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คำนำ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจดานการศึกษา คนควา วิจัย อนุรักษ สืบสาน และเผยแพรองคความรูดาน

วัฒนธรรมอยุธยา รวมท้ังนำขอมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกตใชในการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดดำเนินการจัดการความรูประจำพุทธศักราช 

2565 เรื่อง กลยุทธการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

สูสากล กรณีศึกษา การยกระดับผลิตภัณฑปลาตะเพียนใบลานอยุธยา โดยมีความมุงหมายใหผูที่นำเอกสาร

และสื ่อความรู ที ่เก ิดจากกระบวนการจัดการความรู นี้ ไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอย างมี

ประสิทธิภาพ 

องค ความร ู จากการจ ัดการความร ู  คร ั ้ งน ี ้  เก ิดจากการสก ัดความร ู  จากประสบการณ 

การดำเนินงานของคณะทำงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ผานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge 

Management - KM) อันเปนเคร ื ่องม ือสำคัญในการแลกเปลี ่ยนเร ียนรูของบุคลากรภายในสถาบัน 

อยุธยาศึกษา รวมท้ังไดมีการเผยแพรแกนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวของของมหาวิทยาลัย และผูสนใจทั่วไป  

ใหสามารถนำความรู หรือวิธีปฏิบัติไปปรับปรุงใชในงานของตนเองได 

 

 

คณะกรรมการจัดการความรู 

สถาบันอยุธยาศึกษา 
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สวนที่ 1 
ขอมูลทั่วไป 

1.ช่ือผลงาน  
กลยุทธการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล 

กรณีศึกษา การยกระดับผลิตภัณฑปลาตะเพียนใบลานอยุธยา 

2.ช่ือเจาของผลงาน 
สถาบันอยุธยาศึกษา  

3.สังกัดหนวยงาน 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4.สมาชิกกลุมความรูและบทบาทหนาท่ี 

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล ตำแหนง 
หนวยงานยอย 

ในสถาบนัอยุธยาศึกษา 

1 นายพัฑร แตงพันธ (หัวหนากลุม) นักวิชาการศึกษา งานอยุธยาศึกษา 
2 นางสาธิยา รื่นชล (เลขาฯ) นักวิชาการศึกษา งานอยุธยาศึกษา 
3 น.ส.อรอุมา โพธิ์จ๋ิว นักวิชาการศึกษา งานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
4 นายปทพงษ ช่ืนบุญ นักวิชาการศึกษา งานศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
5 น.ส.ธัญวลัย แกวแหวน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
6 นางจิราพร พัฒนธนกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
7 นางรสสุคนธ คำสอน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
8 น.ส.ศรีสุวรรณ ชวยโสภา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป 
9 นายอายุวัฒน คาผล นักวิชาการศึกษา หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
10 นางยุพดี ปอมทอง ผูปฏิบัติงาน หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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5.การดำเนินงานจัดการความรู 
สถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการจัดการความรูอยางตอเนื่องเปนประจำทุกป โดยเปนประเด็นความรู

ที ่สอดคลองตามพันธกิจดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหนวยงาน และมีการเผยแพรความรู 

สูสาธารณชนอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

ครั้งที ่ 1 การจัดการความรู (KM) ประจำป 2559 เรื ่อง เทคนิคการทำน้ำตาลสด บานดงตาล 

พระนครศรีอยุธยา 

ครั้งท่ี 2 การจัดการความรู (KM) ประจำป 2560 เรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรม คายวัฒนธรรม 

ครั้งที่ 3 การจัดการความรู (KM) ประจำป 2561 เรื่อง เรื่อง เทคนิคการสำรวจและเผยแพรองค

ความรูทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ครั้งท่ี 4 การจัดการความรู (KM) ประจำป 2562 เรื่อง เทคนิคการนำชมโบราณสถานในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งท่ี 5 การจัดการความรู (KM) ประจำป 2563 เรื่อง เทคนิคการนำชมเสนทางสังคมพหุวัฒนธรรม

ในนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งท่ี 6 การจัดการความรู (KM) ประจำป 2564 เรื่อง เทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรู

ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 

ครั้งที่ 7 การจัดการความรู (KM) ประจำป 2565 เรื่อง กลยุทธการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ

