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บทคัดย่อ 

องค์ความรู้ในเรื่องข้าว (ขนม) กับอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ เป็นองค์ความรู้ท่ีมาจากงานวิจัย
โครงการสวนดุสิตวิชาการ "จากขุนเขา... สู่ครัวของแผ่นดิน" มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 
จังหวัดภาคเหนือเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถน าเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดองค์วามรู้แบบมีส่วนรวมท่ีในเกิด
ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนในรายวิชาทคโนโลยีข้าว ประกอบไปด้วย ความรู้ ด้านวัตถุดิบท้องถิ่น วัฒนธรรม 
กระบวนการท าขนม และเทนนิคต่างๆ ท่ีมาจากองค์ความรู้ของคนในชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์  ท่ีมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันจนเกิดเป็นขนมท่ีส าคัญของคนในชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้นผู้สกัดองค์ความรู้ใน
เรื่องข้าว (ขนม) กับอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ ได้น าเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมมี
ส่วนรวม โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน การถ่ายทอดส่งต่อความรู้ท่ี
มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นในช้ันเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ด้านพุทธพิสัย ด้านจิต
พิสัย ด้านทักษะพิสัย 
ค าส าคัญ : องค์ความรู้, กระบวนการถ่ายทอดแบบมีส่วนร่วม, ข้าว, อาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 
 

 Abstract 
 Knowledge of rice (sweets), ethnic food and ethnic groups have been derived from 
Suan Dusit Academic Research Exhibition "From Mountain to Kitchen of the Land: Tribal and 
Ethnic Food Festival in 17 northern provinces. This knowledge can be brought into the process 
of sharing knowledge in a collective way that benefits the learners in the Rice Technology 
Course with the knowledge of local ingredients, culture, dessert-making processes and various 
techniques derived from the knowledge of people in tribal and ethnic groups. Those are 
related to each other until becoming an important dessert of people in tribes and ethnic 
groups. Therefore, those who extracted the knowledge about rice (sweets) and ethnic food as 
well as ethnic groups brought into the process of sharing knowledge with systematic 
management going in the corresponding direction. The transfer of effective knowledge can 
take place in the classroom in accordance with the three learning objectives, namely, cognitive 
domain, affective domain, and psychomotor domain. 
Keywords: Participatory transmission process, Rice, Tribal and ethnic food 



  

 

บทน า 
 การถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการพัฒนาจิตส านึกเป็นแรงผลักให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงในสังคม (โกวิทย์ พวงงาม,2551: น.348) โดยมีองค์ประกอบส าคัญ คือต้องเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
ปรับตัวเข้ากับบริบท ผ่านความคิด ประสบการณ์ไปสู่ความตะหนักในแต่ละตัวบุคคล (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์
, 2539: น.25 และ มาลี จุฑา, 2544: น.64) ซึ่งสังคมปัจจุบันเป็นสังคมฐานความรู้ ท่ีมีองค์ประกอบส าคัญใน
การด าเนินชีวิต ท้ังนี้ต้องอาศัยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งได้แนะน าไว้ 6 ข้อ ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ 
การจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ กติกา ความสัมพันธ์ และการเคล่ือนไหว ท่ีต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ด้านพุทธพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย ท้ังนี้ สันติ ศรีสวนแตง (2552) ได้พบว่า 
ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ข้าว จากผู้ใหญ่สู่เยาวชนบ้านดอนเตาอิฐ 
ประสบความส าเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าวต้องท าให้เกิดลักษณะ การปฏิบัติการวิจัย 3 ขั้นตอน 
ขั้นวางแผน ขั้นการปฏิบัติและสังเกต และขั้นการสะท้อนคิด โดยสะท้อนผลการจัดกิจกรรม การสนทนากลุ่ม 
การวิเคราะห์เนื้อหา และการใช้ผังความคิด เป็นต้น 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ท่ีมุ่งผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ควบคู่กับ
การพัฒนาความเช่ียวชาญของบุคลากรทางการศึกษา ในการเรียนการสอนผ่านการวิจัยก่อให้เกิดการเรียนรู้
และร่วมกันพัฒนานักศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ จึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีช่วยเช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา เกิดการส่งต่อและรับความรู้ใหม่ การถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ อาจจะกล่าวได้ว่า การถ่ายทอด
ความรู้เป็นกระบวนการส าคัญท่ีก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เพื่อช่วยสนับสนุนและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ (วิจารณ์ พานิช,2546) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดของการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่อง ขนม จากงานวิจัยโครงการสวนดุสิตวิชาการ "จากขุนเขา... สู่ครัวของแผ่นดิน" 
มหกรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ สู่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังล าปาง ช้ันปีท่ี 2 ในรายวิชาเทคโนโลยีข้าว  
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษารูปแบบกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมการสาธิต แบบมีส่วน
ร่วมในการท าขนมชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์สู่ผู้เรียน 

  เพื่อศึกษาผลการถ่ายทอดองค์ความรู้การท าขนมชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์สู่ผู้เรียน ท่ีได้จากการจัด
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม  
ค าจ ากัดความที่ใช้ในงานวิจัย  
 การถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นกระบวนการแบ่งปันความรู้ถูกถ่ายทอดจาก
บุคคลหนึ่ง ไปยังอีกบุคคล หรือกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มเป็นการถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมการสาธิตจากผู้รู้ไป
ยังผู้ท่ีต้องการความรู้  
 ข้าว หมายถึง ข้าวเป็นธัญพืชท่ีประชากรนิยมบริโภคเป็นจ านวนมาก ข้าวสามารถน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้มากมายเช่น ขนมต่างๆ ท่ีมาจากแป้งข้าว 



  

 อาหารชนเผ่า และกลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง อาหารท่ีเกิดจากกระบวนการ วัตถุดิบ และเทคนิคของแต่
ละชนเผ่า และกลุ่มชาติพันธุ์ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณะของแต่ละชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน  เก็บรวมข้อมูลโดย การสนทนากลุ่ม การใช้แผ่นความคิด การวิเคราะห์เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 
 ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดย แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง และแบบทดสอบ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นสะท้อนความคิด สะท้อนผลการจัดกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดย ใช้แผนท่ีความคิด แบบ
ทบทวนหลังปฏิบัติ และผลการน าเสนอองค์ความรู้ใหม่เรื่อง ขนม (สูตรขนม) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษาช้ันท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกท่ี ล าปาง 
จ านวน 20 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการด าเนินกระบวนการถ่ายทอดอง์ความรู้ เรื่อง ขนม จาก
งานวิจัยอาหารชนเผ่า และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 
ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ังล าปาง ช้ันปี ท่ี 2 ในรายวิชาเทคโนโลยีข้าว 
 การวิเคราะห์กิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ใช้การสนทนากลุ่ม แผนท่ีความคิด ตารางการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น ข้อตกลงร่วมกัน 
 ขั้นการปฏิบัติ และการสังเกต การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง ขนม จากงานวิจัยอาหาร
ชนเผ่า และกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอด และเจ้าหน้าท่ีร่วมเรียนรู้จาก ศูนย์การศึกษานอกท่ีต้ัง
ล าปาง เป็นผู้ด าเนินรายการ อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และเก็บรวบรมข้อมูลจากการจัดกิจกรรม
ด้วยแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง และแบบประเมินกิจกรรมการสาธิต จากการท ากิจกรรมในครั้งนี้ เครื่องมือท่ี
ใช้ในขั้นการปฏิบัติ และการสังเกต ครั้งนี้ 

