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บทคัดย่อ
บทควำมนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้ทำงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือ
หรือกระบวนกำรหนึ่งที่จะช่วยในกำรสงวนรักษำองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม อัน
ทรงคุณค่ำของมนุษย์ให้คงอยู่อย่ำงต่อเนื่อง โดยผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
ทำงวัฒนธรรมทั้ง ๖ กระบวนกำร ได้แก่ ๑) กำรบ่งชี้ควำมรู้ ๒) กำรสร้ำงและ
แสวงหำควำมรู้ ๓) กำรจัดเก็บ และเข้ำถึง ควำมรู้ ๔) กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
๕) กำรเรียนรู้ และ ๖) กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ ซึ่งกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ทำง
วัฒนธรรมดังกล่ำวจะช่วยปรับเปลี่ยนองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ซึ่งฝังอยู่ในตัวมนุษย์หรือผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมให้ออกมำเป็นองค์ควำมรู้ทำง
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ในลักษณะหรือรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยในกำรสงวน
รักษำและสืบทอดองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน อย่ำงไรก็ตำม
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ทำงวัฒ นธรรมที่ได้กล่ำวมำนั้นจะมีคุณภำพหรือมี
ประสิทธิภำพที่ดีเพียงใดก็ตำม แต่ถ้ำหำกมนุษย์หรือผู้สืบทอดวัฒนธรรมไม่เห็น
คุณค่ำและตระหนักถึงควำมสำคัญขององค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมเหล่ำนั้นแล้ว
มรดกทำงวัฒนธรรมเหล่ำนั้นก็จะหมดคุณค่ำและสูญหำยไปในที่สุด
๑

สำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรศิลปวัฒ นธรรม คณะศิลปกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
กษิด์เดช เนื่องจำนงค์

