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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาประเด็นเกี่ยวกับความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่มีอยู่ของ     

ผู้พักอาศัยในชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มุ่งศึกษารูปแบบ           
ในการจัดการความรู้ที่ เหมาะสม ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของชุมชนฯ และศึกษาถึงปัญหา                
และอุปสรรคในการจัดการความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยของชุมชนฯ  

ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง 
นั้นเป็นความรู้ที่มีลักษณะเป็นความรู้ในคน เป็นลักษณะของการฝึกการใช้ถังดับเพลิง การอพยพหนีไฟ 
การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่ได้มาจากการอบรม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความรู้ที่ได้รับมานั้นเป็นเพียงความรู้ 
ความเข้าใจ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขณะเกิดเหตุเพียงเท่านั้น ยังคงขาดความรู้ ความเข้าใจในส่วนของ
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ส่วนปัญหาและอุปสรรค นั้น แบ่งประเด็นต่างๆ ดังนี้  
  1) ชุมชนไม่มีอุปกรณ์ในการดับเพลิง รวมถึงสื่อการสอนต่างๆ  
  2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไมเ่ข้ามาให้ความรู้ด้านอัคคีภัยแก่ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ              
  3) คนในชุมชนเองยังไมใ่ห้ความสำคัญในการเข้าร่วมการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 
สำหรับข้อเสนอแนะ นั้น ชุมชนฯ ควรศึกษาหลักการจัดการความรู้และตระหนักในอันตราย

ของอัคคีภัยซ่ึงเป็นภัยใกล้ตัว ส่วนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาทในการจัดการอบรม
สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความรู้และการจัดการความรู้ขึ้นภายในชุมชนฯ 

 
คำสำคัญ: การจดัการความรู้ การป้องกันและระงับอัคคภีัย 
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บทนำ 
หนึ่งในสาธารณภัยที่มีความรุนแรง สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก                         

คงหนีไม่พ้น อัคคีภัย ดังคำกล่าวที่ว่า “โจรปล้นสิบครั้งไม่เท่ากับไฟไหม้เพียงครั้งเดียว” ยิ่งหากเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นในพ้ืนที่แออัดที่ยากต่อการเข้ าถึง ก็จะทำให้ เหตุการณ์ทวีความรุนแรงมากยิ่งขี้น          
เช่น เหตุการณ์เพลิงไหม้อาคารสูง อาคารชุมนุมคน ชุมชนแออัด เป็นต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแออัด
ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในกรุงเทพมหานคร  ส่วนใหญ่มีลักษณะปลูกติดกันหลายหลัง ใช้วัสดุราคาถูก
หรือไม่ได้มาตรฐานในการปลูกสร้าง ไม่มีการเว้นพ้ืนที่ว่างสำหรับแนวกันไฟ ง่ายต่อการติดต่อลุกลาม              
หากเกิดอัคคีภัย อีกทั้งผู้อยู่อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำ จึงขาดโอกาสในการเข้ารับ
การอบรมด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากภาครัฐหรือเอกชนที่เข้ามาให้ความรู้ในพ้ืนที่ ทำให้เมื่อเกิด
อัคคีภัยขึ้น แผนการดับเพลิงขั้นต้นหรือแผนการอพยพหนีไฟของชุมชนจึงยังไม่เป็นผลเท่าที่ควร 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความรู้ด้ านการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ที่ภายในชุมชนนั้นมีอยู่                  
และศึกษาการจัดการความรู้ที่มีอยู่นั้นให้เป็นหมวดหมู่ เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของประชากรภายในชุมชน 
เพ่ือให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำ ถ่ายทอดเพ่ือให้ชุมชนรู้จักการตรวจตราป้องกันเหตุอัคคีภัย            
ในชุมชนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ื อศึ กษาความรู้ ด้ านการป้ องกันและระงับอัคคีภั ยของชุมชนริมทางรถไฟหลั ง                      

โรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษารูปแบบในการจัดการความรู้ที่ เหมาะสม ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย      

ของชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย            

ของชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี ้
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
  2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่สนามเพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ผู้พักอาศัยภายในชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาล              

เดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
  2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sample) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกำหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2562, หน้า 45) จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informants) จำนวน 5 คน ดังนี้ 
     2.1 ประธานกรรมการชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา จำนวน 1 คน 
    2.2 กรรมการชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา  จำนวน 2 คน 
     2.3 ผู้พักอาศัยภายในชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา จำนวน 2 คน  

     
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้  ผู้ วิจัยได้ ใช้วิธี            
การสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (structured 
interview or formal interview) ลั กษณ ะของการสัมภาษณ์ เป็ นการสัมภาษณ์ ที่ มี ค ำถาม                 
และข้อกำหนดแน่นอนตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้คำถามแบบเดียวกัน (วิโรจน์ ก่อสกุล , 2562,  
หน้า 55) การสัมภาษณ์จะทำการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  

  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัย นำข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นคำถาม และแยกความเหมือนหรือ                
ความแตกต่างของข้อมูลแต่ละคน แล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ เพ่ือทราบถึง                 
ความคล้ายคลึงหรือแตกต่างของข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสรุปผลการวิจัยกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้                 
โดยใช้การนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์           
การวิจัยได ้ดังนี้  

1 .เพ่ื อศึ กษาความรู้ด้ านการป้ องกันและระงับ อัคคีภั ย  ของชุ มชนริมทางรถไฟ                       
หลังโรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

การวิจัยพบว่า ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย จากการสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่าง         
นั้น เป็นความรู้ที่มีลักษณะเป็นความรู้ในคน (Tacit Knowledge) กล่าวคือ เป็นความรู้ที่มีอยู่                
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ในตัวของแต่ละบุคคลที่ได้มาจากการเรียนรู้  อบรม การฝึกฝน ประสบการณ์ เป็นต้น เป็นลักษณะ          
ของการฝึกการใช้ถังดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ที่ได้มาจากการอบรม เอกสาร                  
แผ่นพับ สื่อดิจิตอลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากสถานที่ทำงานของตนเองหรือหน่วยงานราชการเข้ามาฝึกสอน
แนะนำให้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความรู้ที่ได้รับมานั้นเป็นเพียงความรู้ ความเข้าใจ ในการระงับเหตุเพลิงไหม้
ในขณะเกิดเหตุเพียงเท่านั้น ยังคงขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านการป้องกันอัคคีภัย ซึ่งการที่จะลด            
ความเสี่ยงจากอัคคีภัยได้นั้น จำเป็นต้องมีความรู้ ในแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมด้วย            
อันประกอบด้วยแผนต่างๆ ดังนี้ แผนก่อนเกิดเหตุ 1) แผนการตรวจตรา 2) แผนการอบรม 3) แผนการ
รณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนขณะเกิดเหตุ  4) แผนการดับเพลิง 5) แผนอพยพหนีไฟ แผนหลังเกิดเหตุ 
6) แผนบรรเทาทุกข์  

2. เพ่ือศึกษารูปแบบในการจัดการความรู้ที่ เหมาะสมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย               
ของชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 จากการวิจัยพบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่าง ได้รับความรู้ในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย             
มาจากแหล่งความรู้ตามความข้างต้นแล้วนั้น  กลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการบอกต่อ เล่าเรื่องหรือความรู้            
ที่ได้รับมาแบบปากต่อปากเฉพาะกับบุคคลในครอบครัว เพ่ือนบ้าน หรือกลุ่มคนที่สนใจในด้าน
เดียวกัน เท่านั้น ส่วนเอกสาร แผ่นพับเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับมาก็จะนำมาจัดเก็บไว้ที่บ้านของตนเอง 
โดยมิได้มาจดบันทึกเพ่ิมเติมหรือจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ความรู้ ให้สะดวกต่อการค้นหาเพ่ือนำมาใช้   
ได้โดยสะดวก นานเข้าก็จะหลงลืมความรู้ดังกล่าวไป  