การสะท้อนความคิด สะท้อนผลการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารย์สู่นักศึกษา โดยใช้
แผนท่ีความคิด และการเกิดองค์ความรู้ใหม่เรื่องขนม โดยการน าเสนอจากนักศึกษา 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การสนทนากลุ่ม (ก่อนการปฏิบัติ)  
- การใช้แผนท่ีความคิด 
- การวิเคราะห์เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
- แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง 



  

- แบบประเมินกิจกรรมการสาธิต 
- การสนทนากลุ่ม ด้วยเทคนิค AAR (After Action Review)  
- การใช้แผนท่ีความคิด (หลังการปฏิบัติ) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้การวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติคือ ค่า
ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean)  และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
บรรยายแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
เนื้อเร่ือง 
 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ุจ าเป็นท่ีจะต้องผสานรูปแบบการถ่ายทอดท่ี
หลากหลายเพื่อให้กลุ่มผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้มากท่ีสุด โดยค านึงถึงความส าคัญของความรู้และการถ่ายทอด
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังนี้ 
ความรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน ,2542) ให้ความหมายค ค าว่า “ความรู้” 
(Knowledge) ไว้ว่า  สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติ
และความเข้าใจ หรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์สิ่งท่ีได้รบัมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติตอ่
องค์วิชาในแต่ละสาขา อลิศรา กฤษมานิต (2546, น.20) สรุปได้วา ความรู้ หมายถึง สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ 
การรับรู้ ความคุ้นเคย ความเข้าใจ ตลอดจนข่าวสารซึ่งเป็นข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ท่ีถูกต้องชัดเจน ซึ่งแต่ละคนอาจมีความรู้
แตกต่างกันไปตามการรับรู้ ความเข้าใจ และความคุ้นเคยของแต่ละคน ชวาล แพรัตกุล (2546, น.201) ได้ให้ความเห็นไว้
ว่า ความรู้เป็นการแสดงออกทางสมรรถภาพทางด้านสมอง ด้านความจ า โดยใช้วิธีให้ระลึกออกมาเป็นหลัก ท้ังนี้ อัญชลี 
ศรีสมุทร์ (2552, น.9) ได้ให้ความหมายของ “ความรู้” ว่าหมายถึง ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
เรียนรู้ หรือประสบการณ์ สามารถวัดได้ว่ามีหรือไม่ สอดคล้องกับสมถวิล ผลสอาด (2555 , น.24) ได้สรุปความหมาย 
ความรู้ ว่า “ความรู้”นั้น เริ่มต้นจากระดับง่าย ๆ ก่อนแล้วเพิ่มความสามารถในการใช้ความคิดและพัฒนาสติปัญญา
เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้น คือ ความรู้ ความเข้าใจ การนน าความรู้ไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินผล และความรู้นั้นสามารถวัดได้โดยเครื่องมือท่ีใช้ทดสอบความรู้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบอัตนัย และ
แบบปรนัย 
 ความรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ (1) ความรู้โดยนัย หรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็น
ความรู้ท่ีอยู่ในตัวของแต่ละบุคคล อันเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ความเชื่อและเจตคติ ซึ่งถ่ายทอดผ่านลายลักษณ์



  

อักษรได้ยาก แต่ท้ังนี้ความรู้จะสามารถพัฒนาขึ้นได้และสามารถถ่ายทอดแบ่งปันไปสู่บุคคลอ่ืนได้ (2) ความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอดออกมาให้เห็นได้ชัดเจน มีความเป็นเหตุเป็นผล และสามารถ
รวบรวมถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสารรายงาน คู่มือต่างๆ ท่ีคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
นั้นได้ง่าย และน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว (Nonaka & Toyama, 2003) โดยความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
นั้น เป็นความรู้ท่ีถูกบรรยายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ วารสาร เป็นต้น ส่วนความรู้แฝงเร้นเป็น
ความรู้ท่ีฝังอยู่ในตัวบุคคล ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้ท่ีแฝงเร้นอาจอยู่ในในบุคคลที่ท างานในองค์กรหรือแผนกต่าง ๆ 
ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้านจึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งก็คือการจัดการความรู้  
ความรู้อีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า ความรู้แบบฝังลึก หรือความรู้แบบแฝงเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถ
อธิบายโดยใช้เป็นค าพูดได้ เป็นความรู้ท่ีมีรากฐานมาจากการกระท าและประสบการณ์ในวิถีการด ารงชีวิต อาจมีลักษณะ
เป็นความเชื่อ ทักษะ เช่น ทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะในการจักรสาน เป็นต้น ความรู้แบบฝักลึกต้องการการฝกึฝน
เพื่อให้เกิดความช านาญมีลักษณะเป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคล เช่น วัฒนธรรมองค์กร ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใน
เรื่องต่างๆ เป็นต้น 
 ความรู้ท้ังสองประเภทมีส าคัญต่อองค์กรโดยเฉพาะความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณก์ารท างานหากมีการดึงความรู้
โดยนัยออกมาใช้แล้วแปลงให้เกิดเป็นความรู้ใหม่จนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของความรู้ท่ีเรียกว่า เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model ของ Nonaka และ Takeuchi 
(1995) เป็นการอธิบายการถ่ายทอดความรู้และการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ท้ังสองประเภท จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ มี
ขั้นตอนท้ังหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ Socialization, Externalization, Combination และ Internalization  
 (1) ในขั้นตอน Socialization หรือ วิธีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความรู้ถูกสร้างขึ้นผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์และโครงสร้างทางสังคม การกระท าท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมส่งผลให้เกิดการขยายความรู้ผ่านกระบวนการ
แปลงความรู้โดยนัยเป็นความรู้ชัดแจ้ง การสร้างความรู้เริ่มต้นด้วยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม หรือ Socialization 
เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้โดยนัยไปเป็นความรู้โดยนัย (Tacit to Tacit) ซึ่งเป็นขั้นตอนในการแปลงความรู้
โดยนัย หรือความรู้ท่ีอยู่ภายในตัวบุคคลผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละวัน 
เนื่องจากความรู้โดยนัยเป็นเรื่องยากท่ีจะถูกถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ เพราะมักจะเกิดขึ้นจากการมีประสบการณ์ตรง 
เช่น การใช้เวลาร่วมกัน หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน การพบปะพูดคุยในรูปแบบท้ังทางการและไม่เป็นทางการ 
วิธีการในกระบวนการ Socialization จึงเป็นการจัดให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการฝึกทักษะในทาง
ปฏิบัติท่ีจะก่อให้เกิดการเรียนรู้โดยนัยได้ การปฏิบัติจึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรู้ฝังลึกเนื่องจากได้รับการพัฒนา
โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ย่างใกล้ชดิ ดังนั้น Socialization จึงเป็นการแบ่งปันและสร้างความรู้จาก
ความรู้โดยนัยไปสู่ความรู้โดยนยั โดยมีสิ่งส าคัญคือการแลกเปลี่ยนประสบการณต์รงระหว่างผู้ที่สื่อสารและมีปฏิสัมพนัธ์ตอ่
กัน 
 (2) Externalization หรือ กระบวนการกระจายสู่ภายนอก เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้โดยนัยไปเป็น
ความรู้ชัดแจ้ง (Tacit to Explicit) ซึ่งเป็นหัวใจของกระบวนการสร้างความรู้ เนื่องจากเป็นการดึงความรู้โดยนัยจากตัว
บุคคลผู้ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ท่ีชัดเจนขึ้น ผ่านการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อท่ีจะสามารถถ่ายทอดหรือส่งต่อ
ความรู้นั้นไปสู่บุคคลอื่นๆ จนกลายเป็นฐานความรู้ใหม่ เช่น แนวคิด รูปภาพ เอกสาร หรือผ่านการการพูดคุยถกเถียงท่ีท า
ให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ความรู้แปลงความรู้โดยนัยออกมาเป็นความรู้ ชัดแจ้งท่ีอยู่ในลักษณะเป็นแนวคิดต้นแบบ 
 (3) Combination ขั้นตอนนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง  (Explicit to 
Explicit) โดยความรู้ชัดแจ้งท่ีรวบรวมท้ังภายในและนอกองค์กร จะถูกรวม แก้ไข และประมวลผล เพื่อจัดการความ



