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{๑}  ถอดบทเรียนคืออะไร ทําไมถงึตอ้ง"ถอด"  

                                             จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร 

มีหลายท่านที� สนใจกระบวนการถอดบทเรียน 
บางครั&งศัพท์แสงทางวิชาการทาํให้เรามึนงงกันไปบ้าง 
เพราะอันที� จริงคุยกันแบบลูกทุ่งกไ็ด้ แต่ใช้ศัพท์วิชาการ
มากกเ็กิดอาการ "งง" และ "มึน" ทาํให้เสียบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ไปครับ 

แต่ผมจะบอกว่าอย่างเพิ� งเบื� อเลยครับ เพราะเรา
จะต้องอ่านงานวิชาการ หรือข่าวสารต่างๆล้วนแต่มีศัพทย์ากๆให้เราขบคิดอยู่เรื� อยไป การเรียนรู้นั&น
อยู่ที� ใจ หากใจรักที� จะเรียนเรื� องยากนั&นกก็ลายเป็นเรื� องที� ง่ายได้ 

"การถอดบทเรียน" เป็นส่วนหนึ� งในการจัดการความรู้ ผมเข้าใจว่ามีหลายท่านใน gotoknow 
เขียนมาบ้างแล้ว แต่ผมจะเขียนในมุมของผมอกีทคีรับ เพื� อให้ง่ายต่อการทาํความเข้าใจ ทั&งนี& ทั&งนั&นไม่
ยึดติดในเครื� องมือนะครับ  พอล ฟายเออราเบนด์(Paul Feyerabend) นักปรัชญาวิทยาศาสตร์ผู้เขียน
หนังสือ"Against Method" กล่าวว่า "การยึดติดในวิธีวิทยาอย่างใดอย่างหนึ. งจะเป็นตวัขดัขวาง
ความกา้วหนา้ในการพฒันาองคค์วามรู ้"  

ดังนั&นการไม่ยึดติดกห็มายถึง  ไรก้ระบวนท่าแต่ลีลายุทธ งดงาม กระบวนการต่างๆที� ผมใช้
ในเวทีเรียนรู้ผมใช้วิธีการถอดบทเรียนนี& ในชีวิตประจําวันตลอดเวลา แต่ถอดบทเรียนเล็กใหญ่ก็
แล้วแต่กจิกรรมครับ 

ถอดบทเรียน ประกอบด้วย ๒ คาํ คือ "ถอด" + "บทเรียน" 

คาํว่า "ถอด" กแ็ปลความหมายได้โดยตรงครับ ส่วน "บทเรียน" (Lesson Learned) คือ "ถา้
...จะเกิดอะไรขึ= น" (เช่น เรา ไม่อ่านหนังสือสอบ เรากส็อบตก ,ถ้าเราไม่เอาใจแฟน แฟนก็
น้อยใจ)  บทเรียนจะอธบิายเหตุการณ์และเงื� อนไขที� เกดิขึ&น และคาํอธบิายนั&นต้องมีคุณค่าในการนาํไป
ปฏิบัติ ซึ� งคาํอธิบายที� ชัดเจนจะต้องมีตัวชี& วัดที� ดี ที� สะท้อนว่าเกิดอะไรขึ&น และเกิดการเรียนรู้ใน
กระบวนการนั&น (http://www.mande.co.uk/dose/lesson.htm) 

บทเรียนจะต้องระบุว่า "อะไรใหม่" (What)  หรือ "อะไรคือขอ้มูลใหม่" บทเรียนต้องมิใช่
การเล่าเรื� องในอดีตเทา่นั&น 

 

พอล ฟายเออราเบนด(์Paul Feyerabend) 
นักปรัชญาวิทยาศาสตร์ผู ้เ ขียนหนังสือ" 
Against Method" กล่าวว่า "การยึดติดในวิธี
วิทยาอย่างใดอย่างหนึ. งจะเป็นตัวขดัขวาง
ความกา้วหนา้ในการพฒันาองคค์วามรู ้"  
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ลักษณะบทเรียนอาจจาํแนกได้ ๒ แบบ ครับ 

• บทเรียนที. เกิดขึ= นทนัทีเมื.อจบเหตุการณ(์Active process)  
• บทเรียนที. เก็บสะสมขอ้มูลในอดีต (Passive process)  

สาํหรับแนวทางการถอดบทเรียน นั&น มีมากกว่าการตั&งคาํถามว่า "ไดบ้ทเรียนอะไรจากการ
ทํางานในปีที. ผ่านมา"  เราควรพิจารณาสิ� งต่อไปนี&  

¤ การเปลี� ยนแปลงอะไรเกดิขึ&น หากไม่มีอะไรเปลี� ยนแปลงไม่ควรไปแสวงหาคาํตอบว่าได้บทเรียน
อะไร 

¤ หากมีผลสบืเนื� องที� เกิดจากการเปลี� ยนแปลงคล้ายๆกันต้องพยายามตอบให้ได้ว่า "อะไรสําคญั
ที. สุด" และ "ทําไมจึงสําคญั" 

¤ บทเรียน มิใช่ความแตกต่างที� เกิดขึ&นระหว่างสิ� งที� คาดหมายกับสิ� งที� เกิดขึ&นจริง เพราะสิ� งนั&นคือ
สมมุติฐาน แต่หากมีสิ� งที� ไม่ได้คาดหมายเกิดขึ& นแสดงว่ามีอะไรทาํให้เกิดความแตกต่าง และ 
"อะไร" ที� ทาํให้เกดิความแตกต่างนั&นก่อให้เกดิผลต่อพฤติกรรมอย่างไร สิ� งนั&นคือบทเรียน 

ผมขอยกเอาบทหนึ. งของหนงัสือที.ผมเขียนมาอธิบายวงจรการถอดบทเรียน  

  "...การจัดเวทีย่อยๆ ที. เกิดขึ= นบ่อยครั=งในชุมชน เป็นโอกาสใหน้กัวิจัยชาวบา้นเขา้มาร่วม
พูดคุย และนาํขอ้มูลมานั.งคุยกนั ตลอดจนทราบปัญหาและวิธีการแกไ้ขแบบทนัท่วงที”  

สิ� งที� นักวิจัยแต่ละหมู่บ้านในชุดโครงการทาํทุกครั&งหลังการทาํงานคือ กระบวนการวิเคราะห์
หลังปฏบัิติการ (After Action Review: AAR) เครื� องมือที� ใช้ในการถอดบทเรียน (Lesson Learned) 
เป็นเครื� องมือที� พวกเราใช้พัฒนาการเรียนรู้ในทุกขั&นตอนของวงจรโครงการ ทั&งเพื� อการจัดการใน
ขั&นตอนที� เรียกว่า ตน้นํ= า กลางนํ= า และปลายนํ= า (up-stream, mid-stream, down-stream 
management) โดยการตั&งชุดคาํถามเหล่านี&  

• เราวางแผนกนัอย่างไร อะไรคือจุดหมายของการปฏบัิติการ 
• เมื� อเราดาํเนินการกิจกรรมไปได้ระยะหนึ� งแล้ว สิ� งใดเกิดขึ& น สิ� งใดไม่เป็นไปตามแผนที�

วางแผนไว้ /ทาํไมถึงเป็นเช่นนั&น 
• สิ� งใดเป็นไปตามที� วางแผนไว้/ทาํไมถึงเป็นเช่นนั&น 
• เรามีปัญหาอะไรบ้าง 
• เราน่าจะทาํสิ� งใดให้ดีขึ&นกว่าเดิมได้บ้าง 
• ในการดาํเนินงานครั&งต่อไป สิ� งใดที� เราจะปฏบัิติแตกต่างจากครั&งที� ผ่านๆ มา 
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• เรื� องทั�วๆ ไป ที� เราพบเจอในระหว่างกจิกรรมครั&งนั&นๆ 

พ.ท.ปิยวุฒิ โลสุยะ เสนาธิการทหารบก หัวหน้าโครงการวิจัยที� บ้านรุ่งอรุณ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  
ผู้เชี� ยวชาญยุทธการทางการทหาร (งานวจิยันี� เกิดขึ�นช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙) 

 ให้ความเหน็ต่อการถอดบทเรียนแบบนี&
ว่า เปรียบเสมือน “การตีเหล็กที. กําลงั
รอ้น เป็นการสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรูร้ะหว่างกนั ระหว่างทหารชั=นยศ
ตํ.า สามารถตั=งคําถามเพื. อการเรียนรู ้
จากนายทหารชั= นยศสูง ที. ในระบบ
ทหารของประเทศไทยไม่ค่อยมีภาพ
แบบนี= สกัเท่าไหร่” 

“..กระบวนการศึกษาวิจัยสามารถใช้วัฒนธรรมการเรียนรู้แบบนี& ได้อย่างเตม็รูปแบบด้วย 
สนุทรียะสนทนา (Dialogue) ในสงัคมบนพื&นฐานของความเท่าเทยีมกัน (Equal basis) โดยมีพี� เลี& ยงที�
เป็นคนนอกเป็นผู้ให้การสนับสนุน (facilitator) เพื� อสร้างความเปลี� ยนแปลงด้านต่างๆ ให้ดีขึ&น..." 

