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{๑}  ถอดบทเรียนคืออะไร ทําไมถึงต้อง"ถอด"  

                                             จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

มีหลายท่านท่ีสนใจกระบวนการถอดบทเรียน 
บางครั้งศัพท์แสงทางวิชาการทําให้เรามึนงงกันไปบ้าง 
เพราะอันท่ีจริงคุยกันแบบลูกทุ่งก็ได้ แต่ใช้ศัพท์วิชาการ
มากก็เกิดอาการ "งง" และ "มึน" ทําให้เสียบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ไปครับ 

แต่ผมจะบอกว่าอย่างเพ่ิงเบ่ือเลยครับ เพราะเราจะต้องอ่านงานวิชาการ หรือข่าวสารต่างๆล้วน
แต่มีศัพท์ยากๆให้เราขบคิดอยู่เรื่อยไป การเรียนรู้นั้นอยู่ท่ีใจ หากใจรักท่ีจะเรียนเรื่องยากนั้นก็กลายเป็น
เรื่องท่ีง่ายได้ 

"การถอดบทเรียน" เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการความรู้ ผมเข้าใจว่ามีหลายท่านใน gotoknow 
เขียนมาบ้างแล้ว แต่ผมจะเขียนในมุมของผมอีกทีครับ เพ่ือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ ท้ังนี้ท้ังนั้นไม่ยึด
ติดในเครื่องมือนะครับ  พอล ฟายเออราเบนด์(Paul Feyerabend) นักปรัชญาวิทยาศาสตร์ผู้เขียน
หนังสือ"Against Method" กล่าวว่า "การยึดติดในวิธีวิทยาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นตัวขัดขวาง
ความก้าวหน้าในการพัฒนาองค์ความรู้ "  

ดังนั้นการไม่ยึดติดก็หมายถึง ไร้กระบวนท่าแต่ลีลายุทธ งดงาม กระบวนการต่างๆท่ีผมใช้ในเวที
เรียนรู้ผมใช้วิธีการถอดบทเรียนนี้ในชีวิตประจําวันตลอดเวลา แต่ถอดบทเรียนเล็กใหญ่ก็แล้วแต่กิจกรรม
ครับ 

ถอดบทเรียน ประกอบด้วย ๒ คํา 

คือ "ถอด" + "บทเรียน" 

คําว่า "ถอด" ก็แปลความหมายได้โดยตรงครับ ส่วน "บทเรียน" (Lesson Learned) คือ "ถ้า...จะเกิด
อะไรข้ึน" (เช่นเรา ไม่อ่านหนังสือสอบ เราก็สอบตก ,ถ้าเราไม่เอาใจแฟน แฟนก็น้อยใจ)  บทเรียนจะ
อธิบายเหตุการณ์และเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึน และคําอธิบายนั้นต้องมีคุณค่าในการนําไปปฏิบัติ ซ่ึงคําอธิบายท่ี
ชัดเจนจะต้องมีตัวชี้วัดท่ีดี ท่ีสะท้อนว่าเกิดอะไรข้ึน และเกิดการเรียนรู้ ในกระบวนการนั้น 
(http://www.mande.co.uk/dose/lesson.htm) 

พอล ฟายเออราเบนด์(Paul Feyerabend) 
นักป รัชญาวิทยาศาสตร์ ผู้ เขี ยนหนั งสื อ" 
Against Method" กล่าวว่า "การยึดติดในวิธี
วิทยาอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นตัวขัดขวาง
ความก้าวหน้าในการพัฒนาองค์ความรู้ "  
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บทเรียนจะต้องระบุว่า "อะไรใหม่" (What)  หรือ "อะไรคือข้อมูลใหม่" บทเรียนต้องมิใช่การเล่าเรื่องใน
อดีตเท่านั้น 

ลักษณะบทเรียนอาจจําแนกได้ ๒ แบบ ครับ 

• บทเรียนท่ีเกิดข้ึนทันทีเม่ือจบเหตุการณ์(Active process)  
• บทเรียนท่ีเก็บสะสมข้อมูลในอดีต (Passive process)  

สําหรับแนวทางการถอดบทเรียน นั้น มีมากกว่าการต้ังคําถามว่า "ได้บทเรียนอะไรจากการทํางานใน
ปีท่ีผ่านมา"  เราควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 

¤ การเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดข้ึน หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ควรไปแสวงหาคําตอบว่าได้บทเรียน
อะไร 

¤ หากมีผลสืบเนื่องท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกันต้องพยายามตอบให้ได้ว่า "อะไรสําคัญ
ท่ีสุด" และ "ทําไมจึงสําคัญ" 

¤ บทเรียน มิใช่ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างสิ่งท่ีคาดหมายกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง เพราะสิ่งนั้นคือ
สมมุติฐาน แต่หากมีสิ่งท่ีไม่ได้คาดหมายเกิดข้ึนแสดงว่ามีอะไรทําให้เกิดความแตกต่าง และ "อะไร" ท่ี
ทําให้เกิดความแตกต่างนั้นก่อให้เกิดผลต่อพฤติกรรมอย่างไร สิ่งนั้นคือบทเรียน 

ผมขอยกเอาบทหนึ่งของหนังสือท่ีผมเขียนมาอธิบายวงจรการถอดบทเรียน  

 "...การจัดเวทีย่อยๆ ท่ีเกิดข้ึนบ่อยครั้งในชุมชน เป็นโอกาสให้นักวิจัยชาวบ้านเข้ามาร่วมพูดคุย และนํา
ข้อมูลมานั่งคุยกัน ตลอดจนทราบปัญหาและวิธีการแก้ไขแบบทันท่วงที”  

สิ่งท่ีนักวิจัยแต่ละหมู่บ้านในชุดโครงการทําทุกครั้งหลังการทํางานคือ กระบวนการ วิเคราะห์หลัง
ปฏิบัติการ (After Action Review: AAR) เครื่องมือท่ีใช้ในการถอดบทเรียน (Lesson Learned) เป็น
เครื่องมือท่ีพวกเราใช้พัฒนาการเรียนรู้ในทุกข้ันตอนของวงจรโครงการ ท้ังเพ่ือการจัดการในข้ันตอนท่ี
เรียกว่า ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา (up-stream, mid-stream, down-stream management) โดย
การต้ังชุดคําถามเหล่านี้ 

• เราวางแผนกันอย่างไร อะไรคือจุดหมายของการปฏิบัติการ 
• เม่ือเราดําเนินการกิจกรรมไปได้ระยะหนึ่งแล้ว สิ่งใดเกิดข้ึน สิ่งใดไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางแผนไว้ /

ทําไมถึงเป็นเช่นนั้น 
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• สิ่งใดเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้/ทําไมถึงเป็นเช่นนั้น 
• เรามีปัญหาอะไรบ้าง 
• เราน่าจะทําสิ่งใดให้ดีข้ึนกว่าเดิมได้บ้าง 
• ในการดําเนินงานครั้งต่อไป สิ่งใดท่ีเราจะปฏิบัติแตกต่างจากครั้งท่ีผ่านๆ มา 
• เรื่องท่ัวๆ ไป ท่ีเราพบเจอในระหว่างกิจกรรมครั้งนั้นๆ 

พ.ท.ปิยวุฒิ โลสุยะ เสนาธิการทหารบก หัวหน้าโครงการวิจัยท่ีบ้านรุ่งอรุณ ผู้เชี่ยวชาญยุทธการทาง
การทหาร 

 ให้ความเห็นต่อการถอดบทเรียนแบบนี้ว่า 
เปรียบเสมือน “การตีเหล็กท่ีกําลังร้อน 

เ ป็นการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ระหว่างกัน ระหว่างทหารช้ันยศต่ํ า 

สามารถตั้งคําถามเพ่ือการเรียนรู้จาก
นายทหารช้ันยศสูง ท่ีในระบบทหารของ
ประเทศไทยไม่ค่อยมีภาพแบบนี้ สัก
เท่าไหร่” 

“..กระบวนการศึกษาวิจัยสามารถใช้วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบด้วย 
สุนทรียะสนทนา (Dialogue) ในสังคมบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกัน (Equal basis) โดยมีพ่ีเลี้ยงท่ีเป็น
คนนอกเป็นผู้ให้การสนับสนุน (facilitator) เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ให้ดีข้ึน..." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บางส่วนจากหนังสือ "กระบวนการเรียนรู้สู่เส้นทางสีขาว" โดย จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ,กันยายน ๒๕๕๐ 

สนับสนุนโดย    สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.)สํานักงานภาค  
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ส่วนวิธีการ -กระบวนการท่ีเราใช้มีหลากหลาย เช่น 

• การเรียนรู้จากเพ่ือน (Peer Assist - PA) พ้ืนฐานการเรียนรู้จากเพ่ือน ได้รับการพัฒนามาจาก
บริษัท BP Amaco ซ่ึงเป็นบริษัทน้ํามันของประเทศอังกฤษ เป็นการเชิญทีมภายนอก (ทีมเยือน) 
มาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ให้กับทีมเจ้าของบ้าน (ทีมเหย้า)  

• และมีศัพท์ท่ีเราคุ้นๆกันบ่อยๆ AAR มาจาก (After Action review) ตามท่ีผมยกเอาส่วน
หนึ่งของหนังสือมาเขียนข้างบน แต่อยากไว้ว่าหัวใจของ AAR คือ การ"เปิดใจ" และ "ความ
มุ่งม่ันร่วม" ท่ีจะเรียนรู้มากกว่าวิพากษ์วิจารณ์  

• การถอดบทเรียนท่ีมีรายละเอียดลึกซ้ึงมากว่า AAR คือ การเรียนรู้หลังการดําเนินงาน 
(Retrospect) นัยยะคือ ได้บทเรียนท่ีนําไปใช้ในโรงการต่อไป มิใช่เพ่ือให้ทีมบรรลุเป้าหมายของ
งานเดิม  

• ท่ีเราใช้กันบ่อยๆในแวดวงการจัดการความรู้ ก็คือการเรียนรู้จากบทเรียนท่ีดี หรือการปฏิบัติท่ีดี
(Good/Better/Best Practice)  บทเรียนท่ีดี = การปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  หลายๆครั้งท่ี
เราจัดเวทีให้องค์กร หรือ ชาวบ้านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ฟังบทเรียน เป็นการแบ่งปัน
การเรียนรู้ เพ่ือขยายสิ่งดีๆให้เกิดการต่อยอดยิ่งๆข้ึนไป  

• อีกวิธีการหนึ่ง ท่ีเราเรียกว่าแผนท่ีผลลัพธ์(Outcome mapping)  ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล โดยท่ี "แผนท่ีผลลัพธ์" ให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เก่ียวข้อง
ในแผนงานพัฒนานั่นคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความสัมพันธ์ กิจกรรม หรือการกําทําของ
คน กลุ่มคน หรือองค์ซ่ึงร่วมกันทํางาน  

บางเครื่องมือท่ีใช้ในการถอดบทเรียนอาจฟังดูยาก ไม่เข้าใจ ผมได้นําLink ท่ีเก่ียวข้องมาให้อ่าน
เพ่ิมเติมครับ อาจจะสามารถหาอ่านได้จากเอกสารวิชาการอ่ืนๆ แต่ผมก็ขอนํามาบันทึกเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอีกครั้งครับ 

 

สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงท่ีมา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน  

สร้าง: อ. ๐๔ มี.ค. ๒๕๕๑ @ ๑๕:๔๓ แก้ไข: อ. ๐๔ มี.ค. ๒๕๕๑ @ ๒๒:๔๖  

http://gotoknow.org/blog/mhsresearch/๑๖๙๐๓๖ 
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{๒} ถอดบทเรียนคืออะไร? ทําไมต้องถอด...(๒) 

                                                                                      จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

 “ถ้าผมรู้ ผมคงไม่ทําผิดพลาดเช่นนี”้   

แน่นอนว่าคงไม่มีใครเอ่ยประโยคนี้หลังจาก
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดข้ึนกับตัวเองท้ังๆท่ีไม่
น่าจะเกิดข้ึน เพียงแค่ได้ “รู้” เท่านั้นเอง ...สิ่งท่ีเป็น
เง่ือนไขของความผิดพลาดนั้นคือ “การได้รู”้ หากรู้ก็
คงไม่เกิดการเหตุการณ์ทํานองนี้เป็นครั้งท่ีสอง 

ดังนั้น “บทเรียน”ท่ีได้รับในครั้งนี้ ก็คือ ข้อมูล 
(Data) และข่าวสาร (Information) ท่ีผ่านการปฏิบัติด้วย
ตัวเอง หรือไม่ก็ผ่านการสังเกต การเก็บข้อมูลของ
ตนเอง บันทึกไว้ในสมองส่วนความจําและเม่ือไหร่ก็ตามท่ีเกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ ความรู้ท่ีถูกเก็บ
ไว้นั้น จึงจะถูกนํามาใช้จัดการกับเหตุการณ์ท่ีอยู่ตรงหน้า 

ปัญหาก็อยู่ท่ีว่า คนเรามักเก็บสิ่งท่ีรู้ไว้มิดชิดเกินกว่าจะนํามาถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อ่ืน นับว่าเป็นการสูญเสีย “งบดุล” ทางชีวิตและสังคมอย่างมาก หากเราและคนรอบข้างจะผิดพลาดใน
สิ่งเดียวกันซํ้าแล้วซํ้าเล่า โดยไม่ได้นําเอาความรู้ท่ีตกผลึก หรือท่ีเรียกว่า “ความรู้ฝังลึก” (Tacit 
knowledge) ท่ีอยู่ในตัวตนนั้นมาใช้ประโยชน์ แล้วจะทําอย่างไรละ?? การท่ีจะนําความรู้ฝังลึกนั้นได้ถูก
นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อ่ืน เผื่อแผ่ผ่านประสบการณ์ของเรา  หรือเจ้าของความรู้ ตรงนี้เองเป็นท่ีมา
ของ “การถอดบทเรียน” 

ส่วนรูปแบบการถอดบทเรียนนั้น จะมีวิธีการอย่างไรนั้น สิ่งสําคัญท่ีเราควรต้ังคําถามกับตัวเองใน
ฐานะผู้ท่ีจะถอดบทเรียน(ถอดบทเรียนตัวเอง หรือถอดบทเรียนคนอ่ืน) 

 

การถอดบทเรียนเป็น กระบวนการ ครับ ไม่ได้

ทําง่ายๆ ไม่มีฟังก์ชั่นค้นหา (Ctrl+F) อย่าง

คอมพิวเตอร์ท่ีคลิกปุ่มเดียวแล้วเจอเลย ดังนั้น

จึงไม่มีคีย์ลัด ขัน้ตอนการถอดบทเรียนต้อง

อาศัยความพอเหมาะพอดีในหลายๆ

องค์ประกอบท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง  
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เราควรตั้งคําถามเหล่านี้ครับ 

ข้อท่ี ๑ โจทย์ หรือ คําถามของการถอดบทเรียน ว่าเราถอดบทเรียนอะไรและถอดบทเรียนเพ่ืออะไร? ข้อ
นี้สําคัญมากครับ ท่ีผมบอกว่าสําคัญมากเพราะอะไรนะหรือ...เพราะกรอบการถอดบทเรียน จะช่วย
ออกแบบวิธีการท่ีสอดคล้องและเราสามารถเลือกวิธีการท่ีสนองตอบต่อการได้มาซ่ึง  “บทเรียน” มาก
ท่ีสุด คล้ายๆกับเราต้ังโจทย์ หรือคําถามการวิจัย หากคําถามนั้นไม่ชัด ก็ทําให้ข้ันตอนต่างๆคลุมเครือไป
ด้วย การถอดบทเรียนก็เป็นไปแบบ “มึนๆ” ข้อมูลท่ีได้เป็นข้อมูลแบบมึนๆ เช่นกัน ข้อมูลท่ีเป็นบทเรียนท่ี
ได้นั้นไม่ตอบสนองต่อการนําไปใช้ประโยชน์ บทเรียนท่ีได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อท่ี ๒ ใคร?? คือคนท่ีเราจะถอดบทเรียน ในท่ีนี้อาจเป็นการถอดบทเรียนตัวเองก็ย่อมได้ หรือ เป็นการ
ถอดบทเรียนคนอ่ืน เพราะการรู้ตัวตนของคนท่ีจะถอดบทเรียนนํามาซ่ึง ข้อท่ี ๓ ครับ 

ข้อท่ี ๓ วิธีการ ถอดบทเรียน หรือเรียกให้ดูดีภาษานักวิชาการว่า วิธีวิทยา (Methodology)  ข้อนี้ผมไม่
สามารถแนะนําเจาะจงได้ครับ ว่าเราควรเลือกใช้วิธีการไหน ข้ึนอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีการนี้ กับ ใคร?  ดังนั้น
อย่างท่ีผมบอกไงครับว่า รู้จัก “ใคร” ในข้อสองสัมพันธ์กับข้อสาม  แต่ต้องระวังนะครับ นักถอดบทเรียน
มือใหม่ หรือนักวิชาการท่ีเคร่งวิชา ชอบท่ีจะยึดติดในวิธีวิทยาอย่างใดอย่างหนึ่ง พอล ฟายเออราเบนด์
(Paul Feyerabend) นักปรัชญาวิทยาศาสตร์ผู้เขียนหนังสือ Against Method กล่าวว่า การยึดติดวิธีวิทยาอย่างใด
อย่างหนึ่งจะเป็นตัวขัดขวางความก้าวหน้าในการพัฒนาองค์ความรู้ 

ข้อท่ี ๔ มุ่งหา “บทเรียนท่ีดี” ( Best Practice) กรณีท่ีมีบทเรียนประเด็นคล้ายคลึงกัน หรือประเด็นเดียวกัน 
แต่แตกต่างบริบท การหาบทเรียนท่ีดีถือว่าเป็นการได้ สุดยอดความรู้ ท่ีมีพลัง หรือพูดให้ดูดีว่า เป็นความรู้
ท่ีทรงอานุภาพครับ 

การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการครับ ไม่ได้ทําง่ายๆ ไม่มีฟังก์ชั่นค้นหา (Ctrl+F) อย่าง
คอมพิวเตอร์ท่ีคลิกปุ่มเดียวแล้วเจอเลย ดังนั้นจึงไม่มีคีย์ลัด  

ข้ันตอนการถอดบทเรียนต้องอาศัยความพอเหมาะพอดีในหลายๆองค์ประกอบท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง 

ท้ังองค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของตัวผู้ถอดบทเรียนเอง (ความพร้อม,คุณสมบัติ,ทักษะ) ข้อนี้ผมจะนําไปเขียน
ในบันทึกเป็นประเด็นใหญ่ท่ีต้องทําความเข้าใจครับ  
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นอกจากนั้นก็มีองค์ประกอบของผู้ถูกถอดบทเรียนด้วย องค์ประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งท่ี
ละเลยไม่ได้คือ องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการถอดบทเรียนต้องทํากับคน การจัดการอารมณ์ให้
สมดุลเป็นสิ่งท่ีเราให้ความสําคัญ 

ดังนั้นวิธีการใดก็ตามท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของความเป็นคนมากท่ีสุด ย่อมได้เปรียบท่ีสุด 

  
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงท่ีมา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน  

สร้าง: พฤ. ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๒ @ ๒๒:๔๑ แก้ไข: ศ. ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๒ @ ๐๖:๑๔  

อ้างอิงจาก : http://gotoknow.org/blog/mhsresearch/๒๙๘๕๔๕ 
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{๓}  “ถอดบทเรียน กับ วิธีการ” ผ่านประสบการณ์ของผม 

                  จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

อย่างท่ีผมเคยบอกไปในบันทึกก่อนๆ
ครับว่า การถอดบทเรียนใดๆ ไม่ได้เจาะลงในการ
เลือกใช้เครื่องมือ (วิธีการ) แต่การถอดบทเรียน
ข้ึนอยู่กับ “โจทย์” และ “กลุ่มเป้าหมาย”  สอง
สิ่งนี่เองท่ีเป็นตัวกําหนดว่าเราจะใช้กระบวนการ
ถอดบทเรียนอย่างไร? แต่อย่างไรก็ตามเราก็
สามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับ ถ้าพอว่าวิธีการท่ีเราใช้นั้นไม่เวิร์กเอาซะเลย ดูฝืดๆ
ฝืนๆ ก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆ ก็ไม่ผิดกติกาใดๆท้ังสิ้น 

