ เป็นหินในยุคไซลเูรียน (Silurian) ดิโวเนียน (Devonian) อายุ 345-435 ล้านปี (ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2555) ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหินอ่อนพรานกระต่าย คือ เป็นเหมืองหิน
อ่อนแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมสีชีมพูสวยงาม และเป็นที่ต้องการของตลาด 
 แต่เดิมเมื่อปี พ.ศ. 2510 หินอ่อนถูกน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการก่อสร้างถนนหรือที่เรียกว่า            
“หินคลุก” จนกระทั่งนายประพันธ์ โฆษิตานนท์ เดินทางผา่นมายังบริเวณทีม่ีการก่อสร้างถนนและสงัเกตเห็นว่า
มีหินอ่อนปะปนอยู่เป็นจ านวนมาก จึงสอบถามชาวบ้านถึงแหล่งที่มาของหินอ่อนและด าเนินการขอสมัปทาน
เหมืองหินอ่อนพรานกระต่าย โดยได้รับสัมปทานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2511 (ระยะเวลาการสัมปทาน 25 ปีต่อรอบ) 
โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อการท าโรงงานอุตสาหกรรมผลติหินอ่อนแผ่นส าเรจ็รูปส าหรับจ าหน่าย 
 ในปัจจุบันพ้ืนท่ีอ าเภอพรานกระตา่ย  มีบริษัทเอกชนไดร้ับสมัปทานเหมืองหินอ่อนหลายบริษัท 
ซึ่งแต่ละบริษัทมีวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตสัมปทาน โดยมักจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของหินอ่อนในบริเวณ
ที่ขุดพบ หากเป็นหินท่ีไม่ค่อยมีคณุภาพก็จะถูกน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน เช่น การก่อสร้างถนน เป็นต้น 
 องค์ความรู้ชุดที่ 2 ประวัติการแปรรูปหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระตา่ย 
 การแปรรปูหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย เริ่มจากการที่มีชาวบ้านเห็นว่ามีหินอ่อนจ านวนมาก
ที่เหลือจากการผลิตหินอ่อนแผ่นส าเร็จรปูของโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้น ามาแกะสลักโดยอาศัยเครือ่งมือช่าง  
และใช้ทักษะที่พัฒนาจากการลงมอืท าด้วยตนเอง  จนสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับหินอ่อนเหลือใช้ได ้โดยน ามา
ประดิษฐ์เป็นของใช้และของตกแตง่สวยงามได้  
 ในปี พ.ศ. 2535 มีการก่อตั้งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายขึ้นที่บ้าน    
ใหม่โพธิ์พัฒนา แต่ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะการลงทุนซื้อเครื่องมือและการดูแลรักษามีคา่ใช้จ่ายคอ่นข้างสูง   
ในขณะเดยีวกันสมาชิกของกลุ่มมกัจะจ าหน่ายผลติภณัฑ์ให้กับพ่อคา้คนกลางโดยตรง ซึ่งส่งผลท าใหไ้ด้รับราคา
ต่ า อย่างไรกต็ามชาวบ้านก็ยังได้รบัการสนับสนุนในด้านตา่งๆ จากหน่วยงานภาครัฐท่ีเกีย่วข้อง เช่น การส่งเสริม
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ด้านสุขอนามยัในการปูองกันฝุุนละอองที่เกิดจากการท างาน การศึกษาดูงานและการอบรมด้านการพฒันา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งชาวบ้านสะท้อนว่า แม้การออกแบบผลติภณัฑ์จะเกิดจากการพัฒนาทักษะตาม
ความสามารถของแต่ละคน แต่บางครั้งการผลิตมักจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าท่ีก าหนดรูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์มาให้เป็นส าคญั 

ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย 
คือ ขาดการรวบรวมองค์ความรูภ้มูิปัญญาด้านหัตถกรรมหินอ่อนอยา่งครบถ้วนสมบรูณ์  โดยความรู้ทีช่าวบ้านมี
เป็นความรู้ทีฝ่ังลึก ส่วนใหญ่เกิดจากเรียนรู้แบบ “ครูพักลักจ า” จากครอบครัว เครือญาติ  เพื่อนบ้าน  คนใน
ชุมชน และการสั่งสมจากประสบการณ์ของแตล่ะคน  นอกจากน้ียังขาดการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกนั  
เนื่องจากผลติภณัฑ์ที่ผลิตมีมูลค่าทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ชาวบ้านจึงกลัวการลอกเลียนแบบผลิตภณัฑ์  

นอกจากน้ี ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย  
คือ ด้านการตลาด เนื่องจากผลติภัณฑ์หินอ่อนมตี้นทุนการผลติสูง เนื่องจากโรงงานเป็นผูผู้กขาดสัมปทาน                
จะเป็นผู้ก าหนดราคาหินอ่อน และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตมีราคาสูง จึงท าใหมู้ลค่าของผลิตภัณฑ์     
หินอ่อนพรานกระตา่ยค่อนข้างสูง และผลิตภัณฑ์จ าหน่ายไดเ้ป็นบางฤดูกาล ท าให้ต้องใช้เงินซึง่เป็นต้นทุน
จ านวนมากในการรักษาสินค้า เพราะผลิตภัณฑ์หินอ่อนพรานกระตา่ยจะสามารถจ าหน่ายได้ในราคาสูงในช่วง
เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้บริโภคจะมองผลติภณัฑ์หินอ่อนเป็นของขวัญที่ระลึก ในกรณีที่
ผู้ผลิตไม่มีทุนหมุนเวียนบางครั้งจ าเป็นต้องขายผลิตภณัฑ์ให้แก่พ่อค้าคนกลางในราคาถูก นอกจากน้ียังพบว่ามี
การขาดแคลนแรงงาน เพราะส่วนมากแรงงานรับจ้างเมื่อมีความช านาญมากข้ึน จะหันไปเปดิกิจการเป็นของ
ตนเอง ท าให้ในปัจจุบันผู้ประกอบการหลายรายต้องหันไปจ้างแรงงานต่างชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 การส ารวจพ้ืนท่ีเขาสว่างอารมณ์ หินในยคุไซลูเรียน (Silurian) 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลูภาคสนาม วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 