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

บางส่วนจากหนังสอื "กระบวนการเรียนรูสู้่เสน้ทางสีขาว" โดย จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร ,กนัยายน ๒๕๕๐ 

สนับสนุนโดย    สาํนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.)สาํนักงานภาค  

ส่วนวิธกีาร -กระบวนการที� เราใช้มีหลากหลาย เช่น 

• การเรียนรูจ้ากเพื.อน (Peer Assist - PA) พื& นฐานการเรียนรู้จากเพื� อน ได้รับการพัฒนามา
จากบริษัท BP Amaco ซึ� งเป็นบริษัทนํ&ามันของประเทศองักฤษ เป็นการเชิญทมีภายนอก (ทมี
เยือน) มาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ให้กบัทมีเจ้าของบ้าน (ทมีเหย้า)  

• และมีศพัทที์. เราคุน้ๆกนับ่อยๆ AAR มาจาก (After Action review) ตามที� ผมยกเอาส่วน
หนึ� งของหนังสือมาเขียนข้างบน แต่อยากไว้ว่าหัวใจของ AAR คือ การ"เปิดใจ" และ "ความ
มุ่งมั.นร่วม" ที� จะเรียนรู้มากกว่าวิพากษ์วิจารณ์  
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• การถอดบทเรียนที� มีรายละเอียดลึกซึ& งมากว่า AAR คือ การเรียนรู้หลังการดาํเนินงาน 
(Retrospect) นัยยะคือ ได้บทเรียนที� นาํไปใช้ในโครงการต่อไป มิใช่เพื� อให้ทมีบรรลุเป้าหมาย
ของงานเดิม  

• ที� เราใช้กนับ่อยๆในแวดวงการจัดการความรู้ กคื็อการเรียนรูจ้ากบทเรียนที. ดี หรือการปฏบัิติ
ที� ดี(Good/Better/Best Practice)  บทเรียนที. ดี = การปฏิบติัที. ดี (Best Practice)  หลายๆ
ครั&งที� เราจัดเวทใีห้องค์กร หรือ ชาวบ้านมาแลกเปลี� ยนประสบการณ์กับผู้ฟังบทเรียน เป็นการ
แบ่งปันการเรียนรู้ เพื� อขยายสิ� งดีๆให้เกดิการต่อยอดยิ� งๆขึ&นไป  

• อีกวิธีการหนึ� ง ที� เราเรียกว่าแผนที. ผลลพัธ(์Outcome mapping)  ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล โดยที�  "แผนที. ผลลพัธ"์ ให้ความสนใจในการเปลี� ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้เกี� ยวข้องในแผนงานพัฒนานั�นคือ การเปลี� ยนแปลงพฤติกรรม ความสมัพันธ์ กิจกรรม หรือ
การกาํทาํของคน กลุ่มคน หรือองค์ซึ� งร่วมกนัทาํงาน  

บางเครื� องมือที� ใช้ในการถอดบทเรียนอาจฟังดูยาก ไม่เข้าใจ อาจจะหาอ่านได้จากเอกสาร
วิชาการอื� นๆ แต่ผมกข็อนาํมาบันทกึเพื� อแลกเปลี� ยนเรียนรู้กนัอกีครั&งครับ 

 

สญัญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที� มา-ไม่ใช้เพื� อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกนั  

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? ทําไมตอ้งถอด...(๒) 

                                                                                      จตุพร วิศิษฏโ์ชติองักูร 

 “ถา้ผมรู ้ผมคงไม่ทําผิดพลาดเช่นนี= ”   

แน่นอนว่าคงไม่มีใครเอ่ยประโยคนี&
หลังจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกดิขึ&นกบัตัวเอง
ทั&งๆที� ไม่น่าจะเกดิขึ&น เพียงแค่ได้ “รู”้ เทา่นั&นเอง ... 

สิ� งที� เป็นเงื� อนไขของความผิดพลาดนั&นคือ 

“การไดรู้”้ หากรู้กค็งไม่เกิดการเหตุการณ์ทาํนองนี&
เป็นครั&งที� สอง 

ดังนั&น “บทเรียน”ที� ได้รับในครั&งนี&  กคื็อ ข้อมูล (Data) และข่าวสาร (Information) ที� ผ่านการ
ปฏบัิติด้วยตัวเอง หรือไม่กผ่็านการสงัเกต การเกบ็ข้อมูลของตนเอง บันทกึไว้ในสมองส่วนความจาํ
และเมื� อไหร่กต็ามที� เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกนันี&  ความรู้ที� ถูกเกบ็ไว้นั&น จึงจะถูกนาํมาใช้จัดการกบั
เหตุการณ์ที� อยู่ตรงหน้า 

ปัญหากอ็ยู่ที� ว่า คนเรามักเกบ็สิ� งที� รู้ไว้มิดชิดเกนิกว่าจะนาํมาถ่ายทอด หรือแลกเปลี� ยนเรียนรู้
กบัผู้อื� น นับว่าเป็นการสญูเสยี “งบดุล” ทางชีวิตและสังคมอย่างมาก หากเราและคนรอบข้างจะ
ผิดพลาดในสิ� งเดียวกนัซํ&าแล้วซํ&าเล่า โดยไม่ได้นาํเอาความรู้ที� ตกผลึก หรือที� เรียกว่า “ความรูฝั้งลึก” 
(Tacit knowledge) ที� อยู่ในตัวตนนั&นมาใช้ประโยชน์ แล้วจะทาํอย่างไรละ?? การที� จะนาํความรู้ฝังลึก
นั&นได้ถูกนาํมาแลกเปลี� ยนเรียนรู้กบัผู้อื� น เผื� อแผ่ผ่านประสบการณ์ของเรา  หรือเจ้าของความรู้ ตรงนี&
เองเป็นที� มาของ “การถอดบทเรียน” 

ส่วนรูปแบบการถอดบทเรียนนั&น จะมีวิธกีารอย่างไรนั&น สิ� งสาํคัญที� เราควรตั&งคาํถามกบัตัวเอง
ในฐานะผู้ที� จะถอดบทเรียน(ถอดบทเรียนตัวเอง หรือถอดบทเรียนคนอื� น) 

 

การถอดบทเรียนเป็น กระบวนการ ครบั 

ไม่ไดทํ้าง่ายๆ ไม่มีฟังกช์ั.นคน้หา (Ctrl+F) 

อย่างคอมพวิเตอรที์. คลิกปุ่มเดียวแลว้เจอ

เลย ดงันั=นจึงไม่มีคียล์ดั ขั=นตอนการถอด

บทเรียนตอ้งอาศยัความพอเหมาะพอดีใน

หลายๆองคป์ระกอบที. เขา้มาเกี.ยวขอ้ง  



[๖] 

 

เราควรตั=งคําถามเหล่านี= ครบั 

ขอ้ที.  ๑ โจทย ์ หรือ คาํถามของการถอดบทเรียน ว่าเราถอดบทเรียนอะไรและถอดบทเรียนเพื. อ
อะไร? ข้อนี&สาํคัญมากครับ  

ที� ผมบอกว่าสาํคัญมากเพราะอะไรนะหรือ...เพราะกรอบการถอดบทเรียน จะช่วยออกแบบวิธีการที�
สอดคล้องและเราสามารถเลือกวิธีการที� สนองตอบต่อการได้มาซึ� ง  “บทเรียน” มากที� สุด คล้ายๆกับ
เราตั&งโจทย์ หรือคาํถามการวิจัย หากคาํถามนั&นไม่ชัด กท็าํให้ขั&นตอนต่างๆคลุมเครือไปด้วย การถอด
บทเรียนกเ็ป็นไปแบบ “มึนๆ” ข้อมูลที� ได้เป็นข้อมูลแบบมึนๆ เช่นกนั ข้อมูลที� เป็นบทเรียนที� ได้นั&นไม่
ตอบสนองต่อการนาํไปใช้ประโยชน์ บทเรียนที� ได้กไ็ม่มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

ขอ้ที.  ๒ ใคร?? คือคนที� เราจะถอดบทเรียน ในที� นี& อาจเป็นการถอดบทเรียนตัวเองกย่็อมได้ หรือ เป็น
การถอดบทเรียนคนอื� น เพราะการรู้ตัวตนของคนที� จะถอดบทเรียนนาํมาซึ� ง ข้อที�  ๓ ครับ 

ขอ้ที.  ๓ วิธีการ ถอดบทเรียน หรือเรียกให้ดูดีภาษานักวิชาการว่า วิธีวิทยา (Methodology)  ข้อนี&ผมไม่
สามารถแนะนําเจาะจงได้ครับ ว่าเราควรเลือกใช้วิธีการไหน ขึ& นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีการนี&  กับ 
ใคร?  ดังนั&นอย่างที� ผมบอกไงครับว่า รู้จัก “ใคร” ในข้อสองสัมพันธ์กับข้อสาม  แต่ต้องระวังนะครับ 
นักถอดบทเรียนมือใหม่ หรือนักวิชาการที� เคร่งวิชา ชอบที� จะยึดติดในวิธวิีทยาอย่างใดอย่างหนึ� ง  

ขอ้ที.  ๔ มุ่งหา “บทเรียนที. ดี” ( Best Practice) กรณีที� มีบทเรียนประเดน็คล้ายคลึงกนั หรือประเดน็
เดียวกนั แต่แตกต่างบริบท การหาบทเรียนที� ดีถือว่าเป็นการได้ สดุยอดความรู้ ที� มีพลัง หรือพูดให้ดูดี
ว่า เป็นความรู้ที� ทรงอานุภาพครับ 

การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการครบั ไม่ไดทํ้าง่ายๆ ไม่มีฟังกช์ั.นคน้หา 
(Ctrl+F) อย่างคอมพิวเตอรที์.คลิกปุ่มเดียวแลว้เจอเลย ดงันั=นจึงไม่มีคียล์ดั  

ขั&นตอนการถอดบทเรียนต้องอาศัยความพอเหมาะพอดีในหลายๆองค์ประกอบที� เข้ามา
เกี� ยวข้อง ทั&งองค์ประกอบที� เป็นส่วนของตัวผู้ถอดบทเรียนเอง (ความพรอ้ม,คุณสมบติั,ทกัษะ) ข้อนี&
ผมจะนาํไปเขียนในบันทกึเป็นประเดน็ใหญ่ที� ต้องทาํความเข้าใจครับ  

นอกจากนั&นกมี็องค์ประกอบของผู้ถูกถอดบทเรียนด้วย องค์ประกอบที� สาํคัญอีกประการหนึ� ง
ที� ละเลยไม่ได้คือ องค์ประกอบด้านสิ� งแวดล้อม ด้วยการถอดบทเรียนต้องทาํกับคน การจัดการอารมณ์
ให้สมดุลเป็นสิ� งที� เราให้ความสาํคัญ 

 



[๗] 

 

ดงันั=นวิธีการใดก็ตามที. สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของความเป็นคนมากที. สุด ย่อมไดเ้ปรียบ
ที. สุด 