ผมเคยทราบมาและบางทีผมก็ใช้วิธีการ “ถอดบทเรียนท่ีไร้กรอบ”  ท่ีบอกว่าไร้กรอบคือ ไม่ได้
แสดงตัวว่าผมหรือผู้ท่ีทําหน้าถอดบทเรียนกําลังปฏิบัติการ  “ถอดบทเรียน” อยู่ทําให้เนียน ทําให้เป็น
ธรรมชาติ แต่ภายใต้ความเป็นธรรมดานั้น นักถอดบทเรียนกําลังใช้วิธีการถอดบทเรียนอยู่เงียบๆ เช่น 
วิธีการสังเกต,การจับประเด็นการพูดคุย,การซักถามทุกข์ สุกดิบ หรือบางครั้งก็ลงไปสัมภาษณ์พูดคุยใน
ประเด็นท่ีเราสนใจเม่ือมีประเด็นท่ีน่าสนใจ เราก็ลงลึกในประเด็นเหล่านั้นทันที  แต่ทุกอย่างเป็นไปแบบ
ธรรมชาติ ในบรรยากาศกัลยาณมิตร 

เห็นไหมครับว่า...  “การถอดบทเรียนท่ีดี”  ควรจะทําให้เนียนกับวิธีชีวิต  ข้อมูลท่ีเราได้ก็จะเป็น 
ข้อเท็จจริง ท่ีหายากมากในวงสนทนาสาธารณะท่ัวไป วิธีการนี้ทําได้ดีแบบคนต่อคน หรือกลุ่มเล็กๆ ท่ีเรา
คุ้นเคยระดับหนึ่งมาแล้ว ความสําเร็จในการถอดบทเรียนแบบไม่เป็นทางการนี้ อยู่ท่ีเราสามารถทลาย
ความเป็นคนแปลกหน้า เราสามารถทลายความหวาดระแวง กระชับความสัมพันธ์นําไปสู่การไว้ใจ และ
เปิดใจในท่ีสุด แล้วทุกอย่างก็ไปได้ดี 

“การถอดบทเรียน”  เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีอยู่ภายใต้ “การจัดการความรู้” (Knowledge 
management) ดังนั้นความรู้ท่ีถูกจัดการอย่างเป็นระบบสามารถนําไปใช้ได้ ก็หมายถึงเราก็ได้บทเรียน
พร้อมใช้ไปด้วย ความรู้และบทเรียน คือสิ่งเดียวกัน  เราทราบกันดีว่าความรู้มีสองชนิด ความรู้ภายนอก 
(Explicit knowledge) ท่ีเป็นความรู้หาได้จากตํารา ทฤษฏี งานเขียนท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เราสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมใช้ได้ในทันที การจัดการความรู้ประเภทนี้ไม่ค่อยท้าทายความสามารถเท่าไหร่
ครับ แต่ความรู้ประเภทหลังท่ีผมจะพูดถึงนี่สิครับ ท้าทายมาก สําหรับนักถอดบทเรียน นักจัดการความรู้ 
ความรู้ท่ีบอกว่าท้าทายคือ “ความรู้ฝังลึก” (Tacit knowledge)ครับ ...ยากมากสําหรับการดึงความรู้

ความรู้ท่ีบอกว่าท้าทายคือ “ความรู้ฝังลึก” (Tacit 

knowledge) ครับ ...ยากมากสาํหรับการดึงความรู้

เหล่านี้ออกมา เพราะนักถอดบทเรียนไม่ได้มีทักษะ

แกร่งศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีศิลปะด้วย 

แล้วเราจะทําอย่างไรกันดี?  
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เหล่านี้ออกมา เพราะนักถอดบทเรียนไม่ได้มีทักษะแกร่งศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีศิลปะด้วย 
แล้วเราจะทําอย่างไรกันดี? 

เราลองมานั่งถามคําถามตัวเองดูนะครับ ว่าเราชอบอะไรท่ีเป็นทางการ หรือชอบแบบไม่เป็น
ทางการ ผมคิดว่าร้อยท้ังร้อย ผมว่าทุกคนต้องตอบว่าชอบแบบไม่เป็นทางการ  และเราลองต้ังข้อสังเกตดู
นะครับเม่ือเราหรือใครก็ตามมีโอกาสเข้ารวมกลุ่มเพ่ือนท่ีสนิท คุ้นเคย อาจเป็นเพ่ือนร่วมรุ่น เพ่ือนร่วม
ทํางาน ท่ีคุ้นเคยกันมากๆ เวลามารวมตัวกันทีไร ต้องแย่งกันพูดทุกที  ไม่ค่อยมีใครยอมใครแต่เป็นไปด้วย
บรรยากาศของความสุข ความสนุก และอบอวลไปด้วยมิตรไมตรี ผมกําลังบอกทุกท่านว่า การถอด
บทเรียนท่ีจะได้มาซ่ึงความรู้ฝังลึก...หากเราสามารถจัดการวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ ให้เหมือนกับ
บรรยากาศวงสนทนาระหว่างเพ่ือนสนิท...แบบนี้หากทําได้ สุดยอดท่ีสุดครับ 

“การแลกเปล่ียนเรียนรู้” (knowledge sharing) เป็นหัวใจของการจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ
ท่ีเหมาะสมกับคนท่ีอยู่รวมกันในสังคม ท่ีมีการปะทะสังสรรค์กันตลอดเวลา หน้าท่ีของผู้นํากระบวนการ
ถอดบทเรียน เพียงแต่บริหารจัดการบรรยากาศ และสร้างกติกาเพ่ิมอีกนิดหน่อย เพียงเท่านี้ เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะเป็นขุมทรัพย์ของ “บทเรียน” ท่ีพร่างพรูเป็นธรรมชาติท่ีสุด 

ถามว่าเราทําได้หรือไม่? เราจะสามารถจัดการบรรยากาศการเรียนรู้เหล่านี้ได้หรือไม่? ผมขอ
ตอบว่า ทุกคนสามารถทําได้ และทําได้อย่างแนบเนียน หากเราหลุดพ้นจากพันธนาการของวิธีการ      
(วิธีวิทยา) มาเป็นกระบวนแบบ ชิล ชิล ผ่อนคลาย ผู้นํากระบวนการถอดบทเรียนเองก็สบายใจ ไร้ฟอร์ม 
ผู้ร่วมถอดบทเรียนเองก็ผ่อนคลาย สนุกสนาน นอกจากเราจะได้ผลลัพธ์อย่างท่ีเราอยากได้ นั่นคือ 
“บทเรียน” เรายังได้ “มิตรภาพ” ถูกแถมมาเพ่ิมจากกระบวนการแบบนี้ตลอดเวลา ลองนั่งคิดงบดุล
ความคุ้มค่าดู เราได้กําไรหลายต่อเลยนะครับ 

ช่วงหลังๆมีคนพูดถึง กระบวนการไดอะล็อก(Dialogue) กันมากข้ึน ในท่ีนี้ผมขอเรียกว่า 
“กัลยาณมิตรสนทนา” นะครับ กระบวนการก็ไม่ได้ต่างจากวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีผมเขียนมาข้างต้น 
เพียงแต่เพ่ิมกติกาในวงพูดคุย ผู้นําพูดคุย หรือ กระบวนกร มีทักษะในการพูดคุย แลกเปลี่ยน กัลยาณมิตร
สนทนาหากเราทําได้ดี ไม่มีกลิ่นขนมปังและเนยเทียม เป็นกระบวนการแบบไทยๆ หากเราทําได้ จะ
เหมาะสมกับบริบทคนไทยมาก 

ผมขอสรุปหลักการ “กัลยาณมิตรสนทนา” (Dialogue) ดังนี้ครับ 

• สร้างความรู้สึกเท่าเทียม ตรงนี้ราต้ังแต่การนั่งในระนาบเดียวกัน รวมไปถึงวิธีคิด วิธีปฏิบัติต่อกัน
ท่ีให้ความรู้สึกเท่าเทียมกัน  
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• ทําให้ง่ายๆผ่อนคลายเข้าไว้ คนเรายิ่งไม่เครียด ปัญญาจะเกิด ความคิดไหลลื่น  
• ให้ความสําคัญกับการ “ฟัง” และ ฟังอย่างต้ังใจ  
• กระบวนกรต้องมีทักษะเป็น “ดาวย่ัว” คอยเล้าโลม สร้างบรรยากาศให้การสนทนาลื่นไหล  
• สิ่งแวดล้อมดี ผมหมายถึง สถานท่ีท่ีมีลักษณะเป็น “สัปปายะ ๗” หากแปลตรงๆหมายถึง 

สถานท่ีเหมาะแก่การภาวนา ในความหมายของผมหมายถึงสถานท่ีท่ีเหมาะสมด้วยประการท้ัง
ปวงท่ีจะพูดคุยกัน  

• ข้อสุดท้ายสําหรับ “กัลยาณมิตรสนทนา” สําคัญมาก อย่าลืมปิดมือถือ หรือ ใช้ระบบสั่น นะครับ 
เพราะมือถือเป็นอุปสรรคในการสนทนา ท่ีทําก่อกวนบรรยากาศสัปปายะแบบไม่น่าให้อภัย  

วิธีการ – กระบวนการ ท่ีผมเขียนมาท้ังหมด เป็นวิธีการท่ีผมใช้ เพราะส่วนใหญ่ ผมเป็นนักถอด
บทเรียนท่ีทํางานกับสังคม กับผู้คน  บางครั้งผมก็ใช้วิธีการเหล่านี้แบบเนียนๆ  ไม่ถามก็ไม่บอกว่าผมกําลัง
ถอดบทเรียนอยู่  ผมถือหลัก “ง่ายๆ” และ “เป็นธรรมชาติ” ครับ 
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[๑๑] 

 

{๔} คนถอดบทเรียน ควรมีคุณสมบัติอย่างไร? 

                                                                                           จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

บันทึกนี้ผมเขียนตามท่ีนึกออกนะครับ เขียน
ผ่านประสบการณ์ของตัวผมเองท่ีทําหน้าท่ีเป็น ผู้นํา
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในท่ีนี้ขอเรียกว่า 
“Facilitator” นะครับ  มาหลายเวทีได้ลองผิดลองถูก
มาพอสมควร ก็รู้ว่าจุดอ่อนเราคืออะไร และ อะไรท่ีเรา
ต้องพัฒนาเพ่ือการเป็น Facilitator ท่ีดี 

คนเป็น Facilitator ก็เก่ียวข้องกับการเอ้ือ
กระบวนการเรียนเรียนรู้ และ การถอดความรู้ในกรณีท่ี
ต้องการประมวลความรู้เพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
ใดๆก็ตาม 

มีคนถามว่าผมฝึกฝนการเป็น Facilitator (กระบวนกร, ผู้นําสนทนา, Moderators)            
ท่ีไหนมา?  ก็ตอบได้เลยว่าไม่ได้ฝึกฝนจากไหนครับ ส่วนใหญ่ผมก็เป็นประเภท ครูพักลักจํา แต่ก็มีโอกาส
ดีๆท่ีได้เข้าร่วมเวทีเรียนรู้กับ Facilitator รุ่นพ่ีหลายท่าน ได้ซึมซับเอากระบวนการต่างๆมาใช้ โดยเฉพาะ
กระบวนการ วิธีการท่ีถูกจริตกับตัวเอง 

ในอดีตผมทํางานท่ีเก่ียวข้องกับ งานวิจัยท่ีทํางานกับชุมชน หรือท่ีเรียกว่า วิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม คุณลักษณะของนักวิจัยท่ีต้องมี คือ ช่างสังเกต ชอบจดบันทึก ช่างซักถาม รวมไปถึงการ
นําตัวเองเข้าไปอยู่สถานการณ์ใดก็ตามของกลุ่มเป้าหมายแบบเนียนๆ นักวิจัยในสนามสามารถทําได้ นั่น
หมายถึงข้อมูลงานวิจัยท่ีเราจะได้ร่วมเรียนรู้กับชุมชนด้วย สามารถเป็นผู้เอ้ือกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิด
การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยใช้ความรู้ ดังนั้นงานวิจัยท่ีทํากับท้องถ่ิน โดยเฉพาะงานวิจัยและ
พัฒนา จําเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ท่ีมาหนุนเสริม ให้ขับเคลื่อนงานไปอย่างเข้มแข็ง ข้อมูลท่ีเป็นองค์
ความรู้เหล่านั่นเองท่ีนักวิจัย ท่ีเป็นเสมือน นักถอดบทเรียน ต้องมีกระบวนการเก็บข้อมูล รวมไปถึงการนํา
ข้อมูลมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ และหาทางเลือกใหม่ๆให้กับการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี 

  

การพัฒนาตัวเองให้เป็น Facilitator ท่ีทํา

หน้าท่ีถอดบทเรียนนั้น ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ 

เพียงแต่เรามุ่งพัฒนาตนเอง เติมเต็มในสิ่งท่ีเรา

ขาด ฝึกฝนตัวเองในเวทีเรียนรู้ต่างๆ สิ่งท่ีได้

คือ ทักษะท่ีเข้มแข็งมากขึ้น แกร่งเวทีมากขึ้น 

พ ร้อมกั บ  ความมั่ น ใ จ ในการ ทํ าหน้ า ท่ี 

Facilitator ท่ีถอดบทเรียนได้แบบท่ีเป็นตัว

ของเราเอง  



[๑๒] 

 

ดังนั้นคุณสมบัตินักวิจัยก็ติดตัวผมมา ก็หมายถึงว่าเรามีความเป็นนักถอดบทเรียนอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว  เม่ือ
ได้เรียนรู้การเป็นผู้นํากระบวนการเพ่ิมเติมจากเวทีอ่ืนๆ จากผู้นํากระบวนการท่านอ่ืนๆ ผมจึงผันตัวเองมา
ทําหน้าท่ี “ผู้ถอดบทเรียน” หรือ มาเป็น Facilitator ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ หลากหลายเวที 
หลากหลายบริบท 

ผมลองมานั่งประมวลดูว่า คนท่ีทําหน้าท่ี “ถอดบทเรียน” ต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง? 

ข้อแรกเลยครับสําคัญมาก ต้องเป็นคนเรียนรู้ ชอบการเรียนรู้ ชอบอ่าน ชอบท้าทายความรู้ใหม่ๆ มอง
การเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นเรื่องท้าทาย ทําให้มีพลังในการอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ 

มีเช่ือในศักยภาพของมนุษย์ ท่ีเท่าเทียมกัน ความเชื่อข้อนี้เป็นพ้ืนฐานในการวางสถานะของตัวตน เพ่ือ
การเปิดใจของผู้คนท่ีอยู่รอบตัว เตรียมพร้อมเพ่ือมานั่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 

ต้องมีทักษะการคิดเชิงระบบ ข้อนี้เขียนง่ายทํายากครับ การคิดเชิงระบบเป็นทักษะท่ีต้องฝึกฝน โดย
ส่วนตัวผมเองฝึกการมองแบบภาพใหญ่จากภาพท่ีเป็นจิ้กซอว์ชิ้นเล็กๆท่ีมาเรียงร้อยกัน  วิธีง่ายๆ ก็หัดใช้ 
แผนท่ีความคิด หรือ Mind map ในการช่วยคิด ทําให้เราจัดระบบความคิดท่ีดีข้ึน ได้รายละเอียดทุกแง่มุม 
มองให้เห็นภาพใหญ่ได้ 

มีทักษะการส่ือสาร(สุข) การสื่อสารนี้ผมรวมถึงการพูด และ ภาษากายด้วย การสื่อสารท่ีดีหมายถึงการ
สื่อสารท่ีชัดเจน จริงใจ  สื่อความหมายได้ถูกต้อง เป็นคนช่างเจรจาพาที  ข้อนี้ฝึกฝนกันไม่ยากครับ แต่สิ่ง
ท่ียากคือ การมีความสุขจากข้างในของตัวเราเอง สิ่งท่ีอยู่ข้างในท่ีได้รับการพัฒนาจะสอดคล้องกับการ
แสดงพฤติกรรมของตัวเราเอง ดังนั้นการท่ีเป็นคนเต็มสุข การท่ีเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นคน
ดี สามารถสัมผัสกันได้ 

มีทักษะการเขียน การสรุปความ การจับประเด็น การตั้งคําถาม และ นําเสนอ ตรงนี้ก็สําคัญครับ 
เพราะการถอดบทเรียนจําเป็นต้องเขียน จําเป็นต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้อย่างเป็นระบบ ใช้ใน
กรณีท่ีเราต้องนําเสนอจัดระบบความคิดแบบฉับพลันในเวที หรือ การเก็บข้อมูลเพ่ือจัดทํารายงานนําเสนอ 

ความเป็นตัวของตัวเอง ข้อนี้ไม่อยากให้มองข้าม ในกรณีการจัดเวทีถอดบทเรียนท่ีต้องอาศัยวิธีการต่างๆ 
ผู้นํากระบวนการหลายท่านท่ีเรียนรู้วิธีการจากผู้อ่ืน เสร็จแล้วลอกเลียนแบบนํามาใช้โดยท่ีฝืนกับจริตของ
ตัวเอง ทําให้สุ่มเสี่ยงต่อการล้มเหลวได้  เพราะไม่เป็นธรรมชาติ ไม่สอดคล้องกับศักยภาพของตัวเราเอง 
ทําไปฝืดไป สุดท้ายก็ไปไม่รอด 

  



[๑๓] 

 

มีทักษะการ “ทําเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย”  ข้อนี้ช่วงหลังผมพยายามนํามาใช้ พยายามออกแบบ
กระบวนการให้ง่าย และเป็นธรรมชาติท่ีสุด ผมเชื่อโดยส่วนตัวว่า ความง่าย ความไม่เป็นทางการ ความ
เป็นธรรมชาติท่ีสอดคล้อกับผู้คน เป็นหัวใจของความสําเร็จในเวทีถอดบทเรียน 

มีจุดมุ่งหมายและ พลังในตัวเอง หลายครั้งท่ีผมพบเจออารมร์นี้กับตัวเอง และหลายครั้งบท่ีผมให้
กําลังใจกับ Facilitator มือใหม่ ท่ีเกิดอาการไม่ม่ันใจ สิ่งท่ีผมให้กําลังใจตัวเองและเพ่ือนร่วมงานก็คือ  
“ทําไปเถอะทําให้เต็มท่ีเต็มความสามารถของเรา ทําไปให้มีความสุข เบิกบาน แล้วทุกอย่างจะดีเอง” 
ประโยคยาวๆนี้ เป็นประโยคท่ีผมให้กําลังใจตนเองเสมอเวลาเผชิญกับความไม่ม่ันใจ ... 

และเชื่ออย่างหนึ่งนะครับ อะไรก็ตามท่ีเรามักกังวลไว้ก่อน ในท่ีสุดแล้วสิ่งนั้นไม่ค่อยเกิดหรอก
ครับ ดังนั้นทําปัจจุบันให้ดีท่ีสุด ในการเป็นตัวเรา 

สุดท้ายขอเพ่ิมคุณสมบัติอีกหนึ่งข้อครับคือ ทักษะการถ่ายภาพ ช่วงหลังการถ่ายภาพง่ายมากข้ึน 
และ ภาพเพียงหนึ่งภาพสามารถสื่อความหมายได้มากมาย ดังนั้น อย่าลืมให้ความสําคัญในเรื่องการ
บันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน ท้ังนี้ สิ่งท่ีเราบันทึกนั้น จะเป็นข้อมูลท่ีสําคัญของการถอดบทเรียนท่ี
เป็นรูปธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง 

เป็นยังไงกันบ้างครับ การพัฒนาตัวเองให้เป็น Facilitator ท่ีทําหน้าท่ีถอดบทเรียนนั้น ไม่ยากเลย
ใช่ไหมครับ เพียงแต่เรามุ่งพัฒนาตนเอง เติมเต็มในสิ่งท่ีเราขาด ฝึกฝนตัวเองในเวทีเรียนรู้ต่างๆ สิ่งท่ีได้คือ 
ทักษะท่ีเข้มแข็งมากข้ึน แกร่งเวทีมากข้ึน พร้อมกับ ความม่ันใจในการทําหน้าท่ี Facilitator ท่ีถอด
บทเรียนได้แบบท่ีเป็นตัวของเราเอง 
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[๑๔] 

 

{๕} การถอดบทเรียน การต้ังคําถาม ก็สําคัญ  

                                                                                                จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

 

การต้ังคําถามเพ่ือสร้างการเรียนรู้ และ การต้ังคําถามเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้นั้น 
สําคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในวง “ถอดบทเรียน” 
คําถามท่ีดี คําถามท่ียั่วให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น 
กระตือรือล้นอยากจะตอบ ผ่อนคลายท่ีจะพูดคุยนั้น 
Facilitator จําเป็นต้องมี “ทักษะการตั้งคําถาม” เพ่ือ
เร้าบรรยากาศของการเรียนรู้ 

ในทางการวิจัย การต้ังคําถามเพ่ือการเรียนรู้ 
เป็นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญในงานวิจัย เป็นการแสวงหา
คําตอบในข้อสงสัยท่ีนักวิจัยต้องการรู้  เช่น กลุ่ม
บุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง มีข้อสงสัยว่า “ทําไม
ปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลยังสูงมากข้ึน ท้ังท่ีมีการพัฒนาระบบการจัดการท่ีดีแล้ว?” ข้อสงสัยข้อนี้
เป็นโจทย์ หรือคําถามท่ีบุคลากรท่ีรับผิดชอบต้องร่วมกันค้นหาคําตอบ คําถามท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ถ้าหากเรา
จะแก้ปัญหานี้ จําเป็นต้องมีข้อมูลอะไรบ้างในการแก้ไขปัญหา? 