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย              
ของชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

 จากการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคนั้น แบ่งประเด็นต่างๆ ดังนี้  
1) การที่ชุมชนไม่มีอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สายส่ง            

น้ำดับเพลิง ที่เป็นของชุมชนฯ รวมถึงสื่อการสอนต่างๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
พ้ืนที่ในการจัดทำเป็นแหล่งการเรียนรู้ จึงเป็นอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถนำไปแสดง สาธิตขั้นตอน     
การใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แกป่ระชากรทั่วไปภายในชุมชนได้ 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ชุมชน             
น้อยเกินไป จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เข้ามาดำเนินการอบรมให้ที่ชุมชนปีละ 1 ครั้ง             
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า หากได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
มากขึ้นจะส่งผลให้คนในชุมชนตื่นตัว ให้ความสนใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน             
ของตนเองมากขึ้น  

3) คนในชุมชนเองยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในด้านของความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
จากข้อมูลสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ความเห็นว่า เมื่อมีการอบรมคนในชุมชนมักไม่ค่อยให้               
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ความร่วมมือในการเข้าร่วมรับฟัง เรียนรู้หรือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความรู้ร่วมกันของคนในชุมชน             
ส่วนใหญ่จะอ้างว่าติดภารกิจงานประจำ ธุระเร่งด่วน สุขภาพร่างกายไม่พร้อม ไม่สามารถเข้าร่วมได ้

 
อภิปรายผล 

งานวิจัยเรื่อง ศึกษาการจัดการความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในชุมชน : 
กรณีศึกษาชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่นำมา               
อภิปราย ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยของชุมชนริมทางรถไฟหลัง  
โรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร แยกประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยของชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาล       
เดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จากข้อมูลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนั้น ความรู้ที่มีเป็นลักษณะ
ความรู้ ในคน (Tacit Knowledge) กล่าวคือ เป็นความรู้ที่มีอยู่ ใน ตัวของแต่ละบุคคลที่ ได้มา                    
จากการเรียนรู้ อบรม การฝึกฝน ประสบการณ์ เป็นต้น เป็นลักษณะของการฝึกการใช้ถังดับเพลิง                 
การอพยพหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ที่ได้มาจากการอบรม เอกสาร แผ่นพับ สื่อดิจิตอลต่างๆ                
ไม่ว่าจะเป็นจากสถานที่ทำงานของตนเองหรือหน่วยงานราชการเข้ามาฝึกสอนแนะนำให้ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี (2562, หน้า 238) กล่าวว่า ความรู้ (Knowledge) คือ บทสรุปของความ
เข้าใจ เนื้อหาความเป็นจริงผ่านการพิสูจน์และทดลอง สามารถนำไปเป็นกฏ นำไปปฏิบัติได้จริงหรือ
สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งสามารถทำนายผลได้ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ           
ชลิดา ศรมณี (2562, หน้า 170) กล่าวว่า ความรู้มีอยู่ 2 ประเภท  

1.Tacit Knowledge (ความรู้ในคน) เป็นความรู้ที่มีอยู่ ในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจาก
ประสบการณ์  การเรียนรู้หรือพรสวรรค์ เป็นความรู้ที่แบ่งปันกันได้และเป็นความรู้ที่ก่อให้เกิด              
ความได้เปรียบในการแข่งขัน 