  

สลับซับซ้อนให้เป็นระบบ ผ่านกระบวนการรวบรวมความรู้ จนกลายเป็นองค์ความรู้ใหม่เป็นกระบวนการท่ีท าให้ความรู้
สามารถจับต้องได้ น าไปใช้ได้และใช้งานร่วมกันได้ ความรู้ชัดแจ้งจะถูกรวมกันโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนของบุคคลเป็น
หลักและเกิดการรวมตัวกันผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม การสัมมนา การติดต่อผ่านฐานข้อมูลบนระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งความแตกต่างของความรู้ท่ีน ามารวมกันนั้นสามารถจัดการได้ด้วยการคิดเชิงตรรกะมากกว่าการ
สังเคราะห์ เป็นการจัดระบบความรู้จากหลักความเป็นเหตุเป็นผลท่ีมีประสิทธิภาพในกระบวนการรวมความรู้ชัดแจ้ง  
 (4) Internalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้โดยนัย (Explicit to Tacit) 
เกิดจากการท าความเข้าใจในความรู้แบบชัดแจ้งของบุคคลจนเกิดเป็นความรู้ขึ้น ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการเรียนรูจ้ากการ
กระท า (Learning by doing )เนื่องจากความรู้ชัดแจ้งท่ีสร้างขึ้นและใช้ร่วมกันจะถูกแปลงเป็นความรู้โดยนัยโดยตัวบุคคล
ผ่านกระบวนการรวมความรู้สู่ภายในตัวตน ขั้นตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นความเข้าใจในทางปฏิบัติซึ่งองค์ความรู้นั้นจะถูก
ประยุกต์และน ามาใช้ในสถานการณ์จริง จนกลายเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติครั้งใหม่ ดังนั้นความรู้ชัดแจ้งท่ีมีจะต้องถูก
น ามาปฏิบัติหรือสะท้อนคิด อันก่อให้เกิดประสบการณ์จึงจะสามารถกลายเป็นความรู้โดยนัยของบุคคลได้อย่างแท้จริง 
ความรู้ท่ีถูกสร้างขึ้นจึงมีลักษณะท่ีเรียกว่า “ความรู้เชิงปฏิบัติการ” ยกตัวอย่างเช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีสามารถช่วย
ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเนื้อหาองค์ความรู้ได้มากกว่าการนั่งฟังเพียงอย่างเดียว ความนิยมในการเรียนรู้โดยการกระท า
คือวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการอ่านหนังสือ เอกสารแล้วท าความเข้าใจ หรือผ่านการฝึกปฏิบัติ การน าเอาความรู้
ไปใช้กระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นหมุนวนกันไปซ้ าแล้วซ้ าเล่า ซึ่งในแต่ละกระบวนการท่ีเกิดการเปลี่ยนรูปแบบระหว่าง
ความรู้โดยนัยกับความรู้ชัดแจ้งจะท าให้เกิดความรูใ้หม่เพิม่ขึ้นย่ิงสามารถกระตุน้ให้กระบวนการท้ัง 4 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดเป็นเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) และย่ิงเกลียวความรู้หมุนเร็วเท่าไหร่ก็จะท าให้เกิดความรู้เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์กับองค์กรได้มากขึ้น 
 นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นต้องมีองค์ประกอบ 7 ประการ ซึ่ง
เป็นปัจจยัส าคัญจะช่วยให้สามารถด าเนินกิจกรรมการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น แต่ท้ังนี้ไม่สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยใดมีความส าคัญมากท่ีสุด เนื่องจากองค์ประกอบท้ัง 7 ประการ ต่างมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน หากสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน การถ่ายทอดส่ง
ต่อความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก (บุญดี บุญญากิจ, 2547; และ ยุรพร ศุทธรัตน์, 2552) ได้แก ่
 (1) ภาวะผู้น าและกลยุทธ์ (Leadership and Strategy) เป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้การถ่ายทอดความรู้ประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากผู้บริหารต้องเข้าใจแนวคิดและตระหนักถึงผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ตลอดจนผลักดันสร้างบรรยากาศให้เกิดการท างานเป็นทีม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ของของผู้ปฏิบัติงาน  
 (2) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) เช่น วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่าง
บุคคล ซึ่งบางครั้งอาจเกิดปัญหาไม่ยอมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันเพราะกลัวความส าคัญของตนเองจะหมดไป ซึ่งเป็น
หนึ่งในสิ่งท่ีกีดกันไม่ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้จึงต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  (Transition and 
Behavior Management) เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีส าคญัมากส าหรบัองค์กรเพราะมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของคนและ
เป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได้ยาก การจัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต้องเริ่มต้นจากการท่ีคนในองค์กรมีการแลกเปลี่ยน  
แบ่งปัน และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีต้องท าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเชื่อ
และพฤติกรรมท่ีองค์กรต้องการปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นบรรทัดฐานและค่านิยมจนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาได้  โดย
กระบวนการนี้ต้องเน้นไปท่ีเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 



  