ชุมชนเพื่อการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล กรณีศึกษา การยกระดับผลิตภัณฑปลาตะเพยีน

ใบลานอยุธยา  
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สวนที่ 2 
รายละเอียดการนำเสนอผลงาน 

1.ความสำคัญของผลงานท่ีนำเสนอ 
สถาบันอยุธยาศึกษา เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท่ีดำเนินงาน

ดานการศึกษา คนควา วิจัย และสืบคนขอมูล เกี ่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต 

และภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริม เผยแพรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ในการเปนศูนยกลางการบริการ และเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่เปน

เอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกโลกอยางยั่งยืน โดยสถาบันอยุธยาศึกษามีพันธกิจ ดานการอนุรักษ ฟนฟู  

สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก และยกระดับภูมิปญญา

ทองถ่ินใหคงไวซึ่งเอกลักษณและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

สถาบันอยุธยาศึกษา ไดดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน ตามพันธกิจของสถาบัน

อยุธยาศึกษา ดานการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินใหคงไวซึ่งเอกลักษณและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทองถ่ิน โดยได

พิจารณาเลือกพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นการสานปลาตะเพียนใบลาน ซึ่งเปนภูมิปญญาดั้งเดิมที่อยูคู

กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาชานาน ผานกระบวนการ “ศึกษา” “สืบสาน” และ “สรางสรรค” จน

สามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน "มัตสยะ สินธุ-Matsya Sin" ท่ีสถาบันอยุธยา

ศึกษาไดมีการนำไปเผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา และงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติและระดับนานาชาติ เครือขายศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย จนมีรูปแบบและ

วิธีการถายทอดความรูอยางเปนระบบ 

ดังนั้น สถาบันอยุธยาศึกษา จึงไดดำเนินการถอดองคความรู เกี่ยวกับวิธีการพัฒนาและยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชน รวมท้ังองคความรูและวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน

ของสถาบันอยุธยาศึกษา ผานการจัดการความรู (KM) ประจำป 2565 เรื่อง กลยุทธการพัฒนาและยกระดับ

ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล กรณีศึกษา การยกระดับผลิตภัณฑปลา

ตะเพียนใบลานอยุธยา จนสามารถกลั่นกรองความรูออกมาเปน เอกสารเผยแพรความรู “การพัฒนาและ

ยกระดับผลิตภัณฑทองถิ่น เครื่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน” และสื่อความรูเกี ่ยวกับขั้นตอนการสานปลา

ตะเพียนใบลาน อันเปนผลผลิตท่ีเกิดจากการจัดการความรูในครั้งนี้ 

2.วัตถุประสงค และเปาหมายของการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อแสวงหาความรูเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน จากการดำเนินงานของ

สถาบันอยุธยาศึกษา 

2) เพื ่อแสวงหาวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น จากการ

ดำเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 

3) เพื่อผลิตคูมือปฏิบัติงาน เผยแพรใหความรูแกบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา รวมท้ังนักศึกษา 

และผูสนใจท่ัวไป 
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เปาหมาย 

1) สรางกระบวนการจัดการความรู ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับพันธกิจของ

หนวยงาน 1 เรื่อง 

2) การผลิตและเผยแพรคูมือปฏิบัติงาน สูบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา นักศึกษา และผูสนใจ

ท่ัวไป อยางนอย 2 ชองทาง 

3.ข้ันตอนการดำเนินงาน การถอดบทเรียน และองคความรู 

3.1 ข้ันตอนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดดำเนินการจัดการความรูประจำพุทธศักราช 

2565 เรื่อง กลยุทธการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นสู

สากล กรณีศึกษา การยกระดับผลิตภัณฑปลาตะเพียนใบลานอยุธยา โดยใชกระบวนการจัดการความรู 

(Knowledge Management - KM) เปนเครื่องมือสำคัญในการแลกเปล่ียนแบงปนความรูของบุคลากรภายใน

สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินงาน ตามกระบวนการจัดการความรู 7 กระบวนการดังตอไปนี ้ 

3.1.1 การบงช้ีความรู 

สถาบันอยุธยาศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจำป 2565  และดำเนินการเสนอ

ประเด็นการจัดการความรู (KM) ดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำป 2565 เพื่อคัดสรรหัวขอในการจัดการ