2.Explicit Knowledge (ความรู้ในกระดาษ) ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถถ่ายทอด
ออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงเดือน จันทร์เจริญ (2549, หน้า 262-263)              
ได้ศึกษา การจัดการความรู้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลการวิจัยสรุปว่า การเรียนรู้ของบุคลากร
จะเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งผู้บริหารจัดการความรู้ต้องหากลยุทธ์ทำให้คนในองค์กรให้ความสำคัญ                  
กับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเอง                
อยู่เสมอ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันชัย ปานจันทร์ (2549, หน้า 15) ได้ศึกษา การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรโดยใช้ฐานการจัดการความรู้ ผลการวิจัยสรุปว่า หลักการสำคัญของ             
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้ฐานการจัดการความรู้ คือ จะต้องให้ความรู้และประสบการณ์               
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ด้านวิชาการ การฝึกอบรมความรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไป 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง (2557) ได้ศึกษา รูปแบบการจัดการความรู้
ระบบเครือข่ายออนไลน์สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการวิจัยสรุปว่า การแสวงหาความรู้และ              
การสร้างความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การสอนงานโดยตรงให้กับบุคลากรใหม่ การสอบถามความรู้
จากเพ่ือนร่วมงาน รุ่นพ่ี และหัวหน้างาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสารที่ เผยแพร่                 
ตามสื่อต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต วารสาร เป็นต้น การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น การเข้ารับ
การฝึกอบรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ ์

ประเด็ นที่  2 ซึ่ งอาจกล่ าวได้ ว่ าความรู้ที่ ได้ รั บมานั้ น เป็ น เพี ยงความรู้  ความเข้ าใจ                          
ในการระงับเหตุ เพลิ งไหม้ ในขณะเกิดเหตุ เพียงเท่ านั้ น ยั งคงขาดความรู้  ความเข้าใจในด้ าน                         
การป้ องกั น อั คคี ภั ย  ซึ่ งการที่ จะลดความเสี่ ยงจากอัคคี ภั ยได้ นั้ นจำเป็ นต้ องมี ความรู้ ใน                    
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมด้วย อันประกอบด้วยแผนต่างๆ ดังนี้  แผนก่อนเกิดเหตุ                  
1) แผนการตรวจตรา 2) แผนการอบรม 3) แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย แผนขณะเกิดเหตุ               
4) แผนการดับเพลิง 5) แผนอพยพหนีไฟ แผนหลังเกิดเหตุ 6) แผนบรรเทาทุกข์  

ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ อัคคีภัย ในส่วนของ                    
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา                      
สาธารณภัย (ม.ป.ป., หน้า 25-38) กล่าวว่า การป้องกันและระงับอัคคีภัย ต้องมีการเตรียมการ               
ไว้ล่วงหน้า มีการฝึกซ้อมการดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟควรซ้อมอย่างจริงจัง  ประเมินผล                
และปรับปรุงแผนฯ อยู่ เสมอ ก็จะสามารถช่วยชีวิตบุคคลและลดความเสียหายต่อทรัพย์สิน                 
เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และสามารถป้องกันการติดต่อลุกลามของไฟไหม้เป็นอย่างดี แผนการป้องกันและ                 
ระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย  
 1) แผนการตรวจตรา เป็นแผนการสำรวจความเสี่ยงและตรวจตราเพ่ือเฝ้าระวังป้องกัน            
และขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้  

2) แผนการอบรม เป็นการอบรมให้ความรู้กับพนักงานทั้งในเชิงป้ องกันและการปฏิบัติ           
เมื่อเกิดเหต ุตัวอย่างของหลักสูตรที่ต้องจัดทำในแผนการอบรม  

- การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน  
  - การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
 3) แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการ 
โดยเป็นการสร้างความสนใจและส่งเสริม ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับ 
 4) แผนการดับเพลิง อัคคีภัยอาจเกิดขึ้นได้โดยมีส่วนสัมพันธ์กับเวลา ดังนั้น การปฏิบัติเมื่อเกิด
เพลิงไหม้จึงต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าในการฝึกซ้อมการดับเพลิง แผนการดับเพลิงจึงมีความจำเป็น
ในการเตรียมตัวเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น  
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5) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ แผนอพยพหนีไฟนั้นกำหนดขึ้นเพ่ือ              
ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และสถานประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
 6) แผนบรรเทาทุกข์ ซึ่งจะเป็นแผนหลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้วด้วย เป็นแผนที่จัดขึ้นเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือบุคลากรและการเตรียมการฟ้ืนฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การช่วยชีวิต การเคลื่อนย้าย
ผู้ประสบภัย  
 และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Dennis Compton (อ้างถึงใน สมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา, 
2558, หน้า 25) กล่าวว่า การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย จะต้องพิจารณาถึง                 
 การป้องกันอัคคีภัย (Prevention) เป็นการดำเนินการตามแผนงานที่จัดวางไว้ก่อนเกิดเหตุ  
 การเตรียมการ (Preparedness) คือการเตรียมการรองรับสภาวะฉุกเฉินล่วงหน้าและ          
มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งซักซ้อมตามแผน                
 การระงับเหตุ (Protection) โดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องสะดวกสบายและมีความปลอดภัย             
ในระบบควบคุมควันและไฟลุกลาม แบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิงและทางหนีไฟ  
 การฟ้ืนฟู (Recovery) จะต้องมีการตระเตรียมที่จะดำเนินการภายหลังการเกิดเหตุ มีความ
ชัดเจนและรวดเร็วในการปฏิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