  
สญัญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที� มา-ไม่ใช้เพื� อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกนั  

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

อ้างองิจาก : http://gotoknow.org/blog/mhsresearch/๒๙๘๕๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๘] 

 

{๓}  “ถอดบทเรียน กบั วิธีการ” ผ่านประสบการณข์องผม 

                  จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร 

อย่างที� ผมเคยบอกไปในบันทกึก่อนๆ
ครับว่า การถอดบทเรียนใดๆ ไม่ได้เจาะลงใน
การเลือกใช้เครื� องมือ (วิธกีาร) แต่การถอด
บทเรียนขึ&นอยู่กบั “โจทย”์ และ 
“กลุ่มเป้าหมาย”  สองสิ� งนี� เองที� เป็นตัวกาํหนด
ว่าเราจะใช้กระบวนการถอดบทเรียนอย่างไร? 
แต่อย่างไรกต็ามเรากส็ามารถยืดหยุ่นและ
ปรับเปลี� ยนตลอดเวลานะครับ ถ้าพอว่าวิธกีารที� เราใช้นั&นไม่เวิร์กเอาซะเลย ดูฝืดๆฝืนๆ กล็อง
ปรับเปลี� ยนวิธกีารใหม่ๆ กไ็ม่ผิดกติกาใดๆทั&งสิ&น 

ผมเคยทราบมาและบางทผีมกใ็ช้วิธกีาร “ถอดบทเรียนที. ไรก้รอบ”  ที� บอกว่าไร้กรอบคือ 
ไม่ได้แสดงตัวว่าผมหรือผู้ที� ทาํหน้าถอดบทเรียนกาํลังปฏบัิติการ  “ถอดบทเรียน” อยู่ทาํให้เนียน ทาํ
ให้เป็นธรรมชาติ แต่ภายใต้ความเป็นธรรมดานั&น นักถอดบทเรียนกาํลังใช้วิธกีารถอดบทเรียนอยู่
เงียบๆ เช่น วธีิการสงัเกต,การจบัประเดน็การพูดคยุ,การซกัถามทกุข ์สกุดิบ หรือบางครั�งก็ลงไป
สมัภาษณพู์ดคยุในประเดน็ที6 เราสนใจเมื� อมีประเดน็ที� น่าสนใจ เรากล็งลึกในประเดน็เหล่านั&น
ทนัท ี แต่ทุกอย่างเป็นไปแบบธรรมชาติ ในบรรยากาศกลัยาณมิตร 

เหน็ไหมครับว่า...  “การถอดบทเรียนที. ดี”  ควรจะทาํให้เนียนกับวิธีชีวิต  ข้อมูลที� เราได้กจ็ะ
เป็น ข้อเทจ็จริง ที� หายากมากในวงสนทนาสาธารณะทั�วไป วิธีการนี&ทาํได้ดีแบบคนต่อคน หรือกลุ่ม
เลก็ๆ ที� เราคุ้นเคยระดับหนึ� งมาแล้ว ความสาํเรจ็ในการถอดบทเรียนแบบไม่เป็นทางการนี&  อยู่ที� เรา
สามารถทลายความเป็นคนแปลกหน้า เราสามารถทลายความหวาดระแวง กระชับความสัมพันธ์
นาํไปสู่การไว้ใจ และเปิดใจในที� สดุ แล้วทุกอย่างกไ็ปได้ดี 

“การถอดบทเรียน”  เป็นกระบวนการหนึ� งที� อยู่ภายใต้ “การจัดการความรู”้ (Knowledge 
management) ดังนั&นความรู้ที� ถูกจัดการอย่างเป็นระบบสามารถนาํไปใช้ได้ กห็มายถึงเรากไ็ด้บทเรียน
พร้อมใช้ไปด้วย ความรู้และบทเรียน คือสิ� งเดียวกัน  เราทราบกันดีว่าความรู้มีสองชนิด ความรู้
ภายนอก (Explicit knowledge) ที� เป็นความรู้หาได้จากตาํรา ทฤษฏ ีงานเขียนที� เป็นลายลักษณ์อักษร 
เราสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ พร้อมใช้ได้ในทันที การจัดการความรู้ประเภทนี& ไม่ค่อยท้าทาย
ความสามารถเท่าไหร่ครับ แต่ความรู้ประเภทหลังที� ผมจะพูดถึงนี� สิครับ ท้าทายมาก สาํหรับนักถอด
บทเรียน นักจัดการความรู้ ความรู้ที� บอกว่าท้าทายคือ “ความรูฝั้งลึก” (Tacit knowledge)ครับ ...

ความรูที้. บอกว่าทา้ทายคือ “ความรูฝั้งลึก” 

(Tacit knowledge) ครบั ...ยากมากสาํหรบัการ

ดึงความรูเ้หล่านี= ออกมา เพราะนกัถอดบทเรียน

ไม่ไดม้ีทกัษะแกร่งศาสตรแ์ต่เพยีงอย่างเดียว แต่

ตอ้งมีศิลปะดว้ย แลว้เราจะทําอย่างไรกนัดี?  



[๙] 

 

ยากมากสาํหรับการดึงความรู้เหล่านี&ออกมา เพราะนักถอดบทเรียนไม่ได้มีทกัษะแกร่งศาสตร์แต่เพียง
อย่างเดียว แต่ต้องมีศิลปะด้วย  

แลว้เราจะทําอย่างไรกนัดี? 

เราลองมานั�งถามคาํถามตัวเองดูนะครับ ว่าเราชอบอะไรที� เป็นทางการ หรือชอบแบบไม่เป็น
ทางการ ผมคิดว่าร้อยทั&งร้อย ผมว่าทุกคนต้องตอบว่าชอบแบบไม่เป็นทางการ  และเราลองตั&ง
ข้อสังเกตดูนะครับเมื� อเราหรือใครกต็ามมีโอกาสเข้ารวมกลุ่มเพื� อนที� สนิท คุ้นเคย อาจเป็นเพื� อนร่วม
รุ่น เพื� อนร่วมทาํงาน ที� คุ้นเคยกันมากๆ เวลามารวมตัวกันทีไร ต้องแย่งกันพูดทุกที  ไม่ค่อยมีใคร
ยอมใครแต่เป็นไปด้วยบรรยากาศของความสขุ ความสนุก และอบอวลไปด้วยมิตรไมตรี ผมกาํลังบอก
ทุกทา่นว่า การถอดบทเรียนที� จะได้มาซึ� งความรู้ฝังลึก...หากเราสามารถจัดการวงแลกเปลี� ยนเรียนรู้ได้ 
ให้เหมือนกบับรรยากาศวงสนทนาระหว่างเพื� อนสนิท...แบบนี= หากทําได ้สุดยอดที. สุดครบั 

“การแลกเปลี. ยนเรียนรู”้ (knowledge sharing) เป็นหัวใจของการจัดการความรู้ เป็น
เครื� องมือที� เหมาะสมกับคนที� อยู่รวมกันในสังคม ที� มีการปะทะสังสรรค์กันตลอดเวลา หน้าที� ของผู้นาํ
กระบวนการถอดบทเรียน เพียงแต่บริหารจัดการบรรยากาศ และสร้างกติกาเพิ� มอีกนิดหน่อย เพียง
เทา่นี&  เวทแีลกเปลี� ยนเรียนรู้ จะเป็นขุมทรัพย์ของ “บทเรียน” ที� พร่างพรูเป็นธรรมชาติที� สดุ 

ถามว่าเราทําไดห้รือไม่? เราจะสามารถจัดการบรรยากาศการเรียนรู้เหล่านี& ได้หรือไม่? ผม
ขอตอบว่า ทุกคนสามารถทาํได้ และทาํได้อย่างแนบเนียน หากเราหลุดพ้นจากพันธนาการของวิธีการ      
(วิธีวิทยา) มาเป็นกระบวนแบบ ชิล ชิล ผ่อนคลาย ผู้นาํกระบวนการถอดบทเรียนเองกส็บายใจ ไร้
ฟอร์ม ผู้ร่วมถอดบทเรียนเองกผ่็อนคลาย สนุกสนาน นอกจากเราจะได้ผลลัพธ์อย่างที� เราอยากได้ นั�น
คือ “บทเรียน” เรายังได้ “มิตรภาพ” ถูกแถมมาเพิ� มจากกระบวนการแบบนี&ตลอดเวลา ลองนั�งคิด 
งบดุลความคุ้มค่าดู เราได้กาํไรหลายต่อเลยนะครับ 

ช่วงหลังๆมีคนพูดถึง กระบวนการไดอะล็อก(Dialogue) กันมากขึ&น ในที� นี& ผมขอเรียกว่า 
“กลัยาณมิตรสนทนา” นะครับ กระบวนการกไ็ม่ได้ต่างจากวงแลกเปลี� ยนเรียนรู้ที� ผมเขียนมาข้างต้น 
เพียงแต่เพิ� มกติกาในวงพูดคุย ผู้นําพูดคุย หรือ กระบวนกร มีทักษะในการพูดคุย แลกเปลี� ยน 
กลัยาณมิตรสนทนาหากเราทาํได้ดี ไม่มีกลิ� นขนมปังและนมเนย เป็นกระบวนการแบบไทยๆ หากเรา
ทาํได้ จะเหมาะสมกบับริบทคนไทยมาก 

 

 



[๑๐] 

 

ผมขอสรุปหลักการ “กลัยาณมิตรสนทนา” (Dialogue) ดังนี&ครับ 

• สร้างความรู้สกึเทา่เทยีม ตรงนี& ราตั&งแต่การนั�งในระนาบเดียวกนั รวมไปถึงวิธคิีด วิธีปฏบัิติต่อ
กนัที� ให้ความรู้สกึเทา่เทยีมกนั  

• ทาํให้ง่ายๆผ่อนคลายเข้าไว้ คนเรายิ� งไม่เครียด ปัญญาจะเกดิ ความคิดไหลลื� น  
• ให้ความสาํคัญกบัการ “ฟัง” และ ฟังอย่างตั&งใจ  
• กระบวนกรต้องมีทกัษะเป็น “ดาวยั.ว” คอยเล้าโลม สร้างบรรยากาศให้การสนทนาลื� นไหล  
• สิ� งแวดล้อมดี ผมหมายถึง สถานที� ที� มีลักษณะเป็น “สปัปายะ ๗” หากแปลตรงๆหมายถึง 