ดังนั้นในการค้นหาคําตอบ จึงต้องต้ังคําถามมุ่งไปสู่การหาข้อมูลท่ีจําเป็นนําไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือ
ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง  

พอผมเขียนมาถึงตรงนี้หลายคนเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่า “แล้วคําถามท่ีดีควรจะเป็นอย่างไร” 
จะเริ่มถามตรงไหน ถามแล้วเราจะได้อะไร เราจะเชื่อมโยงคําถามคําตอบนั้นอย่างไร และเม่ือเราได้คําตอบ
นั้นมาเราจะวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่ออย่างไร  มีหลายคนท่ีเป็นนักถอดบทเรียนมือใหม่ จะกังวลต่อการต้ัง
คําถามมากเพราะ ในสถานการณ์จริงการต้ังคําถามท่ีไม่เอ้ือต่อการตอบ การต้ังคําถามไม่สัมพันธ์กับสิ่งท่ี
เราต้องการเรียนรู้ จะเกิดปรากฏการณ์ท่ีว่า “ถามเท่าไหร่ก็ไม่ออก” หมายถึง ไม่ได้คําตอบ และหรือ 
บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนบทเรียนท่ีดีในวงเรียนรู้นั่นเอง ประเด็นการต้ังคําถามนี้จึงท้าทายต่อนักจัด
กระบวนการถอดบทเรียนอย่างยิ่ง 

การต้ังคําถามจะมีประสิทธิผลเพียงใดขึ้นอยู่กับ 

๓ ส่วนด้วยกันคือ ตัวผู้ถาม สื่อ/ภาษาท่ีใช้ ผู้ถูก

ถาม ว่าจะเตรียมตัวอย่างไร เลือกคําถาม/สื่อ

ให้สอดคล้องกับผู้ถูกถามเพียงใด ท้ังสองฝ่ายมี

ความสัมพันธส์นิทสนมเข้าใจ และยอมรับซ่ึง

กันและกันเพียงใด และยังม ี“บรรยากาศ” เป็น

องค์ประกอบร่วมด้วย 
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เรามาร่วมกันเรียนรู้การต้ังคําถามกันครับ ...ในส่วนตัวของผม ผมยึดวัตถุประสงค์ของงานเป็น
สําคัญ ว่ามีวัตถุประสงค์อะไร? อยากได้คําตอบอะไร?  อยากได้บทเรียนเรื่องอะไร?  แล้วนํามา
ออกแบบโครงสร้างคําถามคร่าวๆ ให้ครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการถอดบทเรียน เราเรียกว่า การทํา
โครงสร้างคําถาม เป็นเสมือนเข็มทิศ ท่ีทําให้เรามองเห็นประภาคารท่ีโดดเด่นท่ามกลางความมืดมิดของ
มหาสมุทร ข้อนี้ทําให้เราไม่หลุดกรอบสิ่งท่ีเราต้องการ  

การเริ่มต้นถาม ก็สําคัญไม่แพ้กันให้ทําใจเย็นๆไว้นะครับ การถามเรื่องราวท่ัวไปเพ่ือกระชับ
ความสัมพันธ์ และสร้างความไว้วางใจระหว่างเรากับคู่สนทนาจําเป็นอย่างยิ่ง ผมเรียกว่า “การเล้าโลม” 
การเล้าโลมนี้นําไปสู่การถามคําถามเชิงลึกเม่ือความสัมพันธ์ระหว่างเรา (เรา กับ คู่สนทนา) ไว้วางใจ เปิด
ใจกันในระดับหนึ่งแล้ว  หลักการท่ีควรเรียนรู้ไว้ก็คือ เริ่มต้นคําถามจากคําถามพ้ืนๆ ไปสู่คําถามเชิงลึก 

“การจับประเด็น”  ก็เป็นเทคนิคหนึ่งท่ีจะทําให้คําถามนั้น “ย่ัว” ให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบบเมามันในวง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งไปสู่ประเด็นท่ีลึกซ้ึงได้ เช่นได้รับคําตอบว่า   

“ชาวบ้านแถบนี้ส่วนใหญ่รับจ้างเป็นลูกจ้างโรงงาน และบางส่วนก็ทําอาชีพเกษตร ทํานา ทําสวนเ หมู่บ้าน
เรามีพ้ืนท่ีเกษตรมากมาย” 

คําถามท่ีเราจะต้ังถามต่อไป เช่น  “ทําไมชาวบ้านส่วนใหญ่ถึงไปรับจ้างเป็นลูกจ้างโรงงาน ท้ังๆท่ีมีพ้ืนท่ี
เกษตรท่ีเพียงพอ” 

เราก็จะได้คําตอบท่ีหลากประเด็น เอ้ือต่อการตอบด้วยเหตุผลหลายประการท่ีเป็นข้อมูล
ข้อเท็จจริง จากวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป และในระหว่างการพูดคุยก็ควรแทรกเรื่องราวอ่ืนๆ เข้ามา
ด้วยเพ่ือสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ 

โดยสรุป ก็คือ “สร้างความเช่ือม่ันในการตั้งคําถามจากคําถามพ้ืนๆ ง่ายๆ และเน้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ การท่ีจะถามให้เป็นต้องเริ่มจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้วยความ
สนใจ ใฝ่รู้ และการเป็นบุคคลเรียนรู้” 

การต้ังคําถามท่ีดี ต้องต้ังคําถามอย่างเป็นข้ันตอน โดยเริ่มจากสถานการณ์ท่ีทําให้เรียนรู้ถึงสภาพ
ท่ีเป็นอยู่ ต้นเหตุของเหตุการณ์หนึ่ง ผู้เก่ียวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆ  ตัวอย่างเช่น  

• จํานวนผู้ป่วยท่ีวินิจฉัยว่าติดเชื้อจากโรงพยาบาล ปัจจุบันมีมากน้อยเพียงใด?  
• แล้วในอดีตการติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นอย่างไร?  
• ทําไมถึงมีอุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน?   
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• ใครมีส่วนเก่ียวข้องท่ีทําให้เกิดอุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาล?  

การต้ังคําถามท่ีเป็นข้ันตอนแบบนี้ทําให้ผู้เก่ียวข้อง หรือ ผู้ท่ีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งท่ีจะ
สร้างการเรียนรู้ ค้นหาข้อมูลตอบคําถามท่ีได้ต้ังข้ึนไว้ อย่างเป็นระบบ และระวังการต้ังคําถามแบบปิด ท่ี
ไม่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การเชื่อมโยงคําถาม คําตอบ สู่การ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือวางแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ และเกิด “บทเรียน” ท่ีทําให้ได้เรียนรู้ร่วมกันไป
ด้วย 

ลักษณะคําถามท่ีสร้างการเรียนรู้ และผมใช้วิธีการต้ังคําถามแบบนี้ในวง ถอดบทเรียน เสมอๆ
ครับ ลองมาเรียนรู้ร่วมกับผมดูนะครับ 

• เป็นคําถามเปิด ให้คิดมองภาพ  เร้าให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ตอบ  
• เป็นคําถามท่ีกระตุ้น ให้สามารถวางเป้าหมายระหว่างการทํางาน ในระยะสั้นและระยะยาวได้  
• เป็นคําถามท่ีส่งเสริมให้มองย้อนการดําเนินงานในระยะท่ีผ่านมา สามารถเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน 

และปรับการดําเนินงานในระยะต่อไปได้  
• เป็นคําถามท่ีไม่บีบค้ัน แต่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ท่ีตอบ สร้างความภาคภูมิใจ ท่ีจะเล่า และ

อยากเล่า  

ส่วนรูปแบบคําถามท่ีผมใช้ 

• ถามซํ้า   

การถามซํ้าเป็นเทคนิคท่ีผมทําบ่อย ในกรณีท่ีมองว่า เรื่องราวท่ีผู้เล่ายังมีอีก หมายถึง ยังถ่ายทอด
ไม่หมด การถามซํ้า เป็นการกวนน้ําให้ขุ่น เพ่ือให้เกิดการตกตะกอน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ตกผลึก
ด้านความคิด”  เป็นข้อมูลพ้ืนท่ีฐานท่ีดี สําหรับการต้ังคําถามแบบล้วงลึกต่อไป 

• ถามล้วงลึก  

คําถามแบบนี้ เม่ือเราได้ประเด็นท่ีน่าสนใจ เราก็พร้อมท่ีจะล้วงลึกในทันที เป็นคุณสมบัติของ
นักวิจัยครับ เราเรียกว่า In-depth interview เจาะลึกประเด็นแบบจู่โจม  “ย่ิงลึก ย่ิงน่าสนใจ ย่ิงต้องตั้ง
คําถาม” และคติอย่างหนึ่งท่ีผมยึดก็คือ “ขุดบ่อน้ํา หากไม่ขุดให้ลึก ฤาจะได้ดื่มน้ําเย็น”  
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• การถามแบบท้าทาย  

ส่วนใหญ่คนเราชอบท้าทายครับ คําถามแบบนี้ เคาะประตูความอยากท่ีจะตอบอย่างแรง  คําถาม
แบบนี้ยั่งยุ สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดี 

บทเรียน-ข้อสังเกต  

"การต้ังคําถามจะมีประสิทธิผลเพียงใดข้ึนอยู่กับ ๓ ส่วนด้วยกันคือ ตัวผู้ถาม สื่อ/ภาษาท่ีใช้ ผู้ถูก
ถาม ว่าจะเตรียมตัวอย่างไร เลือกคําถาม/สื่อให้สอดคล้องกับผู้ถูกถามเพียงใด ท้ังสองฝ่ายมีความสัมพันธ์
สนิทสนมเข้าใจ และยอมรับซ่ึงกันและกันเพียงใด และยังมี “บรรยากาศ” เป็นองค์ประกอบร่วม
ด้วย"  (จากคนสามหมอกสู่คนสามนํ้า,๒๕๕๐) 

นอกจากนี้การต้ังคําถามไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงแต่ค้นหาคําตอบจากวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ 
การต้ังคําถามมีหน้าท่ีตรวจสอบความชัดเจนของข้อมูลท่ีนําเสนอมาอีกท้ังเป็นการ ทบทวน ทวนความ 
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับคนใหม่ๆท่ีเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงเดียวกันให้เข้าใจประเด็นทันกัน และมี
ส่วนร่วมในการสนทนาได้สนุกและเป็นส่วนหนึ่งของวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป 

การต้ังคําถามท่ีดีในวิธีการถอดบทเรียน ง่ายและไม่ยากครับ อาศัยทักษะการฝึกฝน ไม่นานเราก็
จะเฉียบคมในการต้ังคําถาม และได้มาซ่ึง “คําตอบ” อันเป็น “บทเรียนท่ีดี” ตามท่ีเราต้องการครับ 

   

สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงท่ีมา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน  

สร้าง: ส. ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๒ @ ๑๒:๕๐ แก้ไข: ส. ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๒ @ ๑๓:๐๖  

http://gotoknow.org/blog/mhsresearch/๒๙๘๙๔๔ 
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{๖}   ตั้งคําถามอย่างสร้างสรรค์  

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

 
Appreciative Inquiry - AI นอกจากเราจะ

ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมท่ีสร้างสรรค์ใน Blog - 
Gotoknow แล้ว ในชีวิตจริงเราก็จําเป็นต้องอาศัย
ทักษะนี้อย่างมากเลยทีเดียวครับ  เพ่ือเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมอันดีใน Blog Gotoknow  

“การตั้งคําถามอย่าง
สร้างสรรค์” Appreciative Inquiry (AI)  จึงเป็น
ความจําเป็นท่ี“Bloger”ท้ังหลาย ควรท่ีจะเรียนรู้ไว้ครับ ในการทํางานสาธารณะ ท่ีต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายๆฝ่าย จะได้ยินคําว่า “พลังสร้างสรรค์” ค่อนข้างบ่อย งานจะลุล่วงไปข้างหน้าได้อย่าง
รวดเร็ว ต้องดึงพลังสร้างสรรค์จากหลายๆ ส่วนเหล่านั้นเข้ามาร่วมกัน 
 

แนะนําเครื่องมือ ผมจึงหยิบเอาเรื่อง “การตั้งคําถามอย่างสร้างสรรค์ : Appreciative 
Inquiry (AI)” มาเล่าสู่กันฟัง ในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือท่ีใช้ดึงพลังสร้างสรรค์ของคนออกมา 
Appreciative Inquiry (AI) มีสมมุติฐานว่า “ระบบท่ีมีชีวิตทุกระบบ ล้วนมีศักยภาพท่ียังไม่ได้ค้นพบ
และนํามาใช้ มันเป็นศักยภาพท่ีอุดมไปด้วยพลังท่ีมาจากแรงบันดาลใจ และจะก่อให้เกิดส่ิงดีๆ ข้ึนได้” 
ดังนั้น กระบวนการ Appreciative Inquiry จึงเป็นการร่วมกันค้นหาสิ่งท่ีดีท่ีสุดในตัวคน ค้นหาสิ่งดีๆ ใน
องค์กร กระท่ังด้านดีของโลกรอบตัวเรา สิ่งสําคัญคือ ต้องค้นหาให้พบว่าอะไรท่ี “ให้ชีวิต” แก่ระบบท่ีว่า
นั้น ซ่ึงเป็นตัวท่ีก่อให้เกิดพลัง ความสามารถในทุกๆ ด้าน สิ่งสําคัญท่ีไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือ ศิลปะ และ 
วิธีการ ในการต้ังคําถามด้านบวก การกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดจินตนาการ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
แทนการสนทนาแบบเดิมท่ีมุ่งจับผิด ตัดสิน หรือปฏิเสธ 

องค์ประกอบท่ีสําคัญในกระบวนการ Appreciative Inquiry ประกอบด้วยหลักการ “๔D”  อันได้แก่ 

๑. Discovery การค้นพบ ว่าช่วงเวลาแห่งความดีเลิศหรือการเกิดความสําเร็จนั้น เกิดข้ึนเม่ือไหร่ 
สิ่งท่ีสําเร็จคืออะไร เกิดข้ึนได้อย่างไร ฯลฯ ปัจจัยแห่งความสําเร็จท่ีเก่ียวข้องก็จะได้รับการบอก
เล่าออกมา มันอาจจะมาจาก ความเป็นผู้นํา ความสัมพันธ์ เทคโนโลยี กระบวนการ โครงสร้าง 
คุณค่า การเรียนรู้ การเชื่อมโยงกับภายนอก ฯลฯ 

Appreciative Inquiry (AI) มีสมมุติฐานว่า 

“ระบบท่ีมีชีวิตทุกระบบ ล้วนมีศักยภาพท่ียัง

ไม่ได้ค้นพบและนํามาใช ้มันเป็นศักยภาพท่ี

อุดมไปด้วยพลังท่ีมาจากแรงบันดาลใจ และจะ

ก่อให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นได้” 
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๒. Dreaming: ฝันให้ไกล ต้ังคําถามถึงความฝันต่อองค์กรหรือชุมชนในอุดมคติ เป็นการจินตนาการ
ถึงภาพฝันในอนาคตท่ีจะบังเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของประวัติศาสตร์ และถูกนําเสนอใหม่อย่างท้า
ทายความเป็นไปได้ 

๓. Designing: การออกแบบ โครงสร้างและกระบวนการใหม่ การพัฒนาข้อเสนอในการจัดการ
องค์กรหรือชุมชน เพ่ือให้ความฝันนั้นเกิดเป็นจริงได้ท้ังในเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว 

๔. Destiny (Delivery): ไปให้ถึง เป็นข้ันท่ีต้องลงมือทําตามข้อเสนอ มีการต้ังกฎเกณฑ์ พัฒนา
ยุทธศาสตร์ เชื่อมโยงและระดมทรัพยากรเพ่ือทําให้ความฝันนั้นบังเกิดเป็นจริงข้ึน 

เราลองมาดูการเปรียบเทียบความแตกต่างของกระบวนการระหว่าง กระบวนการแก้ปัญหา
แบบเดิม กับ กระบวนการตั้งคําถามเชิงสร้างสรรค์ (Appreciative Inquiry: AI) ซ่ึงใช้ในการระดม
สมองแก้ปัญหาในองค์กร 

การแก้ปัญหา (Problem solving) Appreciative Inquiry -AI 

• ความรู้สึกว่าจําเป็น (felt need) 
• การยอมรับชื่นชมและการให้คุณค่า 

(appreciating and valuing 

• การระบุตัวปัญหา 
(ช่องว่างระหว่างสิ่งท่ีเป็นอยู่และสิ่งท่ี
อยากให้เป็น) 

• สิ่งท่ีดีท่ีสุดของ “อะไรท่ีเป็นอยู่” 
What is 

• วิเคราะห์สาเหตุ 
• การสนทนา “อะไรท่ีควรเป็น” 

What should Be 

• แผนปฏิบัติการ 
• การสร้างนวัตกรรม “อะไรท่ีจะเป็น” 

What Will Be 

• สมมุติฐานเบ้ืองต้น: องค์กรคือปัญหาท่ี
ต้องแก้ 

• สมมุติฐานเบ้ืองต้น: องค์กรคือความลึกลับท่ี
ต้องสํารวจ ตรวจค้น และให้คุณค่า 

 
             จะเห็นว่า กระบวนการแก้ปัญหาแบบเดิม มักจะเริ่มต้ังต้นท่ีตัวปัญหา ด่ิงลึกลงไปในตัวปัญหา
และมุ่งแก้ไขความผิดพลาดท่ีผ่านมา ขณะท่ีกระบวนการ Appreciative Inquiry เริ่มต้นจากการมองใน
ด้านดี หยิบสิ่งดีๆ มาคุยกัน โดยมีเป้าหมายไปท่ี การสร้างสิ่งท่ีดีกว่าหรือดียิ่งข้ึนไปอีก 
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            เม่ือพูดคุยถึงสิ่งดีๆ อย่างมีจินตนาการ ก็จะสามารถดึงพลังสร้างสรรค์ในตัวคนออกมาได้มาก 
พลังชีวิตของแต่ละคนเม่ือมาเชื่อมกัน ก็สามารถเป็นพลังทวีคูณขององค์กร ของชุมชน หรือของแผ่นดิน
ข้ึนมาได้ 

ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าท่ีของสมองท่ีจะตามมาเพ่ือคอยคุมและคอยเอาเหตุผลมาช่วยวาง
ยุทธศาสตร์ และนี่คือ ความแตกต่างท่ีอาจจะทําให้ Appreciative Inquiry เป็นทางเลือกของเครื่องมือ
การทํางานแบบใหม่ในยุคปัจจุบัน 

เห็นประโยชน์ของ  Appreciative Inquiry   - AI  แล้วใช่ม้ัยครับ นอกจากเราจะร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรมท่ีสร้างสรรค์ใน  Blog  - Gotoknow  แล้ว ในชวีิตจริงเราก็จําเป็นต้องอาศัย “ทักษะ”  นี้อย่าง
มากเลยทีเดียวครับ 
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิงการเขยีนบันทึก: 
บทความของคุณวิภานุ คงจันทร์ 
www.appreciative…ngl/๑_res/aidef_dd.html 
Sue Hammond-The Thin Book of Appreciative Inquiry. 
Locating the Energy for Change: An Introduction of Appreciative Inquiry. ๑๙๙๙. Charles Elliot 
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{๗} โครงการสังเคราะห์การท่องเท่ียวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน   

กับ “หัวใจการถอดบทเรียน”  

                                                                                                       จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 
  

ทางทีมวิจัยเรากําลังเริ่มเคลื่อน กระบวนการ
สังเคราะห์งาน ...การท่องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีแม่ฮ่องสอน 