2. เพ่ือศึกษารูปแบบในการจัดการความรู้ที่ เหมาะสมในการป้ องกันและระงับอัคคีภัย            
ของชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่นำมา          
อภิปราย ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 รูปแบบในการจัดการความรู้ที่เหมาะสมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย          
ของชุ ม ชน ริมท างรถไฟหลั ง โรงพยาบาล เดชา  เขตราช เท วี  ก รุ ง เท พมห าน คร พบ ว่ า                       
เมื่ อกลุ่ มตัวอย่ างได้รับความรู้ ในด้ านการป้องกันและระงับ อัคคีภั ย  มาจากแหล่ งความรู้                     
ตามความข้างต้นแล้วนั้ น กลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการบอกต่อ เล่าเรื่องหรือความรู้ที่ ได้รับมา              
แบบปากต่อปากเฉพาะกับบุคคลในครอบครัว เพ่ือนบ้าน หรือกลุ่มคนที่สนใจในด้านเดียวกัน เท่านั้น 
ส่วนเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับมาก็จะนำมาจัดเก็บไว้ที่บ้านของตนเอง                 

ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt (อ้างถึงใน จิตภินันท์  ฐิตพิชิตศักดิ์ , 2561,                    
หน้า 19-20) กล่าวว่า กระบวนการจัดการความรู้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การแสวงหาความรู้ (Knowledge acquisition) องค์การควรแสวงหาความรู้ที่มีประโยชน์
และมีผลต่อการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ  

2. การสร้างความรู้ (Knowledge creation) เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ การสร้างความรู้
ใหม่ควรอยู่ภายใต้หน่วยงานหรือคนในองค์การ ซึ่งหมายความว่าบุคคลสามารถเป็นผู้สร้างความรู้ได้  

3. การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (Knowledge storage and retricval) องค์การต้องกำหนด
สิ่งสำคัญที่จะเก็บไว้เป็นองค์ความรู้และเก็บรักษาไว้ให้ดีที่สุด ในส่วนของการค้นคืนเป็นลักษณะ            
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ของการเข้าถึงสิ่ งที่ผู้ ใช้ต้องการ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานต่อไป  องค์การควร                   
ทำให้พนักงานทราบถึงช่องทางหรือวิธีการสำหรับค้นหาความรู้ต่างๆ  ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ              
และไม่เป็นทางการเพือ่นำไปสู่การถ่ายทอดความรู้ในองค์การ  

4. การถ่ายโอนและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  (Knowledge transfer and utilization)  
องค์การจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อความรู้มีการกระจายและถ่ายทอดไปอย่างรวดเร็ว และเหมาะสม             
ทั่ วทั้ งองค์การ การถ่ายทอดและการใช้ประโยชน์จากความรู้ เป็น เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับกลไก            
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

และยังสอดคล้องกับแนวคิด เครื่องมือในการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายผล 
ของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน , กรมพัฒนาชุมชน (2559, หน้า 22-25) ที่กล่าวว่า                   
ในการจัดการความรู้นั้น เครื่องมือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จได้ โดยเราสามารถสรุป  
และอธิบายความหมายของเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ได ้ดังนี้  