สถานที� เหมาะแก่การภาวนา ในความหมายของผมหมายถึงสถานที� ที� เหมาะสมด้วยประการทั&ง
ปวงที� จะพูดคุยกนั  

• ข้อสุดท้ายสาํหรับ “กลัยาณมิตรสนทนา” สาํคัญมาก อย่าลืมปิดมือถือ หรือ ใช้ระบบสั�น นะ
ครับ เพราะมือถือเป็นอุปสรรคในการสนทนา ที� ทาํก่อกวนบรรยากาศสัปปายะแบบไม่น่าให้
อภัย  

วิธีการ – กระบวนการ ที� ผมเขียนมาทั&งหมด เป็นวิธีการที� ผมใช้ เพราะส่วนใหญ่ ผมเป็นนัก         
ถอดบทเรียนที� ทาํงานกับสังคม กับผู้คน  บางครั&งผมกใ็ช้วิธีการเหล่านี& แบบเนียนๆ  ไม่ถามกไ็ม่บอก
ว่าผมกาํลังถอดบทเรียนอยู่  ผมถือหลัก “ง่ายๆ” และ “เป็นธรรมชาติ” ครับ 
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[๑๑] 

 

 

{๔} คนถอดบทเรียน ควรมีคุณสมบติัอย่างไร? 

                                                                                           จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร 

บันทกึนี& ผมเขียนตามที� นึกออกนะครับ เขียน
ผ่านประสบการณ์ของตัวผมเองที� ทาํหน้าที� เป็น ผูน้ํา
กระบวนการแลกเปลี. ยนเรียนรู ้ ในที� นี& ขอเรียกว่า 
“Facilitator” นะครับ  เป็นผู้นํากระบวนการแลก
เปบี� ยนเรียนรู้  มาหลายเวทีได้ลองผิดลองถูกมา
พอสมควร กรู้็ว่าจุดอ่อนเราคืออะไร และ อะไรที� เรา
ต้องพัฒนาเพื� อการเป็น Facilitator ที� ดี 

คนเป็น Facilitator กเ็กี� ยวข้องกับการเอื& อ
กระบวนการเรียนเรียนรู้ และ การถอดความรู้ในกรณี
ที� ต้องการประมวลความรู้เพื� อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ใดๆกต็าม 

มีคนถามว่าผมฝึกฝนการเป็น Facilitator (กระบวนกร, ผูน้ําสนทนา, Moderators)            
ที. ไหนมา?  กต็อบได้เลยว่าไม่ได้ฝึกฝนจากไหนครับ ส่วนใหญ่ผมกเ็ป็นประเภท ครูพกัลกัจํา แต่กมี็
โอกาสดีๆที� ได้เข้าร่วมเวทเีรียนรู้กับ Facilitator รุ่นพี� หลายท่าน ได้ซึมซับเอากระบวนการต่างๆมาใช้ 
โดยเฉพาะกระบวนการ วิธกีารที� ถูกจริตกบัตัวเอง 

ในอดีตผมทาํงานที� เกี� ยวข้องกับ งานวิจัยที. ทํางานกบัชุมชน หรือที� เรียกว่า วิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม คุณลักษณะของนักวิจัยที� ต้องมี คือ ช่างสังเกต ชอบจดบันทกึ ช่างซักถาม 
รวมไปถึงการนาํตัวเองเข้าไปอยู่สถานการณ์ใดกต็ามของกลุ่มเป้าหมายแบบเนียนๆ นักวิจัยในสนาม
สามารถทาํได้ นั�นหมายถึงข้อมูลงานวิจัยที� เราจะได้ร่วมเรียนรู้กับชุมชนด้วย สามารถเป็นผู้เอื& อ
กระบวนการเรียนรู้เพื� อให้เกิดการขับเคลื� อนการพัฒนาชุมชนโดยอาศัยใช้ความรู้ ดังนั&นงานวิจัยที� ทาํ
กับท้องถิ� น โดยเฉพาะงานวิจัยและพัฒนา จาํเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที� มาหนุนเสริม ให้ขับเคลื� อน
งานไปอย่างเข้มแขง็ ข้อมูลที� เป็นองค์ความรู้เหล่านั�นเองที� นักวิจัย ที� เป็นเสมือน นักถอดบทเรียน ต้อง
มีกระบวนการเกบ็ข้อมูล รวมไปถึงการนาํข้อมูลมาสังเคราะห์ วิเคราะห์ และหาทางเลือกใหม่ๆให้กับ
การพัฒนาระดับพื&นที�  

  

การพฒันาตวัเองให้เป็น Facilitator ที. ทํา

หนา้ที. ถอดบทเรียนนั=น ไม่ยากเลยใช่ไหม

ครบั เพียงแต่เรามุ่งพฒันาตนเอง เติมเต็ม

ในสิ. งที. เราขาด ฝึกฝนตวัเองในเวทีเรียนรู้

ต่างๆ สิ. งที. ไดคื้อ ทักษะที. เขม้แข็งมากขึ= น 

แกร่งเวทีมากขึ= น พรอ้มกบั ความมั.นใจใน

การทําหนา้ที.  Facilitator ที. ถอดบทเรียนได้

แบบที. เป็นตวัของเราเอง  



[๑๒] 

 

ดังนั&นคุณสมบัตินักวิจัยกติ็ดตัวผมมา กห็มายถึงว่าเรามีความเป็นนักถอดบทเรียนอยู่ในตัวเองอยู่
แล้ว  เมื� อได้เรียนรู้การเป็นผู้นาํกระบวนการเพิ� มเติมจากเวทอีื� นๆ จากผู้นาํกระบวนการท่านอื� นๆ ผม
จึงผันตัวเองมาทาํหน้าที�  “ผูถ้อดบทเรียน” หรือ มาเป็น Facilitator ในเวทแีลกเปลี� ยนเรียนรู้ต่างๆ 
หลากหลายเวท ีหลากหลายบริบท 

ผมลองมานั�งประมวลดูว่า คนที� ทาํหน้าที�  “ถอดบทเรียน” ต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง? 

ขอ้แรกเลยครบัสําคญัมาก ตอ้งเป็นคนเรียนรู ้ ชอบการเรียนรู้ ชอบอ่าน ชอบท้าทายความรู้ใหม่ๆ 
มองการเรียนรู้สิ� งใหม่เป็นเรื� องท้าทาย ทาํให้มีพลังในการอยากเรียนรู้สิ� งใหม่ 

มีเชื. อในศกัยภาพของมนุษย ์ที. เท่าเทียมกนั ความเชื� อข้อนี& เป็นพื& นฐานในการวางสถานะของตัวตน 
เพื� อการเปิดใจของผู้คนที� อยู่รอบตัว เตรียมพร้อมเพื� อมานั�งแลกเปลี� ยนเรียนรู้กนั 

ตอ้งมีทกัษะการคิดเชิงระบบ ข้อนี& เขียนง่ายทาํยากครับ การคิดเชิงระบบเป็นทกัษะที� ต้องฝึกฝน โดย
ส่วนตัวผมเองฝึกการมองแบบภาพใหญ่จากภาพที� เป็นจิ& กซอว์ชิ&นเลก็ๆที� มาเรียงร้อยกัน  วิธีง่ายๆ ก็
หัดใช้ แผนที� ความคิด หรือ Mind map ในการช่วยคิด ทาํให้เราจัดระบบความคิดที� ดีขึ& น ได้
รายละเอยีดทุกแง่มุม มองให้เหน็ภาพใหญ่ได้ 

มีทกัษะการสื. อสาร(สุข) การสื� อสารนี&ผมรวมถึงการพูด และ ภาษากายด้วย การสื� อสารที� ดีหมายถึง
การสื� อสารที� ชัดเจน จริงใจ  สื� อความหมายได้ถูกต้อง เป็นคนช่างเจรจาพาที  ข้อนี& ฝึกฝนกันไม่ยาก
ครับ แต่สิ� งที� ยากคือ การมีความสุขจากข้างในของตัวเราเอง สิ� งที� อยู่ข้างในที� ได้รับการพัฒนาจะ
สอดคล้องกับการแสดงพฤติกรรมของตัวเราเอง ดังนั&นการที� เป็นคนเตม็สุข การที� เป็นคนมีคุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นคนดี สามารถสมัผัสกนัได้ 

มีทกัษะการเขียน การสรุปความ การจับประเด็น การตั=งคําถาม และ นําเสนอ ตรงนี& กส็าํคัญครับ 
เพราะการถอดบทเรียนจาํเป็นต้องเขียน จาํเป็นต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที� ได้อย่างเป็นระบบ ใช้
ในกรณีที� เราต้องนาํเสนอจัดระบบความคิดแบบฉับพลันในเวที หรือการเกบ็ข้อมูลเพื� อจัดทาํรายงาน
นาํเสนอ 

ความเป็นตวัของตวัเอง ข้อนี& ไม่อยากให้มองข้าม ในกรณีการจัดเวทถีอดบทเรียนที� ต้องอาศัยวิธีการ
ต่างๆ ผู้นาํกระบวนการหลายท่านที� เรียนรู้วิธีการจากผู้อื� น เสร็จแล้วลอกเลียนแบบนาํมาใช้โดยที�     
ฝืนกับจริตของตัวเอง ทาํให้สุ่มเสี� ยงต่อการล้มเหลวได้  เพราะไม่เป็นธรรมชาติ ไม่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของตัวเราเอง ทาํไปฝืดไป สดุท้ายกไ็ปไม่รอด 

  



[๑๓] 

 

มีทกัษะการ “ทําเรื. องยาก ใหเ้ป็นเรื. องง่าย”  ข้อนี& ช่วงหลังผมพยายามนาํมาใช้ พยายามออกแบบ
กระบวนการให้ง่าย และเป็นธรรมชาติที� สุด ผมเชื� อโดยส่วนตัวว่า ความง่าย ความไม่เป็นทางการ 
ความเป็นธรรมชาติที� สอดคล้อกบัผู้คน เป็นหัวใจของความสาํเรจ็ในเวทถีอดบทเรียน 

มีจุดมุ่งหมายและพลังในตัวเอง หลายครั&งที� ผมพบเจออารมณ์นี& กับตัวเอง และหลายครั&งบที�
ผมให้กาํลังใจกบั Facilitator มือใหม่ ที� เกดิอาการไม่มั�นใจ สิ� งที� ผมให้กาํลังใจตัวเองและเพื� อนร่วมงาน
กคื็อ  “ทําไปเถอะทําใหเ้ต็มที. เต็มความสามารถของเรา ทําไปใหมี้ความสุข เบิกบาน แลว้ทุก
อย่างจะดีเอง” ประโยคยาวๆนี&  เป็นประโยคที� ผมให้กาํลังใจตนเองเสมอเวลาเผชิญกับความไม่มั�นใจ 
... 