๒๑๗

คาสาคัญ กำรจัดกำร องค์ควำมรู้ วัฒนธรรม
Abstract
Cultural knowledge management can be considered as a
tool or process to help preserve cultural knowledge which is a
valuable legacy of human beings. This article aims to present the
concept of cultural knowledge management consisting of six
processes: 1) knowledge identification 2) knowledge creation and
acquisition 3) knowledge storage and access 4) knowledge learning
5) knowledge sharing and 6) knowledge application. Through these
processes, tacit knowledge or human-embedded knowledge of
culture can be transformed into various forms of explicit
knowledge in order to preserved, inherit and sustained the
knowledge and culture. However, the value of cultural knowledge
and human effort to preserve it, the latter generations can
appreciate their ancestor's cultural heritage. On the other hand, if
it is abandoned, such heritage will gradually disappear.
Keyword Management, Knowledge, Culture
บทนา
ท่ำมกลำงบริบททำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลอย่ำงยิ่ง
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรปรับตัวตัวในมิติทำงวัฒนธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในเรื่องขององค์ควำมรู้ทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อ
กำรสูญหำยหรือกำรเปลี่ยนแปลงขององค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมอยู่ต ลอดเวลำ
เนื่องจำกองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทขององค์ควำมรู้
ทำงวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งองค์ควำมรู้ประเภทนี้เสี่ยงต่อกำรสูญหำยได้ง่ำย
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กว่ำองค์ควำมรู้ ทำงวัฒ นธรรมที่จั บ ต้องได้เพรำะองค์ควำมรู้เหล่ ำนี้มั กอยู่ใน
ตัวคนหรือผู้สืบทอดเป็นหลัก และเมื่อหำกขำดผู้สืบทอดองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม
จึงก่อให้เกิดกำรสูญหำยของควำมรู้ทำงวัฒนธรรมเกิดขึ้น กำรจัดกำรควำมรู้ทำง
วัฒนธรรม (Cultural Knowledge Management : CKM) จึงเป็นกลไกหนึ่งที่
จะเข้ำมำช่วยในกำรสงวนรักษำองค์วำมรู้ทำงวัฒนธรรมให้คงอยู่ โดยนำแนวคิด
กำรจั ด กำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) และกำรจั ด กำร
ทรั พ ยำกรท ำงวั ฒ น ธรรม (Cultural Resources Management : CRM)
มำประยุ กต์ ใช้ เพื่ อ ให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดต่ อกำรจั ดกำรองค์ ควำมรู้ ท ำงด้ ำน
วัฒนธรรม
ความรู้ทางวัฒนธรรม
ควำมรู้ ทำงวัฒ นธรรม (Cultural Knowledge) หมำยถึง ข้อมูล หรือ
สำรเทศทำงวัฒนธรรมที่เป็นผลผลิตปัญญำอันทรงคุณค่ำของมนุษย์ที่เกิดจำก
ควำมรู้ ควำมคิ ด ทั ก ษะ ประสบกำรณ์ ควำมเชื่ อ ค่ ำนิ ย ม และกำรเรีย นรู้
เพื่อให้เกิดปัญญำและมนุษย์สำมำรถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยควำมรู้ทำง
วั ฒ นธรรมสำมำรถแบ่ ง ออกเป็ น ๒ ประเภทหลั ก ๆ คื อ ๑) ควำมรู้ ท ำง
วัฒ นธรรมที่จั บต้องได้ (Tangible Cultural Knowledge) คือ ควำมรู้ชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) ที่สำมำรถมองเห็น สัมผัส หรือจับต้องได้ มีลักษณะเป็น
กำยภำพ (Tangible) เช่ น โบรำณสถำน โบรำณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ ศิ ล ำจำรึ ก
พงศำวดำร หนังสือ ตำรำ เป็นต้น ซึ่งควำมรู้ทำงวัฒนธรรมประเภทนี้ค่อนข้ำงยำก
ต่ อ กำรสู ญ หำย และ ๒) ควำมรู้ ท ำงวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ (Intangible
Cultural Knowledge) คื อ ควำมรู้ ฝั งลึ ก (Tacit Knowledge) ที่ ไม่ ส ำมำรถ
มองเห็น สัมผัส หรือจับต้องไม่ได้ มีลักษณะไม่เป็นกำยภำพ (Intangible) เช่น
ภำษำ ประเพณี พิ ธีกรรม ควำมเชื่อ ศิ ล ปะกำรแสดง งำนช่ ำงฝี มือ เป็ น ต้ น
ซึ่งเกิดจำกประสบกำรณ์ กำรฝึกฝน กำรเรียนรู้ กำรอบรม ตลอดจนพรสวรรค์
ต่ำง ๆ ที่ติดมำกับตัวตั้งแต่เกิด ซึ่งควำมรู้ประเภทนี้มีโอกำสที่จะสูญหำยได้ง่ำย
กว่ำควำมรู้ชัดแจ้ งเนื่ องจำกควำมรู้ ป ระเภทนี้ มักฝังอยู่ในตัว คน (Embodied
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Knowledge) หรือผู้สืบทอดวัฒนธรรม หำกขำดกำรสืบทอดควำมรู้ดังกล่ำวก็
สู ญ หำยไปในที่ สุ ด นอกจำกนี้ ห ำกเปรี ย บเที ย บควำมรู้ท ำงวั ฒ นธรรมทั้ ง ๒
ประเภทจะพบว่ำ ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมประเภท ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ ได้ (Intangible Cultural Knowledge) มี ม ำกกว่ ำ ควำมรู้ ท ำงวั ฒ นธรรม
ที่ จั บต้ องได้ (Tangible Cultural Knowledge) ๘๐ : ๒๐ เปรียบได้ เสมื อนภู เขำ
น้ ำแข็ ง ในส่ ว นที่ โ ผล่ ม ำเหนื อ น้ ำจะเป็ น ส่ ว นที่ น้ อ ยมำกคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๐
หำกเทียบกับภูเขำน้ำแข็งในส่วนที่อยู่ใต้น้ำคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ดังภำพที่ ๑