ผมเองรับผิดชอบในการวางแผนการดําเนินการ 
ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย เพ่ือ “การสังเคราะห์” ท่ี
จะสร้างประโยชน์ท้ังทีมนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมายท่ีเราได้กําหนดไว้ กระบวนการสังเคราะห์ในครั้งนี้ จึง
ประกอบไปด้วย “หัวใจของการถอดบทเรียน ๕ ประการ” คือ  

ความเป็นท้องถ่ิน (Localness) 

การถอดบทเรียนต้องเป็นกระบวนการท่ีคนในท้องถ่ินท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับชุมชน เป็นผู้ดําเนินการ 
ในโครงการวิจัยสังเคราะห์การท่องเท่ียวโดยชุมชน เราประกอบไปด้วย นักวิจัยหลักและนักวิจัยชาวบ้านท่ี
เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย  

ความเป็นทีม (Team Practice)  

ด้วยความหลากหลายในโครงการวิจัยฯ เรามีทีมศึกษา วิจัยครั้งนี้ รวม ๑๐ ท่าน เรียกได้ว่าเป็น
ทีมใหญ่พอสมควรท่ีจะร่วมด้วยช่วยกัน ตามบทบาทหน้าท่ี การถอดบทเรียนเป็นกิจกรรมของทีม ดังนั้นผู้
หนึ่งผู้ใดจะถอดบทเรียนเพียงลําพังไม่ได้ หรือแกนนําจะเป็นผู้กําหนดทิศทางการถอดบทเรียนเพียงผู้เดียว
ไม่ได้ ทีมต้องพ้อง เห็นคุณค่า และดําเนินการถอดบทเรียนร่วมกัน  

มุ่งอนาคตท่ีดีกว่า (Forward Focus)  

เรามีจุดมุ่งหมาย ท่ีจะพัฒนางานท่องเท่ียวโดยชุมชนท่ีแม่ฮ่องสอนให้ดียิ่งๆข้ึนไป โดยใช้
ประสบการณ์ องค์ความรู้ท่ีแม่ฮ่องสอนได้พัฒนากันมานาน การถอดบทเรียนมุ่งหวังให้การทํางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนั้นการถอดบทเรียนจึงเป็นกระบวนการค้นหาแนวทางไปสู่อนาคตท่ีพึงปรารถนา 

"การถอดบทเรียนไม่ใช่เค้นเอาแต่ผลงานจาก

คณะทํางาน แต่เป็นการช่วยให้คณะทํางาน

เติบโต..."- - -เท็ด จี 
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โดยใช้กระบวนการทบทวนตัวเอง และระบุบทเรียนจากอดีตท่ีผ่านมา ไปใช้เป็นฐานในการวางแผนการ
ดําเนินการท่ีมีคุณภาพต่อไป 

การสกัดความรู้(Punctuation)  

การทํางานวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายท่ีชัดเจน ในการนําเอาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
แม่ฮ่องสอนอย่างแท้จริง กระบวนการจึงต้องทําไปและสกัดความรู้ท่ีได้จากการทํางานไปด้วย โดยความรู้
นั้นคือ ช่องทาง หรือเง่ือนไขท้ังภายใน และภายนอกองค์กรท่ีจะทําให้โอกาสในการทํางานในอนาคตมี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

การฝึกฝนอย่างสมํ่าเสมอ(Iteration) 

การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคณะทํางาน ดังนั้นการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเองจะเกิดข้ึนจากการถอดบทเรียนเพียงครั้งเดียวไม่ได้ แต่ต้องเกิดจากการฝึกฝนและ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอจนกลายเป็นกิจวัตร  

เรามีเวทีท่ีพบพูดคุยกันอย่างสมํ่าเสมอ...เพ่ือติดตามงานด้วย และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเนื้อหาท่ีทีมวิจัยได้ค้น – คว้า มาจากเนื้องานท่ีเกิดข้ึนแล้ว 

...ก่อนหน้านี้รู้สึกเครียดบ้างในการท่ีต้องเริ่มคิดงาน คิดกระบวนการ แต่วันนี้ผมไม่หนักใจเลยกับงานชิ้น
ใหม่ชิ้นนี้ เปลี่ยนเป็นสุขใจท่ีคนทํางาน(ทีมวิจัย)กระตือรือร้น และมีความสุขมากข้ึนเม่ือพวกเราได้พบเจอ
กันบ่อยๆ … 

 

สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงท่ีมา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน  

อ้างอิงจาก : http://gotoknow.org/blog/mhsresearch/๔๑๘๗๙ 

สร้าง: จ. ๓๑ ก.ค. ๒๕๔๙ @ ๒๑:๐๖ แก้ไข: พ. ๐๘ ส.ค. ๒๕๕๐ @ ๐๒:๔๔ 
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{๘} “โลว์เทค” วิธีเก็บข้อมูลของนักวิจัย “คนจน” : Life on the Mountain  

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

นักวิจัย คนหนึ่งแบกเป้ข้ึนบนดอยเพ่ือเก็บข้อมูลในช่วงเรียนปริญญาโท การท่ีได้ออกไปเก็บข้อมูล 
เป็นงานท่ีผมโปรดปรานมาก ผมชอบท่ีจะออกไปพูดคุยกับผู้คน ได้แลกเปลี่ยน ได้คุย ยิ่งสนุก และชื่มชม
ในวิถีของแต่ละบุคคล 

คนบนดอย และดอยสูง เป็นพ้ืนท่ีวิจัยของผม เดินป่า ไปไร่ เก่ียวข้าว เก็บสมุนไพร รวมถึงต้ม
เหล้ากับพ่อเฒ่าลีซู แอบดูหมอผีท่ีกําลังทําพิธี สารพันท่ีสร้างวีรกรรมบนดอย 

ว่าด้วยเรื่องการเก็บข้อมูล เก็บภาพ  ยุคนี้สะดวกสบายมากข้ึน ด้วยกล้องดิจิตอล ท่ีสามารถ
บันทึกกิจกรรม ภาพ ได้อย่างสวยงามและรวดเร็ว (ทันใจ ได้ดั่งใจ ยิ่งนัก) ...ชีวิตดิจิตอล 

ช่วงท่ีผมเรียน เวลาออกสนามนักวิจัย คนจนอย่างผม แม้แต่เงินจะซ้ือกล้องสักตัวยังไม่มีปัญญา มี
เพียง กระดาษบันทึก (รีไซเคิลด้วยนะ...ขอบอก) และสมุดวาดเขียน ท่ีมีพ่ีใจดีซ้ือสีน้ําและสมุดวาดเขียน
เนื้อดี จากแถวๆท่าพระจันทร์ไปฝากคนบนดอย(ขอบคุณพ่ีมากครับ) 

ใช้เทคโนโลยีท่ีมีในการบันทึก ผมใช้วิธีการสเก็ตภาพท่ีเห็น โดยเฉพาะ “พืชสมุนไพร”ท่ีพบในป่า 
คราออกไปเก็บสมุนไพร ใช้เวลาและความสามารถนิดหน่อย ก็ได้ภาพพืชสมุนไพร  ฝีมือของตัวเอง ข้อดี
ของการวาดภาพแบบนี้ก็คือ เราได้รายละเอียดท่ีเป็นข้อมูลใส่ลงไปในกระดาษท่ีวาดเลย วาดแล้วก็
ภาคภูมิใจไม่น้อย...ฝีมือเราเองนะนี่ วาดเสร็จแล้วเอาไปอวด พ่อเฒ่า แม่เฒ่า ลีซู ท่านก็ยิ้มและยกนิ้วให้
ด้วยนะครับ 

ตอนนี้ มีเงินซ้ือกล้องดิจิตอลแล้วครับ...แต่
บางครั้งบางที ก็ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบเดิม
อยู่ครับ มีเสน่ห์นะครับ 

ผมเอาตัวอย่าง “ภาพวาด” ฝีมือผม มาให้ชม
ด้วยครับ 
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อะคือโปโม๊ะ ภาษาลีซู แปลว่า ขอบคุณมากๆครับ 
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สร้าง: จ. ๐๗ ส.ค. ๒๕๔๙ @ ๑๗:๒๔ แก้ไข: พ. ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ @ ๑๘:๔๓ 
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{๙} ต้มเหล้าข้าวโพด : กิจกรรมการเก็บข้อมูลนักวิจัยคนจน  

     จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

พ่อเฒ่ายี่หริผะ บอกให้ อะซาผะ มาแจ้งให้ผมว่า พรุ่งนี้เช้าจะพาไปเก็บสมุนไพรท่ีลีซูใช้ต้มเหล้า
ในป่าลึก ผมต่ืนเต้นยิ่งนัก นอกจากจะได้ไปแอ่วดอยแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องสมุนไพรลีซู โดยเฉพาะ
สมุนไพรท่ีใช้ประกอบการต้มเหล้าอีก 

ผมเตรียมตัวทันทีท่ีอะซาผะแจ้งต้ังแต่แรก เพราะต้องออมแรงไว้เดินป่า เตรียมอุปกรณ์ยังชีพท่ี
จําเป็น และเตรียมร่างกายโดยการพักผ่อน เพราะคนบนดอยเดินป่าทนและมีแรงอึดมากกว่าเรานัก...ถึง
เป็นพ่อเฒ่าอายุมากก็เถอะ 

เช้าวันนั้นผมแบกเป้ใบเดิม วิ่งตามพ่อเฒ่าเข้าป่าไป คนในหมู่บ้านทักทาย ถามตลอดทางว่าผมจะ
ไปไหนหรือ...?  

เดิน เดิน และก็เดิน เม่ือไหร่จะถึงสักทีละพ่อเฒ่า...(เสียงขอความเห็นใจจากผม...เบา เบา) พ่อ
เฒ่าปลอบใจว่า อีกนิดก็จะถึงแล้ว...นิดเดียว.. 

กว่าจะถึง...ฮ่ึม!!! นี่ นิดเดียว นะครับพ่อเฒ่า 

สมุนไพรท่ีพ่อเฒ่าเก็บ ใส่ย่ามมีหลายๆชนิด หน้าตาแปลกๆ ผมบันทึกรายละเอียดแทบไม่ทัน 
สมุนไพรเหล่านี้หายาก ต้องไปเก็บในป่าลึก ท่ีอากาศค่อนข้างเย็น 

ว่าด้วยเรื่อง “ย่ีเพอะ” (เหล้าป่า) ลีซู ชาวลีซูจะให้ความสําคัญในการต้มเหล้ามาก พิถีพิถันในการ
เลือกวัตถุดิบ ท่ีประกอบด้วยสมุนไพรหลากชนิด ท่ีนําไปผสมกับแป้งเหล้า ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบท่ีสําคัญ 
เรียกว่า “คื่อซาย่ีเพอะ” หรือ เหล้าข้าวโพดนั่นเอง น้ําใสๆเหมือนตาต๊ักแตนเลยทีเดียว 

เหล้า  เป็นเครื่องด่ืมท่ีชาวลีซูต้องมีติดบ้าน ใช้ในการทําพิธีเลี้ยงผี และต้อนรับแขกพิเศษ รสชาติ
บาดคอเสียเหลือเกิน ชาวลีซูถือกันว่า “ใครต้มเหล้าได้ รสชาติดี คือ ฝีมือของลูกผู้ชาย”  

พ่อเฒ่ายี่หริผะ เป็นหมอสมุนไพร(แนซึซือซู) ท่ีข้ึนชื่อ รสชาติเหล้าท่ีสุดยอดในแดนดอยแห่งนี้ 

ไม่ก่ีวันผมมาอยู่ท่ีบ้านพ่อเฒ่า ช่วยสุมฟืนต้มเหล้าข้าวโพด อย่างสนุกสนาน ได้คุยกับพ่อเฒ่าไป
ด้วย (พ่อเฒ๋ารักเอ็นดูผม เหมือนลูกหลาน) ก็เลยเล่าเคล็ดลับ ให้อย่างไม่ปิดบัง 



[๒๖] 

 

“เอ้า...ลองชิมนะ”  พ่อเฒ่ายก จอกไม้ไผ่ให้ผมชิมเหล้าข้าวโพดของแกเรื่อยๆ ๑ จอก ๒ จอก.... 

“เอาอีก...นั่นหละ...” พ่อเฒ่าเชียร์ตอนท่ีผมยกจอกด่ืมอย่างเอาเป็นเอาตาย ตอนนี้เสียงผมคงอ้อแอ้เต็ม
ทนแล้ว หยุดไม่ได้...ครับ ท่านผู้ชม!!!! 

พ่อเฒ่ากับหนุ่มนักวิจัยคนจน คุยกันสนุกสนาน(เพราะฤทธิ์เหล้าข้าวโพดของแกแน่..ๆ    ข้อมง 
ข้อมูลไม่สนใจแล้ว...กรึ๊บ) 

พ่อเฒ่า ผมไม่ไหวแล้วครับ....อ๊วก (พ่อเฒ่าส่ังให้ อะซาผะ* เอานักวิจัย ไปเก็บ  - - - ฮา) 

* อาซาผะ เป็นช่ือของลูกชายพ่อเฒ่า 
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[๒๗] 

 

{๑๐}  ชาวบ้านนักวิจัย มองการท่องเท่ียวโดยชุมชน อย่างไร?  

จากวงสนทนานํ้าชา  

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

เขาทําอะไรมากไม่ได้ ก็เป็นคนเล็กๆ แต่สิ่งท่ีทําอยู่ก็คือ "การขายความคิด" ให้ชุมชน ขาย
ความคิดใน หมู่บ้านกระเหรี่ยงของเขา ท่ีกําลังจะถูกผลักเข้าสู่กระแสการท่องเท่ียว อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได  

วันนี้ช่วงบ่ายไปบ้านกระเหรี่ยงแม่ปิง อําเภอปายเพ่ือไปดู ความเรียบร้อยและเตรียมพ้ืนท่ีท่ี 
นศ.ป.โท สาขาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีจะเข้ามาเรียนรู้หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ในอีก 
๒-๓ วันข้างหน้า  และผมเข้าร่วมเป็นวิทยากร ร่วมเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย 

วันนี้ผมถือโอกาสไปนั่งคุยกับ "แพบู"  หนุ่มใหญ่ชาวกระเหรี่ยงหนึ่งในทีมงานวิจัยร่วม 
"โครงการวิจัยการสังเคราะห์การท่องเท่ียวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน"  

แพบู เป็นชาวกระเหรี่ยง เคยผ่านงานศึกษาวิจัย ของ สกว. มาครั้งหนึ่ง โดยได้รับทุนจาก สกว. 
ครั้งนั้น เป็นการวิจัยประเด็นการท่องเท่ียวโดยชุมชน แต่ก็นานมาแล้ว 

วงน้ําชา กับการสนทนาอย่างออกรสชาติ เรื่อง ของ "การท่องเท่ียวโดยชุมชน" แพบูให้ข้อคิดเห็น
อย่างน่าสนใจ เขาบอกว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชน มีท้ังผลดีและผลเสียกับชุมชน หากจะให้ยั่งยืน การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน จะช่วยสร้างสรรค์ชุมชน ๒ประเด็น คือ 

• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
• การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  

หากไม่มีจิตสํานึก และขาดการดูแลท้ัง ๒ สิ่งท่ีว่า การท่องเท่ียวนั้นไม่ยั่งยืน ปัญหาท่ีเขาคิดว่า...
การจัดการการท่องเท่ียวท่ี"ปาย" ควรต้องตระหนักมากๆ คือ "จิตสํานึก"  

แพบู ย้ําคําว่าจิตสํานึก เขาอธิบายว่า อยากให้นักธุรกิจท่ีทําเรื่องการท่องเท่ียวมีจิตสํานึก 
ตระหนักใน ๒ ประเด็นข้างต้น...และมีคําถามต่อ ว่า "จะสร้างจิตสํานึกกับนักธุรกิจเหล่านั้นอย่างไร?" 

ในขณะเดียวกันชุมชนเองก็ต้องมีจิตสํานึกเช่นเดียวกัน 



[๒๘] 

 

ประเด็นคําถามท่ี แพบู ต้ังไว้ เป็นโจทย์ท่ีเราต้องนํามาขบคิด และคิดกระบวนการการพัฒนาใน
ระดับอําเภอต่อ... การท่องเท่ียวโดยชุมชน หากมอง "เงินเป็นตัวตั้ง" การท่องเท่ียวโดยชุมชนแบบนั้นไม่
ยั่งยืน...และล้มเหลวในท่ีสุด 

แพบู บอกผมอีกครั้งเม่ือเราจิบชาหมดไปครึ่งกา 

ชุมชนต้องมองเรื่องการท่องเท่ียวเป็นเครื่องมือในการสืบสานวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากร 
เครื่องมือในพัฒนาชุมชน ท่ีสําคัญท่ีสุดคือต้องมองการท่องเท่ียวเป็น "อาชีพเสริม" ไม่ใช่ "อาชีพหลัก"  

การท่องเท่ียวทําให้เกิด "วัฒนธรรมท่ีจอมปลอม" แพบูพูดคําน่าสนใจ ...จนผมถามว่า  แพบู
หมายถึงอะไร? เขาบอกต่อว่า วัฒนธรรมจอมปลอมคือ การจัดฉากทางวัฒนธรรม ซ่ึงขัดต่อวิถีชีวิตของ
ชุมชน...การท่องเท่ียวท่ีทําแบบนั้นก็ไม่รุ่ง มีแต่ทําลาย  

ผมเข้าใจว่าท่ีแพบูบอกคือ การท่ีชุมชนจัดฉากสร้างวัฒนธรรมปลอม ๆ เพ่ือเอาใจนักท่องเท่ียว
โดยท่ีไม่ถึงกาละท่ีเหมาะสม เช่น การจัดประเพณีบางอย่าง โดยแสดงให้นักท่องเท่ียวดู โดยขาดสาระ 
องค์ประกอบ และกาละท่ีเหมาะสม 

แพบู คุยต่อว่า  เขาทําอะไรมากไม่ได้ ก็เป็นคนเล็กๆ แต่สิ่งท่ีทําอยู่ก็คือ "การขายความคิด" ให้
ชุมชน ขายความคิดใน หมู่บ้านกระเหรี่ยงของเขา ท่ีกําลังจะถูกผลักเข้าสู่กระแสการท่องเท่ียว อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

แต่ผมมองว่า เป็นสิ่งท่ีชอบ ท่ีคนในชุมชนเริ่มต้นด้วยวิธีคิดดีๆ และขายความคิดสร้างแนวร่วม 
ผลักดันการพัฒนาท่ีถูกทิศถูกทาง ดีกว่า ไปรอฟังความคิดจากคนข้างนอก ท่ีไม่ได้ร่วมทุกข์ร้อนปัญหาของ
ชุมชนโดยตรง   

ประเด็นในวงสนทนาแบบบังเอิญในวันนี้ ผมได้วิธีคิด และ ได้สนทนาประเด็นการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนจากปากของชาวบ้าน ซ่ึงแหลมคม และน่าสนใจ ...จนต้องเก็บประเด็นท่ีคุยไปคิดและบันทึกไว้ 
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[๒๙] 

 

{๑๑} พุทธพัฒนา ศรัทธาก่อเกิด "ชุมชนเข้มแข็ง" : ถอดบทเรียนในบ่ายวันหน่ึง  

  

การเข้าไปศึกษาชุมชน ท่ีบ้านกระเหรี่ยงแม่ปิง 
พร้อมกับ นักศึกษา ปริญญาโท สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 
มช.ในครั้งนี้ ผมได้เห็นความเข้มแข็งของชุมชน ท่ีก่อร่าง 
สร้าฎงด้วยพลังของชุมชนเอง เป็นการพ่ึงตนเอง ซ่ึงผมเคย
เขียนไว้ในบันทึกก่อนๆว่า "การพ่ึงตนเอง"  เป็นคําตอบ
สุดท้ายของชุมชนเข้มแข็ง 

พุทธพัฒนา เพ่ือ ความเข้มแข็งของชุมชน 

  ผมครุ่นคิดหลายครั้ง ท่ีได้เห็นภาพบรรยากาศ และรูปแบบการทํางานท่ีกลมเกลียวของพ่ีน้องบ้าน
กระเหรี่ยงแม่ปิง 

อะไรคือปัจจัย ท่ีผลักดันให้เกิดชุมชมชนเข้มแข็ง อย่างท่ีผมเห็น ? 

ผมต้ังคําถามกับตัวเอง...และคิดว่า ปัจจัยบางอย่าง ท่ีพบเจอช่วง ๒ - ๓ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ 
ก็คิดว่า สิ่งนี่หละคือคําตอบ...ของคําถาม 

ชุมชนดี เริ่มจาก ปัจเจกบุคคล 

  

 ปัจเจกบุคคลท่ีดี เป็นส่วนประกอบของชุมชนเข้มแข็ง  

ส่วนเล็กๆของชมุชน คือ "คน" ท่ีอยู่ในชุมชน 

คนผู้เป็นส่วนร่วมท่ีดีของชุมชน ซ่ึงจะช่วยให้

หมู่ชนอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ สมานฉันท์ ... 