และเชื. ออย่างหนึ. งนะครบั อะไรก็ตามที. เรามกักงัวลไวก่้อน ในที. สุดแลว้สิ. งน ั=นไม่
ค่อยเกิดหรอกครบั ดงันั=นทําปัจจุบนัใหด้ีที. สุด ในการเป็นตวัเราเอง 

สดุท้ายขอเพิ� มคุณสมบัติอกีหนึ� งข้อครับคือ ทกัษะการถ่ายภาพ ช่วงหลังการถ่ายภาพง่ายมาก
ขึ&น เพราะเทคโนโลยีดิจิติล และภาพเพียงหนึ� งภาพสามารถสื� อความหมายได้มากมาย ดังนั&น อย่าลืม
ให้ความสาํคัญในเรื� องการบันทกึภาพเหตุการณ์ต่างๆที� เกิดขึ&น ทั&งนี&  สิ� งที� เราบันทกึนั&น จะเป็นข้อมูลที�
สาํคัญของการถอดบทเรียนที� เป็นรูปธรรมอกีรูปแบบหนึ� ง 

เป็นยังไงกนับ้างครับ การพัฒนาตัวเองให้เป็น Facilitator ที� ทาํหน้าที� ถอดบทเรียนนั&น ไม่ยาก
เลยใช่ไหมครับ เพียงแต่เรามุ่งพัฒนาตนเอง เติมเตม็ในสิ� งที� เราขาด ฝึกฝนตัวเองในเวทเีรียนรู้ต่างๆ 
สิ� งที� ได้คือ ทกัษะที� เข้มแขง็มากขึ&น แกร่งเวทมีากขึ&น พร้อมกับ ความมั�นใจในการทาํหน้าที�  Facilitator 
ที� ถอดบทเรียนได้แบบที� เป็นตัวของเราเอง 
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{๕} การถอดบทเรียน การตั=งคําถาม ก็สาํคญั  

                                                                                                จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร 

 

การตั&งคําถามเพื� อสร้างการเรียนรู้ และการตั&ง
คําถามเพื� อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี� ยนความรู้นั&น 
สาํคัญเป็นอย่างยิ� ง โดยเฉพาะในวง “ถอดบทเรียน” 
คาํถามที� ดี คาํถามที� ยั�วให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี� ยนเรียนรู้นั&น 
กระตือรือล้นอยากจะตอบ ผ่อนคลายที� จะพูดคุยนั&น 
Facilitator จาํเป็นต้องมี “ทกัษะการตั=งคําถาม” เพื� อเร้า
บรรยากาศของการเรียนรู้ 

ในทางการวิจัย การตั&งคําถามเพื� อการเรียนรู้ 
เป็นขั&นตอนที� มีความสาํคัญในงานวิจัย เป็นการแสวงหาคาํตอบในข้อสงสัยที� นักวิจัยต้องการรู้  เช่น 
กลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งหนึ� ง มีข้อสงสัยว่า “ทําไมปัญหาการติดเชื= อในโรงพยาบาลยงัสูง
มากขึ= น ทั=งที. มีการพฒันาระบบการจัดการที. ดีแลว้?” ข้อสงสัยข้อนี& เป็นโจทย์ หรือคาํถามที� บุคลากร
ที� รับผิดชอบต้องร่วมกันค้นหาคาํตอบ คาํถามที� สาํคัญที� สุดคือ ถ้าหากเราจะแก้ปัญหานี&  จาํเป็นต้องมี
ข้อมูลอะไรบ้างในการแก้ไขปัญหา? 

ดังนั&นในการค้นหาคาํตอบ จึงต้องตั&งคาํถามมุ่งไปสู่การหาข้อมูลที� จาํเป็นนาํไปสู่การวิเคราะห์
เพื� อค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง  

พอผมเขียนมาถึงตรงนี& หลายคนเริ� มสงสัยแล้วนะครับว่า “แลว้คําถามที. ดีควรจะเป็น
อย่างไร” จะเริ� มถามตรงไหน ถามแล้วเราจะได้อะไร เราจะเชื� อมโยงคาํถามคาํตอบนั&นอย่างไร และ
เมื� อเราได้คาํตอบนั&นมาเราจะวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่ออย่างไร  มีหลายคนที� เป็นนักถอดบทเรียน
มือใหม่ จะกงัวลต่อการตั&งคาํถามมากเพราะ ในสถานการณ์จริงการตั&งคาํถามที� ไม่เอื&อต่อการตอบ การ
ตั&งคาํถามไม่สัมพันธ์กับสิ� งที� เราต้องการเรียนรู้ จะเกิดปรากฏการณ์ที� ว่า “ถามเท่าไหร่ก็ไม่ออก” 
หมายถึง ไม่ได้คาํตอบ และหรือ บรรยากาศในการแลกเปลี� ยนบทเรียนที� ดีในวงเรียนรู้นั�นเอง ประเดน็
การตั&งคาํถามนี& จึงท้าทายต่อนักจัดกระบวนการถอดบทเรียนอย่างยิ� ง 

เรามาร่วมกันเรียนรู้การตั&งคาํถามกันครับ ...ในส่วนตวัของผม ผมยึดวตัถุประสงคข์องงาน
เป็นสําคญั ว่ามีวตัถุประสงคอ์ะไร? อยากไดคํ้าตอบอะไร?  อยากไดบ้ทเรียนเรื. องอะไร?  แลว้
นาํมาออกแบบโครงสรา้งคําถามคร่าวๆ ใหค้รอบคลุมประเด็นที. ตอ้งการถอดบทเรียน เราเรียกว่า 

การตั=งคําถามจะมีประสิทธิผลเพยีงใดขึ= นอยู่

กบั ๓ ส่วนดว้ยกนัคือ ตวัผู้ถาม สื� อ/ภาษาที�

ใช้ ผู้ถูกถาม ว่าจะเตรียมตวัอย่างไร เลือก

คําถาม/สื. อใหส้อดคลอ้งกบัผูถู้กถาม

เพยีงใด ทั=งสองฝ่ายมีความสมัพนัธส์นิท

สนมเขา้ใจ และยอมรบัซึ. งกนัและกนั

เพยีงใด และยงัมี “บรรยากาศ” เป็น

องคป์ระกอบร่วมดว้ย 
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การทาํโครงสร้างคาํถาม เป็นเสมือนเขม็ทศิ ที� ทาํให้เรามองเหน็ประภาคารที� โดดเด่นท่ามกลางความ
มืดมิดของมหาสมุทร ข้อนี&ทาํให้เราไม่หลุดกรอบสิ� งที� เราต้องการ  

การเริ� มต้นถาม กส็าํคัญไม่แพ้กันให้ทาํใจเยน็ๆไว้นะครับ การถามเรื� องราวทั�วไปเพื� อกระชับ
ความสัมพันธ์ และสร้างความไว้วางใจระหว่างเรากับคู่สนทนาจําเป็นอย่างยิ� ง ผมเรียกว่า “การ
เลา้โลม” การเล้าโลมนี&นาํไปสู่การถามคาํถามเชิงลึกเมื� อความสัมพันธ์ระหว่างเรา (เรา กับ คู่สนทนา) 
ไว้วางใจ เปิดใจกันในระดับหนึ� งแล้ว  หลักการที� ควรเรียนรู้ไว้กคื็อ เริ� มต้นคาํถามจากคาํถามพื& นๆ 
ไปสู่คาํถามเชิงลึก 

“การจบัประเด็น”  กเ็ป็นเทคนิคหนึ� งที� จะทาํให้คาํถามนั&น “ยั.ว” ให้เกดิการแลกเปลี� ยนแบบเมามันใน
วงแลกเปลี� ยนเรียนรู้ มุ่งไปสู่ประเดน็ที� ลึกซึ& งได้ เช่นได้รับคาํตอบว่า   

“ชาวบา้นแถบนี= ส่วนใหญ่รบัจา้งเป็นลูกจา้งโรงงาน และบางส่วนก็ทําอาชีพเกษตร ทํา
นา ทําสวนเ หมู่บา้นเรามีพื= นที. เกษตรมากมาย” 

คาํถามที� เราจะตั&งถามต่อไป เช่น  “ทําไมชาวบา้นส่วนใหญ่ถึงไปรบัจา้งเป็นลูกจา้งโรงงาน ทั=งๆที. มี
พื= นที. เกษตรที. เพยีงพอ” 

เรากจ็ะได้คาํตอบที� หลากประเดน็ เอื& อต่อการตอบด้วยเหตุผลหลายประการที� เป็นข้อมูล
ข้อเทจ็จริง จากวงแลกเปลี� ยนเรียนรู้กันต่อไป และในระหว่างการพูดคุยกค็วรแทรกเรื� องราวอื� นๆ เข้า
มาด้วยเพื� อสร้างบรรยากาศในการแลกเปลี� ยนเรียนรู้ที� ผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ 

โดยสรุป กคื็อ “สรา้งความเชื. อมั.นในการตั=งคําถามจากคําถามพื= นๆ ง่ายๆ และเนน้การ
แลกเปลี.ยนเรียนรูที้. สรา้งสรรค ์การที. จะถามใหเ้ป็นตอ้งเริ. มจากการศึกษาขอ้มูลพื= นฐานดว้ยความ
สนใจ ใฝ่รู ้และการเป็นบุคคลเรียนรู”้ 

การตั&งคาํถามที� ดี ต้องตั&งคาํถามอย่างเป็นขั&นตอน โดยเริ� มจากสถานการณ์ที� ทาํให้เรียนรู้ถึง
สภาพที� เป็นอยู่ ต้นเหตุของเหตุการณ์หนึ� ง ผู้เกี� ยวข้องกบัเหตุการณ์นั&นๆ  ตัวอย่างเช่น  

• จาํนวนผู้ป่วยที� วินิจฉัยว่าติดเชื&อจากโรงพยาบาล ปัจจุบันมีมากน้อยเพียงใด?  
• แล้วในอดีตการติดเชื&อในโรงพยาบาลเป็นอย่างไร?  
• ทาํไมถึงมีอุบัติการณ์การติดเชื&อในโรงพยาบาลเพิ� มขึ&น?   
• ใครมีส่วนเกี� ยวข้องที� ทาํให้เกดิอุบัติการณ์การติดเชื&อในโรงพยาบาล?  