ภาพที่ ๑ สัดส่วนความรู้ระหว่างความรู้ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้
และความรู้ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
(ที่มำ: กษิด์เดช เนื่องจำนงค์, ๒๕๖๓)

นิยามและความหมายการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
ปรีดำ พูลสิน (๒๕๕๔) กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรควำมรู้ทำงศิลปวัฒนธรรม
เป็นกระบวนกำรที่ถูกสร้ำงขึ้นมำ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บควำมรู้ภำยในชุมชน
อย่ ำ งเป็ น ระบบ เพื่ อ ที่ จ ะน ำมำใช้ ห รื อ ถ่ ำ ยทอด ส่ งผลให้ เกิ ด กำรสื บ ทอด
ประเพณีและวัฒ นธรรมของชุมชน หำกควำมรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมดังกล่ำวได้
ถูกจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้สืบทอดและชุมชน
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สำมำรถ เที่ย งพูน วงศ์ (๒๕๕๗) กล่ ำวว่ำเป็นกระบวนกำรที่ถูกสร้ำง
ขึ้นมำ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บควำมรู้ภ ำยในชุมชนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อที่จะ
นำมำใช้ห รือถ่ำยทอดต่อกันทำให้ เกิดกำรสืบ ทอดประเพณีและวัฒ นธรรมใน
ชุมชน ซึ่งควำมรู้ดังกล่ำวหำกมีกำรจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบก็จะสำมำรถใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุดทั้งต่อผู้สืบทอดและชุมชน
ธไนศวรรย์ บุญมี (๒๕๖๐) อธิบำยว่ำจัดกำรควำมรู้เป็นกรรมวิธีในกำร
บริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ โดยจัดกำรควำมรู้ที่อยู่
ในและนอกตัว บุ คคลด้วยกำรจั ดเก็บ ต่อยอด พัฒ นำและปรับปรุงอย่ำงเป็ น
ระบบเพื่ อให้ เหมำะสมและเกิ ดประโยชน์ ต่ อสั งคมและอนุ ช นรุ่น หลั งในกำร
สืบค้นและใช้ประโยชน์จำกฐำนควำมรู้ในรูปแบบต่ำง ๆ ต่อไป
ทับทิม เป็งมล, สิริลักษณ์ กัลยำ และณัฐวุฒิ วิทำ (๒๕๖๑) กล่ำวว่ำ
กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงและกำรถ่ำยโอน
ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม อันเป็นสมบัติที่มีคุณค่ำทำงสังคมและเป็นทรัพยำกรกำร
ท่องเที่ ยวที่แสดงถึงควำมเจริญ งอกงำมของกลุ่ มชน ให้ เกิดกำรธำรงไว้อย่ำง
ยั่ งยื น ในสั ง คมไทย ซึ่ งเป็ น ควำมรู้ ท ำงวั ฒ นธรรมที่ ป รำกฏชั ด เจนในสั งคม
(Explicit knowledge) และควำมรู้ทำงวัฒนธรรมที่ฝังตัวอยู่ในตัวผู้เป็นเจ้ำของ
วัฒนธรรม (Tacit knowledge )
จำกนิยำมและควำมหมำยของนักวิชำกำรที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถ
สรุป ได้ว่ำกำรจั ดกำรควำมรู้ทำงวัฒ นธรรมเป็ น กระบวนกำรที่ถูกสร้ำงขึ้น มำ
เพื่อนำควำมรู้ทำงวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั้ง ๒ ประเภท คือ ควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) และควำมรู้ ฝั งลึ ก (Tacit Knowledge) มำใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์
และประสิ ท ธิ ภ ำพสู งสุ ด โดยผ่ ำ นกระบวนกำรต่ ำง ๆ อำทิ กำรบ่ งชี้ ค วำมรู้
กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ กำรจัดเก็บและเข้ำถึงควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
กำรเรียนรู้ และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ เป็นต้น
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กระบวนการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
กระบวนกำรจั ด กำรควำมรู้ ท ำงวั ฒ นธรรม (Cultural Knowledge
Management Process) เป็ น กำรน ำเอำกระบวนกำรจั ด กำรองค์ ค วำมรู้ม ำ
ประยุกต์ใช้กับกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม เพื่อกลไกอย่ำงหนึ่งที่ช่วยใน
กำรสงวนรักษำองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนกำร
จัด กำรควำมรู้ ท ำงวัฒ นธรรมประกอบด้ ว ย ๖ กระบวนกำร ได้ แ ก่ กำรบ่ งชี้
ควำมรู้ กำรสร้ ำ งและแสวงหำควำม รู้ กำรจั ด เก็ บ และเข้ ำ ถึ ง ควำมรู้
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ กำรเรียนรู้ และกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ ดังภำพที่ ๒