ความรูใหมีความสอดคลองกับนโยบายดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ การสงเสริมใหมีการพัฒนาตอยอดของผลิตภัณฑในทองถิ่นโดยใชทุนทาง

วัฒนธรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ที่วาดวยการ 

ยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินใหคงไวซึ่งเอกลักษณและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา พิจารณาเห็นวา บุคลากรมีประสบการณ  

ในการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑช ุมชน โดยเฉพาะผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ิน 

การสานปลาตะเพียนใบลาน ท่ีมีการดำเนินงานในลักษณะเปนกระบวนการ อันประกอบดวย 1) การศึกษา

องคความรู 2) การสืบสานภูมิปญญา และ 3) การสรางสรรคผลิตภัณฑ จึงสามารถพัฒนาและยกระดับ

ผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นปลาตะเพียนใบลาน ออกมาเปนผลิตภัณฑเครื ่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน 

"มัตสยะ สินธุ - Matsya Sin"  

คณะกรรมการจัดการความรู จึงไดมีมติเลือกประเด็นหัวขอ การจัดการความรูเรื่อง “กลยุทธการ

พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถิ ่นสู สากล กรณีศึกษา  

การยกระดับผลิตภัณฑปลาตะเพียนใบลานอยุธยา และไดตั ้งเปาหมายในการดำเนินงาน ประกอบดวย  

1) สรางกระบวนการจัดการความรูดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน  

1 เรื่อง และ 2) การผลิตและเผยแพรคูมือปฏิบัติงาน สูบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา นักศึกษา และผูสนใจ

ท่ัวไป อยางนอย 2 ชองทาง 
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3.1.2 การสรางและแสวงหาความรู 

คณะกรรมการจัดการความรู ของสถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการสรางและแสวงหาความรู   

จากประสบการณการดำเนินงานดานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑปลาตะเพียนใบลานอย ุธยา  

ของบุคลากรประจำสถาบันอยุธยาศึกษา ดวยวิธ ีการประชุม และสนทนากลุ มยอยเพื ่อระดมความรู   

และประสบการณในการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคน หรือแตละสายงาน 

โดยบุคลากรแตละคน มีความรูและประสบการณในการดำเนินงานที่แตกตางกัน เชน บุคลากร 

งานอยุธยาศึกษา และงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม มีประสบการณในการศึกษาขอมูลภูมิปญญา 

การสานปลาตะเพียนใบลาน โดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ เก็บขอมูล ทั้งในดานประวัติศาสตร

ทองถ่ิน และภูมิปญญาทองถ่ินจากครูภูมิปญญา   

บุคลากรบางคนมีประสบการณในการจัดก ิจกรรมอบรมเชิงปฏิบ ัต ิการหลักสูตรระยะส้ัน  

การถายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาอยุธยา เรื่อง “ปลาตะเพียนใบลาน : สืบสาน-สรางสรรคภูมิปญญา

กรุงศรีอยุธยา” บางคนเคยนำการสานปลาตะเพียนใบลานอันเปนภูมิปญญาทองถิ่นอยุธยาไปสาธิตและ

ฝกสอน ในกิจกรรมการสาธิตภูมิปญญาหัตถศิลป 4 ภาค ภายในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา และบุคลากร

บางคนมีประสบการณในการเผยแพรความรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน ในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ

นานาชาติ เครือขายศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

 

 

  

ประสบการณของบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา  

ในการสาธิตและฝกสอนสานปลาตะเพียนใบลาน 
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การประชุมกลุมยอยเพื่อถายถอดองคความรูจากประสบการณการปฏิบัติงาน 

3.1.3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดรวบรวมประเด็นความรูท่ีไดจากการสนทนา

กลุมยอย มาจำแนกประเด็นความรูอยางเปนระบบ จึงสามารถถอดประเด็นความรูออกเปน 2 ประเด็นหลัก 

โดยมีรายละเอียดปลีกยอยดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 เร่ือง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ ภูมิปญญาทองถ่ิน “ปลาตะเพียนใบลาน” 

  1.1 วิธีการศึกษาและเผยแพรความองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

  1.2 วิธีการอนุรักษสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

  1.3 วิธีการสรางสรรค ตอยอด และพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