 

  องค์ความรู้ชุดที่ 3 ภูมิปัญญาหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย 
   3.1 กระบวนการเกิดภูมิปญัญา การเรยีนรู้ เป็นประสบการณ์ที่ผูผ้ลติหินอ่อนได้เรียนรู้จากการ
สังเกตการณ์ท าผลติภณัฑ์หินอ่อนที่มีผู้เริม่น ามาผลติและจ าหน่ายในชุมชน เนื่องจากต้องการให้ครอบครัว             
มีรายได้เพิม่ จึงไดส้มัครเป็นลูกจ้างในการท าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหนิอ่อน ส่วนการถา่ยทอดในการท าผลิตภณัฑ์
หินอ่อน ผู้ผลติส่วนใหญ่ไดร้ับการถ่ายทอดด้วยวาจาจากนายจ้าง พอ่ แม่ เครือญาติ จากรุ่นสู่รุ่น  ระหว่าง        
ผู้ประกอบกิจการค้าด้วยกัน การสัง่สมความรู้ในการท าผลิตภัณฑ์หินอ่อนเกิดขึ้นพร้อมกับการเรียนรู้ ตลอดจน
การสั่งสมภูมิปญัญาจึงมีท่ีมาจากหลายทาง เช่น การสังเกต การสาธิต การแนะน า การปฏิบัตซิ้ าและเมื่อน ามา
ประมวลเป็นความรู้แลว้น าความรูไ้ปปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหัตถกรรมหินอ่อน 
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   3.2 องค์ประกอบการแปรรูปหัตถกรรมหินอ่อน ประกอบด้วย คน วสัดุ ทุน และการจัดการ ดังนี ้ 
     1) คน ควรเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจในการท างาน เพราะหตัถกรรมหนิอ่อนเป็นงานท่ีต้องมี
ศิลปะจึงท าให้สินค้าที่ผลิตออกมามีความสวยงาม มีความประณีต สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า  
     2) วัสดุ กระบวนการผลติต้องใช้วัสดุต่างๆ คือ เครื่องจักร เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต                
เช่น เครื่องเจาะหิน เครื่องผ่าหิน (ไดม่อน) เครื่องตัดหินอ่อน (วงเดือน) เครื่องกลึงขนาดใหญ่ เครื่องกลงึขนาด
เล็ก เครื่องขัดหินอ่อน เครื่องเจียหินอ่อน ส่วนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่เครื่องจักร เช่น กาวส าหรบัติดหินอ่อน กรดเกลือ
เป็นตัวเร่งให้กาวแห้งเร็ว ปูนซีเมนต์ขาวใช้ผสมกับกาวและกรดเกลือ กระดาษทรายเบอร์ 80 100 150 และ 320    
ซึ่งมีความละเอียดแตกต่างกัน และน ามาใช้ขัดให้ผลิตภณัฑม์ีผิวเรียบ วัสดุที่เป็นหินอ่อน ซึ่งเป็นวัตถุดบิท่ีมีอยู่
ใกล้ชุมชน ซื้อหาจากแหล่งเหมืองหินในอ าเภอพรานกระต่าย สีหินอ่อนที่น ามาใช้ผลิตจะมสีีต่างๆ เช่น สีเทา-ขาว 
สีชมพู-เทา สีฟูา-เทา สีเหลือง-เทา สีฟูา-เทา เป็นต้น  
     3) ทุน หัตถกรรมหินอ่อนเป็นอาชีพในครัวเรือน โดยผู้ประกอบธุรกจิส่วนใหญ่ท าเป็นอาชีพ
เสรมิจึงมีการลงทุนด้านเครื่องจักร วัสดุ ค่าแรงงาน ค่าจัดส่งผลิตภณัฑ์หินอ่อน  
     4) การจัดการ คือกระบวนการ การวางแผนการผลติ การจดัหาวัตถดุิบ การประสานงาน
ด้านแรงงาน การควบคุมการผลิตหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายให้ประสบความส าเร็จเป็นไปตาม          
ความต้องการของลูกค้า 
   3.3 ขั้นตอนการผลิตหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย มีทั้งหมด 8 ขั้นตอน คือ  
  1) เลือกชนิดสีของหินอ่อนที่ต้องการท าผลิตภณัฑ ์ 
  2) ตัดหินอ่อนด้วยเครื่องจักรที่เปน็โซ่กากเพชร ในขณะทีต่ัดหินให้มขีนาดต่างๆ นั้น จะต้องมี
น้ าคอยหล่อลื่นเครื่องจักรตลอดเวลา เพื่อปูองกันไม่ให้หินแตก ปูองกันการฟุูงกระจายฝุุนละอองของหิน              
และปูองกันไม่ใหเ้ครื่องจักรร้อน 
  3) ออกแบบผลติภณัฑ์ โดยอาศัยประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบอาชีพ
หัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายแต่ละราย หรือออกแบบโดยลูกค้าเป็นผู้สั่งท าผลิตภัณฑ์หินอ่อนพรานกระต่าย  
  4) เจียรหินอ่อนให้มีขนาดตามที่ออกแบบเพื่อให้ได้รูปทรงท่ีต้องการ 
  5) เหลาและกลึงหินอ่อนด้วยเครื่องกลึงท่ีมีขนาดแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ ์
  6) ขัดมันหินอ่อนด้วยเครื่องจักร และใช้แรงงานคนขัดด้วยกระดาษทรายที่มีความละเอียด
แตกต่างกันอีกครั้ง เพ่ือความละเอยีดสมบูรณ์ของผลติภณัฑ์ 
  7) ลงน้ ายาขัดเงา และใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดน้ ายา 
  8) ประกอบช้ินส่วนต่างๆ ของผลติภัณฑ์โดยใช้กาว จากนั้นจึงน าผลติภัณฑ์ออกจ าหน่าย 
 3.4 หัตถกรรมหินอ่อนพรานกระตา่ย สามารถแบ่งผลิตภณัฑ์ออก 3 ประเภท คือ 1) ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมไทย และจีน 2) เครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน ของใช้เบ็ดเตล็ด 3) งานแกะสลัก ของไหว้ 
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ตารางที่ 1 ประเภทและรูปแบบหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย 
 