CKM
Process

ภาพที่ ๒ กระบวนการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
(ที่มำ: กษิด์เดช เนื่องจำนงค์, ๒๕๕๗)

๑. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification)
กำรบ่งชี้ควำมรู้เป็นกระบวนกำรค้นหำ หรือกำหนด และจำแนกควำมรู้
ทำงวัฒนธรรมในพื้นที่นั้น ๆ ว่ำมีควำมรู้อะไรบ้ำง อยู่ในรูปแบบใดบ้ำง หรืออยู่ที่
ใครบ้ำง โดยให้ชุมชน กลุ่มคน ผู้สืบทอด หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทรัพยำกร
วัฒนธรรมเข้ำมำมีส่วนร่ วมในกระบวนกำรดังกล่ำว อำทิ กำรจำแนกประเภท

๒๒๒

ทีทัศน์วัฒนธรรม
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ของควำมรู้ กำรระบุแหล่งควำมรู้ หรือกำรจัดทำแผนที่ทำงวัฒนธรรม เป็นต้น
ดังภำพที่ ๓

ภาพที่ ๓ การมีส่วนร่วมของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียในการบ่งชี้ความรู้ทางวัฒนธรรม
(ที่มำ: กษิด์เดช เนื่องจำนงค์, ๒๕๖๑)

๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisitio)
กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้เป็นกระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ รวบรวม
และสร้ ำงควำมรู้ ท ำงวัฒ นธรรมทั้ งภำยในและภำยนอกชุม ชนมำกลั่ น กรอง
เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และสร้ำงคุณค่ำทำงวัฒนธรรมเพื่อเป็นกำรอนุรักษ์ สืบทอด
และสงวนรักษำวัฒนธรรมให้คงอยู่ผ่ำนรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ กำรวิจัย กำรประชุม
กำรอภิปรำย และกำรสนทนำ เป็นต้น ดังภำพที่ ๔

ภาพที่ ๔ การบรรยายเรื่อง การจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
การเล่นสะบ้าบ่อน อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
(ที่มำ: กษิด์เดช เนื่องจำนงค์, ๒๕๖๒)

การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
กษิด์เดช เนื่องจำนงค์

๒๒๓

๓. การจัดเก็บและเข้าถึงความรู้ (Knowledge Storage and Access)
กำรจัดเก็บและเข้ำถึงควำมรู้เป็นกระบวนกำรจัดเก็บควำมรู้ในรูปแบบ
ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ โดยอำจจะมีกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรจัดเก็บ
และเข้ำถึงควำมรู้ทำงวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรเข้ำถึงข้อมูล และยัง
ใช้เป็นฐำนควำมรู้ที่สำคัญในอนำคต อำทิ หนังสือ เอกสำร แผ่นพับ ภำพถ่ำย
วีดิทัศน์ เว็บไซต์ และระบบฐำนข้อมูล เป็นต้น ดังภำพที่ ๕

ภาพที่ ๕ หนังสือและเอกสารที่จดั เก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับการเล่นสะบ้าบ่อน
(ที่มำ: กษิด์เดช เนื่องจำนงค์, ๒๕๕๘)