 (3) การสื่อสาร (Communication) เป็นหัวใจหลักท่ีท าให้คนเข้าใจถึงสิ่งท่ีก าลังจะเกิดขึ้น สิ่งท่ีองค์กรต้อง
สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจคือ เป้าหมายคืออะไร สิ่งท่ีก าลังท าคืออะไร และมีแนวทางการไปถึงเป้าหมายอย่างไร ซึ่งองค์กร
จะต้องมีการวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นระบบและท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอตราบเท่าท่ีองค์กรต้องการให้การจัดการ
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และการถ่ายทอดความรู้เกิดขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมโดยตอ้งค านึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 
อย่างด้วยกัน คือ เนื้อหาท่ีต้องการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางในการสื่อสาร เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้การแลกเปลีย่น
และถ่ายทอดความรู้ท าได้ง่ายขึ้นสามารถค้นหาความรู้  และดึงองค์ความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาการท างาน หรือต่อยอด
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ง่ายย่ิงขึ้น  
 (4) กระบวนการและเครื่องมือ (Processes and Tools) เปรียบเสมือนแกนหลักท่ีจะช่วยให้พฤติกรรมของการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรสามารถเกิดขึ้นได้รวดเร็วและสะดวกย่ิงขึ้น ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือและกระบวนการต้องให้
ความส าคัญกับความรู้ท้ัง 2 ประเภท คือ Tacit คือความรู้ท่ีอยู่ในตัวคนจะสามารถสื่อสารไดด้ีท่ีสุดผ่านการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมระหว่างผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้  และ Explicit เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้
ประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังนี้ เครื่องมือยังสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างบุคคลหรือ
หน่วยงาน รวมถึงอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแบ่งออก
ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้  
  (ก) เครื่องมือท่ีช่วยในการเข้าถึงความรู้ ซึ่งเหมาะกับความรู้ประเภท Explicit ได้แก่ การจัดเก็บความรู้ 
และวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศไว้ในรูปแบบเอกสาร หรือสารสนเทศ ท่ีคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้นั้นได้ง่าย  
  (ข) เครื่องมือท่ีช่วยในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งเหมาะกับความรู้ประเภท Tacit แม้องค์กรจะพยายาม
จัดท าเอกสารและฐานข้อมูล หรือสร้างช่องทางต่างๆ เพื่อให้คนเข้าถึงความรู้ได้ แต่ส าหรับความรู้ Tacit ต้องอาศัยการ
ถ่ายทอดโดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก  
 (5) การวัดผล (Evaluation) เป็นสิ่งส าคัญท่ีช่วยบ่งบอกถึงสถานะของกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผลจาก
การวัดจะสะท้อนถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีจะช่วยให้องค์กรสามารถทบทวนแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในกระบวนการ
ต่างๆ ได้ ท้ังนี้ จุดประสงค์ของการวัดผลแท้จริงแล้วไม่ใช่เชิงควบคุมแต่เป็นเชิงการจัดการและการเรียนรู้พัฒนา  
 (6) โครงสร้างขององค์กร (Organizational Structure) ต้องเอื้อต่อการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 (7) การเรียนรู้ (Learning) เป็นองค์ประกอบเพื่อเตรียมความพรอ้มของบุคลากรทุกระดบัในการสรา้งความเขา้ใจ 
และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการแลกเปลี่ยนส่งต่อความรู้ระหว่างกัน 
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลายยัง สามารถกระจายองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดไปอย่าง
รวดเร็วและเหมาะท่ัวถึงท้ังองค์กร ความหลากหลายของการถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถท าให้เกิดช่องทางการเข้าถึงองค์
ความรู้ท่ีหลากหลายตามไปด้วย ผู้ที่ได้รับองค์ความรู้นั้นยังเกิดความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงการแสดงทัศคติต่อองค์ความรู้
ได้อย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและพฒันาความรู้นัน้ให้กว้างขวางมากย่ิงขึ้น สามารถ
น าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต หรือพัฒนานวัตกรรมท่ีมาจากรากฐานองค์ความรู้เดิมได้อีก
ประการหนึ่ง 
ข้าว : วัฒนธรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธุ์ 
 ข้าวเป็นพืชหนึ่งท่ีส าคัญของคนไทย เป็นพืชดั้งเดิมท่ีมีการปลูกมานานหลายศตวรรษ เชื่อมโยงและผูกผันกับวิถี
ชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะในฐานะของอาหารเพื่อการบริโภค หรือเครื่องประกอบเชิงสัญลักษณ์ใน
พิธีกรรมต่างๆ ล้วนแต่มีข้าวเป็นองค์ประกอบรวมอยู่ด้วยท้ังสิ้น ข้าวยังมีบทบาทในการก าหนดพฤติกรรม วัฒนธรรม วิถี
ปฏิบัติในสังคมของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภูมิภาคอุษาคเนย์ท่ีบริโภคข้าวเป็นอาหารจานหลักมาอย่างยาวนาน ข้าว



  