[๓๐] 

 

ส่วนเล็กๆของชุมชน คือ "คน" ท่ีอยู่ในชุมชน คนผู้เป็นส่วนร่วมท่ีดีของชุมชน ซ่ึงจะช่วยให้หมู่ชน
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ สมานฉันท์  ... 

ชุมชนบ้านแม่ปิง เชื่อม่ันในพระคริสต์ สิ่งท่ีพวกเขายึดม่ันเป็นหนึ่งเดียว ทําให้ศูนย์รวมจิตใจพวก
เขาเป็นหนึ่งเดียว การท่ีชุมชนไปพบปะกันสมํ่าเสมอในวันอาทิตย์ ...นั่นเป็นปัจจัยหนึ่ง ท่ีโอกาสนั้น ได้นํา
เรื่องของชุมชน พูดคุยปรึกษา หารือกัน โดยมี "พระเจ้า" สถิตย์อยู่ในใจของปัจเจกคุณภาพทุกคนท่ีแม่ปิง 

กิจกรรมการพบประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ เป็นกิจกรรมท่ี พระพุทธเจ้า กล่าวไว้ว่า เป็นส่วนหนึ่ง
ของ ความเข้มแข็งของกลุ่มเพ่ือการพัฒนา 

 

ยุวชนคนดี หนึ่งของปัจเจกบุคคลท่ีดี     ของชุมชน  

 "พ่ึงตนเอง" ได้เป็นผลลัพธ์ของ กระบวนการ  การพ่ึงตนเองก็เริ่มจากปัจเจก  ทําตนให้เป็นท่ีพ่ึง
ของตนได้ พร้อมท่ีจะรับผิดชอบตนเอง ไม่ทําตัวเป็นปัญหา หรือเป็นภาระถ่วงหมู่คณะ หรือ หมู่ญาติ ด้วย
การประพฤติธรรมสําหรับสร้างท่ีพ่ึงแก่ตนเอง เรียกว่า "นาถกรณธรรม" 

ซ่ึงมี ๑๐ ประการ สําหรับชุมชนเข้มแข็ง 

๑. ศีล ประพฤติดีมีวินัย คือ ดําเนินชีวิต โดยสุจริต ท้ังทางกาย ทางวาจา มีวินัย ในการประกอบ 

สัมมาชีพ 
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๒. พาหุสัจจะ ได้ศึกษาสดับมาก คือ การศึกษาเล่าเรียนสดับรับฟังมาก อันใดเป็นสายวิชาของตน 
หรือตนศึกษาศิลปวิทยาใด ก็ศึกษาให้ช่ําชอง มีความเข้าใจกว้างขวางและลึกซ้ึง รู้ชัดเจน และ
ใช้ได้จริง 

๓. กัลยาณมิตตตา รู้จักคบคนดี คือ มีกัลยามิตร รู้จักเลือกเสวนา เข้าหาท่ีปรึกษาหรือผู้แนะนําสั่ง
สอนท่ีดี เลือกสัมพันธ์เก่ียวข้อง และถือเยี่ยงอย่างสิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีดี ซ่ึงจะทําให้ชีวิตเจริญ
งอกงาม 

๔. โสวจัสสตา เป็นคนท่ีพูดกันง่าย คือ ไม่ด้ือรั้นกระด้าง รู้จักรับฟัง เหตุผล ข้อเท็จจริง พร้อมท่ี
จะปรับปรุงแก้ไขตน 

๕. กิงกรณีเยสุ ทักขตา ขวนขวายกิจของหมู่ คือเอาใจใส่ช่วยเหลือธุระ และกิจการของหมู่คณะ 

๖. ธรรมกามตา เป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ชอบศึกษา ค้นคว้า สอบถามหาความรู้ ความจริง 
รู้จักพูด รู้จักรับฟัง สร้าฎงความ รู้สึกสนิทสนมสบายใจ ชวนให้ผู้อ่ืนอยากเข้ามาปรึกษาและร่วม
สนทนา 

๗. วิริยารัมภะ มีความเพียรขยัน คือ ขยันหม่ันเพียร พยายามหลีกหนีความชั่ว ประกอบคุณงาม
ความดี ไม่ย่อท้อ ไม่ละเลยทอดท้ิงธุระ หน้าท่ี 

๘. สัรตุฏฐี มีความสันโดษรู้พอดี คือ ยินดี พึงพอใจในลาภผล ผลงานและความสําเร็จต่างๆ  

๙. สติ มีสติม่ันคง คือ รู้จักกําหนดจดจํา ระลึกการท่ีทํา คําท่ีพูด กิจท่ีทําแล้ว และท่ีจะต้องทํา
ต่อไป จะทําอะไรก็รอบคอบ 

๑๐. ปัญญา มีปัญญาเหนืออารมณ์ คือ มีปัญญาหยั่งรู้เหตุผล รู้ดี รู้ชั่ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ มองสิ่งท้ังหลายตามความเป็นจริง รู้จักพิจารณา วินิจฉัยด้วยใจเป็นอิสระ ทําการต่างๆ 
ด้วยความคิดถึงและมีวิจารณญาณ 
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ผมนั่งทบทวนในระหว่างท่ี นักศึกษา ทํากิจกรรมร่วมกับชุมชน ท่ีโบสถ์คริสต์แม่ปิง ถึงแม้ว่าภาพ
ของ "พระเยซู" และ "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ความสวยงามของศาสนาและศาสดาจะแตกต่างกันในแง่
ของการนับถือของ คนกระเหรี่ยงแม่ปิง  

แต่ผมเห็นปัจจัยท่ีมากับความศรัทธา เป็นคําตอบในวันนี้  "หมู่บ้านเข้มแข็ง - พ่ึงตนเอง"  

                                    จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

ถอดบทเรียนบ่ายวันแดดร้อน ณ โบสถ์คริตส์ แม่ปิงกระเหร่ียง ปายแม่ฮ่องสอน 

                                      ๑๗ กันยายน ๒๕๔๙  

สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงท่ีมา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน  

สร้าง: อ. ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙ @ ๑๖:๒๕ แก้ไข: พ. ๐๘ ส.ค. ๒๕๕๐ @ ๐๒:๔๖  

http://gotoknow.org/blog/mhsresearch/๕๐๘๔๐ 
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{๑๒} เวทีชุมชนท่ีโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ :ศึกษาศักยภาพชุมชนด้วย
กระบวนการเฮฮา(ภาคแรก)  

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

ด้วยมอบหมายภาระกิจให้กับตัวเองในการเขียนโน๊ตบอกตัวเองให้เขียน บันทึกถอดบทเรียนการ
ทําเวทีชุมชนท่ีโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ในช่วงปลายปีและช่วงรอยต่อของปี เพ่ือเป็นการทบทวน
ตัวเองและให้ผู้สนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

บ้านวัดจันทร์ อยู่ในเขตอําเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นสถานท่ีท่ีผมชื่นชอบเป็นพิเศษ ด้วยบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมท่ียังคงธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  

ป่าสนผืนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ มีพ่ีน้องปาเกอญอ อาศัยอยู่อย่างเรียบง่าย มีศิลปะ วัฒนธรรมท่ี
เป็นเอกลักษณ์ ต้นพญาเสือโคร่ง(ซากุระเมืองไทย)บานสวยงามยามช่วงหนาว พร้อมกับดอกบ๊วยท่ีงดงาม 
พราวไปท่ัวดงดอย พืชผักเมืองหนาวท่ีแปลกตาของโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ เดินทางไม่ไกลจาก
อําภอปาย ว่ากันว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวหมายตาไว้ในอนาคต.. 

วัดจันทร์ เหมือนสาวชาวป่าท่ีสวย สะพรั่งของวัยสาว บริสุทธิ์ ผุดผ่อง น่ามอง ในขณะท่ีพ่ีสาว 
(ปาย) เป็นสาวทันสมัย เธอกร้านโลกเต็มที 

เจ้าหน้าท่ีโครงการหลวงเชิญผมไปเป็นวิทยากรประเด็นการท่องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงผมไม่ปฏิเสธ 
เพราะเหตุผลว่า ผมรู้สึกห่วงใย สถานท่ีแห่งนี้ เกรงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างควบคุมไม่ได้ในอนาคต ใช่
ครับ ผมอาจไม่ใช่ปัจจัยในการทําให้ท่ีไม่เปลี่ยนแต่ขอเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆท่ีช่วยฉุดรั้งแรกกระแทกนั้น 

ผมได้ร้องขอข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีโครงการหลวง เพ่ือจะนํามาวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมออกแบบเวที
ชุมชน และผมก็ได้ข้อมูลท่ีน้อยมากสําหรับการวางแผนออกแบบเวที และโจทย์นี้ยากมากข้ึนเม่ือทราบว่า
ผมเป็นวิทยากรเพียงคนเดียวท่ีต้องทํากระบวนการในสองวัน 

เอาละครับ ...ทําไงดี ก็ต้องลุยครับเพราะตกปากรับคําแล้ว ก็ต้องเดินหน้าทําให้ดีท่ีสุด นอกจาก
เป็นวิทยากรแล้วผมยังต้องเป็น commentator ให้กับโครงการหลวงวัดจันทร์ในกิจกรรม Count Down 
๒๐๐๗ ด้วย งานนี้เรียกว่า ทําในหลายๆหน้าท่ี บทบาทครับ 

ผมรู้สึกห่วงใย สถานท่ีแห่งนี้ เกรงว่าจะมี

การเปลี่ยนแปลงอย่างควบคุมไมไ่ด้ใน

อนาคต ใช่ครับ ผมอาจไม่ใช่ปัจจัยในการ

ทําให้ท่ีไม่เปลี่ยนแต่ขอเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วย

ฉุดร้ังแรกกระแทกนั้น 
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การดําเนินการพัฒนาชุมชนเพ่ือเข้าสู่การเป็นชุมชนท่องเท่ียวนั้น ต้องมี Step การดําเนินงานท่ี
ต่อเนื่องตามลําดับข้ัน  

ข้ันตอนแรกๆ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับชุมชนก่อนตัดสินใจลงพ้ืนท่ี(Choosing a 
Distination) ในส่วนนี้ผมทราบว่าทางโครงการหลวงใด้พิจารณามาระดับหนึ่ง มีกิจกรรมเสริมความเข้าใจ
บ้าง และชุมชนเหล่านี้เข้าสู่ระบบการท่องเท่ียวโดยชุมชนอยู่แล้ว กิจกรรมนี้จึง "ผ่าน" ไปได้  

หากมองใน มิติศักยภาพของชุมชน(Community Potential) ผมไม่ทราบข้อมูลมากนัก แต่ผม
มองว่าชุมชนท่ีนี่เป็นชาวปกาเกอญอ ความเป็นนักอนุรักษ์ และสามัคคีสูง ในความรู้สึกผมนั้นผมคิดว่า 
"ใช้ได้" ส่วน มิติของ แนวโน้มทางการตลาดของการท่องเท่ียวโดยชุมชน(Market Potential of 
CBT.)นั้น ผมวางใจเพราะโครงการหลวงมีหน่วยงานท่ีทําการตลาดอยู่แล้ว อีกท้ังวัดจันทร์มี "Product" ท่ี
มีคุณภาพ ถูกใจตลาดท่องเท่ียวอยู่แล้ว  

ส่วน มิติของนโยบายของรัฐ และบทบาทของท้องถ่ินในการสนับสนุน CBT. (Goverment 
Policy) และ องค์กรพ่ีเลี้ยงและแหล่งทุนสนับสนุน (Facilitaing Organization and Funding)   ไม่น่า
เป็นห่วงเพราะเป็นพ้ืนท่ีโครงการหลวงเช่นกัน 

ดังนั้นการทําเวทีชุมชนครั้งนี้ ผมจึงเข้าสู่ กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับชุมชน 
(Completing a Feasibility) เป็นอีกข้ันตอนหนึ่งต่อจากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ก็ถือว่าย่นระยะทาง
มาบ้าง 

การออกแบบเวที จําเป็นต้องมีข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญ เช่น ข้อมูลชุมชน จํานวนผู้เข้าร่วม และข้อมูล
พ้ืนฐานความรู้ของของคนท่ีเข้ามาร่วม ลักษณะนิสัย การศึกษา เวลา สถานท่ี อ่ืนๆท่ีผมต้องมานั่ง
วิเคราะห์กลุ่มเพ่ือออกแบบเวทีให้เร็วท่ีสุด สําหรับการเตรียมข้อมูลการแลกเปลี่ยน คิดกิจกรรมท่ี
สอดคล้อง งานนี้จึงมีข้อมูลน้อย แต่ก็คิดว่าไม่เป็นปัญหา ผมเองก็เป็นกลุ่มหาเช้ากินคํ่าครับ ดัดแปลง
เรื่อยๆได้ในเวที 

เรามีเวลาสองวัน แต่เวลาท่ีมีอยู่เราต้องข้ึนอยู่กับชุมชนครับ เพราะมีกิจกรรมเข้าโบสถ์ของ
ผู้เข้าร่วมเวที การจัดสรรเวลาจึงข้ึนอยู่กับชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่เป็น สิ่งสําคัญครับ สําหรับนักวิจัย
หรือนักพัฒนาท่ีเข้าไปทํางานร่วมกับชุมชน...เม่ือเป็นแบบนี้สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการเราได้เรื่อยๆ 
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เข้ากระบวนการเลยดีกว่าครับ 

 กิจกรรมแรก เป็นการแนะนําตัว หากกลุ่มคนไม่เยอะเราก็อาศัยการแนะนําตัวทุกคน อาจไม่ต้องใช้
เวลานานมากนักพอให้รู้จัก ผมแนะนําตัว ผู้เข้าร่วมเวทีแนะนําตัว รู้จักฉัน รู้จักเธอ เรามาทําอะไรกัน? 
จากนั้นก็เริ่มต้นกระบวนการ จริงๆกระบวนการแรกเลย ผมอาจต้องเริ่มด้วย "ต้นไม้แห่งความคาดหวัง" 
กิจกรรมนี้ ระดมความคิดความคาดหวังจากผู้เข้าร่วมเวทีไว้เป็นข้อมูล เพ่ือปรับเปลี่ยนการนําเสนอของเรา 
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่าง  กิจกรรมนี้ก็แล้วแต่วิทยากรครับ หากเห็นว่าไม่จําเป็นก็อาจใช้กระบวนการ
อ่ืนๆได้ตามเหมาะสม  

 วันนี้ผมใช้กิจกรรม ดูรูปแล้วแสดงความคิดเห็น กิจกรรมนี้สนุกสนาน ได้ลุ้นกันสนุกดีครับ เพราะรูป
หนึ่งรูปมีความหมายแล้วแต่มุมมอง แน่นอนว่าผมได้เบ้ืองหลังความคิด (Underlying Ideas) ของ
ผู้เข้าร่วมเวทีผ่านกิจกรรมนี้  ผมใช้การนําเสนอรูปผ่านโปรเจคเตอร์ครับ ง่ายๆและไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์
ให้ยุ่งยาก  

กิจกรรมง่ายๆนี้กระชับความสัมพันธ์ ระหว่างผมกับผู้เข้าร่วมได้ดีทีเดียว การวิพากษ์เป็นไปด้วยความ
สนุกสนาน เสียงหัวเราะ ท่ีเกิดข้ึนประเมินความพึงพอใจได้ 
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 กิจกรรมต่อไป เป็นกิจกรรมท่ีให้เห็น ความเข้าใจเรื่อง CBT. (Understanding CBT.)ของชุมชนครับ
เรียกกิจกรรมนี้ว่า "กิจกรรมดอกไม้ ใข่และหิน" มีอุปกรณ์ง่ายสามอย่างตามชื่อกิจกรรมครับ เป็น
เครื่องมือในการจุดประกายความคิดเรื่องการท่องเท่ียว หากเปรียบการท่องเท่ียวเป็นของสามสิ่งนี้ คุณจะ
เลือกอะไร พร้อมอธิบายเหตุผล 

ผมแบ่งกลุ่มออกเป็นสามกลุ่ม ตามของสามสิ่งท่ีมีอยู่ ให้สามกลุ่มนั้นระดมความคิดอย่างเสรี ลงใน
กระดาษปรู๊ฟ โดยต้ังโจทย์ว่า "หากเปรียบการท่องเท่ียวเหมือนส่ิงท่ีคุณมี คุณคิดอะไร"  เม่ือให้เวลา
ระดมสมองกันเต็มท่ีแล้วให้ทุกกลุ่มส่งตัวแทนนําเสนอสิ่งท่ีคิด และวิทยากร(ผม) สรุปท่ีทุกคนคิดลงใน
กระดาษแผ่นใหญ่ เพ่ือสรุปความคิดอีกที 

กิจกรรมนี้ก็สนุกสนาน เพราะการให้อิสระเสรีในการคิด กระตุ้นให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการคิด 
เสียงพูดคุย สนุกสนาน เสียงหัวเราะ ความคิดท่ีพรั่งพรูลงในกระดาษปรู๊ฟ ก็เป็นสิ่งท่ีผมประเมินได้ถึงการมี
ส่วนร่วมแต่ละขณะ 

กิจกรรมดังกล่าวเราก็ได้เห็นศักยภาพของการคิดของผู้เข้าร่วมเวทีได้เต็มท่ี สามารถนํามาประเมิน
ความคิด ความเข้าใจในการจัดการท่องเท่ียวของชุมชนต่อไปได้ในอนาคต ผมก็มีหน้าท่ีเติมเต็มอีกบ้าง
เพ่ือให้ความคิดทุกความคิดเชื่อมร้อยกัน 

เสร็จกิจกรรมนี้ก็ได้ใช้เวลาร่วมครึ่งวัน... 

ผมได้ข้อมูลพ้ืนฐานมากมายท่ีจะเชื่อมต่อกระบวนการต่อไปได้ ยังมีอีกครึ่งวันท่ีเหลือ ขอยกยอด
กิจกรรมไปอีกบันทึกครับกิจกรรมเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ในประเด็นพัฒนาต่างๆในชุมชนได้ครับ ไม่
เฉพาะ ประเด็นการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างเดียว เป็นประโยชน์อย่างย่ิงสําหรับนักวิจัยและนักพัฒนา
ท่ีเก็บข้อมูลชุมชน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ครับผม 
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[๓๗] 

 

{๑๓} เวทีชุมชนท่ีโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ : ศึกษาศักยภาพชุมชนด้วย
กระบวนการเฮฮา(ภาคต่อ)  

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

ยิ่งเรามีเวลาถอดบทเรียนมากเท่าไหร่ เราจะได้ข้อมูลมากข้ึนเท่านั้น ประเด็นสิ่งดีๆนอกจากจะทํา
ให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้เห็นภาพชุมชนตัวเอง ๓๖๐ องศาเเล้ว เราเองก็ได้รู้ข้อมูลชุมชนแบบละเอียด แต่การ
เจาะลึกนั้นต้องใช้กระบวนการเก็บข้อมูลท่ีเหมาะสมต่อไปครับ...  

หลังจากทํากิจกรรม ทําความเข้าใจเรื่อง CBT. ในบันทึกก่อนหน้านี้แล้วในเวทีเดียวกัน 
กระบวนการต่อไป 

  เรามาเล่นกับความฝันต่อ กันดีกว่าครับ ... 