1. ชุมชนนักปฏิบัติ  (Community of Practice-CoP) เป็น เครือข่ ายความสัมพันธ์ที่                 
ไมเ่ป็นทางการ เกดิจากความใกล้ชิด ความพึงพอใจ ความสนใจและพ้ืนฐานที่ใกล้เคียงกัน  

2. การเสวนา (Dialogue) การทำ Dialogue เป็นการปรับฐานความคิดโดยการฟังจากผู้อ่ืน 
และความหลากหลายทางความคิดที่เกิดขึ้นทำให้สมาชิกเห็นภาพที่ใกล้เคียงกัน  

3. แหล่งผู้รู้ในองค์กร ( Center of excellence-CoE) เป็นการกำหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร
หรือชุมชน (Center of excellence)  

4. การเล่าเรื่อง (Story telling) เรื่องราวที่บอกเล่าทำให้ผู้ ฟังเข้าไปร่วมอยู่ในความคิด               
มีความรู้สึกเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่เล่า มีความต้องการทีจ่ะหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหา 

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี ดำรงสุนทรชัย (2550) ได้ศึกษา แนวทางการจัดการ
ความรู้เพ่ือสุขภาวะชุมชน ผลการวิจัยสรุปว่า กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย  
 1. การแสวงหาความรู้ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน 
 2. การสร้างความรู้จากการทดลองปฏิบัติ การวิจัยโดยชุมชน 
 3. การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ 
 4. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในรูปของการเล่าเรื่องและบันทึกข้อมูลไว้ ในเครื่อง
บันทึกเสียง หรือถ่ายซีดี 
 5. การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยขน์ผ่านทางการสื่อสารสาธารณะของชุมชน เช่น            
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หรือเสียงตามสาย  

ประเด็นที่ 2 โดยมิได้นำมาจดบันทึกเพ่ิมเติมหรือจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ความรู้ให้สะดวกต่อ
การค้นหาเพ่ือนำมาใช้ได้ โดยสะดวก นานเข้าก็จะหลงลืมความรู้ดั งกล่าวไป  ในลักษณะนี้             
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อาจเป็นเหตุให้ข้อมูล ความรู้ได้เลือนหายไปจากการที่ชุมชนฯ ยังไม่มีการจัดการรูปแบบในการจัดการ
ความรู้ทีค่่อนข้างเหมาะสม  

สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช (อ้างถึงใน ฉลาด จันทรสมบัติ, 2560, หน้า 26-27) 
กล่าวไว้ในเรื่ององค์ประกอบของการจัดการความรู้ว่า การจัดการความรู้มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ              
ในทุกคน ทุกองค์กร ทุกเครือข่ายและทุกสังคม เป็นการจัดการความรู้ที่ทำโดยไม่มีระบบแบบแผน            
แต่ยังขาดพลัง  

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมรัตน์ จรัสศรี (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง รูปแบบ            
การจัดการความรู้ระบบออนไลน์ของครูโรงเรียนสาธิต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาการจัดเก็บความรู้ การจัดเก็บและการสืบค้นความรู้ยังไม่เป็นหมวดหมู่            
ตู้ เอกสารมีจำกัด เข้าถึงยาก ใช้เวลานาน เอกสารบางส่วนชำรุดเสียหาย ไม่ได้มีการจัดกลุ่ม                    
และประเภทของความรู้ 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการจัดการความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย               
ของชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่นำมา      
อภิปราย แบ่งประเด็นต่างๆ ดังนี้  