ยังถูกผันแปรให้มีบทบาทต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการประกอบอาชีพของกลุ่มคนใน
ภูมิภาคอุษาคเนย์ท่ีมีลักษณะร่วมทางวัฒนธรรมเดียวกันนั้นก็คือวัฒนธรรมข้าว การประกอบอาชีพเกี่ยวกับข้าว การค้า
ขายผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีข้าวเป็นปัจจัยหลัก รวมไปถึงการนับถือแม่โพสพเทพีแห่งข้าว ซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมของข้าว
ในภูมิภาคอุษาคเนย์ท่ีชัดเจนอย่างย่ิง 
 จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามนุษย์มีการปลูกและบริโภคข้าวไม่น้อยกว่า 5,500 ปีมาแล้ว การคนส่วนใหญ่
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักและมีชีวิตผูกพันกับข้าวอย่างใกล้ชิด ท้ังการเพาะปลูกและ
การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การบริโภค ท าให้ข้าวกลายเป็นบ่อเกิดของพฤตกิรรมและเป็นพืน้ฐานรองรบัวิวัฒนาการตา่งๆ 
มาสู่ปัจจุบัน (ศิริพรรณ  สุทธินนท์, 2561) ท้ังนี้ในช่วงหลายทศวรรตท่ีผ่านมาปรากฎหลักฐานทางโบราณคดีในพื้นท่ีต่างๆ
ของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีการขุดพบส่วนประกอบของข้าว อาทิการขุดพบแกลบข้าวท่ี
น ามาเป็นส่วนผสมในดินเหนียว เพื่อใช้ส าหรับการป้ันเครื่องป้ันดินเผาบริเวณพื้นท่ีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี หลักฐาน
ข้อมูลของเมล็ดข้าวท่ีขุดพบท่ีถ้ าปุงฮุง เป็นต้น โดยเมล็ดข้าวเหล่านั้นมีอายุ 2,500 – 3,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ท่ีแสดงให้
เห็นว่าในประเทศไทยมีการบริโภคข้าวมานานแลว้ (นคร , 2531) ในระยะแรกๆจะเป็นการบรโิภคข้าวเหนียวท้ังเมล็ดใหญ่
และเมล็ดป้อม ส่วนข้าวเจ้ามีการบริโภคน้อย แต่จากวัฒนธรรมของเขมรท่ีแพร่เข้ามาสู่ลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 16 ท าให้มีการบริโภคข้าวเจ้าเมล็ดเรยีวมากขึ้นในบริเวณภาคกลาง และแพร่กระจายออกไป ท าให้มีการค้นพบ
ท้ังข้าวเมล็ดป้อม เมล็ดใหญ่ และเมล็ดเรียว ร่วมกันในหลายพื้นท่ีในช่วงเวลาดังกล่าว การพบข้าวหลายจ าพวกในชุมชน
ของสมัยหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าสมัยนั้นอาจจะมีกลุ่มชนท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างกันอาศัยอยู่ บริเวณนั้น มีการติดต่อกัน
ระหว่างกลุ่ม เกิดการแลกเปลี่ยนซื้อขายข้าวกัน หรือกลุ่มชนนั้นมีการปลูกข้าวหลายชนิดก็เป็นได้ในปัจจุบันก็ยังคงมีการ 
บริโภคท้ังข้าวเจ้าและข้าวเหนียวในประเทศ แต่ความนิยมการบริโภคจะมีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆ ท าให้เกิด
วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ ท่ีแตกต่างไปเช่นเดยีวกัน ข้าวจึงมีความส าคัญต่อชวิีตผู้คนในภูไม่ใชแ่ตเ่พยีงเป็นอาหารหลักของ
ทุกคนเท่านั้น  แต่มีความส าคัญท่ีก่อให้เกิดความสามัคคี การร่วมแรงร่วมใจ เอื้อเฟื้อต่อกัน ในรูปแบบของวัฒนธรรมและ
ประเพณีต่างๆ อาทิ วัฒนธรรมการลงแขก โดยในฤดูการท านาจะมีการช่วยกันปักด าข้าว เกี่ยวข้าวและนวดข้าว สลับกัน
ไป พิธีกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกข้าว เช่น พิธีกรรมขอฝนแบบต่างๆ ได้แก่ ประเพณีแห่นางแมวของภาคกลาง 
ประเพณีบุญบั้งไฟของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ก่อให้เกิดการร่วมตัวของคนไทยในกลุ่มต่างๆ เช่นเดียวกับประเพณีบุญ
กลางบ้านซึ่งมักจะจัดในช่วงก่อนท่ีจะเตรียมดินเพื่อปลูกข้าว โดยชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านจะร่วมกันจัดอาหารถวาย
พระสงฆ์ตรงบริเวณท่ีเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน การเคารพบูชาแม่โพสพซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพธิดาปกปักรักษาข้าว ช่วยให้
ผลผลิตอุดมสมบรูณ์ ท่ีแสดงออกในลักษณะพิธีกรรมต่างๆ เช่น การท าขวัญข้าว การสู่ขวัญข้าว การสู่ขวัญยุ้ง และสู่ขวัญ
ลาน ล้วนแต่เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีข้าวเป็นจุดก าเนิดท้ังสิ้น (กรมวิชาการการเกษตร, 2541 : น.7) 
ท้ังนี้เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นท่ีเอื้ออ านวยต่อการเพาะปลูกด้วยเป็นพื้นท่ีมี
เส้นทางน้ าไหลผ่าน และมีบริเวณราบลุ่มแม่น้ าท่ีเหมาะสมต่อการเพาะปลูก ท านาข้าว พัฒนาเป็นระบบคติความเชื่อ 
ประเพณีพิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องตามล าดับ จนน้ าไปสู่การต่อยอดและพัฒนาผลผลิตจากข้าวสู่การกลายเป็นสินค้าทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 ข้าวยังถูกบริโภคอย่างมีระเบียบวิธี และมีลักษณะเฉพาะเช่น กระบวนการแปรรูปข้าวเพื่อการบริโภค โดยท าให้
ข้าวสุกด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การหุงต้ม การนึ่ง การหลาม เป็นเหตุให้มีความต้องการภาชนะท่ีแตกต่างกัน ส่วนอาหาร
ท่ีบริโภคควบคู่กับข้าวนั้นถูฏเรียกว่า “กับข้าว” ซึ่งส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมในการจัดแต่งส ารับท้ังข้าวและกับข้าอีกด้วย 
อาหารจึงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมท่ีส าคัญของการอยู่รว่มกันในสังคมของมนุษย์ มีการพัฒนารูปแบบ รสชาติและการปรงุแตง่ 
เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนในสังคมนั้นๆ สะท้อนให้ถึงรูปแบบวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเป็น



  