กิจกรรมแบบนี้สนุกครับ เพราะเราใช้จินตนาการ(Imagine)กันเต็มท่ี เด็กผู้ใหญ่ไม่เก่ียงวัย ชอบหมดครับ 

  ให้วาดชุมชนในฝัน กรณี "หมู่บ้านท่องเท่ียว" ท่ีต้องการ ท่ีฝัน  

ผมแบ่งเป็นสามกลุ่มเช่นเดิมแต่แจกกระดาษ เอสี่ก่อนครับ ให้ทุกคนวาดชุมชนในฝันกันเต็มท่ี 
ภายใต้เสียงเพลง(ท่ีผมชอบ)เบาๆ ออกเห็นแก่ตัวนิดหน่อย ผมเปิดเพลงเอาใจตัวเองครับในช่วงทุกคนวาด
รูป :) บรรยากาศแบบนี้ผมเห็นทุกคนกลายเป็นเด็กอีกครั้ง ทุกคนสนุกสนานกับการวาด ละเลงสี ส่วนผมก็
มีหน้าท่ีแซวผู้เข้าร่วมเวทีไปเรื่อยๆ พร้อมกับลุ้นบ้าง ชมบ้าง วิธีการนี้เหมาะมากครับ สําหรับกลุ่มท่ีเข้า
ร่วมเวทีท่ีหลากหลาย และบางท่านมีปัญหาเรื่องการเขียน การรู้หนังสือ กิจกรรมนี้ใช้ จินตนาการ ครับ 

เสร็จแล้ว...ให้ทุกคนในกลุ่ม อธิบายรูปท่ีตัวเองวาดให้เพ่ือนได้รู้ว่าเรามีชุมชนในฝันอย่างไร?? 
ต่อจากนั้นผมให้ท้ังสามกลุ่มเอาภาพมาต่อความคิดกัน หมายถึงเอาภาพมารวมกัน วาดลงกระดาษปรู๊
พขนาดใหญ่ ให้ทุกคนวาดรูปร่วมกัน เสียงหัวเราะ ครื้นเครงมาอีกแล้วครับ บรรยากาศสนุกสนานดีมาก 
พร้อมเสียงเพลงท่ีผมชอบคลอเบาๆ :)  

ได้ภาพใหญ่ท้ังสามกลุ่ม..เป็นชุมชนในฝัน ทุกคนออกมาเล่าด้วยความภาคภูมิใจรวมของกลุ่ม 
กิจกรรมนี้ทําให้เราได้เห็นความคิด วิธีคิดของชุมชนในการจัดการชุมชนท่ีทุกคนต้องการ 

  



[๓๘] 

 

ตรงนี้เราจะเติมแนวคิดการจัดการชุมชนเข้าไป ทําอย่างไรให้เราจะได้มีชุมชนในฝันนั้น เป็นการ
ย้ําจิตสํานึกผู้เข้าร่วมเวทีได้เป็นอย่างดี 

ท้ังกิจกรรมสามกิจกรรม ก็ใช้เวลาเกือบครึ่งวันแล้วครับ ผู้เข้าร่วมเวทีมีความสุขแทบไม่หิว
ข้าว หิวน้ํากันเลยครับ ...เราก็ได้ภาพของชุมชน วิธีการคิดต่างๆ เป็นการประเมินผ่านกิจกรรมท่ีเราจัด
ข้ึน 

  กิจกรรมภาคบ่าย เป็นการระดมความคิดท้ังหมด "ส่ิงดีๆของชุมชน" ออกมาเป็น Mind map 
กิจกรรมนี้ เราจะได้เห็นภาพรวมของทรัพยากรอันเป็น"ทุน" ของชุมชนท่ีนี่ทุกมิติเลยครับ  ยิ่งเรามีเวลา
ถอดบทเรียนมากเท่าไหร่ เราจะได้ข้อมูลมากข้ึนเท่านั้น ประเด็นสิ่งดีๆนอกจากจะทําให้ ผู้เข้าร่วมเวทีได้
เห็นภาพชุมชนตัวเอง ๓๖๐ องศา เเล้ว เราเองก็ได้รู้ข้อมูลชุมชนแบบละเอียด แต่การเจาะลึกนั้นต้องใช้ 

กระบวนการเก็บข้อมูลท่ีเหมาะสมต่อไปครับ... 

ท้ังหมดเป็นกระบวนการเวทีของผมในครั้งนี้ท่ีวัดจันทร์  ถือว่าเป็นการศึกษาความเป็นไปได้
ร่วมกับชุมชนเบ้ืองต้น  ได้เห็นภาพรวมของชุมชนในเวลาท่ีสั้น และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของชุมชน
ได้เป็นอย่างดีผมคุยกับเจ้าหน้าท่ีโครงการหลวงว่า เราต้องมีเวทีศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาร่วมกับชุมชนอีก
หลายๆเวที จนกว่าชุมชนจะได้จัดการท่องเท่ียวด้วยตนเองได้ 

ผมคิดเรื่องของหลักสูตร "การท่องเท่ียวโดยชุมชน" ว่าจะลองนั่งเขียนออกมาให้ชัดในแต่ละ
กระบวนการเพ่ือเป็นคู่มือการเรียนรู้พัฒนาชุมชน ในประเด็นดังกล่าวด้วย 

เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับผม 
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{๑๔} บทเรียนการพัฒนา "ชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าน" การจัดการความรู้เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน  

  

ดร.รัตนา สําโรงทอง ท่านถามผมเม่ือผมเดิน
ออกมาจากเวที “ชุมชนน่าอยู่ จุฬา – น่าน” ตอนเย็น
ของวันท่ี ๘ ม.ค. ว่าผมได้อะไรบ้างจากงานนี้ ผมตอบ
ได้ทันทีว่า ผมได้มาเรียนรู้และเหมือนเป็นห้องเรียน
ห้องใหญ่ท่ีผมได้มาสัมผัส นับว่าเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับ
ผม 

จากท่ีผมเกริ่นมาแล้วในบันทึกก่อนว่าจะ
เดินทางไปน่าน ครั้งแรกในชีวิต ..เรียนรู้โครงการชุมชน
น่าอยู่ จ. น่าน  ผมเพ่ิงมาท่ีน่านเป็นครั้งแรกในชีวิต   

ตล อด เ วล า ก็ ไ ด้ รั บ รู้ เ รื่ อ ง ร า ว เ ก่ี ย ว กั บ
กระบวนการพัฒนาท่ีน่าน น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง หากได้มาสัมผัสและเรียนรู้ก็คงจะเติมต่อจิกซอว์ท่ีผมมีอยู่
ได้ 

แม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงหนึ่งวันสําหรับการเข้ามาสังเกตการณ์ เพ่ือจับประเด็น การถอดบทเรียน
ของจุฬาฯ ในการทํางานพัฒนาชุมชน โดยใช้ประเด็น “เกษตรปลอดภัย” นําทาง ให้ประเด็นนี้เป็น
ประเด็นร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบมีส่วนร่วม ตลอดระยะเวลา ๓ ปี และวันนี้ ถือได้ว่า 
วันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองความสําเร็จท่ีเริ่มต้นนั้น 

การใช้คําว่า “เฉลิมฉลอง” นั้น ทําให้กระบวนการถอดบทเรียนวันนี้ ดูผ่อนคลายมีความสุข มี
ชีวิต ชีวา เห็นตัวตนของคนน่านได้อย่างชัดเจนในเวทีอิสระเช่นนี้ ผมเปรียบให้หลายท่านว่า งานนี้เหมือน
งาน “ปอย” ท่ีคนล้านนาจะมา “เกาะกุ๋ม ลุมลา” กัน ในการร่วมกันทํากิจกรรมบุญของพวกเขา ดังนั้น 
งานของพวกเขาจึงดูมีชีวิต สนุกสนาน “ม่วนงัน สันเร้า” แฝงไว้ซ่ึงความภาคภูมิใจในนวัตกรรมของแต่ละ
แห่งความสําเร็จของแต่ละโครงการ ท่ีนับรวม ๒๒ โครงการ ในพ้ืนท่ีท่ัวจังหวัดน่าน ถูกนํามาเรียงร้อย ถัก
ทอเป็นผืนผ้าท่ีสวยงามให้เราได้ยล ในพ้ืนท่ีอันศักด์ิสิทธิ์ (วัดอรัญญาวาส)  

ภาพของความสําเร็จท่ีเกิดขึ้น อาจต้องทํา

ความเข้าใจเป็นเบ้ืองต้นว่า ด้วยพ้ืนฐานความ

เข้มแข็งอันเป็น “ทุน” ท่ีสําคัญของเมืองน่าน

ท่ีมีอยู่เดิมแล้ว และการทํากระบวนการเรียนรู้

เพ่ือนําทุนท่ีมีอยู่มาขับเคลื่อนงานพัฒนา

ชุมชนของจุฬาฯ กระบวนการท่ีสอดคล้อง ลง

ตัว จึงเกิดการเคลื่อนตัวของการพัฒนาขึ้นไป

อีกระดับท่ีน่าภาคภูมิใจ   



[๔๐] 

 

ผมได้เรียนรู้อะไรบ้าง?? ผมเชื่อว่าทุกท่านคงสนใจมาก ว่ากระบวนการท่ีจุฬาฯดําเนินการในพ้ืนท่ี
เมืองน่านนั้น ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในพ้ืนท่ี...และมี Best Practice อย่างไรบ้าง สุดท้ายการ
พูดคุยในเวทีวันนี้แล้ว เรา AAR มีประเด็นใดบ้างท่ีน่าสนใจ 

 

กระบวนการทํางานท่ีผมพอสรุปได้จากเอกสารท่ีได้รับนั้น การทํางานสามปีมีการเข้ามาทํางาน
ลักษณะเป็นภาคีร่วม ยึดหลักตามแนวทางปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหัวใจหลัก เน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้ “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” เพ่ือผลักดันให้ท้องถ่ินสามารถกําหนด
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาตนเอง โดยท่ีชุมชน องค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ วางแผน
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมท้ังการส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ิน โดยยึดหลัก “ภูมิสังคม” ท่ี
มีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ี แตกต่างกันในบริบทต่างๆ โดยการศึกษาหาแนวทางร่วมกัน จนเกิดเป็น 
“วิสัยทัศน์ร่วม”  แม้จะประกอบด้วยบริบทท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน แสดงบทบาทท่ีเอ้ือหนุนกัน 
พ่ึงพากัน (independent and interdependent) นําพากันไปสู่เป้าหมายของความอยู่ดีมีสุข        
(Well being)ของคนเมืองน่าน 

อาจเป็นการเก็บข้อมูลของผมท่ีน้อยเกินไป เกินท่ีจะสรุปบทเรียนความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน แน่นอนว่า
การท่ีได้ศึกษาเอกสารส่วนหนึ่ง กับการท่ีได้เข้ามาร่วมเวทีเฉลิมฉลองเพียงหนึ่งวัน ไม่เพียงพอต่อการสรุป
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บทเรียนแน่นอน แต่ผมขอยกเอาบรรยากาศ และความรู้สึกของคนท่ีเคยทํางานชุมชน มุมมองของผม สรุป
ให้ท่านได้รับรู้ครับ 

เช้าวันนั้นท่ีลานโพธิ์ วัดอรัญญาวาส ผมได้เห็นชาวบ้านช่วยกันจัดบูธของแต่ละแห่ง แต่ละคนต่าง
ก็ขะมักเขม้นกับหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ สีหน้ามุ่งม่ันและมีความสุข เร่งมือเพ่ือให้บูธของตนเองสมบูรณ์แบบ
ท่ีสุดในการนําเสนอแก่ผู้เข้ามาร่วมงาน อันเป็นเพ่ือนๆร่วมกันเรียนรู้แต่ละโครงการนั่นเอง รอยยิ้ม เสียง
หัวเราะนั้น ทําให้ผมรู้สึกมีความสุขร่วมไปด้วย ...และนี่เองเป็นสิ่งชี้วัดอย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรมากล่าวอ้างมากมาย 

การเสวนาบนเวทีแบ่งออกเป็น สามประเด็นใหญ่  เวทีแรกเป็นส่วนของสถานการณ์ ทิศทางและ
จุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ และการผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ เป็นมุมมองและ
ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาท้ังในระดับและนโยบายและปฏิบัติการ  เวทีท่ีสองเป็นการนําเสนอ Best practice 
ท่ีได้เรียนรู้และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง และเวทีท่ีสามเป็นข้อเสนอในการขับเคลื่อนงานพัฒนาในระยะ
ต่อไป 

ผมมองเห็นความลงตัวของการจัดประเด็นพูดคุยในแต่ละช่วง ท่ีสอดคล้องกลมกลืน เราได้เรียนรู้
เรื่องสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ได้ทราบถึงบทเรียนของความสําเร็จจากปากผู้ท่ีทํางานพัฒนา และสุดท้ายอาจ
เรียกได้ว่า เป็นประเด็นสําคัญในการพัฒนาระยะต่อไปจากการนําผู้นําชุมชน ท่ีเป็นระดับ นายก อบต. ใน
พ้ืนท่ี มานั่งพูดคุยกัน สร้างพันธะสัญญา (Commitment) ร่วมกัน  จะเรียกได้ว่าเป็นการทํา MOU 
กลายๆท่ีเนียนเป็นธรรมชาติระหว่างสิ่งท่ีชุมชนปฏิบัติการ กับแผนของหน่วยงานท่ีทํางานระดับท้องถ่ิน 
เช่น อบจ.,อบต. เป็นความชื่นม่ืน  ผมมองว่าเป็นท้ัง เป้าหมายเบ้ืองต้น (End) และ แนวทางเบ้ืองต้น
(mean) ท่ีมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้าง “ความอยู่ดีมีสุข” ของคนน่าน  ในการทํางานระยะ ๓ ปี จุฬา – 
น่าน ด้วย 

เนื้อหาในรายละเอียดกระบวนการนั้นล้วนแต่น่าสนใจ ผมจะถอดบทเรียนรายละเอียดในการ
สังเคราะห์ในโอกาสต่อไป ...ได้มีการพูดคุยเรื่องการทําหนังสือถอดประสบการณ์การเรียนรู้ “ชุมชนน่า
อยู่” จุฬา – น่าน ด้วย คิดว่าผมอาจมีส่วนในการเขียนงานตรงจุดนี้ 
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กระบวนการท่ีผมอยากกล่าวถึงอีกก็คือ การ AAR (After Action Review)  ในช่วงเย็นของวันนี้ก่อนครับ 
เราได้ประสบการณ์มากมาย และบรรยากาศ AAR เป็นไปด้วยความสุข สุนทรียสนทนา(Dialogue) 
ค่อนข้างจะเป็นการ AI: Appreciative  inquiry  ไปมากกว่า ผมเองได้นําเสนอมุมมองให้แก่ทีมงาน ตาม
ความรู้สึกท่ีตรงไปตรงมา แต่ก็ยังมีแต่ความประทับใจ ก็ออกตัวว่าข้อมูลน้อย แต่ขอประมวลจากความรู้สึก
ก่อน 

• ลักษณะการจัดเวทีนี้ เหมือนกระบวนการทํา “กาดกําก้ึด” ของโรงพยาบาลปาย แม่ฮ่องสอน คือ
การนําสิ่งดีๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เป็นการนํา ความสําเร็จมาอวดกัน (SST : Success Story 
technique)   

• เป็นการรวมเอาผู้นําทางการและธรรมชาติของเมืองน่านมารวมตัวกันอย่างมากมาย ทราบมาว่า 
นายก อบต. และ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความสนใจมาร่วมงานกันเกินความคาดหมาย  

• บรรยากาศท้ังการจัดบูธ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีเป็นบรรยากาศแห่งความสุข มีความต่ืนตัวของผู้
เข้ามาร่วมงานในทุกระดับ สังเกตจากการท่ีชาวบ้านสอบถามวิธีการ กระบวนการทํางาน โดยการ
สนทนา แลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล บูธ และบนเวทีเสวนา  

• เวลาการจัดงานเม่ือเทียบกับประเด็นแล้วค่อนข้างเหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไป  
• วิทยากรท่ีดําเนินรายการอาศัยประสบการณ์ในการพูดคุย ชี้ชวนให้ผู้เข้าร่วมเวทีนําเสนอความรู้

ฝังลึก ออกมาได้อย่างดี เป็นธรรมชาติ  
• ความสนใจของคนเมืองน่านท่ีเกินเป้าหมาย ไปมากกว่า ๒๐๐ คน เป็น จากเดิมท่ีตั้งไว้เพียง ๓๐๐ 

คน เป็นปรากฏการณ์บางอย่างท่ีน่าสนใจ 
• ประเด็นการทํางานของจุฬาท่ีนําเอาปัญหา “สารเคมี” มาเป็นประเด็นท่ีเป็นปัญหาร่วมถือว่า

สําเร็จ เพราะเป็นปัญหาร่วมกันของชุมชน อีกท้ังเป็น “ประเด็นเย็น” เหมาะสมอย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อน  
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• ผมมองอีกอย่างคือ การให้โอกาส บุคลากรสาธารณสุขเข้ามามีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้เชื่อม
ประสาน ประสบความสําเร็จอย่างสูง เพราะศักยภาพของบุคคล รวมถึงการยอมรับจากชุมชนใน
ระดับล่างมาก   

• สิ่งท่ีผมเห็นต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆอีกก็คือ พลังของแม่ญิงท่ีเข้ามาร่วมในเวที ผมเห็น นายก อบต.
ผู้หญิง ท่ีมีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ แสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนท่ีเยี่ยมยุทธ์  

ในเวที AAR ผมเสนอ เรื่องของ การยกระดับความรู้เหล่านี้สู่ การจัดการความรู้เป็นตลาดความรู้ ยกระดับ
เป็น นโยบายสาธารณะ รวมถึงการจัดเวทีกลางให้เกิดการพบปะกันบ่อยครั้ง รวมถึงเสนอมุมมองในการ 
ทําวิจัยต่อเนื่อง ด้านการจัดการความรู้ การเชื่อมเครือข่ายการเรียนรู้ของคนเมืองน่าน เพ่ือการพัฒนา
ความเข้มแข็งท่ีต่อเนื่องของประชาคมท่ีน่านด้วย 

ภาพของความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน อาจต้องทําความเข้าใจเป็นเบ้ืองต้นว่า ด้วยพ้ืนฐานความเข้มแข็งอันเป็น 
“ทุน” ท่ีสําคัญของเมืองน่านท่ีมีอยู่เดิมแล้ว และการทํากระบวนการเรียนรู้เพ่ือนําทุนท่ีมีอยู่มาขับเคลื่อน
งานพัฒนาชุมชนของจุฬาฯ กระบวนการท่ีสอดคล้อง ลงตัว จึงเกิดการเคลื่อนตัวของการพัฒนาข้ึนไปอีก
ระดับท่ีน่าภาคภูมิใจ 

ในส่วนของกระบวนการทํางานของจุฬา – น่าน อาจต้องนั่งเขียนบันทึกแบบละเอียดอีกครั้ง หรือ 
อาจมีการถอดบทเรียนอันเป็นประสบการณ์เป็นหนังสือ เพ่ือการเผยแพร่ต่อไป 

ท้ังหมดเป็นข้อสังเกตส่วนตัวของผมและสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการทํา AAR ด้วย อันนี้ไม่รวมถึงความ
ประทับใจในสถานท่ี ท่ีเมืองน่าน ในบันทึก ไปแอ่วเมืองน่าน : ถ่ินสวยงามนาม...นันทบุรีนคร    นะครับ 

เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ 

 

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร ,๑๑ ม.ค.๕๑ ,เมืองปาย,แม่ฮ่องสอน 

   

สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงท่ีมา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน  

สร้าง: ศ. ๑๑ ม.ค. ๒๕๕๑ @ ๑๐:๒๔ แก้ไข: ส. ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๑ @ ๑๘:๑๐  

http://gotoknow.org/blog/mhsresearch/๑๕๘๖๖๓ 
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{๑๕} ความรู้ - พลวัต - ความย่ังยืน : กระบวนการเรียนรู้ "ดอยวาวี" ดินแดนใน
ฝัน สวรรค์บนดอยสูง  

       
   จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

๑. 

กระบวนการทํางานของผมอาจเหมือนทุกครั้งท่ีผมเคย
นําเสนอผ่านบันทึกเก่าๆของผมแต่ประสบการณ์ใหม่ๆ
รวมถึงการเรียนรู้ท่ีได้รับแต่ละเวทีแตกต่างกัน มีคุณค่า
พัฒนามุมมองของตนเองข้ึนไปตามปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

จริงอยู่ว่าการทํางานโดยใช้กระบวนการเดิม ผลลัพธ์ท่ี
ออกมาไม่น่าจะแตกต่างกว่าเวทีเดิมมากนัก โดยการตอบ
โจทย์แรกก็ใช่ครับ หากแต่ประสบการณ์เล็กๆท่ีแทรกข้ึนมาระหว่างกระบวนการนั้น ทําให้ผมเติบโตทาง
ความคิดมากข้ึน 

  

การท่องเท่ียวเป็นดาบสองคมก็จริง หากแต่เรา

ได้วางแผนการรับมือท่ีดี เราก็จะได้รับผลท่ีดี

จากการท่องเท่ียวนั้น กระบวนการทางปัญญา

เป็นทางเลือกในการพัฒนาชุมชน ถึงแม้ผลท่ี

ได้จะช้าไม่เป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันสั้น แต่

หากเราถามถึงเร่ือง "ความย่ังยืน" นั้น ผมว่า

เรามาถูกทาง 
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กระบวนการเดิม แต่บริบทใหม่ๆ ท้ัง ผู้คน กลุ่มชาติพันธุ์ ช่วงเวลา และระบบเหนือชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ชุดความรู้ท่ีได้เป็นลักษณะเฉพาะช่วงเวลานั้น เรานํา "องค์ความรู้" นั้นมาตอบโจทย์การขับเคลื่อนพัฒนา
ชุมชนได้ทันการ โดยตระหนักว่าความรู้นั้นมีความเป็น "พลวัต" การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันเป็นหัวใจของ 
"การจัดการความรู้" จึงมีความสําคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชน 

ผมได้บอกผู้เข้าร่วมเวทีทุกคนบนดอยวาวีว่า ต่อจากนี้การพูดคุยกันในกลุ่มเล็กๆมีความจํา
เป็นมากเพราะการพูดคุยพบปะกันสมํ่าเสมอทําให้เราได้ระดมความคิดใหม่ๆท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการพัฒนาท่ีต่อเนื่องท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

การสร้างพ้ืนท่ีรูปธรรมให้ชุมชนเข้ามาพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติ ทําให้เกิดพลังในการคิด
ร่วมกัน อันจะนําไปสู่การสร้าง "ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน"  เป็นความรู้สึกร่วมสู่การขับเคลื่อนพัฒนา
แบบมีส่วนร่วม 

๒. 