   - การสำรวจ และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ิน 

   - การเลือกสรรขนาด และสีสัน 

   - การสรางสรรค ฉลุลวดลายไทย 

   - การประยุกตปลาตะเพียนใบลานเขากับเครื่องแขวนไทย 

  ประเด็นท่ี 2 เร่ือง การสงเสริมและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

   2.1 ข้ันตอนการสานปลาตะเพียนใบลาน 

   2.2 วัสดุอุปกรณการทำเครื่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน 

   2.3 องคประกอบเครื่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน 

 

เมื ่อสามารถจำแนก ประเด็นความรูความรูหลัก และรายละเอียดปลีกยอยแตละประเด็นแลว 

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดทำตนแบบเอกสารเผยแพรความรู ที ่ไดจาก 

การจัดการความรู  Knowledge Management (KM) ประจำป 2565 ของสถาบันอยุธยาศึกษา เรื ่อง  

การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑทองถิ่น เครื ่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน เพื ่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ  

การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่น และการสงเสริมและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นของ

สถาบันอยุธยาศึกษาตอไป 
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3.1.4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู 

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดนำองคความรูเกี ่ยวกับการพัฒนาและ

ยกระดับผลิตภัณฑ ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการสงเสริมและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น มาดำเนินการ

ประมวลผลองคความรู โดยการเรียบเรียงและสังเคราะหขอมูล รวมทั้งการเพิ่มเติมประเด็นความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับภูมิปญญาการสานปลาตะเพียนใบลาน ใหเอกสารสำหรับเผยแพรความรู มีเนื้อหาครบถวนสมบูรณ 

โดยใชสื่อภาพ และขั้นตอนการสานปลาตะเพียนใบลาน มาเปนเครื่องมือในการสื่อสาร และถายทอดความรู  

สู ผู เร ียนรู  ในลักษณะ infographic และจัดทำรูปเลมเอกสารเพื่อเผยแพรความรู  โดยใชชื ่อเอกสารวา  

“การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑทองถ่ินเครื่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน” 

เอกสารหลักฐานอางอิง 

เอกสารการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑทองถ่ิน เครื่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน 

 

 

3.1.5 การเขาถึงความรู 

1) คณะกรรมการจัดการความรู ไดนำเอกสารการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑทองถ่ิน เครื่องแขวน

ปลาตะเพียนใบลาน ไปเผยแพรในกิจกรรมถายทอดการจัดการความรู (KM) ของสถาบันอยุธยาศึกษา เมื่อวันท่ี 

18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ระหวางเวลา 09.30 - 12.00 น. 

2) นำเอกสารฯ ไปเผยแพรในเว็บไซต และส่ือ facebook ของสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อใหบุคลากร

ภายในหนวยงาน และผูสนใจทั่วไป สามารถเขาถึงองคความรู และสามารถดาวนโหลดคูมือสำหรับนำมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได  
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3) นำเอกสารฯ ไปเผยแพร ณ ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษา เปดใหบริการอยูท่ี

หองช้ันลางของศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา เพื่อบริการความรูดานอยุธยาศึกษาแกผูสนใจท่ัวไป 

เอกสารหลักฐานอางอิง 

ส่ือออนไลนของสถาบันอยุธยาศึกษา http://asi.aru.ac.th/ 

 
การเผยแพรคูมือเทคนิคการใหบริการความรู ณ แหลงเรียนรูภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 

ทางกลุม facebook “KM สถาบันอยุธยาศึกษา” 
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3.1.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเปดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูการจัดการความรู (KM) เรื่อง “กลยุทธการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการอนุรักษและสืบ

สานภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล กรณีศึกษา การยกระดับผลิตภัณฑปลาตะเพียนใบลานอยุธยา” ณ สถาบัน

อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ระหวางเวลา 09.30 

- 12.00 น. โดยมีบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาดำเนินการเผยแพร แลกเปล่ียนความรูแกผูเขารวมกิจกรรม 

โดยกิจกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อแบงปน แลกเปลี่ยน ความรู

เกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน และแสวงหาวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมและ

ถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน รวมกับหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เอกสารหลักฐานอางอิง 

ภาพประกอบ 
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กิจกรรมเปดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูการจัดการความรู (KM) 