การตั&งคาํถามที� เป็นขั&นตอนแบบนี&ทาํให้ผู้เกี� ยวข้อง หรือ ผู้ที� เข้าร่วมแลกเปลี� ยนเรียนรู้มุ่งที� จะ
สร้างการเรียนรู้ ค้นหาข้อมูลตอบคาํถามที� ได้ตั&งขึ&นไว้ อย่างเป็นระบบ และระวังการตั&งคาํถามแบบปิด 
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ที� ไม่ก่อให้เกดิการแลกเปลี� ยนเรียนรู้ สิ� งสาํคัญอกีประการหนึ� งกคื็อ การเชื� อมโยงคาํถาม คาํตอบ สู่การ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื� อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาที� ต้นเหตุ และเกิด “บทเรียน” ที� ทาํให้ได้เรียนรู้
ร่วมกนัไปด้วย 

ลักษณะคาํถามที� สร้างการเรียนรู้ และผมใช้วิธกีารตั&งคาํถามแบบนี& ในวง ถอดบทเรียน เสมอๆ
ครับ ลองมาเรียนรู้ร่วมกบัผมดูนะครับ 

• เป็นคาํถามเปิด ให้คิดมองภาพ  เร้าให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการแลกเปลี� ยนเรียนรู้ได้ตอบ  
• เป็นคาํถามที� กระตุ้น ให้สามารถวางเป้าหมายระหว่างการทาํงาน ในระยะสั&นและระยะยาวได้  
• เป็นคาํถามที� ส่งเสริมให้มองย้อนการดาํเนินงานในระยะที� ผ่านมา สามารถเปรียบเทยีบผลที�

เกดิขึ&น และปรับการดาํเนินงานในระยะต่อไปได้  
• เป็นคาํถามที� ไม่บีบคั&น แต่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ที� ตอบ สร้างความภาคภมิูใจ ที� จะเล่า และ

อยากเล่า  

ส่วนรูปแบบคําถามที.ผมใช ้

• ถามซํ= า   

การถามซํ&าเป็นเทคนิคที� ผมทาํบ่อย ในกรณีที� มองว่า เรื� องราวที� ผู้เล่ายังมีอีก หมายถึง ยัง
ถ่ายทอดไม่หมด การถามซํ&า เป็นการกวนนํ&าให้ขุ่น เพื� อให้เกิดการตกตะกอน หรือเรียกอีกอย่างหนึ� ง
ว่า “ตกผลึกดา้นความคิด”  เป็นข้อมูลพื&นที� ฐานที� ดี สาํหรับการตั&งคาํถามแบบล้วงลึกต่อไป 

• ถามลว้งลึก  

คาํถามแบบนี&  เมื� อเราได้ประเดน็ที� น่าสนใจ เรากพ็ร้อมที� จะล้วงลึกในทนัท ีเป็นคุณสมบัติของ
นักวิจัยครับ เราเรียกว่า In-depth interview เจาะลึกประเดน็แบบจู่โจม  “ยิ. งลึก ยิ. งน่าสนใจ ยิ. งตอ้ง
ตั=งคําถาม” และคติอย่างหนึ� งที� ผมยึดกคื็อ “ขุดบ่อนํ= า หากไม่ขุดใหล้ึก ฤาจะไดดื้.มนํ= าเย็น”  

• การถามแบบทา้ทาย  

ส่วนใหญ่คนเราชอบท้าทายครับ คําถามแบบนี&  เคาะประตูความอยากที� จะตอบอย่าง
แรง  คาํถามแบบนี& ยั�งยุ สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี� ยนเรียนรู้ได้ดี 
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บทเรียน-ขอ้สงัเกต  

"การตั=งคําถามจะมีประสิทธิผลเพียงใดขึ= นอยู่กบั ๓ ส่วนดว้ยกนัคือ ตวัผูถ้าม 
สื.อ/ภาษาที. ใช ้ผูถู้กถาม ว่าจะเตรียมตวัอย่างไร เลือกคําถาม/สื. อใหส้อดคลอ้งกบัผูถู้ก
ถามเพียงใด ทั=งสองฝ่ายมีความสมัพนัธส์นิทสนมเขา้ใจ และยอมรบัซึ. งกนัและกนั
เพียงใด และยงัมี “บรรยากาศ” เป็นองคป์ระกอบร่วมดว้ย"  (คนสามหมอกสู่คนสามนํ �า

,๒๕๕๐) 

นอกจากนี& การตั&งคาํถามไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงแต่ค้นหาคาํตอบจากวงแลกเปลี� ยนเรียนรู้ 
แต่ การตั&งคาํถามมีหน้าที� ตรวจสอบความชัดเจนของข้อมูลที� นาํเสนอมาอีกทั&งเป็นการ ทบทวน ทวน
ความ เพื� อสร้างความเข้าใจให้กับคนใหม่ๆที� เข้ามาแลกเปลี� ยนเรียนรู้ในวงเดียวกันให้เข้าใจประเดน็
ทนักนั และมีส่วนร่วมในการสนทนาได้สนุกและเป็นส่วนหนึ� งของวงแลกเปลี� ยนเรียนรู้ต่อไป 

การตั&งคาํถามที� ดีในวิธีการถอดบทเรียน ง่ายและไม่ยากครับ อาศัยทกัษะการฝึกฝน ไม่นาน
เรากจ็ะเฉียบคมในการตั&งคาํถาม และได้มาซึ� ง “คําตอบ” อันเป็น “บทเรียนที. ดี” ตามที� เราต้องการ
ครับ 

   

สญัญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที� มา-ไม่ใช้เพื� อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกนั  

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}   ตั=งคําถามอย่างสรา้งสรรค ์ 

จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร 

 
Appreciative Inquiry - AI นอกจากเราจะ

ร่ ว ม กั น ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ที� ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น                
Blog - Gotoknow แล้ว ในชีวิตจริงเรากจ็าํเป็นต้อง
อาศัยทกัษะนี& อย่างมากเลยทเีดียวครับ  เพื� อเป็นการ
สร้างวัฒนธรรมอนัดีใน Blog Gotoknow  
 
“การตั=งคําถามอย่างสรา้งสรรค”์ Appreciative 
Inquiry (AI)  จึงเป็นความจาํเป็นที�“Bloger”ทั&งหลาย ควรที� จะเรียนรู้ไว้ครับ ในการทาํงานสาธารณะ 
ที� ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย จะได้ยินคาํว่า “พลงัสรา้งสรรค”์ ค่อนข้างบ่อย งานจะลุล่วง
ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเรว็ ต้องดึงพลังสร้างสรรค์จากหลายๆ ส่วนเหล่านั&นเข้ามาร่วมกนั 
 

แนะนาํเครื� องมือ ผมจึงหยิบเอาเรื� อง “การตั=งคําถามอย่างสรา้งสรรค ์: Appreciative 
Inquiry (AI)” มาเล่าสู่กนัฟัง ในฐานะที� เป็นเครื� องมือที� ใช้ดึงพลังสร้างสรรค์ของคนออกมา 
Appreciative Inquiry (AI) มีสมมุติฐานว่า “ระบบที. มีชีวิตทุกระบบ ลว้นมีศกัยภาพที.ยงัไม่ได้
คน้พบและนาํมาใช ้มนัเป็นศกัยภาพที. อุดมไปดว้ยพลงัที.มาจากแรงบนัดาลใจ และจะก่อใหเ้กิด
สิ. งดีๆ ขึ= นได”้ 
 

ดังนั&น กระบวนการ Appreciative Inquiry จึงเป็นการร่วมกนัค้นหาสิ� งที� ดีที� สดุในตัวคน ค้นหา
สิ� งดีๆ ในองค์กร กระทั�งด้านดีของโลกรอบตัวเรา สิ� งสาํคัญคือ ต้องค้นหาให้พบว่าอะไรที�  “ใหชี้วิต” 
แก่ระบบที� ว่านั&น ซึ� งเป็นตัวที� ก่อให้เกดิพลัง ความสามารถในทุกๆ ด้าน สิ� งสาํคัญที� ไม่ยิ� งหย่อนกว่ากนั
คือ ศิลปะ และ วิธกีาร ในการตั&งคาํถามด้านบวก การกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกดิจินตนาการ สร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ แทนการสนทนาแบบเดิมที� มุ่งจับผิด ตัดสนิ หรือปฏเิสธ 

องคป์ระกอบที. สําคญัในกระบวนการ Appreciative Inquiry ประกอบดว้ยหลกัการ “๔D”  อนั
ไดแ้ก่ 

๑. Discovery การคน้พบ ว่าช่วงเวลาแห่งความดีเลิศหรือการเกดิความสาํเรจ็นั&น เกดิขึ&นเมื� อไหร่ 
สิ� งที� สาํเรจ็คืออะไร เกดิขึ&นได้อย่างไร ฯลฯ ปัจจัยแห่งความสาํเรจ็ที� เกี� ยวข้องกจ็ะได้รับการ
บอกเล่าออกมา มันอาจจะมาจาก ความเป็นผู้นาํ ความสัมพันธ ์เทคโนโลยี กระบวนการ 
โครงสร้าง คุณค่า การเรียนรู้ การเชื� อมโยงกบัภายนอก ฯลฯ 

Appreciative Inquiry (AI) มีสมมุติฐานว่า 

“ระบบที. มีชีวิตทุกระบบ ลว้นมศีกัยภาพที. ยงั

ไม่ไดค้น้พบและนาํมาใช ้มนัเป็นศกัยภาพที.