จากเรื่องราวต่อเนื่องจากบันทึกก่อนหน้านี้ ดอยวาวี สวรรค์บนดอยสูง : กระบวนการเรียนรู้
เพ่ือการจัดการอนาคต ผมเดินทางออกจากเชียงใหม่ตอนเย็นของวันหยุด เนื่องด้วยช่วงเช้ามีการประชุมท่ี
สําคัญอีกเวทีหนึ่งท่ีเชียงใหม่ ในความรู้สึกแรกอยากเดินทางไปถึงดอยวาวีโดยเร็ว เพราะอยากเท่ียว อยาก
เรียนรู้บริบทอ่ืนๆในพ้ืนท่ีก่อน เพ่ือจะนํามาประมวลกับข้อมูลท่ีมีอยู่ รวมถึงข้อมูลท่ีจะแสวงได้ในเวที 

ดิเรก เพ่ือนวิศวกรหนุ่มจากกรุงเทพ เพ่ือนของผมเขาตัดสินใจมาท่ีเชียงใหม่อีกครั้ง เพ่ือจะเข้า
มาร่วมเรียนรู้ในเวทีพร้อมๆกับผม ถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาเพียงไม่นาน ๑ คืน ๑ วันในการทํางานบนดอยวาวี 
แต่การเดินทางไป มานั้นก็เหมือนไปเท่ียวรวมถึงได้พบเจอผู้คนใหม่ๆ เป็นประสบการณ์ท่ีดีในช่วงชีวิตของ
คนๆหนึ่งท่ีสนใจเรียนรู้ 



[๔๖] 

 

 อ่างเก็บนํ้าแม่สรวย ยามเย็นย่ําริมทาง 

จากเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้เวลาพอสมควรด้วยถนนกําลังก่อสร้าง หมอกฝุ่น
คละคลุ้งอยู่ตลอดเวลา ผมนั่งในรถเงียบๆพร้อมขบคิดถึงกระบวนการในเวทีในวันพรุ่งนี้ไปด้วย ฝุ่นคลุ้งทํา
ให้ทัศนวิสัยการขับรถไม่ดีต้องใช้ความระมัดระวังมากข้ึน เหมือนกระบวนการท่ีผมจะจัดเวทีเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการท่องเท่ียวท่ีวาวีครั้งนี้เช่นเดียวกัน มันช่างอึมครึมมากในความรู้สึก เสียงเล่าอ้างถึงสภาพพ้ืนท่ี 
ผู้คน ปัญหา ความต้องการท่ีหลากหลาย รวมไปถึงการมีข้อมูลพ้ืนท่ีไม่มากนักของผมทําให้ความคิดผม
ทํางานไปเรื่อยๆตลอดระยะทาง ...ผมควรต้องออกแบบเวทีท่ีว่านี้อย่างไร? 

รถของเราเลี้ยวซ้ายเม่ือถึงตัวแม่สรวยสู่เส้นทางภูเขา  ภาพท่ีปรากฏต่อหน้าตลอดสองข้างทางทํา
ให้เราซึมซับความสวยงามของธรรมชาติ พระอาทิตย์กําลังจะลาลับ พรรณไม้หลากชนิดในป่าสมบูรณ์ วิถี
ชีวิตชาวไทยภูเขารายทาง  อากาศเย็นกําลังดี คาดว่าบนดอยอุณหภูมิน่าจะเย็นมากกว่านี้ 

"อีกไม่นานจะถึง ดอยวาวีแล้วครับ" เจ้าหน้าท่ีโครงการหลวงบอกผม  เขาพูดต่อ  "ท่ีดอยวาวี
ผมสั่งอาหารเย็นไว้ข้างบนแล้ว" เย็นมากแล้ว เจ้าหน้าท่ีเกรงว่าผมจะหิวข้าว เป็นความเอาใจใส่ของ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติต่อผมและเพ่ือนอย่างสมํ่าเสมอตลอดในช่วงการทํางาน 

เส้นทางก่อนถึงวาวี เริ่มยากมากข้ึน ถนนลาดยางหายไปแล้ว เหลือแต่ถนนดินมีหลุมบ่อ โชคดี
ท่ีมากับรถออฟโรดขับเคลื่อนสี่ล้อ ทําให้คิดไปต่อว่า ช่วงฤดูฝนชาวบ้านจะออกมาข้างนอกยากลําบาก
ขนาดไหน... 

ถึงวาวี...ก็มืดคํ่าแล้ว  อาหารม้ือคํ่าบนดอยถูกใจผมมาก ผัดสดๆทําอาหารกันทันที ทําให้ผมเจริญ
อาหารมากทีเดียว อากาศบนดอยเย็นจนไม่ค่อยอยากอาบน้ํา โชคดีท่ีเรือนท่ีพักมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วย 



[๔๗] 

 

๓. 

หลังจากทานอาหารเย็นอ่ิมหนํา ผมพร้อมกับเจ้าหน้าท่ีโครงการหลวง และเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ี นั่ง
พูดคุยเตรียมเวทีท่ีจะมีในวันพรุ่งนี้ ในส่วนของวัตถุประสงค์ กระบวนการ รวมถึงผลลัพธ์ในช่วงเวลาท่ีเรามี 
เราควรจะได้อะไรบ้าง เราควรได้เรียนรู้อะไรบ้าง  

เจ้าหน้าท่ีสองท่านท่ีบนดอยวาวี ดูท่าทางกระตือรือล้นมาก เป็นลักษณะของผู้ท่ีสนใจเรียนรู้ การ
วางแผนการทํางานของเราในคืนนี้จึงเป็นการทําความเข้าใจร่วมกัน และให้น้องสนับสนุนบางอย่างเพ่ือให้
เวทีสมบูรณ์ข้ึน 

คําถามหนึ่งของเจ้าหน้าท่ีถามผมว่า "ทําไมถึงต้องทํางานวิจัย ทําไมไม่ลงพ้ืนท่ีพัฒนาไปเลย" 
เป็นคําถามท่ีคลาสสิค ครับ ตามจริงเราไม่ต้องพูดคําว่า "วิจัย"เลยก็ได้ ก็เพียงแต่การคิดเชิงระบบ วาง
แผนการพัฒนาโดยใช้ข้อมูล เรียกง่ายๆว่า "พัฒนาโดยอ้างอิงข้อมูล" 

คําว่า "อ้างอิงข้อมูล" นั้นกินความกว้างครับ 

การท่ีจะได้มาซ่ึง "ข้อมูล" เป็นเรื่องสําคัญมากท่ีเราควรตระหนัก รวมถึงการพัฒนาท่ีเราจะตอบ
โจทย์ "ความย่ังยืน" ได้นั้น มาจากการ "มีส่วนร่วม" ของคนพ้ืนท่ีด้วย  (การมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน 
การปฏิบัติการ รวมถึงการประเมินผล) 

การคิดเชิงระบบเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา ข้อมูลจึงเป็นแหล่งอ้างอิงสําคัญในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ผมยกเอาพระราชดํารัสในหลวง "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" มาอธิบายให้น้องๆฟัง 

ทําไมในหลวงท่านถึงเอาคําว่าพัฒนาไว้หลังสุด เพราะก่อนท่ีเราจะพัฒนาใครๆก็ตาม เราควรต้อง 
"เข้าใจ" พวกเขาก่อน และให้พวกเขาเข้าใจตนเองด้วย(รู้ตนเอง) กระบวนการนี้ใช้เวลามาก และสําคัญ
มากเช่นกัน กระบวนการเวทีในวันพรุ่งนี้ เป็นการแสวงหาข้อมูลแบบหนึ่ง เป็นการวิเคราะห์ชุมชนแบบมี
ส่วนร่วมอย่างหนึ่ง ภายใต้โจทย์ "การพัฒนาการท่องเท่ียวดอยช้าง" 

งานวิจัยและพัฒนา จึงเป็นภารกิจท่ีนักพัฒนาต้องทําความเข้าใจก่อนท่ีจะลงไปลุยกับชุมชน งาน
แบบนี้ใช้เวลานาน เป็นการสร้างคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบ on the job training "เราได้เรียนรู้ 
ชาวบ้านได้เรียนรู้ พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกัน" กระบวนการค่อยเป็นค่อยไป เรามีเวลาพอท่ีจะทดลอง
ทางเลือกต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพชุมชน ตอบคําถามของปัญหาท่ีชุมชนต้องการ ติดอาวุธทางปัญญา
ให้ผู้คนในกระบวนการเรียนรู้ 



[๔๘] 

 

สุดท้ายยกเอาประโยคท่ีเราคุ้นกันมาคุยกัน "ให้ปลาหนึ่งตัวเพ่ือนํามากิน และ การสอนให้ตก
ปลา" ท้ังนี้ท้ังนั้น เราคุยกันเรื่อง "ความย่ังยืน"นั่นเอง 

๔. 

เช้าแล้ว อยากจะพรรณาความงดงามของพ้ืนท่ีให้มาก แต่คงไม่เท่ากับท่ีผมสัมผัสด้วยตัวเอง ต้นเม
เปิลเรียงรายตามสันเขา ดอกหญ้าหลากสีแต่งแต้มพ้ืนดิน ดอกไม้เมืองหนาวหลากชนิดแปลกตา ต้นพญา
เสือโคร่งแม้หมดช่วงบานแล้ว แต่ผมก็ชอบใบท่ีเขียวครึ้มนั่น ...อากาศเย็นมากกว่าห้องแอร์นิดหน่อย  วิถี
ชีวิตชาวไทยภูเขาท่ีนี่ งดงามตามวิถีความง่าย ไม่เร่งรีบ ง่ายๆสบายๆ 

  

กระบวนการเวทีท้าทายเริ่มต้นข้ึน ผู้เข้าร่วมเวทีมาจาก ๒ ชุมชน มี ๓ กลุ่มชาติพันธุ์ (อาข่า ลีซู และ 
จีนยูนนาน) โชคดีท่ีทุกคนอ่านออกเขียนได้ กระบวนการทําความคุ้นเคยช่วงแรกทําให้ทุกคนผ่อนคลาย
มากข้ึน การระดมความคิด รวมถึงกิจกรรมแทรกในเวทีจึงปนเปไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน 
กระนั้นเอง ข้อมูลต่างๆพร่างพรูออกจากทุกคนอย่างเป็นธรรมชาติ เราวาด เราเขียน เราคิด และเราพูด 
รายละเอียดในการทําเวทีผมไม่ได้นํามาเล่าแบบละเอียดครับ ...มีบันทึกท่ีผมเคยเขียนมาแล้วหลายๆบันทึก 
กระบวนการไม่ต่างกันมาก(หาอ่านได้จากบันทึก) 



[๔๙] 

 

♣เวทีชุมชนท่ีโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ :ศึกษาศักยภาพชุมชนด้วยกระบวนการเฮฮา(ภาคแรก)  

♣เวทีชุมชนท่ีโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ :ศึกษาศักยภาพชุมชนด้วยกระบวนการเฮฮา(ภาคต่อ)  

จากเช้าจนถึงเย็น ...ผมประเมินความสําเร็จของเวที เราทําได้ดีเกินคาด เพราะจํานวนผู้เข้าร่วม
ประชุมขาดไปสองท่านเพราะมีธุระท่ีต้องขอกลับไปก่อน ถึงแม้ว่าถึงนาทีสุดท้ายก่อนปิดการประชุม การ
พูดคุยล้อมวงในเวทีดูเหมือนยังสนุกไม่จาง ความคิดต่อความคิดยังถูกถ่ายทอดออกมาอย่างต่อเนื่อง 

 

คาดว่าจะมีเวทีเล็กๆต่อจากนี้ เพ่ือหาความชัดเจนของแนวทางการคิดพัฒนาชุมชน รวมถึงพัฒนา
โจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับ ๒ ชุมชน สอดคล้องกับประเด็นท่ีเราได้ในเวทีท้ังวันนี้ 

๕. 

เสร็จเวที เล่นเอาผมแทบจะหมดแรง เตรียมเดินทางกลับเชียงใหม่ให้ทันเวลาก่อนดิเรกจะบินกลับ
กรุงเทพ เรามีเวลาพอท่ีจะเท่ียวชมวิวสวยๆ บรรยากาศธรรมชาติในพ้ืนท่ีท้ังหมดก่อน รถของเราค่อยๆลัด
เลาะข้ึนบนสันเขาสูง ...ผมคิดว่าท่ีนี่สวยงามราวสวรรค์บนดินเลยทีเดียว... 



[๕๐] 

 

 

 

ท้อดอกปลูกชมดอกสวยเท่านั้น 

------------------- 



[๕๑] 

 

ผมไปไหนมานะ ไม่เคยมาเท่ียวท่ีนี่มาก่อน ต้นสนฉัตรสมบูรณ์มากข้ึนเป็นกลุ่มไหล่ตามสันเขา 
ดอกไม้เมืองหนาวอวดสีสันแปลกตากันเต็มท่ี สายลมท่ีพัดเอ่ือยๆ อากาศใสๆ ดอกเสี้ยวป่าท่ีแต่งแต้มราว
ป่าทําให้ป่าสีเขียวมีชีวิตข้ึนมามาก 

 

 

ดอกเสี้ยวป่า 



[๕๒] 

 

ทุน หรือศักยภาพชุมชนท่ีนี่มีมากมาย...จากนี้คงต้องคิดต่อกันว่า เราจะจัดการทรัพยากรเหล่านี้
อย่างไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เพ่ือคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องบนดอย จนถึงความสมดุลท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 

การท่องเท่ียวเป็นดาบสองคมก็จริง หากแต่เราได้วางแผนการรับมือท่ีดี เราก็จะได้รับผลท่ีดีจาก
การท่องเท่ียวนั้น กระบวนการทางปัญญาเป็นทางเลือกในการพัฒนาชุมชน ถึงแม้ผลท่ีได้จะช้าไม่เป็น
รูปธรรมในระยะเวลาอันสั้น แต่หากเราถามถึงเรื่อง "ความย่ังยืน" นั้น ผมว่าเรามาถูกทาง 

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

ดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

๒๔ ก.พ.๕๑ 

สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงท่ีมา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน  

สร้าง: อ. ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๑ @ ๐๘:๓๕ แก้ไข: อ. ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๑ @ ๒๒:๐๐  

http://gotoknow.org/blog/mhsresearch/๑๖๗๔๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๕๓] 

 

{๑๖} ดอยวาวี สวรรค์บนดอยสูง : กระบวนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการอนาคต  

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

 

คุณๆรู้จักดอยวาวีหรือเปล่าครับ? 

 

 

ดอยวาวีเป็นพ้ืนท่ีสูงด้านเทือกเขาผีปันน้ํา สูงจากระดับน้ําทะเล ๑,๗๐๐ เมตร  ทิศตะวันตก
บริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  เช่ือม้ัยว่าในช่วงฤดูหนาวของท่ีนี่ดอกซากุระเมืองไทย(ดอกนางพญา
เสือโคร่ง)ต่างพร้อมใจกันบานสะพรั่งท่ัวขุนเขา งานเปรียบดังเวียงสวรรค์ งามเหลือคํารําพันเลย
ทีเดียวเชียว ขุนเขาสลับซับซ้อน พรรณไม้เขียวขจี วิถีชนเผ่าท่ีหลากหลายบนดอยสูง 

การจัดการความรู้ในงานพัฒนาลักษณะนี้ จึง
มุ่งเน้น "คน" ก่อนการ "สร้าง-ยกระดับองค์
ความรู้"  



[๕๔] 

 

อากาศหนาวเริ่มกําจาย หมอกสวยคลอเคลีย ซบยอดไม้อ้อยอ่ิง ...กว่าแดดจะสาง ความรัก
ระหว่างหมอกสวยกับต้นไม้ท่ีชายป่าก็บ่มเพาะจนสุกงอม เราแอบเห็นความงามระหว่างความรักนั้น 

ดอกไม้เมืองหนาวชื่อแปลกๆต่าง มากมายหลายพันธุ์พร้อมใจกันอวดความงาม ไม่พรั่นพรึงต่อ
สายตาภมรท่ีโลมเลีย  ไม้ผลท่ีปลูกแถบนี้จึงเป็นไม้ผลเมืองหนาวท่ีทุกคนรู้จักกัน เช่น บ๊วย ท้อ พลัม ลูก
ไหน และอีกหลายๆชนิด นอกจากจะให้ผลผลิตสร้างความพึงพอใจให้กับคนในพ้ืนท่ีแล้ว สิ่งท่ีผมชื่นชอบ
อีกอย่างก็คือ ดอกของไม้ผลพวกนี้ครับ เขามีเสน่ห์ไม่แพ้ดอกไม้ประดับอ่ืนๆท่ีปลูกเพ่ือตกแต่งสถานท่ี 

ท่ีนี่ "วาวี " จึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายท่ีงดงาม ในบรรยากาศของธรรมชาติรังสรรค์ 

ความเป็นเอกอุของดอยวาวีท่ีทุกคนรู้จักกันดี คือ "กาแฟวาวี" แบรนด์กาแฟชื่อดังแถบภาคเหนือ 
เม่ือเดินผ่านร้านกาแฟนี้เป็นอันต้องแกล้งเดินพลัดหลงเข้าไปในบัดดล 

หากคอชาก็คงรู้จัก "อู่หลง" ก้านอ่อนเบอร์ ๑๒ ท่ีหอมกรุ่น รสชาตินุ่ม ท่ีนี่เป็นแหล่งปลูกชาอู่
หลงแห่งแรกในประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีชาพ้ืนเมืองสายพันธุ์ "อัสสัม" ชาสายพันธุ์ไต้หวันอย่าง "ชิง 
ชิง" เบอร์ ๑๒ ,๑๓ ปลูกกระจายตัวตามเทือกเขาแถบนี้ เราเดินทางเลยไปท่ีบ้านใหม่พัฒนา ไปชม "ชาพัน
ปี" ท่ีมีเส้นรอบวงลําต้น กว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สูงถึง ๒๐ เมตร เป็นจุดหนึ่งท่ีเป็นจุดแวะชมธรรมชาติท่ีหา
ท่ีไหนไม่ได้ 

คุณทราบม้ัยครับว่า ท่ีวาวี มีกลุ่มชาติพันธุ์ อาศัยอยู่ถึง ๑๓ เผ่า  ?? 

มีม้ง ลีซู ลาหู่ ปกาเกอญอ จีนฮ่อ และเผ่าอาข่า(มีมากท่ีสุด) พร้อมท้ังเผ่าอ่ืนๆ มีประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อท่ีเป็นอัตลักษณ์ มีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับวิถีการผลิตเกษตรพ้ืนท่ีสูง ความงดงามของ
ประเพณีท่ีแต่ละเผ่ายังสืบสานกันไว้เหนียวแน่น ตามวาระปฏิทินรายปี เราจึงมีโอกาสได้สัมผัส และเรียนรู้
เรื่องราวพวกเขาเหล่านั้นในแต่ละเวลาท่ีแตกต่างกัน 



[๕๕] 

 

 

ผมพรรณาความงดงามของทุนในพ้ืนท่ี "วาวี" จนหลายท่านเคลิบเคลิ้มไปแล้วใช่หรือไม่ครับ? 

ผมกําลังเดินทางไปเป็นวิทยากรกระบวนการท่ีโครงการหลวงวาวี ในประเด็น "การจัดการการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน" โดยมีโจทย์ท่ีท้าทายท่ีว่า เรามี"ต้นทุน" ท่ีมากมายขนาดนี้ ชุมชนจะสามารถจัดการ
ได้อย่างไร? การผลักกระบวนการเรียนรู้ในพ้ืนท่ีเป็นงานพัฒนาท่ีใช้ "วิจัย"เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนทําได้
หรือไม่ อย่างไร? 