3.1.7 การเรียนรู 

บุคลากรภายในสถาบันอยุธยาศึกษา ไดใชเอกสารเผยแพรความรู “การพัฒนาและยกระดับ

ผลิตภัณฑทองถิ่น เครื่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน” และสื่อการถายทอดภูมิปญญาการสานปลาตะเพียน 

ใบลาน ซึ่งเปนผลผลิตจากการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา มาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน อาทิ 

บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดนำเทคนิคการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินการสานปลาตะเพียน

ใบลานไปใชในการฝกสอนผูเขารวมกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เครือขายศิลปะและ

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12 ประจำป 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันท่ี  

20 มิถุนายน พ.ศ.2565 และถายทอดแกผูเขารวมกิจกรรมเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการความรู (KM)  

เรื่อง “กลยุทธการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล  

ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565  

3.2 การถอดบทเรียน 

คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา ดำเนินการถอดองคความรูเรื ่อง กลยุทธ 

การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล กรณีศึกษา  

การยกระดับผลิตภัณฑปลาตะเพียนใบลานอยุธยา โดยนำความรูจากประสบการณการทำงานของบุคลากร

สถาบันอยุธยาศึกษาที่ไดจากการประชุมและสนทนากลุมยอย ในกระบวนการการสรางและแสวงหาความรู  

มาจัดการความรูใหเปนระบบ ซึ่งสามารถจำแนกประเด็นความรู ออกเปน 2 ประเด็นหลัก ไดแก 

ประเด็นท่ี 1 เรื่อง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ ภูมิปญญาทองถ่ิน “ปลาตะเพียนใบลาน” 

ประเด็นท่ี 2 เรื่อง การสงเสริมและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

จากนั ้นคณะกรรมการจัดการความรู  ของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดประมวลผลองคความรู  

โดยการเรียบเรียงและสังเคราะหขอมูล รวมท้ังการเพิ่มเติมประเด็นความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภูมิปญญาการสาน

ปลาตะเพียนใบลาน เพื่อผลิตเอกสารเผยแพรองคความรูที่ไดจากการจัดการความรู โดยใชสื่อรูปภาพ และ

ข้ันตอนการสานปลาตะเพียนใบลาน มาเปนเครื่องมือในการส่ือสาร และถายทอดความรู สูผูเรียนรูในลักษณะ 

infographic และจัดทำรูปเลมเอกสารเพื่อเผยแพรความรู โดยใชชื ่อเอกสารวา “การพัฒนาและยกระดับ

ผลิตภัณฑทองถิ่นเครื่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน” โดยมีการเผยแพรเอกสารและสื่อการเรียนรู ที ่ไดจาก

กระบวนการจัดการเรียนรูนี้ในกิจกรรมถายทอดการจัดการความรู (KM) ของสถาบันอยุธยาศึกษา รวมท้ัง

เผยแพรออนไลนในเว็บไซต และสื่อ facebook ของสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงาน 

และผูสนใจท่ัวไป สามารถเขาถึงองคความรู และสามารถดาวโหลดคูมือไวประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
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3.3 องคความรู 

องคความรูท่ีไดจากกระบวนการจัดการความรู (KM) ของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดรับการตีพิมพเปน

เอกสารเพื่อเผยแพรความรู ซึ่งมีชื่อเอกสารวา “การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑทองถิ่นเครื่องแขวนปลา

ตะเพียนใบลาน” โดยเผยแพรท้ังแบบรูปเลม และออนไลน เพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงาน และผูสนใจท่ัวไป 

สามารถเขาถึงองคความรู และสามารถดาวนโหลดเอกสารและส่ือความรูไวประยุกตใชในการปฏิบัติงานได ซึ่ง

องคความรูประกอบไปดวย ประเด็นหลัก และประเด็นยอย ดังตอไปนี ้

 

ประเด็นท่ี 1 เร่ือง การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ ภูมิปญญาทองถ่ิน “ปลาตะเพียนใบลาน” 

  1.1 วิธีการศึกษาและเผยแพรความองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน 

  1.2 วิธีการอนุรักษสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน 

  1.3 วิธีการสรางสรรค ตอยอด และพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ิน 

   - การสำรวจ และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ิน 

   - การเลือกสรรขนาด และสีสัน 

   - การสรางสรรค ฉลุลวดลายไทย 

   - การประยุกตปลาตะเพียนใบลานเขากับเครื่องแขวนไทย 

  ประเด็นท่ี 2 เร่ือง การสงเสริมและถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