ตัวตนของคนในท้องถิ่น รวมไปถึงภูมิปัญญาในการคัดสรรวัตถุดิบให้เหมาะสมกับการปรุงอาหารในแต่ละมื้อได้เป็นอย่างดี 
อาหารจึงมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ี รสชาติของอาหารไม่เพียงแต่จะมาจากวัตถุดิบเท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึงเทคนิควิธีการหรือท่ีเรียกว่า “รสมือ” ท่ีแตกต่างของแต่ละบุคคลย่อม ส่งผลให้รสชาติอาหารแม้เป็นชนิดเดยีวกนั 
แต่รสสัมผัสท่ีได้ย่อมแตกต่างกันออกไป สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะบุคคล เฉพาะถิ่น อาหารไม่เพียงแต่ถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตเท่านั้น ยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ผ่านท่ีมา เครื่องปรุง เครื่องเทศ เป็นต้น อาหารยังสื่อให้เห็นถึงความเป็นอารยะ ความมีศิลปะ ความพิถีพถินั
ในการคัดสรรและการปรุงประกอบ การกินอาหารจึงสะท้อนให้เห็นถึงชนชั้นทางสังคมได้เป็นอย่างดี การกินอาหาร และ
การประกอบอาหาร รวมไปถึงในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารนับเป็นวัฒนธรรมหนึ่งท่ีส าคัญในการอยู่รอดของมนุษย์ 
เป็นวัฒนธรรมท่ีสะท้อนวัฒนธรรมและวิถีความเป็นตัวตนของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากกว่าจะมาเป็นอาหารใน
รูปแบบเฉพาะของท้องถิ่นได้นั้น เราต้องย้อนไปพิจารณาถึงความเป็นมาของอาหาร ท้ังในเชิงประวัติศาสตร์ สภาพทาง
สังคม วัฒนธรรม สภาพทางภูมิศาสตร์ ความเชื่อ วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท่ีมีการสั่งสมสืบต่อกันมา เนื่องจากอาหาร ไม่ได้
ถูกก าหนดไว้เพียงเพื่อเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตเท่านั้น  เพราะภายใต้พัฒนาการทางสังคม ซึ่งก่อให้เกิดเป็นความ
สลับซับซ้อนทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง อาหารก็ได้ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันอาหาร จึงเป็นค าหนึ่งท่ีมีบทบาท
สะท้อนในรูปแบบท่ีหลากหลายในทางสังคมและวัฒนธรรม ท้ังในฐานะบทบาทพื้นฐานคือการเป็นปัจจัยหลักเพื่อการยัง
ชีพของมนุษย์ และในฐานะอ่ืน ๆ เช่น การเป็นยารักษาโรค การเป็นสิ่งสะท้อนอารยธรรมความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 
อารยธรรมและศิลปะ การกินอาหาร การเป็นสิ่งสะท้อนถึงชนชั้นทางสังคม การเป็นสิ่งสะท้อนภูมิปัญญาความเฉลียวฉลาด
ของคนท้องถิ่นในการเลือก การผสม และการประกอบอาหาร การเป็นเครื่องหมายหรือตัวแทนท่ีใช้ส าหรับการประกอบ
พิธีกรรม การเป็นสิ่งท่ีบ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ หรือภูมินิเวศน์ในพื้นท่ีนั้น ๆ เป็นต้น 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภายใต้แบบแผนในการรับประทานอาหารของคนในแต่ละสังคม จึงถูกจ ากัดอยู่ในกรอบ
ของการเลือกอาหารด้วยปัจจัยต่าง ๆ หลายประการด้วยกัน นับตั้งแต่สภาพทางภูมิศาสตร์ ความสามารถในการผลิต การ
กระจายอาหาร สภาพทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม คือ ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเกี่ยวกับ
การรับประทานอาหารซึ่งสมาชกิของสังคมไดร้บัการเรียนรู้ตัง้แตเ่กิด จากบิดา มารดาญาติผู้ใหญ ่และคนอ่ืน ๆ  ในลักษณะ
ของขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสืบทอดกันต่อ ๆ มาหลายชั่วอายุคนแต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารใน
หลากหลายประเด็นตามท่ีได้กล่าวถึงในข้างต้น ยังคงปรากฏเป็นแนวปฏิบัติท่ียึดถือด าเนินสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
กระนั้นก็เป็นเพียงแต่แนวปฏิบัติท่ีสะท้อนโดยเปรียบเสมือนหน้าปกของหนังสือเพียงอย่างเดียว กล่าวคือ มีเพียงรูปแบบ 
รูปร่างหน้าตาเพียงอย่างเดียว หากยังคงขาดเนื้อในใจความ หรือคติวาทะกรรมต่างๆ อันเป็นวัตถุกุศโลบายท่ีซ่อนอยู่
ภายในอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมีความโดดเด่นและมีอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ท้ังยัง
แฝงถึงอง๕ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้ังด้านบารักษาโรค ด้านวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต ซึ่งเป็นความเฉพาะในบริบท
ของกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีแตกต่างกันออกไป 
 ชาติพันธ์ุ (Ethnic) เริ่มปรากฏในภาษาอังกฤษมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 14 มีรากศัพท์มาจากค าว่า e ethnikos 
ในภาษากรีก (ต่อมาเพี้ยนมาเป็นค าว่า ethnos) โดยในสังคมยุโรปนั้นหมายถึง พวกนอกรีตหรือคนป่าเถื่อน นอกจากนั้น
แล้วยังมีนัยยะของความแตกต่างทางลักษณะสีผิวอยู่ด้วย โดยมีการใช้มาจนถึงในศตวรรษท่ี 19 ต่อมาในช่วงต้นทศวรรษ 
1960 เริ่มปรากฏเป็นคค าว่า ethnics ในสหรัฐอมริกาเป็นคค าสุภาพท่ีหมายถึงชาวยิวอิตาเลี่ยน ไอริชและชาวยุโรปอ่ืนท่ี
ไม่ใช่คนอังกฤษซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมอเมริกา ท้ังนี้ความหมายของการใช้ค านี้ในบริบทของสังคมอเมริกามิได้เป็นไป 
ในเชิงลบอย่างท่ีใช้ในบริบทของสังคมยุโรปในยุคก่อนหน้านั้น หากแต่หมายถึงกลุ่มคนเชื้อสายอ่ืนๆ ท่ีด้อยกว่ากลุ่มท่ีเป็น
ลูกหลานของชาวอังกฤษซึ่งมีอนาจการครอบง าเหนือกว่าพวกเขาเหล่านั้น เมื่อเรียกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจึงใช้ค าว่า 



  