แสวงหาพ้ืนท่ี แสวงหาโจทย์ แสวงหาภาคี มาขับเคล่ือนทํางานพัฒนาท้องถ่ินด้วยกัน 

จากการท่ีเดินทางไปสามจุดโครงการหลวงในภาคเหนือ (หมอกจ๋าม,วัดจันทร์ และท่ีนี่ วาวี) แต่
ละจุดมีความหลากหลายในเกือบทุกปัจจัยท่ีต่างกัน เป็นเรื่องท่ีท้าทายสําหรับคนทํางานมากครับ ท่ีจะ
พัฒนาโจทย์ในแต่ละพ้ืนท่ี แต่ผมใช้แนวคิดเดียวท่ีทําคือ การพัฒนาและวิจัยแบบมีส่วนร่วม จะใช้วิจัยนํา 
หรือ การพัฒนานําก็ได้ท้ังนั้น ประเมินวิเคราะห์จากพ้ืนท่ี 

แล้วท่ี "วาวี" ผมจะไปทําอะไร? ผมไปเป็นวิทยากรกระบวนการ(Facilitator)ครับ 

ผมได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาพ้ืนท่ีสูง-มูลนิธิโครงการหลวง  เพ่ือไปให้ความรู้เก่ียวกับ "การ
จัดการชุมชนโดยใช้การท่องเท่ียวโดยชุมชน" ดูตามตารางจดหมายเชิญ ส่วนใหญ่ก็เป็นภาคบรรยาย
ท้ังหมด รวมถึงระดมสมองในช่วงบ่ายของวัน 

มันไม่เวิร์กครับ...(แต่ทางผมและโครงการหลวงฯ ได้หารือในส่วนกระบวนการแล้ว สามารถ
ปรับเปล่ียนได้ตามสะดวกเพ่ือประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายเต็มท่ี) 



[๕๖] 

 

เพราะอบรมแบบนี้ ชุมชนผู้เข้าร่วม(Participant)ก็มึนกันไปหมด ชุมชนไม่ชอบการนั่งฟังบรรยาย
ท่ีน่าเบ่ือ จําเป็นต้องสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ (creating the right 
environment / right climate)ผมมักจะรื้อกระบวนการของเจ้าภาพท่ีเชิญบ่อยๆ(ท้ังนี้ปรึกษาท่านแล้ว) 
ออกแบบการอบรมใหม่ให้กิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ชาวบ้านสนุกและมีส่วนร่วม
ท่ีสุด และมีประเด็นท่ีท้าทายผมตลอดคือ "มีวิทยากรกระบวนการเพียงท่านเดียวคือกระผมเอง"  ดังนั้น
ผู้ช่วยกระบวนการคือผู้เข้าร่วมเวทีนั่นเอง การสร้างบรรยากาศจึงเป็นสิ่งท่ีผมให้ความสําคัญมากครับ 
อยากให้ทุกคน "เปิดใจ" (Openness) และ"รู้สึกผูกพันและพร้อมท่ีจะเรียนรู้" (commitment to 
learning) 

ผมเลิกต่ืนเวทีแบบนี้แล้ว เพราะชินครับ ก่อนโน้นก็เตรียมเวทีมากมาย เพ่ือจะเพ่ิมกระบวนการ
แบบโน้น แบบนี้ พอเอาเข้าจริงต้องปรับเวทีแทบท้ังหมด ทําตามสไตล์นักมวยบ้านนอก แต่มีลีลานะจะ
บอกให้ หากเผลอผมมีหมัดฮุกนะครับ น็อคไปเลยเชียวละ 

ผมคิดว่าหากวัตถุประสงค์ชัด ผลลัพธ์ท่ีต้องการคืออะไร ส่วนกระบวนการนั้นไปปรุงแต่งเองโดย
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมช่วยออกแบบ แล้วเรามาทําร่วมกัน ง่ายๆชิลๆ แต่ได้เนื้อหา ได้งาน ได้ใจ นั่นคือสไตล์
ของผม 

ได้ข้อมูลน้อยไปหน่อยนะ- - -ผมแจ้งบอกทางเจ้าหน้าท่ีโครงการหลวง แต่ไม่เป็นไรครับ แสวงหา
ข้อมูลจากเวทีก็ได้ อาจช้าหน่อยแต่ก็ได้มีโอกาสทบทวน "ทุนเดิม" ของพ้ืนท่ีด้วยกัน อย่างน้อยการใช้เวลา
ในการค้นหา"ทุน"ของพวกเขาเอง ก็ทําให้ได้ย้อนทบทวนตัวเอง ให้"รู้ตัวเอง" ให้ชัด วิเคราะห์ท้ัง ๔ ระบบ 
(ระบบความรู้ ระบบทรัพยากร ระบบคุณค่า รวมถึงระบบเหนือชุมชน) และทําแผนพัฒนาชุมชนโดยการชี้
ชวนให้มอง "เป้าหมาย" ร่วมกันโดยใช้ "ทุน" ขับเคลื่อน 

• ทุนใน 
• ทุนนอก 
• ภาคี 
• โอกาส 
• จุดอ่อน - จุดด้อย 



[๕๗] 

 

จากนั้นก็มาคิดโจทย์ทํางานร่วมกัน พัฒนาโจทย์ให้ชัด คิดกระบวนการขับเคลื่อนด้วยกันไป  ใช้การวิจัย
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Paticipatory action research) สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน แบบ "On the 
job training" หรือ  "training by doing" 

ถอดบทเรียนระหว่างทํา(Leson Learned) ปรับกระบวนการ ต้ังแต่วางแผนโครงการ (learning before) 
การดําเนินโครงการ (learning during)  ประเมินผล ถอดบทเรียนปลายทาง (learning after) 

สําเร็จ- - -> ขยายผล 

ไม่สําเร็จ- - -> ทําใหม่  

รื้อกระบวนการใหม่จากกระบวนการเรียนรู้เราได้ชุดความคิดท่ีเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ปรับปรุงการทํากิจกรรมในระยะต่อไปให้ดีข้ึน (Specific Actionable Recommendations : SARs) 

เรามีโอกาสเสมอสําหรับการเรียนรู้ และพัฒนาให้ดียิ่งๆข้ึนไป บนฐานของกระบวนการทางปัญญา
ในผลิตท้ายสุดท่ีเราต้องการนั้น เป็น "คน" ครับ เราได้คนท่ีถูกพัฒนาจากกระบวนการเหล่านี้ คนในชุมชน
กลุ่มนี้หละครับท่ีจะเป็นกําลังในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนโดยใช้ปัญญา โดยใช้องค์ความรู้ท่ีมีการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ส่วน "องค์ความรู้" ท่ีได้นั่นก็คือผลผลิตอย่างหนึ่งของกระบวนการ 

การจัดการความรู้ในงานพัฒนาลักษณะนี้ จึงมุ่งเน้น "คน" ก่อนการ "สร้าง-ยกระดับองค์
ความรู้" เชิญแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ  

  

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

ปาย,แม่ฮ่องสอน 

  

สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ  

สร้าง: พ. ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๑ @ ๐๘:๔๒ แก้ไข: พฤ. ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๑ @ ๑๗:๑๒  

http://gotoknow.org/blog/mhsresearch/๑๖๖๒๘๖ 

 



[๕๘] 

 

{๑๗}  ทองผาภูมิ : "รู้จักตัวเอง" จุดเร่ิมต้นของงานพัฒนาชุมชน  

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

ผมรับโทรศัพท์จากผู้ประสานงานประเด็น
การท่องเท่ียวของมูลนิธิโครงการหลวง ท่ีเชียงใหม่ จะ
ชวนผมไปเป็นวิทยากรเพ่ือเตรียมพร้อมชุมชน เพ่ือ
เข้าสู่ชุมชนท่ีจัดการการท่องเท่ียว  ณ อ.ทองผาภูมิ  
จ.กาญจนบุรี  ผมนึกไม่ออกเลยว่าทองผาภูมิไกลแค่
ไหน เพราะไม่เคยไปมาก่อน ทราบเพียงแต่ว่าบางมุม
ของทองผาภูมิมีเรื่องราว เรื่องเล่าท่ีน่าสนใจ ณ 
ดินแดนม่านภูเขา 

ผมแบ่งรับแบ่งสู้เพราะภารกิจท่ีรัดตัว พร้อมกับไม่มีวันว่างเอาเสียเลย การเดินทางไปทองผาภูมิ
เพ่ือไปทําเวทีเตรียมชุมชนนั้นต้องใช้เวลาถึงสองวัน หนึ่งคืน แต่ท้ายสุดก็ต้องตอบตกลง เพราะผู้
ประสานงานยอมรับเง่ือนไขของผมท่ีเลื่อนเขามาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง...ผมก็เกรงใจเขามาก 

เย็นวันทํางานท่ีเมืองหลวง 

ผมเดินทางจากย่านแจ้งวัฒนะมาทางลาดพร้าว เพ่ือเข้าร่วมประชุมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 
ในช่วงเย็นท่ีรถติดเป็นเรื่องธรรมดาของเมืองหลวงช่วงเลิกงาน  เราประชุมกันเริ่มเวลาห้าโมงเย็น ! 
(ประชุมงานท่ีผมรับทําให้ มสช.ประเด็น Humanized Health care) 

ผมกังวลใจพอสมควรท่ีนัดคณะมูลนิธิโครงการหลวงรอรับผมเพ่ือเดินทางไปทองผาภูมิในคืนนี้
หลังจากท่ีผมประชุมงานผมเสร็จ  ผมประชุมอย่างไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นัก เสียงโทรศัพท์จากทีมงานบอก
ผมว่ามาถึงท่ีนครปฐมแล้ว (ผมนัดหมายให้รับผมท่ีหน้า รพ.นครปฐม) เพราะผมจะขับรถไปกับเพ่ือน
อาจารย์ท่านหนึ่งหลังจากประชุมเสร็จ 

ผมไม่มีสมาธิเอาเสียเลยนอกจากทีมงานมาถึงเพ่ือรอเรานานๆ และยังมีนักศึกษาปริญญาโทจาก
ธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งมารอท่ีจะร่วมเดินทางไปสังเกตการณ์ผมทําเวทีด้วย ...กว่าจะเลิกประชุมท่ี มสช.
(มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ) ก็ปาเข้าไปเกือบสองทุ่ม เรารีบเดินทางมุ่งหน้าไปนครปฐมพร้อมโทรบอก
ปลายทางบอกว่า ประมาณหนึ่งชั่วโมงจะไปถึง...น่าจะถึงราวสามทุ่ม ตกลงว่าคืนนี้เราเดินทางไปทองผา
ภูมิจากนครปฐมเวลาสามทุ่ม เราใช้เวลาเดินทางไปถึง อ.เมือง กาญจนบุรี เกือบเท่ียงคืน ผมสังเกตเห็น
คนขับรถแล้วสงสารก็เลยคิดว่านอนท่ีโรงแรมสักแห่งใน อ.เมือง ก่อนดีกว่า เช้าๆ ค่อนเดินทางต่อ น่าจะ

การจัดทําเวทีลักษณะนี้ ผมให้ความสําคัญในการ 

“รู้จักตัวเอง” หมายถึงการรู้จักชมุชนของพวกเขา

เอง ในทุกมิติ ท้ังทรัพยากร ผู้รู้ และ องค์ความรู้ 

ภูมิปัญญา เมื่อเรียนรู้ตัวเองแล้ว เรามาคิดต่อว่า 

เราจะใช้ทุนท่ีมีต่อขับเคลื่อนการพัฒนาบ้านเราได้

อย่างไร? 



[๕๙] 

 

ปลอดภัยกว่า พร้อมกับผมมีอาการไข้หวัดท่ีกําลังหนักเอาการ ปวดศรีษะ จาม ไอ  คิดไม่ออกว่าพรุ่งนี้ผม
จะยืนอยู่หน้าเวทีทํากิจกรรมได้อย่างไร?  อาจจะทํางานหนักมากไป พักผ่อนน้อย ผมเลยเริ่มมีอาการไม่
สบาย ร่างกายฟ้องว่าน่าจะพักผ่อนบ้าง... ผมรู้สึกเหนื่อยมาก พอหัวถึงหมอนท่ีโรงแรมกลางเมืองกาญจน์ 
ผมหลับแบบสลบเหมือดไปเลย ต่ืนอีกทีก็เช้าแล้ว สดชื่นและมีพลังพอท่ีจะเดินทางต่อ... 

 

ยามเช้าท่ีทองผาภูมิ 

-------------------------------------------------- 

จากเมืองกาญจน์ ถึงทองผาภูมิใช้เวลาราว ชั่วโมงเศษๆ เราพักทานอาหารเช้าท่ี ตลาดทองผาภูมิ 
อากาศยาวเช้าท่ีนี่สบายๆ ทิวเขารอบทิศ ไม่ต่างจากบ้านผมท่ีเหนือ สวยและมีเสน่ห์เม่ือหมอกสวยเคลีย
คลอยอดเขา...ทิวทัศน์ในเช้าอันแช่มชื่น พร้อมกาแฟร้อนๆทําให้ผมกระปรี้กระเปร่าข้ึนมาในทันที 

เราเดินทางไป แบบสบายๆเพราะ เราทําเวลาได้ดี ยามเช้าแบบนี้ อากาศดี ผมขอให้รถมูลนิธิจอด
เป็นระยะๆ เพ่ือถ่ายรูปความสวยงามของธรรมชาติ สองข้างทาง สวรรค์บนดินท่ียังคงอุดมด้วยทรัพยากร
ป่าไม้ แม่น้ํา ระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก  



[๖๐] 

 

 

เส้นทางสวยๆท่ีเราเดินทางผ่านไป 

------------------------------------------- 

มาถึงสถานท่ีจัดเวทีท่ีทางมูลนิธิโครงการหลวงจะใช้จัดกิจกรรมในวันนี้ สวยมาก ต้นไม้และสวน
สวยได้รับการดูแลเป็นอย่างดี น้องชี้บ้านพักสวยๆริมน้ํา พร้อมบอกผมว่า เม่ือคืนหากเราเดินทาทางถึง
ทองผาภูมิได้ เขาได้จองบ้านพักหลังนั้นให้ผม ...เสียดายจัง  คิดในใจว่าโอกาสหน้าคงมีโอกาสมาเยือนท่ีนี่
อีกครั้ง 

 



[๖๑] 

 

แกนนําชาวบ้านทยอยมาบ้างแล้ว เราจะเริ่มเวทีประมาณ เก้าโมงเช้า  ...พอถึงเวลาชาวบ้านก็
ทยอยมาครบ โดยท้ังหมดเป็นแกนนําชุมชนประมาณ ๗ – ๘ ชุมชน เข้ามาเพ่ือจะมาเตรียมความพร้อม
การพัฒนาชุมชนข้ึนสู่ชุมชนท่ีสามารถจัดการท่องเท่ียวได้ผมค่อนข้างหนักใจเพราะ 

� กลุ่มเป้าหมายหลากหลายบริบท (มี ๗ หมู่บ้าน)   และท้ังหมดเป็นผู้นําชุมชน 

� โจทย์ท่ีมูลนิธิโครงการคิดมาให้ คือ การให้ความรู้ชุมชน ประเด็น การจัดการ
ท่องเท่ียว นั้นยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ผมพิจารณาจากคนเข้าร่วมแล้วแก้ไขกระบวนการ
ตรงนั้นเลย 

� ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีมูลนิธิโครงการหลวงให้ผมมานั้นน้อยมาก ... 

สิ่งท่ีผมสามารถทําได้ ตอนนี้คือ ปรับกระบวนการท้ังหมด คิดอย่างไรจะให้กลุ่มเป้าหมายได้
เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เรียนรู้ร่วมกัน และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายไปพร้อมกัน หลังจากเราทํากิจกรรม
ทําความรู้จักกันแล้ว ผมใช้ 

กิจกรรมส่ิงของแทนนิยามการท่องเท่ียว (ไข่ ดอกไม้ และ
ก้อนหิน) โดยแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นสามกลุ่ม และ
ใช้สิ่งของสามสิ่งท่ีเตรียมมา กระจายให้กลุ่มละหนึ่งสิ่ง 
พร้อมกับให้ระดมความคิดโดยให้โจทย์ว่า “ท่านเปรียบการ
ท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีท่านมีอย่างไร?”   

กิจกรรมนี้ช่วยให้ผมทราบ ระดับของความรู้ด้าน
การท่องเท่ียวของชุมชนได้ ว่าพวกเขามีวิธีคิดอย่างไร และ
เราจะเติมกระบวนการใดต่อจากนี้ 

 

กิจกรรม หิน ดอกไม้ และ ไข่ สนุกสนานพอสมควร  

ให้ทุกคนระดมความคิดเห็น พร้อมกับให้นําเสนอ ...ลีลาการ
นําเสนอของแต่ละท่านก็สร้างความสนุกสนาน บรรยากาศสบายๆอย่าง
ท่ีผมต้องการ..ผมพอเห็นวิธีคิด และระดับความรู้ของกลุ่มบ้างแล้ว 
กระบวนการต่อไป คือ  



[๖๒] 

 

การเติมความรู้ท่ีเตรียมมา นําเสนอเป็นการบรรยายโดย Power point เน้นการเรียนรู้การปฏิบัติ
ผ่านภาพ อธิบายง่ายๆ เข้าใจง่ายๆ  

 

ภาคบ่าย เน้น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

โดยผมมีข้อมูลว่าชาวบ้านท่ีนี่
มีพ้ืนการจัดการชุมชนโดยใช้ การ
ท่องเท่ียวมาแล้วระดับหนึ่ง โดยมี 
ปตท.เป็นพ่ีเลี้ยง ท่ีมี ท้ังสําเร็จและ
ล้มเหลว ผมมองว่า การได้มานั่งคุยกัน
จะได้ประโยชน์มาก .. .เวทีการนั่ ง
พูด คุ ยจึ ง เ ป็นการนั่ ง พูด คุยแบบ
ธรรมชาติออกรส  รวมถึงช่วยกันคิด
แผนว่า ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนต่อไป เราน่าจะทําอะไรก่อน 

หลัง ท้ังนี้ต้องใช้ฐานของ “ทุน” ท่ีชาวบ้านมีอยู่ 

การจัดทําเวทีลักษณะนี้ ผมให้ความสําคัญในการ “รู้จักตัวเอง” หมายถึงการรู้จักชุมชนของพวก
เขาเอง ในทุกมิติ ท้ังทรัพยากร ผู้รู้ และ  องค์ความรู้ ภูมิปัญญา เม่ือเรียนรู้ตัวเองแล้ว 

  เรามาคิดต่อว่า เราจะใช้ทุนท่ีมีต่อขับเคล่ือนการพัฒนาบ้านเราได้อย่างไร?จากประสบการณ์
ของผม หากเราวิเคราะห์ชุมชนร่วมกับชุมชนออกมาได้ชัดแล้ว การคิดกิจกรรมพัฒนาไม่ยาก กิจกรรมนั้น
จะสอดคล้องกับทุนท่ีมีอยู่ 

 

อย่างไรก็ตามเวทีนี้เป็นเวทีแรกท่ีทองผาภูมิ ...ความคาดหวังของผม ก็เพียงให้ชุมชน ได้มาเรียนรู้
ตัวเองร่วมกัน รวมถึง ผมให้ความรู้ด้านการท่องเท่ียว ประสบการณ์จากท่ีอ่ืนๆ เพ่ือจุดประกายให้ผู้เข้าร่วม
เวที 

ผมสังเกตว่า ผมน่าจะจุดไฟติดแล้ว สังเกตจากความสนใจของผู้เข้าร่วม ...จากนี้ อาจต้องมีเวที
ต่อเนื่องในการร่วมคิดร่วมทํา พัฒนาชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป... 



[๖๓] 

 

ผมเสร็จภารกิจอย่างสมบูรณ์ท่ีทองผาภูมิแล้ว เรา
ท้ังหมดก็เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ภารกิจผมเสร็จ
ไปอีกหนึ่งภารกิจแล้ว   

แต่นี่ป็นเพียงจุดเริ่มต้น... ยังอีกยาวไกลท่ีทองผาภูมิ  
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{เก่ียวกับผู้เขียน} 

 

จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร 

กําลังศึกษาต่อปริญญาเอก ทางด้านประชากรศึกษา (Population Education) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สนใจ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

การจัดการความรู้ และการพัฒนาชุมชนโดยงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 
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