๔. การเรียนรู้ (Learning)
กำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรให้ กำรศึกษำ อบรม ส่ งเสริม และถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ทำงวัฒ นธรรม ผ่ำนกำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อเป็น
กำรปลูกจิตสำนึกในกำรสืบทอด ส่งเสริมและสงวนรักษำมรดกทำงวัฒนธรรมให้
คงอยู่ อำทิ กำรเรีย นกำรสอนในรำยวิช ำหลั กสู ตรท้องถิ่น กำรฝึ กอบรมทำง
วัฒนธรรม เป็นต้น ดังภำพที่ ๖

๒๒๔

ทีทัศน์วัฒนธรรม
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ภาพที่ ๖ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเล่นสะบ้าบ่อน
(ที่มำ: กษิด์เดช เนื่องจำนงค์, ๒๕๕๘)

๕. การแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
กำรแลกเปลี่ ยนควำมรู้เป็ นกระบวนกำรในกำรแลกเปลี่ ยน แบ่งปั น
เผยแพร่ กระจำย ถ่ ำ ยโอนข้ อ มู ล ควำมรู้ ท ำงวั ฒ นธรรมในรู ป แบบต่ ำ ง ๆ
สู่สำธำรณชนผ่ำนสื่อกระแสหลักและสื่อทำงเลือก อำทิ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
กำรจัดบรรยำย กำรสำธิต กำรจัดนิทรรศกำร เป็นต้น ดังภำพที่ ๗

ภาพที่ ๗ การจัดนิทรรศการ
และการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเล่นสะบ้าบ่อน
(ที่มำ: กษิด์เดช เนื่องจำนงค์, ๒๕๖๒)

การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
กษิด์เดช เนื่องจำนงค์

๒๒๕

๖. การประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application)
กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้เป็นกระบวนกำรที่นำควำมรู้ทำงวัฒนธรรมไป
ประยุ กต์ให้ เกิดประโยชน์ ในด้ำนต่ำง ๆ และก่อ ให้ เกิด คุณ ค่ำหรือมูล ค่ ำจำก
วั ฒ นธรรมเหล่ ำ นั้ น อำทิ กำรน ำไปใช้ เพื่ อ กำรท่ อ งเที่ ย ว กำรน ำไปใช้ เพื่ อ
กำรแสดง กำรนำใช้เป็นสินค้ำหรืออุตสำหกรรมทำงวัฒนธรรม เป็นต้น ดังภำพที่ ๘

ภาพที่ ๘ นาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดรามอญร่อนสะบ้า
(ที่มำ: กษิด์เดช เนื่องจำนงค์, ๒๕๖๒)

นอกจำกกระบวนกำรที่ ไ ด้ ก ล่ ำ วมำข้ ำ งต้ น แล้ ว นั้ น พบว่ ำ ยั ง มี
นักวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรทำงวัฒนธรรมอีกหลำยท่ำนที่ได้กำหนดกระบวนกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ทำงวัฒนธรรมไว้อย่ำงหลำกหลำย ตำมแนวคิดและมุมมองที่
แตกต่ำงกันออกไปตำมควำมเหมำะสมกับกำรนำไปประยุกต์กับทรัพยำกรทำง
วัฒนธรรมในแต่ละประเภทหรือแต่ละบริบทของพื้นที่ทำงวัฒนธรรม ซึ่งสำมำรถ
สรุปได้ดังตำรำงที่ ๑

๒๒๖

ทีทัศน์วัฒนธรรม
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ตารางที่ ๑ กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ทำงวัฒนธรรม
นักวิชาการ

กระบวนการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม

จิรัฏฐ์ เหมือน
วิหำร (๒๕๕๓)

กำรแสวงหำ
ควำมรู้

กำรสร้ำง
ควำมรู้

กำรเผยแพร่
ควำมรู้

กำรใช้
ควำมรู้

กษิด์เดช เนื่อง
จำนงค์
(๒๕๕๗)
สำมำรถ เที่ยง
พูนวงศ์
(๒๕๕๗)