        ประเภท                                    รูปแบบผลิตภัณฑ์หินอ่อนพรานกระต่าย 
1. ศาสนา ประเพณี  
   วัฒนธรรมไทยและจีน 

คือ พระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา บาตรน้ ามนต ์กระถางธูป ศาลพระภมู ิแจกัน 
ศาลเจ้าติกูเอีย๊ะมังกรพันเสา โกศใส่กระดูก และเจ้าแม่กวนอิม 

2. เครื่องตกแต่งอาคาร 
   บ้านเรือน ของเบ็ดเตลด็ 

งาช้าง เสาโชว์ หน้าโต๊ะกลม โอ่งนอ้ย โอ่งใหญ่ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ลูกนิมิต 
ลูกน้ าหมุน โอ่งน้ านก (ใส่กรงนกหวัจุก) และปูายช่ือ  

3. งานแกะสลัก                   
   และของไหว ้

สัตว์ 12 ราศี ม้า ช้าง แพะ สิงโต เต่า กระตา่ย ไก ่หมู วัว ควาย นกคุ้ม  
ปลาสวยงาม (ปลาการ์ตูน) ไข่ไก่ ไข่เป็ด ป่ีเซียะ สับปะรด และฟักทอง 

   

 
ภาพที่ 3 ประเภทหตัถกรรมหินออ่นพรานกระตา่ย 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมลูภาคสนาม (2557) 
 

3) กระบวนการจัดการความรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย 
      กระบวนการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม  ท าให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมหินอ่อน
พรานกระต่าย ในพื้นที่ 3 ต าบล และผู้ทีส่นใจทั้งหน่วยงานท่ีเป็นภาครัฐและเอกชนสามารถเรยีนรูภู้มปิัญญา
ท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย ซึ่งสามารถน าองค์ความรูท้ี่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ หรือสร้างความรู้ขึ้นมา
ใหม่  และยังน าเอาความรูไ้ปใช้ในการพัฒนาชุมชนสังคมต่อไปอย่างไม่มีทีส่ิ้นสุด โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้สามารถแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรูด้้วยวิธีการเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การรวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ผลติหัตถกรรมหนิอ่อนพรานกระต่าย เพื่อให้นักเรยีน 
นักศึกษา และผูส้นใจสามารถไปศกึษาความรู้จากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการสรา้งพื้นที่ท่ีเป็น
การส่งเสริมให้ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพหัตถกรรมหินอ่อน  ไดม้ีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างกัน เพื่อท าให้
สามารถพัฒนาปรับปรุงผลติภณัฑใ์ห้มีคุณภาพและสวยงามขึ้น ซึ่งผู้วิจัยไดเ้ก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดการ
ความรู้ ทัง้หมด 7 ข้ันตอน ดังนี ้
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 4 การสนทนากลุ่มกระบวนการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อน  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ต าบลพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