ethnic group (กลุ่มชาติพันธ์ุ) ท้ังนี้เพื่อลดปัญหาการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุอันเป็นความเชื่อท่ีเกี่ยวกับสายเลือด ภายหลัง
สงครามโลกครั้งท่ีสอง(ค.ศ. 1945) จึงเปลี่ยนมาใช้ค าว่า ethnicity (ชาติพันธ์ุสัมพันธ์) ซึ่งมีนัยยะของการจ าแนกความ
แตกต่างของผู้คนและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม โดยพิจารณาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและ
ความด้อยกว่าในเชิงอ านาจทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ หากแต่อาจไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยในความหมายท่ีมีจ า นวน
ประชากรน้อยกว่าในสังคม (Eriksen,1993; Jenkins,1997 และ Williams, 1983) 
 นักมานุษยวิทยาชาวตะวันตกเริ่มสนใจศึกษากลุ่มชนซึ่งยังเป็นสังคมแบบดั้งเดิมและเป็นคนอ่ืน ตั้งแต่ช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษท่ี19 ต่อต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา โดยมีMalinowski เป็นผู้บุกเบิกการท างานด้านชาติพันธ์ุ
วรรณนากับกลุ่มชนในหมู่เกาะ Trobriand Islands ท่ี Melanesia ซึ่งอยู่ทิศตะวันออกของอินโดนีเซีย ขณะท่ี Franz 
Boas ได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาของนักมานุษยวิทยาสายอเมริกา ท างานกับกลุ่มชนพื้นเมืองหรือชาวอินเดียนแดงใน
อเมริกาเหนืองานศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคนในยุคต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 นักมานุษยวิทยายังคงใช้ค าว่า“ชนเผ่า” (tribe) เป็น
หลัก ซึ่งมีนัยยะสองประการด้วยกัน ประการแรก เป็นการศึกษาท่ีนักมานุษยวิทยาซึ่งมาจากสังคมท่ีมีความเจริญกว่าเข้า
ไปศึกษากลุ่มชนท่ีถือว่ายังล้าหลังกว่า ตามทฤษฎีวิวัฒนาการท่ีมองว่าสังคมมนุษย์พัฒนาจากสังคมแบบเร่ร่อนด้วยการล่า
สัตว์หาของป่า สู่สังคมท่ีมีการตั้งชุมชนถาวรแล้วท าการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์สู่สังคมเมืองและอุตสาหกรรมในท่ีสุด และ
ประการท่ีสองเป็นลักษณะของการศึกษาเรื่องราวในด้านต่างๆ ของเฉพาะกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึง่ท่ีขาดการเชื่อมโยงให้เหน็
ถึงความสัมพันธ์ท่ีมีกับกลุ่มอ่ืนในสังคมใหญ่ฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว นักมานุษยวิทยาในยุคหลังจึงเปลี่ยนมาใช้
ค าว่า “กลุ่มชาติพันธ์ุ” (ethnic group) แทน แม้ในช่วงทศวรรษ 1930 จะมีนักมานุษยวิทยาเปลี่ยนมาใช้ค าว่า “กลุ่มชาติ
พันธ์ุ” มากขึ้น แต่ค าดังกล่าวก็ยังคงหมายถึงกลุ่มคนท่ีเป็นผู้ด้อยอ านาจในทางสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจกว่ากลุ่มคนท่ี
มีอ านาจครอบง าเหนือกว่า นั่นคือกลุ่มท่ีมีอ านาจเหนือกว่า โดยเฉพาะในบริบทของรัฐชาติสมัยใหม่จะไม่ได้รับการเรียกว่า
เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุแต่จะใช้ค าว่า “ชนชาติ” (nation) แทน ดังตัวอย่างของประเทศไทย คนไทยท่ีอยู่ในประเทศไทยไม่
นับว่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ แต่คนไทยท่ีอยู่ในประเทศลาว เวียดนาม พม่า อินเดีย จีนและอื่นๆ จะเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุหรือกรณี
ของคนจีน(ฮั่น) หากเป็นในบริบทของประเทศจีน พวกเขาเป็นชนชาติแต่หากพวกเขาเป็นคนท่ีอาศัยอยู่นอกประเทศจีน 
จะเป็นกลุ่มชาติพันธ์ (ประสิทธ์ิ  ลีปรีชา,2557) 
 วัฒนธรรมอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ุ เป็นวัฒนธรรมหนึ่งท่ีมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง มีการแลกและ
รับเอาจากวัฒนธรรมอ่ืน กล่าวว่าเป็นวัฒนธรรมหนึ่งท่ีมีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันของคนต่างวัฒนธรรม ท าให้
เกิดความเข้าใจเรื่องราวของวัฒนธรรมต่างๆ ช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจบริบทของสังคมในแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุผ่านรู)
แบบของอาหารประจ าถิ่น นอกจากนี้วัฒนธรรมอาหารยังเป็นภาพสะท้อนท่ีเป็นรูปธรรมของอุปนิสัย ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 
ความเชื่อเฉพาะตัวของแต่ละชนชาติ ท าให้ผู้ท่ีสนใจในการศึกษาด้านองค์ความรู้ของอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ุไม่
มองหรือเข้าใจเรื่องของอาหารเฉาะถิ่นโดยใช้พื้นฐานของตนเป็นเกณฑ์ในการตัดสินความต่างทางวัฒนธรรม นอกจากนี้
วิธีการกิน การปรุง ฤดูกาลหรือเวลาท่ีเหมาะสมหรือความเชื่อของการกินอาหารแต่ละชนิดแต่ละอย่างล้วนเกิดจาก
ประสบการณ์ของบรรพบุรษุท้ังสิ้น ซึ่งอาหารแต่ละชนิดเหมาะสมกับภูมิอากาศและสุขภาพของคนท่ีอาศัยอยู่ในแตล่ะพืน้ท่ี 
วัฒนธรรมอาหารมีความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับความเชื่อ โดยเฉพาะการหาวัตถุดิบมาปรุงอาหารจะมีเรื่องความเชื่อ
ก ากับไว้แตกต่างไปในแต่ละพื้นท่ี ความเชื่อท่ีเกี่ยวกับอาหารนั้นส่วนใหญ่จะให้คุณกับร่างกาย มีประโยชน์ท้ังในด้านยาไป
พร้อมๆ กับความเชื่อซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ี ในขณะเดียวกันวัฒนธรรมและความเชื่อเรื่องของผู้คนต่างชาติต่าง
ภาษายังส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 จากองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีมีความหลากหลายและโดนเด่น จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องถ่ายทอดและถอดองค์ความรู้อาหารชนเผ่าใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีความรู้ ผู้สอน และผู้เรียน น าโดยครู



  

ภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่น นักวิชาการหน่วยงานภาครัฐ และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาหารชนเผ่าเข้ามาร่วมเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การถอดองค์ความรู้ภายใต้การจัดการความรู้ด้านอัตลักษณ์อาหารชนเผา่เพื่อสรา้งเสน่ห์ให้กับอาหารเฉพาะถิ่นมาก
ย่ิงขึ้น ภายใต้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม ท่ีประกอบไปด้วยการแบ่งประเภท/ชนิดของอาหาร อาหาร
ท่ีรับประทานประจ าวัน อาหารตามประเพณี/เทศกาล อาหารประจ าเผ่าท่ีใช้รับรองแขก อาหารท่ีเป็นอัตลักษณ์ ประเภท/
ชนิดของอาหารท่ีเป็นอัตลกัษณ์ชนเผ่า ประวัติความเป็นมาของอาหารท่ีเป็นอัตลักษณ์ รวมถึงวัตถุดิบ กระบวนการ วิธีการ 
เทคนิค ท่ีเป็นอัตลักษณ์ เพื่อให้ผ็เรียนมีความเข้าใจและสามารถตอ่ยอดองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติระหว่างการเรยีนรู้ 
ใช้จุดเน้นของอาหารท่ีมีส่วนประกอบของข้าวเป็นหลัก 
 โดยใช้องค์ประกอบท่ีส าคัญ 4 องค์ประกอบการเรียนรู้ด้านอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ุให้มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นผู้เรียนจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีทักษะการเรียนรู้ท้ัง 4 องค์ประกอบดังนี้ (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544 : 
น.14 -16) 
  1. ประสบการณ์ (experience) ในการฝึกอบรมเนื้อหาท่ีใช้ในการให้ความรู้ หรือน าไปสู่การสอนทักษะ
ต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องท่ีผู้เรียนมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว เช่น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพืชและวัตถุดิบเพื่อการ
ประกอบอาหาร ซึ่งผู้เรียนจะมีประสบการณ์จากกิจกรรมอ่ืนๆซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นการอบรมครัง้นี้ได้ องค์ประกอบท่ีเป็น
ประสบการณ์นี้ ผู้สอนจะพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนซึ่งมีประสบการณ์ดังท่ีกล่าวแล้ว ได้ดึงประสบการณ์ของตัวเองออกมา
ใช้ในการเรียนรู้ และสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองท่ีมีให้แก่เพื่อนๆท่ีอาจมีประสบการณ์ท่ีเหมือน หรือต่างไป
จากตนเองได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้กระบวนการกลุ่มของผู้สอน การท่ีผู้สอนพยายามให้ผู้เรียนได้ดงึประสบการณ์มาใช้ในการ
อบรมจะท าให้เกิดประโยชน์ท้ังผู้สอน และผู้เรียน ดังนี้ 
   - ผู้เรียน การท่ีผู้เรียนได้ดึงประสบการณ์ของตัวเองออกมาน าเสนอร่วมกับเพื่อนๆ จะท าให้
ผู้เรียนรู้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง มีความส าคัญท่ีมีคนฟังเรื่องราวของตนเอง และได้มีโอกาสรับรู้
เรื่องของคนอ่ืน ซึ่งจะท าให้มีความรู้เพิ่มขึ้น ท าให้สัมพันธภาพในกลุ่มผู้เรียนเป็นไปด้วยดี 
   - ผู้สอน ไม่ต้องเสียเวลาในการอธิบาย หรือยกตัวอย่างให้ผู้เรียนฟัง เพียงแต่ใช้เวลาเล็กน้อย
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เล่าประสบการณ์ของตนเอง ผู้สอนอาจใช้ใบชี้แจงก าหนดกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอ
ประสบการณ์ ในกรณีท่ีผู้เรียนไม่มีประสบการณ์ในเรื่องท่ีจะสอนหรือมีน้อย ผู้สอนอาจจะยกกรณีตัวอย่าง หรือ
สถานการณ์ก็ได้ 
  2. การสะท้อน และอภิปราย (reflection and discussion) เป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีผู้เรียนจะได้
แสดงความคิดเห็น และความรู้สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชกิในกลุ่ม ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้ก าหนดประเดน็การ วิเคราะห์ 
วิจารณ์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของคนอ่ืนท่ีต่างไปจากตนเองจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีกว้างขวางขึ้น 
และผลของการสะท้อนความคดิเหน็ หรือการอภิปรายจะท าให้ไดข้้อสรุปท่ีหลากหลาย หรือมีน้ าหนักมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้
ขณะท ากลุ่มผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการท างานเป็นทีม บทบาทของสมาชิกท่ีดีท่ีจะท าให้งานส าเร็จ การควบคุมตนเอง และ
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน องค์ประกอบนี้ จะช่วยท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาท้ังด้านความรู้ และเจตคติ ในเรื่องท่ี
อภิปราย การท่ีผู้เรียนจะอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นได้มากน้อยแคไ่หน เป็นไปตามเนื้อหาท่ีจะสอนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่
กับใบงานท่ีผู้สอนจัดเตรียม ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นอภิปราย หรือตารางการวิเคราะห์เพื่อให้ผู้เรียนท าได้ส าเร็จ 
  3. ความคิดรวบยอด (concept) เป็นองค์ประกอบท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา หรือเป็นการ
พัฒนาด้านพุทธิพิสัย (knowledge) เกิดได้หลายทาง เช่น จากการบรรยายของผู้สอน การมอบหมายงานให้อ่านจาก
เอกสาร ต ารา หรือได้จากการสะท้อนความคิดเห็น และอภิปรายในองค์ประกอบท่ี 2 โดยผู้สอนอาจจะสรุปความคิดรวบ
ยอดให้จากการอภิปราย และการน าเสนอของผู้เรยีนแตล่ะกลุ่ม ผู้เรียนจะเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งความคิดรวบ