กำรบ่งชี้
ควำมรู้

กำรสร้ำงและ
แสวงหำ
ควำมรู้
กำรสร้ำงและ
แสวงหำ
ควำมรู้

กำรจัดเก็บ
และเข้ำถึง
ควำมรู้
กำรจัดควำมรู้
ให้เป็นระบบ

ณัฐวุฒิ สุธน
ไพบูลย์
(๒๕๖๐)
ธไนศวรรย์
บุญมี (๒๖๖๐)

กำรบ่งชี้
ควำมรู้

กำรสร้ำงและ
แสวงหำ
ควำมรู้
กำรสร้ำงและ
แสวงหำ
ควำมรู้

กำรจัดเก็บ
และเข้ำถึง
ควำมรู้
กำรจัดกำร
ควำมรู้ให้เป็น
ระบบ

ทับทิม เป็งมล,
สิริลักษณ์
กัลยำ และณัฐ
วุฒิ วิทำ
(๒๕๖๑)
ภวัฐ คำภำ
พันธุ์ (๒๕๖๑)

กำรระบุ
ควำม
ต้องกำร

กำรสกัด
ควำมรู้ออก
จำกตัวคน

กำรแสวงหำ
และสร้ำง
ควำมรู้

กำร
แลกเปลี่ยน
ควำมรู้
กำร
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ควำมรู้
กำร
แลกเปลี่ยน
ควำมรู้
กำรเผยแพร่
และ
แลกเปลี่ยน
ควำมรู้
กำรควบ
รวมควำมรู้

กำรจัดและ
เก็บควำมรู้

กำรแบ่งปัน
ควำมรู้

คมสัน จุลนวล
(๒๕๖๑)

กำรระบุถึง
ควำมรู้ที่
ต้องกำร
กำรแสวงหำ
ควำมรู้

กำรจัดกำร
ควำมรู้อย่ำง
เป็นระบบ

กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ควำมรู้

ศุภกร พิษณุ
ทะนงศักดิ์
(๒๕๖๑)

กำรแสวงหำ
และกำร
สร้ำงควำมรู้

กำรถ่ำยทอด
ควำมรู้

เจตธวัช ทัพ
วำที (๒๕๖๑)

กำรบ่งชี้
ควำมรู้

กำรจัดเก็บ
และจัด
ประเภท
ควำมรู้
กำรสร้ำงและ
แสวงหำ
ควำมรู้

กำรบ่งชี้
ควำมรู้

กำรบ่งชี้
ควำมรู้

กำรจัดควำมรู้
ให้เป็นระบบ

กำรเก็บ
รักษำ
ควำมรู้
กำรเรียนรู้
กำรเข้ำถึง
ควำมรู้

กำร
ประเมินผล
ควำมรู้
กำร
ประยุกต์ใช้
ควำมรู้
กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ควำมรู้

กำร
เรียนรู้

กำรเรียนรู้

กำร
ประยุกต์ใช้
ควำมรู้

กำรจัดเก็บ
ควำมรู้

กำรดึง
ควำมรู้มำใช้
และแบ่งปัน

กำรผนึก
ฝังควำมรู้

กำรเข้ำถึง
คำมรู้

กำรแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ควำมรู้

กำร
เรียนรู้

กำร
ประยุกต์
และกำร
ปรับใช้
ควำมรู้
กำรนำ
ควำมรู้ไปใช้
งำน
กำร
ประมวล
และ
กลั่นกรอง
ควำมรู้

การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
กษิด์เดช เนื่องจำนงค์

๒๒๗

องค์ประกอบของการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
องค์ ป ระกอบ ที่ ส ำคั ญ ของกำรจั ด กำรควำมรู้ ท ำงวั ฒ นธรรม
ประกอบด้ ว ย ๓ องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ๑) คน (People) ๒) กระบวนกำร
(Process) และ ๓) เทคโนโลยี (Technology) โดยทั้ ง ๓ องค์ ป ระกอบที่ ได้
กล่ำวมำนี้ถือได้ว่ำเป็นส่วนสำคัญอย่ำงยิ่งที่จะช่วยทำให้กำรจัดกำรควำมรู้ทำง
วัฒ นธรรมนั้ น ประสบผลส ำเร็จ และสงวนรักษำองค์ควำมรู้ทำงวัฒ นธรรมให้
คงอยู่อย่ำงยั่งยืน ดังภำพที่ ๙

ภาพที่ ๙ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
(ที่มำ: กษิด์เดช เนื่องจำนงค์, ๒๕๖๓)

๑. คน (People) คือ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำง
วัฒนธรรม เนื่องจำกแหล่งควำมรู้หรือองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมส่วนใหญ่มักจะ
ฝังอยู่ในตัวคนซึ่งเป็นผู้สืบทอดหรือเจ้ำของมรดกวัฒนธรรม นอกจำกนี้คนยังผู้ที่
ทำหน้ำที่รวบรวม วิเครำะห์ และสังเครำะห์ควำมรู้ ตลอดจนกำรนำควำมรู้ทำง
วัฒนธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์

๒๒๘

ทีทัศน์วัฒนธรรม
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๒. กระบวนกำร (Process) คือ กลไก รูปแบบ หรือวิธีกำรดำเนินกำร
ต่ำง ๆ เพื่อทำให้เกิดกระบวนกำรส่งเสริม สงวนรักษำ อนุรักษ์ เผยแพร่ หรือ
สืบทอดองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืนทั้งองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม
ที่ จั บ ต้ อ งได้ แ ละองค์ ค วำมรู้ ท ำงวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ ซึ่ ง มี คุ ณ ค่ ำ และ
ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในฐำนะมรดกหรือทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม
๓. เทคโนโลยี (Technology) คือ เครื่องมือที่เข้ำมำช่วยในกำรสืบค้น
จัดเก็บ แลกเปลี่ยน หรือเผยแพร่องค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดกำร
จัด เก็ บ และเผยแพร่ อ งค์ ค วำมรู้ ค วำมรู้ ท ำงวัฒ นธรรมอย่ ำงเป็ น ระบบ และ
สำมำรถนำองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมไปใช้ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็วขึ้นมำก
ยิ่งขึ้น โดยเทคโนโลยีในกำรจัดกำรควำมรู้ประกอบด้วยเทคโนโลยีกำรสื่อสำร
เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูล ถ่ำยโอนและสืบค้น และเครื่องมือสนับสนุนกำรทำงำน
ร่วมกัน เป็นต้น
บทสรุป
กำรจัดกำรควำมรู้ทำงวัฒ นธรรมเป็ นกระบวนกำรในกำรสงวนรักษำ
องค์ควำมรู้ทำงวัฒ นธรรมที่ฝังลึกอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ให้ออกมำ
เป็ น องค์ค วำมรู้ ชัด แจ้ ง (Explicit Knowledge) ให้ ได้ ม ำกที่ สุ ด หรือ เป็ น กำร
ถอดองค์ควำมรู้ประเภทมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural
Heritage) ให้อยู่ในรูปของมรดกวัฒ นธรรมที่จับต้องได้ (Intangible Cultural
Heritage) เพื่ อ สงวนรัก ษำองค์ ควำมรู้ ให้ คงอยู่ ในฐำนะมรดกทำงวัฒ นธรรม
สืบไป จำกที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม
เป็น กระบวนกำรหนึ่ งที่ มีควำมส ำคัญ อย่ ำงยิ่ งต่อ ศำสตร์ทำงด้ำนกำรจัดกำร
ศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจำกเป็นกลไกหนึ่งที่จะเข้ำมำช่วยในกำรสงวนรักษำ
องค์ควำมรู้ทำงวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืน
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กษิด์เดช เนื่องจำนงค์
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