ที่มา: การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) วันพุธท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 
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  ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดความรู ้(Knowledge Identification) ศึกษาตามหลักคิดของชาวบ้าน 
เน้นคติด้านวัฒนธรรม ประเพณ ีค่านิยมที่มีอยู่ในท้องถิ่น ที่ชาวบ้านจะมุ่งอธิบายตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น และความรู้ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในตัวบุคคลทีม่ีความช านาญ เช่น ปราชญ์ชุมชน หรือผู้อาวุโสในชุมชน ซึ่ง
ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษามุ่งศึกษาในประเด็นความรูห้ัตถกรรมหินอ่อนพรานกระตา่ย ของชาวบ้านอ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร โดยก าหนดว่าชาวบ้านผู้แปรรูปหินอ่อนต้องการความรู้อะไรบ้าง ในรูปแบบใดและ
อยู่ท่ีใคร เพื่อให้สามารถก าหนดขอบเขตของการจัดการความรู้และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ไดอ้ย่างมี
คุณค่าสูงสุด สภาพบรบิทประชากรที่ศึกษาอยูใ่นพื้นที ่3 ต าบล ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรรม ค้าขาย รับจา้ง โดยมีชาวบ้านท่ีประกอบอาชีพหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย ทั้งหมดจ านวน 
74 คน คือ ต าบลพรานกระต่าย จ านวน 24 คน ต าบลถ้ ากระตา่ยทอง จ านวน 31 คน ต าบลบ้านพราน จ านวน 
19 คน การแปรรูปหินอ่อนในอ าเภอพรานกระต่าย เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ภายหลังที่มีการให้สมัปทานแก่
บริษัทสว่างหินอ่อน ในปี พ.ศ. 2511 โดยมีเนื้อที่สมัปทานเหมืองหินอ่อนประมาณ 22 ไร่เศษ อยู่ในพืน้ท่ีของ
หมู่บ้านเขาสว่าง หมู่ที่ 9 ต าบลพรานกระต่าย ซึ่งพบว่ามีหินอ่อนสีชมพูท่ีมีสีสันสวยงามปะปนอยู่ในหนิคลุก     
ท าให้ชาวบ้านที่มีฝีมือทางการช่างน าหินมาประดิษฐ์เป็นของใช้และของตกแต่ง ซึ่งการก าหนดความรูด้้าน
ผลิตภณัฑ์หินอ่อนชาวบ้านเป็นผู้ก าหนดเป็นหลัก ซึ่งแต่ละต าบลเปูาหมายมีการก าหนดความรูด้้านผลติภัณฑ์ของ
กลุ่ม พบว่า ชาวบ้านต าบลพรานกระต่าย ต าบลถ้ ากระต่ายทอง ต าบลบ้านพราน มีความรู้และทักษะในการผลติ
หินอ่อนทีม่ีรูปแบบและเอกลักษณเ์ป็นของตนเอง โดยเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของคนจีน และศาสนาพุทธ 
ประกอบด้วย 1) ศาสนา คือ พระพุทธรูป โต๊ะหมูบู่ชา บาตรน้ ามนต ์กระถางธูป แจกัน ศาลพระภูม ิศาลเจ้าติกู
เอี๊ยะมังกรพันเสา โกศใส่กระดูก แปฺะกง เจ้าแม่กวนอิม 2) ของใช้อุปกรณ์ตบแต่งบ้าน คือ งาช้าง เสาโชว์ หน้า
โต๊ะกลม โอ่งน้อย โอ่งใหญ่ โตะ๊วางคอมพิวเตอร์ ลูกนิมติ ลูกน้ าหมุน โอ่งน้ านกใส่กรงนกหัวจุก  ปูายช่ือ 3) งาน
แกะสลัก คือ ผลิตภณัฑ์ สัตว์ 12 ราศี ม้า ช้าง แพะ สิงโต เต่า กระต่าย ไก ่วัว ควาย  นกคุ้ม ปลาสวยงาม          
(ปลาการ์ตูน) ไข่ไก่ ไขเ่ป็ด ปีเ่ซยีะ 4) ของไหว้ คือ สับปะรด ฟักทอง ปลา วัว  ควาย หมู ไก่ เป็นต้น 
  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisitions)        
ด้วยวิธกีารเรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริง การฝึกแกะจากช้ินงานเล็ก ๆ ลองผิดลองถูกจากแบบท่ีลูกค้าสั่งท า
ผลิตภณัฑ์หินอ่อน มีการพัฒนาฝีมอืด้วยตนเองขึ้นเรื่อยๆ ผูผ้ลติต้องหาลูกค้าเอง ลูกคา้จะท าแบบตัวอย่างมาให้
ออกแบบมาเสร็จเป็นเรซิน หรือปูนปลาสเตอร์ แล้วมีการตีราคาร่วมกัน พ่อค้าน าไปเสนอราคาลูกค้า ถ้าลูกค้า
พอใจราคาก็จะสั่งให้ผลติ แต่บางครั้งชาวบ้านก็มักมีการต่อยอด เช่น ท าให้สวยกว่าแบบท่ีลูกค้าเสนอมา       
และการแสวงหาความรู้ด้วยวิธีครพูักลักจ า เช่น การไปเรียนรู้จากเพื่อนบ้าน เครือญาติ เพราะสินค้าเหมือนกัน
แต่รายละเอยีดต่างกัน เช่น การท าศาลเจา้ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการของลูกค้า ยกตัวอย่าง การแปรรูปช้าง   
ที่มีรูปร่างแตกต่างกัน การแปรรูปเสือดุกับเสือไม่ด ุส่วนปัญหาการแสวงหาความรู้และยึดกุมความรูผู้้ผลิตบางคน
หวงความรู้ ไมต่้องการเผยแพร่องค์ความรู้ เช่น ถ้าผูผ้ลติคนอื่นไปเยีย่มที่บ้านหรือโรงงาน เขาจะปิดเครื่องจักร
ไม่ให้ทราบกระบวนการผลิต บางคนไม่ให้เข้าบ้าน เพราะไมต่้องการให้ผู้ผลิตรายอื่นคดัลอกเลียนแบบผลงาน 
การแปรรปูหินอ่อน เพราะความรูบ้างอย่างมาจากลูกค้า และสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของ
ลูกค้าเป็นส าคัญ เช่น ประเภทสีทีลู่กค้าต้องการผู้ผลิตแต่ละรายในชุมชนมีการขายสินค้าแปรรูปหินอ่อน แล้ว
จ าหน่ายในราคาที่แตกต่างกัน การขายตัดราคากันเอง บางครั้งพ่อค้ามาสั่งแปรรูปหินอ่อน แต่มผีู้ผลิตคนอ่ืนขาย
ราคาถูกกว่าก็ยกเลิกการสั่งแปรรปูสินค้าส่งผลใหต้้องยอมขายสินคา้ในราคาที่ถูก ผู้ผลิตมีการแนะน าลูกค้าให้กัน
ในกรณีทีส่ินค้าไม่พอต่อความต้องการของลูกค้า  
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 ขั้นตอนท่ี 3 การจัดความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) ประกอบด้วย               
การสร้างความรู้ของกลุม่นั้น  เกิดจากการตระหนักในปัญหาที่เกิดขึน้แล้วพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าของตนเอง 
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งในกระบวนการสรา้งความรู้ของกลุ่มนั้นมลีักษณะและเนื้อหาเดียวกัน
กับการแสวงหาและยดึกุมความรู ้ท าให้กระบวนการสร้างความรู้สามารถควบรวมไปกับการแสวงหาความรู้และ
ยึดกุมความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมหินอ่อนของชาวบ้านผู้ผลิตหินอ่อนพรานกระต่าย ส่วนปัญหา   
การจัดความรู้ให้เป็นระบบนั้น เนือ่งจากความรู้บางอย่างมาจากลูกค้า และสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงตาม     
ความต้องการของลูกค้า ความรู้จดจ าอยู่ในตัวบุคคล มีการจดจ าเฉพาะรูปแบบขนาดของสินค้า ชาวบ้านบางราย
ไม่มลีูกน้องอยู่ประจ า เพราะลูกนอ้งส่วนใหญ่มาท างานรับจ้างแล้วออกไปตั้งโรงงานผลิตหินอ่อนเอง บางรายมี
เว็บไซตส์ าหรับการจ าหน่ายสินค้า ชาวบ้านเกรงว่าสินค้าผลิตภณัฑห์ินอ่อนจากประเทศเวียดนาม และพม่า     
จะเข้ามาแข่งขันจากการรุกเข้ามาของพ่อค้าคนกลาง และสินค้าผลติภัณฑ์หินอ่อนพรานกระต่ายของชาวบ้านถูก
ส่งขายไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และอิตาลี ลูกคา้บางรายเอาหินจากต่างชาติเข้ามาให้ชาวบ้านผลติ
หินอ่อน แล้วส่งสินค้าไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ ส าหรับการจดัความรู้ให้เป็นระบบนั้น ส่วนใหญ่ผูผ้ลติหัตถกรรม
หินอ่อนพรานกระตา่ยจะจดบันทกึลงในสมุดส่วนตัว โดยการออกแบบผลติภณัฑ์หินอ่อนลงในสมุดและผลติตาม
แบบท่ีแต่ละคนออกแบบ หรือจัดเก็บแบบท่ีลูกค้าส่งมาใหโ้ดยจัดเกบ็ไว้ในสมดุหรือในแฟูมส่วนตัว  