  

ยอดนี้จะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติ หรือความเข้าใจในเนื้อหาขั้นตอนของการฝึกทักษะต่างๆ ท่ีช่วยท าให้ผู้เรียน
ปฏิบัติได้ง่ายขึ้น 
  4. การทดลอง/การประยุกต์แนวคิด (experimentation / application) เป็นองค์ประกอบท่ีผู้เรียนได้
ทดลองใช้ความคิดรวบยอดหรือผลิตขั้นความคิดรวบยอดในรูปแบบต่างๆ เช่น การสนทนา สร้างค าขวัญ ท าแผนภูมิ เล่น
บทบาทสมมุติ ฯลฯ หรือเป็นการแสดงถึงผลของความส าเร็จของการเรียนรู้ในองค์ประกอบท่ี 1 ถึง 3 ผู้สอนสามารถใช้
กิจกรรมในองค์ประกอบนี้ ในการประเมินผลการเรียนการสอนได้ เช่น ถ้าวัตถุประสงค์ของการอบรม ตั้งไว้ว่าให้ผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถวางแผนประเมินโครงการได้ กิจกรรมในการเรียนรู้ขององค์ประกอบนี้ ผู้สอนต้องเตรียมใบงานให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้ทดลองท าแผนการประเมินโครงการ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะต้องน าความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการ
จากการเรียนรู้ในองค์ประกอบความคิดรวบยอดมาใช้ 
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการอบรมแบบมีส่วนร่วม จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ครบท้ัง 4 
องค์ประกอบ องค์ประกอบท้ัง 4 มีความสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีพลวัตร (dynamic) เกี่ยวข้องมีผลถึงกัน ผู้สอนจะเริ่มจาก
จุดใดก่อนก็ได้ ส่วนใหญ่จะเริ่มจากประสบการณ์ (experience) หรือความคิดรวบยอด (concept) ซึ่งท้ัง 2 องค์ประกอบ
จะช่วยให้ผู้เรียนได้ดึงข้อมูลเก่าหรือรับข้อมูลใหม่บางส่วนก่อนเพื่อน าไปสู่การอภิปราย และการประยุกต์ใช้ระยะเวลาแต่
ละองค์ประกอบไม่จ าเป็นต้องเท่ากัน ผู้สอนจัดได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรมในแต่ละองค์ประกอบ เช่น ถ้าเนื้อหาท่ี
ส าคัญมากก็อาจใช้เวลามาก หรือถ้าผู้สอนมีประเด็นในการอภิปรายท่ีส าคัญและมาก ก็อาจใช้เวลาในการอภิปรายมากกว่า
ส่วนขององค์ประกอบความคิดรวบยอด การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ุจึงจ าเป็นท่ี
จะต้องผสานรูปแบบการถ่ายทอดท่ีหลากหลายเพือ่ให้กลุ่มผูเ้รียนสามารถเข้าถงึองค์ความรู้ได้มากท่ีสุด และสามารถดงึเอา
องค์ความรู้ท่ีได้รับมานั้นไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมเพื่อสุขภาพต่อไปได้ 
บทสรุป 

องค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารชนเผ่าและกลุ่มชาติพันธ์ุ เรื่อง ข้าว มีความหลากหลายและโดนเด่น จึงมีความจ าเป็น
ท่ีต้องถ่ายทอดองค์ความรู้อาหารชนเผ่าใช้กระบวนการมีส่วนรว่มของผู้ที่มีความรู้ ผู้สอน และผู้เรียน น าโดยผู้จัยท่ีสกัดเอา
องค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารชนเผ่าท่ีเข้ามาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดองค์ความรู้ภายใต้การจัดการความรู้ด้านอัต
ลักษณ์อาหารชนเผ่าเพื่อสร้างเสน่ห์ให้กับอาหารเฉพาะถิ่นมากย่ิงขึ้น ภายใต้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แบบมีส่วน
ร่วม สามารถกระจายองค์ความรู้และเกิดการถ่ายทอดเหมาะสม น าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
หรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพท่ีมาจากรากฐานองค์ความรู้เดิมได้อีกประการหนึ่ง  เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี
เหมาะสมต่ออาหารในยุคสมัยปัจจุบัน 
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