   2.1 ข้ันตอนการสานปลาตะเพียนใบลาน 

   2.2 วัสดุอุปกรณการทำเครื่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน 

   2.3 องคประกอบเครื่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน 

 

ดาวนโหลด เอกสารเผยแพรความรูจากการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา “การพัฒนาและ

ยกระดับผลิตภัณฑทองถ่ินเครื่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน” โดยแสกน QR Code ตอไปนี้ 
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4.ผลการดำเนินงาน และประโยชนท่ีไดรับ 

4.1 ผลลัพธการดำเนินงาน 

1) การดำเนินงานจัดการความรูของทางสถาบันอยุธยาศึกษาประจำป 2565 นั้น ไดเปนไปตาม

นโยบายของสถาบันอยุธยาศึกษา คือการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูเพื่อบูรณาการและยกระดับภูมิปญญา

ทองถิ่นที่มีคุณภาพ และสอดคลองกับพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา คือการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นให

คงไวซึ่งเอกลักษณและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งบรรลุเปาหมายตามแผนการจัดการความรู (KM) 

ของสถาบันอยุธยาศึกษา คือสามารถผลิตสื่อความรูเพื ่อใชเปนแนวทางในการการปฏิบัติงาน และไดมีการ

เผยแพรใหความรูแกบุคคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 

2) การจัดการความรูครั ้งนี ้ ทำใหเกิดกระบวนการสรางและแสวงหาความรู ตลอดจนการถอด 

องคความรู และผลิตสื่อความรูเกี ่ยวกับเทคนิควิธีการสานปลาตะเพียนใบลาน รวมถึงกระบวนการพัฒนา 

และยกระดับผลิตภัณฑ ภูมิปญญาทองถิ ่น “ปลาตะเพียนใบลาน” โดยใชสื ่อรูปภาพและสัญลักษณ

ประกอบการสื่อความหมายใหผูเรียนรูสามารถทำความเขาใจไดโดยงาย และไดเผยแพรสื่อความรูเหลานี้ใน

ชองทางตางๆ ท้ังในกิจกรรมการสาธิตการสานปลาตะเพียนใบลาน และกิจกรรมเผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรูใน

งานประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งเผยแพรในระบบออนไลนผานสื่อออนไลนของสถาบัน

อยุธยาศึกษา อ ันเปนสวนหนึ ่งของการอนุร ักษส ืบสาน และเผยแพรภ ูม ิป ญญาทองถิ ่นของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 

4.2 ประโยชนท่ีไดรับ  

1) บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ตลอดจนผูรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู จากกระบวนการจัดการ

ความรูครั ้งนี ้ สามารถนำความรูไปประยุกตใชในการเรียนการสอน รวมถึงการใชเปนแนวทางการพัฒนา 

และยกระดับผลิตภัณฑชุมชน โดยเฉพาะการยกระดับผลิตภัณฑปลาตะเพียนใบลานอยุธยาได 

2) การจัดการความรูครั้งนี้ เปนการสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการถายทอด

ความรูภูมิปญญาทองถิ่นการสานปลาตะเพียนใบลาน สงผลใหสถาบันอยุธยาศึกษาสามารถดำเนินงาน 

ตามพันธกิจดานการเผยแพรองคความรูทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นได และสนองตอบนโยบายของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคือการเปนศูนยกลางการบริการ และเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกโลกอยางยั่งยืน รวมทั้งสนองตอบนโยบาย

บริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คือ การสงเสริมการสืบสาน ทำนุบำรุง 

แลกเปล่ียนเรียนรู และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมดวย 

3) การจัดการความรูครั ้งนี ้ เปนการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นการสานปลาตะเพียนใบลานของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหคงไวซึ่งเอกลักษณ และเพิ่มมูลคาดวยการออกแบบลวดลายและประยุกตใหเขา

กับเครื่องแขวนไทย จนสามารถพัฒนาเปนเครื่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน อันเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนา

ตอยอดของผลิตภัณฑในทองถ่ินโดยใชทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
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5.ปจจัยความสำเร็จ 
ประการท่ี 1 คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา มีความมุงหมายให “กระบวนการ