อุดมไปดว้ยพลงัที. มาจากแรงบนัดาลใจ และ

จะก่อใหเ้กิดสิ. งดีๆ ขึ= นได”้ 
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๒. Dreaming: ฝันใหไ้กล ตั&งคาํถามถึงความฝันต่อองค์กรหรือชุมชนในอุดมคติ เป็นการ
จินตนาการถึงภาพฝันในอนาคตที� จะบังเกดิขึ&นบนพื&นฐานของประวัติศาสตร์ และถูกนาํเสนอ
ใหม่อย่างท้าทายความเป็นไปได้ 

๓. Designing: การออกแบบ โครงสร้างและกระบวนการใหม่ การพัฒนาข้อเสนอในการจัดการ
องค์กรหรือชุมชน เพื� อให้ความฝันนั&นเกดิเป็นจริงได้ทั&งในเป้าหมายระยะสั&นและระยะยาว 

๔. Destiny (Delivery): ไปใหถ้งึ เป็นขั&นที� ต้องลงมือทาํตามข้อเสนอ มีการตั&งกฎเกณฑ์ พัฒนา
ยุทธศาสตร์ เชื� อมโยงและระดมทรัพยากรเพื� อทาํให้ความฝันนั&นบังเกดิเป็นจริงขึ&น 

เราลองมาดูการเปรียบเทยีบความแตกต่างของกระบวนการระหว่าง กระบวนการแกปั้ญหา
แบบเดิม กบั กระบวนการตั=งคําถามเชิงสรา้งสรรค ์(Appreciative Inquiry: AI) ซึ� งใช้ในการ
ระดมสมองแก้ปัญหาในองค์กร 

การแกปั้ญหา (Problem solving) Appreciative Inquiry -AI 

• ความรู้สกึว่าจาํเป็น (felt need) 
• การยอมรับชื� นชมและการให้คุณค่า 

(appreciating and valuing 

• การระบุตัวปัญหา 
(ช่องว่างระหว่างสิ� งที� เป็นอยู่และสิ� งที�
อยากให้เป็น) 

• สิ� งที� ดีที� สดุของ “อะไรที. เป็นอยู่” 
What is 

• วิเคราะห์สาเหตุ 
• การสนทนา “อะไรที.ควรเป็น” 

What should Be 

• แผนปฏบัิติการ 
• การสร้างนวัตกรรม “อะไรที. จะเป็น” 

What Will Be 

• สมมุติฐานเบื&องต้น: องค์กรคือปัญหา
ที� ต้องแก้ 

• สมมุติฐานเบื&องต้น: องค์กรคือความลึกลับ
ที� ต้องสาํรวจ ตรวจค้น และให้คุณค่า 

 
             จะเหน็ว่า กระบวนการแก้ปัญหาแบบเดิม มักจะเริ� มตั&งต้นที� ตัวปัญหา ดิ� งลึกลงไปในตัว
ปัญหาและมุ่งแก้ไขความผิดพลาดที� ผ่านมา ขณะที� กระบวนการ Appreciative Inquiry เริ� มต้นจากการ
มองในด้านดี หยิบสิ� งดีๆ มาคุยกนั โดยมีเป้าหมายไปที�  การสร้างสิ� งที� ดีกว่าหรือดียิ� งขึ&นไปอกี 
            เมื� อพูดคุยถึงสิ� งดีๆ อย่างมีจินตนาการ กจ็ะสามารถดึงพลังสร้างสรรค์ในตัวคนออกมาได้
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มาก พลังชีวิตของแต่ละคนเมื� อมาเชื� อมกนั กส็ามารถเป็นพลังทวีคูณขององค์กร ของชุมชน หรือของ
แผ่นดินขึ&นมาได้ 

ต่อจากนั&นกเ็ป็นหน้าที� ของสมองที� จะตามมาเพื� อคอยคุมและคอยเอาเหตุผลมาช่วยวาง
ยุทธศาสตร์ และนี� คือ ความแตกต่างที� อาจจะทาํให้ Appreciative Inquiry เป็นทางเลือกของเครื� องมือ
การทาํงานแบบใหม่ในยุคปัจจุบัน 

เหน็ประโยชน์ของ  Appreciative Inquiry   - AI  แล้วใช่ไหมครับ นอกจากเราจะร่วมกนั
สร้างวัฒนธรรมที� สร้างสรรค์ใน  Blog  - Gotoknow  แล้ว ในชีวิตจริงเรากจ็าํเป็นต้องอาศัย 
“ทกัษะ”  นี&อย่างมากเลยทเีดียวครับ 
 
แหล่งข้อมูลอ้างองิการเขียนบันทกึ: 
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 

 

สญัญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที� มา-ไม่ใช้เพื� อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกนั  
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{๗} โครงการสงัเคราะหก์ารท่องเที. ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน   

กบั “หวัใจการถอดบทเรียน”  

                                                                                                       จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร 
  

ทางทีมวิจัยเรากาํลังเริ� มเคลื� อน กระบวนการ
สังเคราะห์งาน ...การท่องเที� ยวโดยชุมชน ที�
แม่ฮ่องสอน 

ผม เอง รับ ผิดชอบในการว า งแผนการ
ดาํเนินการ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย เพื� อ “การ
สงัเคราะห”์ ที� จะสร้างประโยชน์ทั&งทีมนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที� เราได้กาํหนดไว้ กระบวนการ
สงัเคราะห์ในครั&งนี&  จึงประกอบไปด้วย “หวัใจของการถอดบทเรียน ๕ ประการ” คือ  

ความเป็นท้องถิ� น (Localness) 

การถอดบทเรียนต้องเป็นกระบวนการที� คนในท้องถิ� นที� มีส่วนเกี� ยวข้องกับชุมชน เป็น
ผู้ดาํเนินการ ในโครงการวิจัยสังเคราะห์การท่องเที� ยวโดยชุมชน เราประกอบไปด้วย นักวิจัยหลักและ
นักวิจัยชาวบ้านที� เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย  

ความเป็นทมี (Team Practice)  

ด้วยความหลากหลายในโครงการวิจัยฯ เรามีทีมศึกษา วิจัยครั&งนี&  รวม ๑๐ ท่าน เรียกได้ว่า
เป็นทมีใหญ่พอสมควรที� จะร่วมด้วยช่วยกัน ตามบทบาทหน้าที�  การถอดบทเรียนเป็นกิจกรรมของทมี 
ดังนั&นผู้หนึ� งผู้ใดจะถอดบทเรียนเพียงลาํพังไม่ได้ หรือแกนนาํจะเป็นผู้กาํหนดทศิทางการถอดบทเรียน
เพียงผู้เดียวไม่ได้ ทมีต้องพ้อง เหน็คุณค่า และดาํเนินการถอดบทเรียนร่วมกนั  

มุ่งอนาคตที� ดีกว่า (Forward Focus)  

เรามีจุดมุ่งหมาย ที� จะพัฒนางานท่องเที� ยวโดยชุมชนที� แม่ฮ่องสอนให้ดียิ� งๆขึ&นไป โดยใช้
ประสบการณ์ องค์ความรู้ที� แม่ฮ่องสอนได้พัฒนากันมานาน การถอดบทเรียนมุ่งหวังให้การทาํงานมี
ประสิทธิภาพยิ� งขึ& น ดังนั&นการถอดบทเรียนจึงเป็นกระบวนการค้นหาแนวทางไปสู่อนาคตที� พึง
ปรารถนา โดยใช้กระบวนการทบทวนตัวเอง และระบุบทเรียนจากอดีตที� ผ่านมา ไปใช้เป็นฐานในการ
วางแผนการดาํเนินการที� มีคุณภาพต่อไป 

"การถอดบทเรียนไม่ใช่เคน้เอาแต่ผลงานจาก

คณะทํางาน แต่เป็นการช่วยใหค้ณะทํางาน

เติบโต..."- - -เทด็ จ ี
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การสกดัความรู้(Punctuation)  

การทาํงานวิจัยครั&งนี& มีเป้าหมายที� ชัดเจน ในการนาํเอาองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
แม่ฮ่องสอนอย่างแท้จริง กระบวนการจึงต้องทาํไปและสกัดความรู้ที� ได้จากการทาํงานไปด้วย โดย
ความรู้นั&นคือ ช่องทาง หรือเงื� อนไขทั&งภายใน และภายนอกองค์กรที� จะทาํให้โอกาสในการทาํงานใน
อนาคตมีประสทิธผิลยิ� งขึ&น  

การฝึกฝนอย่างสมํ�าเสมอ(Iteration) 

การถอดบทเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคณะทาํงาน ดังนั&นการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองจะเกิดขึ&นจากการถอดบทเรียนเพียงครั&งเดียวไม่ได้ แต่ต้องเกิดจากการ
ฝึกฝนและปฏบัิติอย่างต่อเนื� องและสมํ�าเสมอจนกลายเป็นกจิวัตร  

เรามีเวททีี� พบพูดคุยกันอย่างสมํ�าเสมอ...เพื� อติดตามงานด้วย และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง 
ตลอดจนการแลกเปลี� ยนเนื&อหาที� ทมีวิจัยได้ค้น – คว้า มาจากเนื&องานที� เกดิขึ&นแล้ว 