 ขั้นตอนท่ี 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู ้(Knowledge Codification and Refinement) 
การจัดการความรู้ในลักษณะของชาวบ้านผู้ผลิตหินอ่อนนั้น เป็นความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล ไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งการประมวลความรู้เป็นหมวดหมู่นั้นข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถ และความช านาญเฉพาะบุคคล   
ซึ่งการประมวลความรู้เป็นหมวดหมู่ที่เป็นรูปธรรมนั้น ต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเข้ามา
ส่งเสริมให้มีการคิดที่เป็นระบบ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ประเด็นในดา้นการประมวลความรูเ้ป็นหมวดหมู่ของ
ชาวบ้านนั้นยังขาดความชัดเจน เนื่องจากความรู้ส่วนใหญ่นั้นเป็นความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) มักได้รับ
การประมวลและเก็บไว้ในความจ าและประสบการณ์ของบุคคลมากกว่า ส าหรับการประมวลความรูเ้ปน็หมวดหมู่
ของชาวบ้านผู้ผลิตหินอ่อนที่มีการผลิตหินอ่อนนั้นจะอยู่ในรูปแบบของการต่างคนต่างตั้งช่ือผลติภณัฑใ์นแบบ
ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการจดจ า และการผลิต ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะมีความเข้าใจรูปแบบของผลิตภัณฑ์แตล่ะชนิด
เป็นอย่างด ีส่วนปัญหาการประมวลและกลั่นกรองความรู้ ชาวบ้านยงัไม่มีการจัดความรู้ให้อยู่ในรูปแบบท่ีผู้ใช้
สามารถเข้าถึงได้และน าไปประยุกต์ใช้อย่างสะดวก เพราะชาวบ้านยงัมีความกังวลเกี่ยวกับลูกค้า สินคา้ที่เข้ามา
จากต่างประเทศ นักวิจัยจึงด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการจดัท าชุดความรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล การสนทนากลุ่ม เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง แม่นย า ชัดเจนของข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจการประกอบอาชีพและภมูิปัญญาท้องถิ่น
ด้านหัตถกรรมหินอ่อน และการประมวล กลั่นกรอง และตรวจสอบข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์  

 ขั้นตอนท่ี 5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) มีวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ คือการท า
หัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต คือ ใช้วิธีการสืบทอดด้วยวาจา การสาธิต 
ลายลักษณ์อักษรด้วยวิธีการเขียนแบบ โดยมีนายจ้างถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ลูกจา้ง ครอบครัว พ่อแม่สู่ลูก 
และเครือญาติ ซึ่งลักษณะของผลติภัณฑ์ ท่ีสืบทอดมี 2 ลักษณะ คอื 1) ลักษณะที่น าไปใช้สอยขนาดใหญ่หรือ
ขนาดเล็ก เช่น โต๊ะอาหารและเก้าอี้ งาช้าง เจดีย์ เสาหิน อ่างบัว เป็นต้น 2) ลักษณะที่น าไปใช้เป็นของที่ระลึก 
เช่น ท่ีใส่ปากกา งาช้างขนาดเล็ก ไข่ เป็นต้น ส่วนการเข้าถึงความรูก้ารท าหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย     
(1) การถ่ายทอดความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge) สามารถเข้าถึงได้โดยการถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว โดยมีการ
จัดท าเป็นรายนามของผู้ทีผ่ลิตหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระตา่ย ซึ่งหากมีผูส้นใจเรยีนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นนี้ก็
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สามารถติดต่อขอศึกษาเรียนรู้ได้จากผู้รู้โดยตรง (2) การถ่ายทอดความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
สามารถเข้าถึงชุดความรูเ้รื่องภูมปิญัญาท้องถิ่นด้านหัตกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย ได้โดยมีการรวบรวมไว้บน
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทั้ง 3 ต าบล คือ เทศบาลต าบลพรานกระต่าย เทศบาลต าบลบ้าน
พราน และองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ากระต่ายทอง  