1) การที่ชุมชนไม่มี อุปกรณ์ ในการดับเพลิง เช่น ถังดับ เพลิง เครื่องสูบน้ำดับ เพลิง                
สายส่ งน้ ำดับ เพลิ ง ที่ เป็ นของชุ มชนฯ  รวมถึ งสื่ อการสอนต่ างๆ เช่น  เอกสาร  แผ่น พับ                          
บอร์ดประชาสัมพันธ์ พ้ืนที่ในการจัดทำเป็นแหล่งการเรียนรู้ จึงเป็นอุปสรรคที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างไม่
สามารถนำไปแสดง สาธิตขั้นตอนการใช้ งาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้แก่ประชากร                
ทั่วไปภายในชุมชนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวรี ชนาชน (2555) ได้ทำการศึกษาเรื่อง                
การจัดการความรู้ของบุคลากรในองค์การกรณีศึกษา : สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ                
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ และอุปกรณ์เครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย  

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมรัตน์ จรัสศรี (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง รูปแบบ               
การจัดการความรู้ระบบออนไลน์ของครูโรงเรียนสาธิต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาการถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนความรู้ ไม่ได้ถ่ายโอนความรู้หรือประสบการณ์
ทั้งหมด มีการสูญหายของข้อมูลเอกสารที่รวบรวมไว้  ขาดเครื่องมือสนับสนุน ขาดผู้รับผิดชอบ        
ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจาย 

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้แก่ชุมชนน้อย
เกินไป จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เข้ามาดำเนินการอบรมให้ที่ชุมชนปีละ 1 ครั้ง กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่า หากได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากข้ึนจะ
ส่ งผล ให้ คน ในชุ ม ชน ตื่ น ตั ว  ให้ ค วามสน ใจ ในการป้ อ งกั น และระงับ อั คคี ภั ย ใน ชุ มชน                          
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ของตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในส่วน             
ของแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัย  (ม.ป.ป., หน้า 25-38) กล่าวว่า แผนการอบรม เป็นการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน              
ทั้งในเชิงป้องกันและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ซ่ึงการเกิดอัคคีภัยภายในสถานประกอบการ ย่อมนำมา
ซึ่งความสูญเสียต่อธุรกิจ การค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเสียหาย การผลิต       
การบริการหยุดชะงัก เสียโอกาสการขาย หรืออาจถึงขั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนั้น ในการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีแผนการอบรมโดยกำหนด
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการและงบประมาณให้ชัดเจน ตัวอย่างของหลักสูตรที่ต้องจัดทำ              
ในแผนการอบรม  

- การจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงาน  
- การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

 และสอดคล้องกับแนวคิดของ Dennis Compton (อ้างถึงใน สมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา, 
2558, หน้า 25) กล่าวว่า การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย จะต้องพิจารณาถึง               
 การป้องกันอัคคีภัย (Prevention) เป็นการดำเนินการตามแผนงานที่จัดวางไว้ก่อนเกิดเหตุ  
 การเตรียมการ (Preparedness) คือการเตรียมการรองรับสภาวะฉุกเฉินล่วงหน้าและ          
มีแผนปฏิบัติการรวมทั้งซักซ้อมตามแผน                 
 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี ดำรงสุนทรชัย (2550) ได้ศึกษา แนวทางการจัดการ
ความรู้ เพ่ือสุขภาวะชุมชน ผลการวิจัยสรุปว่า ปัจจัยภายในชุมชนที่สนับสนุนให้จัดการความรู้                     
ประสบความสำเร็จ ได้แก่ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ การสื่อสารตรงและทั่วถึง การมีเป้าหมาย                  
หรือผลประโยชน์ร่วมที่มองเห็นได้  การมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือจากผู้ตาม/               
ผู้ปฏิบัติการร่วมเรียนรู้ วัฒนธรรมเครือญาติ/ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน การให้การยกย่อง/รางวัล 
ส่วนปัจจัยภายนอกชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนจากหน่วยงานและภาคีการพัฒนาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง    
และการมีโอกาสในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอกชุมชน 

ซ่ึงยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวรี ชนาชน (2555) ได้ทำการศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้
ของบุคลากรในองค์การกรณีศึกษา : สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ ผลการวิจัยสรุปว่า               
การจัดการความรู้ในหน่วยงานมีหลายวิธี อาทิเช่น การจัดโครงการฝึกอบรม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน รวมทั้งมีเว็บไซต์ของสำนักงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น 

3) คนในชุมชนเองยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ ในด้านของความรู้ ในการป้องกันและ               
ระงับอัคคีภัย จากข้อมูลสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ความเห็นว่า เมื่อมีการอบรมคนในชุมชน       
มักไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมรับฟัง  เรียนรู้หรือปฏิบัติ เพ่ือให้ เกิดความรู้ร่วมกัน              
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ของคนในชุมชน ส่วนใหญ่จะอ้างว่าติดภารกิจงานประจำ ธุระเร่งด่วน สุขภาพร่างกายไม่พร้อม                
ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงเดือน จันทร์เจริญ (2549,                    
หน้า 262-263) ได้ศึกษา การจัดการความรู้กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ผลการวิจัยสรุปว่า               
องค์กรต้องหาแนวทางให้บุคลากรถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือ 
ผู้บริหารจัดการความรู้ (knowledge management officer) ที่จะทำหน้าที่โดยมีเป้าหมายและ
ทิศทาง หาแนวทางในการแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้
เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบ เพ่ือนำมาใช้พัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี ดำรงสุนทรชัย (2550) ได้ศึกษา แนวทางการจัดการ
ความรู้เพ่ือสุขภาวะชุมชน ผลการวิจัยสรุปว่า อุปสรรคของการจัดการความรู้ คือ ภาระการประกอบอาชีพ 
การไม่เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ การยึดถือผู้นำและมีความคิดให้ผู้นำเป็นผู้ดำเนินกิจการทั้งหมด                  

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง (2557) ได้ศึกษา รูปแบบการจัดการ
ความรู้ระบบเครือข่ายออนไลน์สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาในการ               
ดำเนินกระบวนการจัดการความรู้ส่วนใหญ่ เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานมาก ตลอดจนไม่มี                
การสร้างความรู้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเท่าที่ควร                         

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมรัตน์ จรัสศรี (2558) ได้ทำการศึกษาเรื่อง รูปแบบ          
การจัดการความรู้ระบบออนไลน์ของครูโรงเรียนสาธิต ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ผลการวิจัยสรุปว่า ปัญหาการแสวงหาความรู้ คือ ไม่มีเวลาในการแสวงหาความรู้และมีภาระงานมาก 
มีหนังสือน้อย ไม่ทันสมัย ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคลากรด้วยกัน นอกจากนี้ยังขาด           
องค์ความรู้ที่ชัดเจน เนื่องจากไม่ได้กำหนดนโยบายร่วมกัน และมีการใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหา
ความรู้ค่อนข้างน้อย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ชุมชนฯ ควรศึกษาทำความเข้าใจในหลักการจัดการความรู้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ         
ในการจัดการความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
 2. ชุมชนฯ ควรตระหนักในอันตรายของอัคคีภัยซึ่งเป็นภัยใกล้ตัว โดยการพิจารณาจัดทำ
แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในชุมชนของตนเอง จัดให้มีการรณรงค์ป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ในชุมชน เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนในชุมชนใส่ใจ สนใจในอนัตรายของอัคคีภัยมากขึ้น 
 3. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน            
ควรพิจารณาถึงสัดส่วนการเข้าร่วมฟังอบรมอย่างน้อยร้อยละ 40 ของจำนวนประชากรในชุมชน             
เพ่ือประโยชน์สู งสุดในการจัดการอบรม และควรพิจารณาจัดทำสื่อประชาสัม พันธ์  คู่มือ              
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เช่น วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ วิธีการใช้ถังดับเพลิง วิธีการอพยพหนีไฟ เป็นต้น                   
และควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย เพ่ือเป็นแหล่งสืบค้นความรู้ของชุมชนอีกทางหนึ่ง 
 4. ฝ่ายพัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม
ในการให้ความรู้ด้ านการจัดการความรู้แก่ชุมชน หรือพิจารณาสร้างพ้ืนที่แห่ งการเรียนรู้                    
ขึ้นภายในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นความรู้และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้แก่ประชากรในชุมชน 
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