จัดการความรู(KM)” เปนเครื ่องมือในการสรางองคความรู ที่ใชในการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรประจำ

สถาบันอยุธยาศึกษา  

ประการที่ 2 คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา มีเปาหมายที่จะพัฒนาองค

ความรู ท่ีไดจากการจัดการความรูภายในหนวยงาน ไปสูการแบงปนแลกเปล่ียนเรียนรูสูสาธารณะ ใหเกิดสังคม

แหงการเรียนรูอยางแทจริง อันเปนหนึ่งในพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษาท่ีวาดวยการเผยแพรองคความรู

ดานวัฒนธรรมอยุธยา 

ประการที่ 3 สถาบันอยุธยาศึกษา มีกระบวนการทำงานดานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ 

ภูมิปญญาทองถิ่นอยางมีระบบ จึงสามารถถอดองคความรูออกมาไดเปนกระบวนการที่ชัดเจนได ไดแก 

กระบวนการศึกษาองคความรู กระบวนการสืบสานภูมิปญญา และกระบวนการสรางสรรคผลิตภัณฑ 

ประการที่ 4 สถาบันอยุธยาศึกษา มีบุคลากรที่มีประสบการณหลากหลาย ทั้งในการดานศึกษา

คนควาขอมูลภูมิปญญาการสานปลาตะเพียนใบลาน และดานการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสาน

ปลาตะเพียนใบลาน จึงสามารถสรางและแสวงหาความรูจากประสบการณการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำ

สถาบันอยุธยาศึกษาได  

6.การเผยแพร และการไดรับการยอมรับ 

6.1 การเผยแพรผลการดำเนินงานการจัดการความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1) คณะกรรมการจัดการความรูของสถาบันอยุธยาศึกษา เผยแพรการดำเนินงาน การจัดการความรู 

(KM) และสื่อความรูที่ไดจากการจัดการความรูคือ เอกสารการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑทองถิ่น เครื่อง

แขวนปลาตะเพียนใบลาน ไปเผยแพรในกิจกรรมถายทอดการจัดการความรู (KM) ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ระหวางเวลา 09.30 - 12.00 น. 

2) นำเอกสารและสื่อความรู ไปเผยแพรในเว็บไซต และสื่อ facebook ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

เพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงาน และผูสนใจทั่วไป สามารถเขาถึงองคความรู และสามารถดาวโหลดคูมือไว

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 

3) นำเอกสารและสื่อความรูไปเผยแพร ณ ศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษา ไดเปด

ใหบริการอยูที่หองชั้นลางของศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา เพื่อบริการความรูดานอยุธยาศึกษาแกผูสนใจ

ท่ัวไป 
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6.2 การนำเสนอผลงานผานสื่อออนไลน 

คณะกรรมการจัดการความรู ของสถาบันอยุธยาศึกษา ไดนำเอกสารการพัฒนาและยกระดับ

ผลิตภัณฑทองถิ ่น เครื ่องแขวนปลาตะเพียนใบลาน ที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู ประจำป 2565  

ไปเผยแพรในเพจ facebook “สถาบันอยุธยาศึกษา” และ “สถาบันอยุธยาศึกษาวิชาการ” รวมทั้งกลุม 

facebook “KM สถาบันอยุธยาศึกษา” เพื่อใหนักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป สามารถเขาถึงองคความรูได  

 

    

 

 
การนำเสนอผลงานผานส่ือออนไลน 
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6.3 การไดรับการยอมรับและนำไปใชประโยชน 

จากการเผยแพรสื ่อความรู ชุด การสงเสริมและถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ผานเพจ facebook 

“สถาบันอยุธยาศึกษาวิชาการ” https://www.facebook.com/profile.php?id=100057584225614   

พบวา ระหวางวันท่ี 8 - 24 กรกฎาคม พ.ศ.2565 มีการเขาถึงโพสตจำนวน 3,304 ครั้ง การมีสวนรวมกับโพสต

จำนวน 454 ครั้ง และมีการแชรเผยแพรตอถึง 25 ครั้ง เปนเครื่องสะทอนการตอบรับและความสนใจในการนำ

องคความรูชุดนี้ไปเผยแพร และสงตอความรูทางส่ือออนไลน 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057584225614%20%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99
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