 ขั้นตอนท่ี 6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ทีส่ามารถท าได้โดยวิธีการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผู้ประกอบอาชีพหัตถกรรมหินอ่อนด้วยกันเอง การให้
นักเรียนและนักศึกษาสามารถศึกษาดูงานจากแหล่งผลิตผลิตภณัฑห์ัตถกรรมหินอ่อน การศึกษาองคค์วามรู้จาก
เอกสารความรูผ้ลติภณัฑ์หินอ่อนพรายกระต่าย การศึกษาองค์ความรู้บนเว็บไซต์ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
ความรู้ท าโดยวิธีการเผยแพร่องค์ความรูผ้่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การ
รวบรวมรายชื่อผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์หนิอ่อนพรานกระต่าย เพื่อให้นักเรยีน นักศึกษา และผูส้นใจสามารถศึกษา
ความรู้จากบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ ตลอดจนการสร้างพ้ืนท่ีที่เป็นการส่งเสรมิให้ชาวบ้านที่ประกอบ
อาชีพหัตถกรรมหินอ่อนได้มโีอกาสแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่างกัน เพื่อท าให้สามารถพัฒนาปรบัปรุงผลิตภณัฑ์
ต่อไป ส่วนปญัหาการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือชาวบ้านยังไม่มกีารจัดความรู้ให้อยู่ในรูปแบบท่ีผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงได ้และน าไปประยุกต์ใช้อย่างสะดวก 

 ขั้นตอนท่ี 7 การเรียนรู ้(Learning) เป็นการน าความรูม้าใช้ประโยชน์ เกิดระบบการเรียนรู้จาก
สร้างองค์ความรู ้การน าความรู้ในไปใช้เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้จากการทีผู่้ผลิตบางรายเริ่มจากการเป็นลูกจ้างในการท าหัตถกรรมหินอ่อน 
เพื่อหาอาชีพเสริมใหม้ีรายไดเ้พิ่มขึน้ เมื่อมีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญ ซึ่งปฏิบัติมานานนบั 10 ปี และเห็นว่า
มีรายได้ดจีึงมีการปรับตัว โดยคิดท าเป็นธุรกิจเป็นของตัวเอง ส่วนการประยุกต์ใช้ความรู้ หรือการน าความรู้ไปใช้ 
มีวิธีการน าความรู้ที่ได้จากการปฏบิัติมาพูดคยุกับคนในครอบครัวเพือ่เปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง ผลิตโดยใช้
แรงงานหลักของคนในครอบครัว และใช้เวลาในการผลิตโดยไม่กระทบกับอาชีพหลัก มีรูปแบบการผลิต คือ 
ผู้ผลิตรายใหม่มาจากการเป็นลูกจา้งก่อน และผู้ผลิตส่วนใหญเ่ป็นผูท้ี่อยู่ในชุมชนเดียวกัน จึงได้มีการพูดคุยกัน
เพื่อไม่ให้รูปแบบการผลิตเหมือนกนั ซึ่งจะท าให้เกิดการแย่งตลาดกนั ดังนั้น บางครอบครัวจะผลติเฉพาะงาน
ขนาดเล็กเท่านั้น ซึ่งผลของการผลติ ผู้ผลิตจะพยายามผลิตงานให้ถูกต้องและถูกใจตามทีลู่กค้าต้องการ การผลติ
จะต้องผลิตให้มีคณุภาพ และทันเวลา ทั้งนี้เพื่อให้มีรายได้สูค่รอบครวัได้อย่างยั่งยืน ส่วนรายได้และคณุภาพชีวิต 
ผู้ผลิตหตัถกรรมหินอ่อนมีความตั้งใจ ในการผลติ ราคาการจ าหน่ายต่อช้ินไม่สูงและไม่เอาเปรียบผู้บรโิภค จึงท า
ให้มีรายได้ของครอบครัวดีขึ้น ไมม่ีภาระหนี้สิน สามารถส่งลูกเรียนได้สูงขึ้น ที่ส าคัญ คือ ไม่กระทบตอ่อาชีพหลัก    
โดยยดึหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากหินอ่อนซึ่งเป็นวัตถุดบิออกมาไม่ทัน หรือเครื่องมือช ารดุ           
ไม่สามารถผลติสินคา้ได้ทันตามความต้องการของลูกค้า จะแกไ้ขปัญหาด้วยการโทรเลื่อนนัดที่ลูกค้าสั่งจองไวแ้ล้ว
ก าหนดวันรับสินค้าใหม ่  
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ภาพที่ 5 กระบวนการจัดการความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย 
ที่มา : จากการส ารวจข้อมลูภาคสนาม และการสนทนากลุ่ม (2557) 

 

 ดังนั้นจึงสรุป กระบวนการจดัการความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย ดังนี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. การก าหนดความรู ้ 
(Knowledge Identification) 

2. การสรา้งและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation and 
Acquisitions) 

5. การเข้าถึงความรู้  
(Knowledge Access) 

1) การระบุความรูก้ารจัดการความรู้ภมูิปัญญาหินออ่นพรานกระต่าย 
2) ต้องการสืบสานภูมิปัญญาหัตถกรรมหนิอ่อนพรานกระต่าย 
3) การใช้ทรัพยากรในทอ้งถิน่ให้เกิดประโยชน์ 
 
1) การเรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริง  
2) การแสวงหาความรู้จากนายจ้าง ครูพักลกัจ า 
3) การท าตามแบบความต้องการของลกูค้า 
 

1) การแลกเปลี่ยนความรูอ้ย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
2) นายจ้างถ่ายทอดความรู้สู่ลูกจ้าง 
3) บิดามารดาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลาน 
 
-  
 1) การน าความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการผลิตแปรรูปหินออ่น 

2) ลูกจ้างน าความรูจ้ากนายจ้างไปประกอบอาชีพหัตถกรรม 
 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

1) การจดรูปแบบ และขั้นตอนการผลิตภัณฑ์ 
2) การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ก่อนจ าหน่ายให้ลูกค้า 
3) การจัดท าเอกสารและสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ภูมิปัญญาหินออ่นพรานกระต่าย  

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification and 
Refinement) 
 
 

1) การตรวจสอบความรูข้องผูผ้ลิตหินอ่อน และลูกค้า 
2) การตรวจสอบความรูจ้ากผู้ศึกษา และชมุชน 
3) การกลัน่กรองความรู้จากผู้ทรงคุณวฒุิ 
 

6. การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู ้ (Learning) 

1) การจัดท าสื่ออิเลก็ทรอนกิส์วีดทิัศน ์ 
2) การจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาหินออ่นพรานกระต่าย 
3) การจัดสร้างเว็บไชต์เผยแพร่ความรู้ภมูิปญัญาหินอ่อนพรานกระต่าย 
 

ภาพที่ 6 กระบวนการจัดการความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย  
อ าเภอพรานกระต่าย จังหวดัก าแพงเพชร 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผู้วจิัยขอน าเสนอการอภิปรายผล ดังนี ้
 การศึกษาครั้งน้ีได้ศึกษาภมูิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย มีจุดเริ่มต้นจากชาวบ้านที่
เห็นว่ามีหินอ่อนจ านวนมากทีเ่หลอืจากการผลิตหินอ่อนแผ่นส าเร็จรปูของโรงงานอุตสาหกรรม จึงได้น ามา    
แปรรูปและแกะสลักจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหินอ่อนเหลือใช้ได้ ภูมิปญัญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อน 
เกิดจากการน าหินอ่อนพรานกระต่าย ซึ่งเป็นเหมืองหินอ่อนแห่งเดยีวในประเทศไทยท่ีมีสีชมพสูวยงาม และ  
เป็นที่ต้องการของตลาด มาแปรรปูเป็นผลิตภณัฑ์หินอ่อนพรานกระต่ายได้ 3 ประเภท คือ 1) ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมไทย และจีน 2) เครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือนและของใช้เบ็ดเตล็ด 3) งานแกะสลักของไหว้ ซึ่งองค์
ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นมีความจ าเป็นต่อวิถีชีวิตการผลติสินค้าของคนในท้องถิ่น จึงถ่ายทอดความรู้จากรุ่นหนึ่ง
ไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง การสืบทอดภูมิปญัญาท้องถิ่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของจักรกฤษณ์ ดาวไธสง (2552) กล่าวไว้
ว่า แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทยสามารถท าไดด้้วยการถ่ายทอด โดยการน าภูมปิัญญาท้องถิ่นที่ผ่านการ
เลือกสรรกลั่นกรองมาอย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว ไปถ่ายทอดให้คนในสังคมได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ 
ตระหนักในคณุค่าคณุประโยชน์และปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม โดยผา่นสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมตา่งๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของพัชรินทร์  สิรสุนทร (2552) ที่กล่าวไวว้่า 
เปูาหมายของการเรียนรู้ คือ การสร้างคนให้เป็นผู้มีชีวิตที่ดีงาม และการสร้างชุมชนที่ประกอบไปด้วย
สภาพแวดล้อมท่ีดี ทั้งทางสังคม วฒันธรรม และลักษณะทางกายภาพ กระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ี่เกิดขึ้นใน
ชุมชนจะเป็นกลไกส าคญัที่น ามาซึง่ความตระหนักในศักยภาพของคนในชุมชน และพลังอ านาจของชุมชนใน  
การพึ่งตนเองในรูปของเครือข่ายการปฏสิัมพันธ์ทางสังคม ในขณะเดยีวกันองค์ความรู้ที่ผ่านการคัดสรรของ
ชุมชน  ได้น ามาซึ่งความสามารถในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในทางสร้างสรรค์และเกื้อกลูแกส่ังคมของ
คนในชุมชน 
           ส าหรับกระบวนการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย มี 7 ขั้นตอน คือ 
1) การก าหนดความรู ้ตามหลักคดิของชาวบ้าน เน้นคติด้านวัฒนธรรม ประเพณ ีค่านิยมที่มีอยู่ในท้องถิ่น             
ที่ชาวบ้านมุ่งอธิบายตามปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นในท้องถิ่น 2) การสรา้งและแสวงหาความรู้ ด้วยวิธีการเรียนรูจ้าก
การปฏิบัตจิริง การแสวงหาความรู้จากนายจ้าง และการท าตามแบบความต้องการของลูกค้า 3) การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ มีการวาดแบบภาพหัตถกรรมหินอ่อนไว้ในสมุดบันทึก ภาพถ่ายและวีดิทัศน์ 4) การประมวลและ
กลั่นกรองความรู ้เป็นความรู้ที่ฝั่งลึกอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) มีการประมวลความรู้ในการเขียน
รูปแบบผลิตภัณฑห์ินอ่อนและภาษาท่ีเข้าใจง่าย 5) การเข้าถึงความรู้ การจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์              
วีดิทัศน์ การจัดท าเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ การสาธิต การเขียนแบบ และการสืบทอดด้วยวาจา               
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มีการแลกเปลีย่นความรู้อย่างไมเ่ป็นทางการ การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ที่
ทีมวิจัยจัดขึ้น องค์ความรู้บนเว็บไซต์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายจ้างถ่ายทอดองค์ความรู้ใหแ้ก่ลูกจ้าง 
ส่วนครอบครัวมีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากพ่อแมสู่่ลูก และเครือญาต ิ7) การเรียนรู ้การน าความรู้มาใช้
ประโยชน์เกดิระบบการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ น าไปสู่การปรับตัวและพัฒนาหตัถกรรม
หินอ่อนพรานกระตา่ย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงฤทัย อรรคแสง (2552) พบว่า กระบวนการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมมดัหมี่ย้อมสีธรรมชาติ คือ  1) การสรา้งความรู้ที่มาจากพ่อแม ่ปูุย่าตายายเปน็ผู้สอน 
จากการสังเกต จดจ า ลองปฏิบัตติาม เมื่อไม่เข้าใจหรือพบปัญหาจะสอบถามพ่อแม่หรือผู้รู ้องค์ความรู้เกิดจาก
การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเองภายในกลุ่ม และเกิดจากการลองผดิลองถูก เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่
ต้องการและยังไดร้ับความรู้จากหน่วยงานของภาครัฐท่ีให้การสนับสนุนเข้ามาอบรมให้กับตัวแทนกลุ่ม            
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2) การจัดเก็บความรู้เป็นการจัดเกบ็ความรู ้ในรูปแบบการจดจ า ประสบการณ ์การจดบันทึกแบบย่อ ๆ ไว้ใน
สมุดส่วนตัว นอกจากน้ีมีการจัดเกบ็ความรู้ในรูปแบบวดีิทัศน ์ซึ่งได้อธิบายถึงกระบวนการผลติผ้าไหมมดัหมี่ย้อม
สีธรรมชาติในภาพรวมเท่าน้ัน ไม่ได้อธิบายขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอยีด 3) การเผยแพร่ความรู ้พบว่า มีการ
กระจายความรูโ้ดยการสอนงานกนัภายในครอบครัว มีการแลกเปลีย่นความรู้กันเองระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
4) การใช้ความรู ้พบว่า ได้น าความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ความรูจ้ากประสบการณ ์ความ
ช านาญ และความรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณซ์ึ่งกันและกันภายในกลุ่มมาปฏิบตัิและประยุกตใ์ช้ให้
เหมาะสม ทั้งนี้ ได้มีการขยายผลหรือยกระดับความรู้ที่มีอยู่โดยการน าเอาความรู้ใหม่ๆ จากการลองผดิลองถูก 
หรือจากการเข้าอบรมต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐบาลที่ให้การสนบัสนุนมาปฏิบัต ิจนเกิดทักษะและความ
ช านาญส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
องค์การให้สูงขึ้น เมื่อมีความรู้ใหม ่ๆ เกิดขึ้น จะมีการเผยแพร่และถา่ยทอดความรูต้่อไป และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กนกพร ฉิมพล ี(2555)            มีกระบวนการจัดการความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
เครื่องจักสาน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนท่ีส าคัญได้แก ่1) การก าหนดความรูเ้กี่ยวกับการก าหนดผลติภัณฑ์ ผ่าน
การคิดและตดัสินใจร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม จากนั้นจึงน าไปสู ่2) การแสวงหาและยดึกุมความรู้ที่มาจากภายใน
กลุ่มและภายนอก เพื่อให้เกิดความรู้เฉพาะของกลุม่ และน าไปสู ่3) การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เปน็ทางการ 
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรูภ้ายในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกมีความรู้และทักษะในการผลิตมากข้ึน และเป็นท่ีมา
ของ 4) การจัดเก็บความรู้ในตัวบคุคล และ 5) การถ่ายทอดความรู ้มีรูปแบบการถา่ยทอดอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ โดยกระบวนการจดัการความรู้ดังกลา่วมีลักษณะเปน็วงจรที่เมื่อถ่ายทอดความรู้แล้ว สามารถ
ย้อนกลับไปก าหนดความรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น องค์ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นหัตถกรรมหิน
อ่อนพรานกระต่ายเป็นความรู้ทีชั่ดแจ้ง น ามาสู่การเผยแพรผ่่านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง และมีการน าองค์ความรูภู้มิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย
ไปถ่ายทอดแก่เด็กและเยาวชนผ่านเอกสารเผยแพร่ภูมิปญัญาท้องถิน่หัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายสู่
สถานศึกษาท่ีอยู่ในท้องถิ่น 
 

ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรก าหนดนโยบายและแผนงานท่ีชัดเจน 
เพื่อสนับสนุนให้มีการน าการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่ายไปใช้ในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ควรน าผลการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น
หัตถกรรมหินอ่อนไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้าง
อาชีพเสริมให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
  3. สถานศึกษาในพ้ืนท่ีอ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร ควรน าองค์ความรูภู้มิปัญญา
ท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย ไปเผยแพรผ่่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งจะท าใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อคนในชุมชนทอ้งถิ่นและผู้ที่สนใจศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลไดโ้ดยง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
                  1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการจัดการความรู้ภูมิปญัญาท้องถิน่หินอ่อน
พรานกระต่าย  ในด้านการส่งเสรมิการตลาดสีเขียว หรือการท าการตลาดเพื่อสังคม เป็นต้น 
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   2. ควรมีการศึกษากลยุทธ์การจดัการตลาดสินค้าหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย อ าเภอพราน
กระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 
   3. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการความรูภู้มิปญัญาท้องถิ่นหัตถกรรมต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ในจังหวัดก าแพงเพชรในเชิงบูรณาการ เพื่อให้สามารถน ารปูแบบการจัดการความรู้ไปใช้ในชุมชนที่มีภูมิปัญญา
ด้านอื่นๆ เช่น ภูมิปญัญาด้านหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา และภูมิปญัญาดา้นหัตถกรรมผ้าปักชาวเขา เป็นต้น    
   4. ควรมีการศึกษาถึงกระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย     
ให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนในมิติทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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