...ก่อนหน้านี& รู้สกึเครียดบ้างในการที� ต้องเริ� มคิดงาน คิดกระบวนการ แต่วันนี&ผมไม่หนักใจเลยกับงาน
ชิ&นใหม่ชิ&นนี&  เปลี� ยนเป็นสขุใจที� คนทาํงาน(ทมีวิจัย)กระตือรือร้น และมีความสุขมากขึ&นเมื� อพวกเราได้
พบเจอกนับ่อยๆ … 

 

สญัญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที� มา-ไม่ใช้เพื� อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกนั  

อ้างองิจาก : 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} “โลวเ์ทค” วิธีเก็บขอ้มูลของนกัวิจยั “คนจน” : Life on the Mountain  

จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร 

นักวิจัย คนหนึ� งแบกเป้ขึ&นบนดอยเพื� อเกบ็ข้อมูลในช่วงเรียนปริญญาโท การที� ได้ออกไปเกบ็
ข้อมูล เป็นงานที� ผมโปรดปรานมาก ผมชอบที� จะออกไปพูดคุยกับผู้คน ได้แลกเปลี� ยน ได้คุย ยิ� งสนุก 
และชื� มชมในวิถีของแต่ละบุคคล 

คนบนดอย และดอยสงู เป็นพื&นที� วิจัยของผม เดินป่า ไปไร่ เกี� ยวข้าว เกบ็สมุนไพร รวมถึงต้ม
เหล้ากบัพ่อเฒ่าลีซู แอบดูหมอผีที� กาํลังทาํพิธ ีสารพันที� สร้างวีรกรรมบนดอย 

ว่าด้วยเรื� องการเกบ็ข้อมูล เกบ็ภาพ  ยุคนี& สะดวกสบายมากขึ&น ด้วยกล้องดิจิตอล ที� สามารถ
บันทกึกจิกรรม ภาพ ได้อย่างสวยงามและรวดเรว็ (ทนัใจ ได้ดั�งใจ ยิ� งนัก) ...ชีวิตดิจิตอล 

ช่วงที� ผมเรียน เวลาออกสนามนักวิจัย คนจนอย่างผม แม้แต่เงินจะซื& อกล้องสักตัวยังไม่มี
ปัญญา มีเพียง กระดาษบันทกึ (รีไซเคิลด้วยนะ...ขอบอก) และสมุดวาดเขียน ที� มีพี� ใจดีซื& อสีนํ&าและ
สมุดวาดเขียนเนื&อดี จากแถวๆทา่พระจันทร์ไปฝากคนบนดอย(ขอบคุณพี� มากครับ) 

ใช้เทคโนโลยีที� มีในการบันทกึ ผมใช้วิธีการสเกต็ภาพที� เหน็ โดยเฉพาะ “พืชสมุนไพร”ที� พบ
ในป่า คราออกไปเกบ็สมุนไพร ใช้เวลาและความสามารถนิดหน่อย กไ็ด้ภาพพืชสมุนไพร  ฝีมือของ
ตัวเอง ข้อดีของการวาดภาพแบบนี&กคื็อ เราได้รายละเอียดที� เป็นข้อมูลใส่ลงไปในกระดาษที� วาดเลย 
วาดแล้วกภ็าคภมิูใจไม่น้อย...ฝีมือเราเองนะนี�  วาดเสรจ็แล้วเอาไปอวด พ่อเฒ่า แม่เฒ่า ลีซู ท่านกยิ็&ม
และยกนิ& วให้ด้วยนะครับ 

ตอนนี& มีเงินซื& อกล้องดิจิตอลแล้วครับ...แต่บางครั&งบาง
ที กใ็ช้วิธีการเกบ็ข้อมูลแบบเดิมอยู่ครับ มีเสน่ห์นะ
ครับ 

ผมเอาตัวอย่าง “ภาพวาด” ฝีมือผม มาให้ชมด้วยครับ 

 

  



[๒๔] 

 

 

  

  

  

  

  
อะคือโปโมะ๊ ภาษาลีซู แปลว่า ขอบคุณมากๆครบั 
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[๒๕] 

 

{๙} ตม้เหลา้ขา้วโพด : กิจกรรมการเก็บขอ้มูลนกัวิจยัคนจน  

     จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร 

พ่อเฒ่ายี� หริผะ บอกให้ อะซาผะ มาแจ้งให้ผมว่า พรุ่งนี& เช้าจะพาไปเกบ็สมุนไพรที� ลีซูใช้ต้ม
เหล้าในป่าลึก ผมตื� นเต้นยิ� งนัก เพราะนอกจากจะได้ไปแอ่วดอยแล้ว ยังได้มีโอกาสเรียนรู้เรื� อง
สมุนไพรลีซู โดยเฉพาะสมุนไพรที� ใช้ประกอบการต้มเหล้าอกี 

ผมเตรียมตัวทนัททีี� อะซาผะแจ้งตั&งแต่แรก เพราะต้องออมแรงไว้เดินป่า เตรียมอุปกรณ์ยังชีพ
ที� จาํเป็น และเตรียมร่างกายโดยการพักผ่อน เพราะคนบนดอยเดินป่าทนและมีแรงอึดมากกว่าเรานัก
...ถึงเป็นพ่อเฒ่าอายุมากกเ็ถอะ 

เช้าวันนั&นผมแบกเป้ใบเดิม วิ� งตามพ่อเฒ่าเข้าป่าไป คนในหมู่บ้านทกัทาย ถามตลอดทางว่า
ผมจะไปไหนหรือ...?  

เดิน เดิน และกเ็ดิน เมื� อไหร่จะถึงสักทลีะพ่อเฒ่า...(เสียงขอความเหน็ใจจากผม...เบา เบา) 
พ่อเฒ่าปลอบใจว่า อกีนิดกจ็ะถึงแล้ว...นิดเดียว.. 

กว่าจะถึง...ฮึ.ม!!! นี�  นิดเดียว นะครับพ่อเฒ่า 

สมุนไพรที� พ่อเฒ่าเกบ็ ใส่ย่ามมีหลายๆชนิด หน้าตาแปลกๆ ผมบันทกึรายละเอียดแทบไม่ทนั 
สมุนไพรเหล่านี&หายาก ต้องไปเกบ็ในป่าลึก ที� อากาศค่อนข้างเยน็ 

ว่าด้วยเรื� อง “ยี. เพอะ” (เหล้าป่า) ลีซู ชาวลีซูจะให้ความสาํคัญในการต้มเหล้ามาก พิถีพิถันใน
การเลือกวัตถุดิบ ที� ประกอบด้วยสมุนไพรหลากชนิด ที� นาํไปผสมกับแป้งเหล้า ใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบ
ที� สาํคัญ เรียกว่า “คื. อซายี. เพอะ” หรือ เหล้าข้าวโพดนั�นเอง นํ&าใสๆเหมือนตาตั�กแตนเลยทเีดียว 

เหล้า  เป็นเครื� องดื� มที� ชาวลีซูต้องมีติดบ้าน ใช้ในการทาํพิธีเลี& ยงผี และต้อนรับแขกพิเศษ 
รสชาติบาดคอเสยีเหลือเกนิ ชาวลีซูถือกนัว่า “ใครตม้เหลา้ได ้รสชาติดี คือ ฝีมือของลูกผูช้าย”  

พ่อเฒ่ายี� หริผะ เป็นหมอสมุนไพร(แนซึซือซู) ที� ขึ&นชื� อ รสชาติเหล้าที� สุดยอดในแดนดอยแห่ง
นี&  

ไม่กี� วันผมมาอยู่ที� บ้านพ่อเฒ่า ช่วยสุมฟืนต้มเหล้าข้าวโพด อย่างสนุกสนาน ได้คุยกับพ่อเฒ่า
ไปด้วย (พ่อเฒ๋ารักเอน็ดูผม เหมือนลูกหลาน) กเ็ลยเล่าเคลด็ลับ ให้อย่างไม่ปิดบัง 

“เอา้...ลองชิมนะ”  พ่อเฒ่ายก จอกไม้ไผ่ให้ผมชิมเหล้าข้าวโพดของแกเรื� อยๆ ๑ จอก ๒ จอก.... 



[๒๖] 

 

“เอาอีก...น ั.นหละ...” พ่อเฒ่าเชียร์ตอนที� ผมยกจอกดื� มอย่างเอาเป็นเอาตาย ตอนนี& เสียงผมคงอ้อแอ้
เตม็ทนแล้ว หยุดไม่ได้...ครับ ทา่นผู้ชม!!!! 

พ่อเฒ่ากับหนุ่มนักวิจัยคนจน คุยกันสนุกสนาน(เพราะฤทธิ� เหล้าข้าวโพดของแก             
แน่..ๆ    ข้อมง ข้อมูลไม่สนใจแล้ว...กรึ9 บ) 

พ่อเฒ่า ผมไม่ไหวแล้วครับ....อว๊ก (พ่อเฒ่าสั.งให ้อะซาผะ* เอานกัวิจยั ไปเก็บ  - - - ฮา) 

* อาซาผะ เป็นชื� อของลูกชายพ่อเฒ่า 
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[๒๗] 

 

{๑๐}  ชาวบา้นนกัวิจยั มองการท่องเที. ยวโดยชุมชน อย่างไร?  

จากวงสนทนานํ=าชา  

จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร 

เขาทาํอะไรมากไม่ได้ กเ็ป็นคนเลก็ๆ แต่สิ� งที� ทาํอยู่กคื็อ "การขายความคิด" ให้ชุมชน ขาย
ความคิดใน หมู่บ้านกระเหรี� ยงของเขา ที� กาํลังจะถูกผลักเข้าสู่กระแสการท่องเที� ยว อย่างหลีกเลี� ยงไม่
ได  

วันนี& ช่วงบ่ายไปบ้านกระเหรี� ยงแม่ปิง อาํเภอปายเพื� อไปดู ความเรียบร้อยและเตรียมพื& นที� ที�  
นศ.ป.โท สาขาการส่งเสริมสขุภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที� จะเข้ามาเรียนรู้หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ใน
อกี ๒-๓ วันข้างหน้า  และผมเข้าร่วมเป็นวิทยากร ร่วมเรียนรู้ในครั&งนี& ด้วย 

วันนี& ผมถือโอกาสไปนั�งคุยกับ "แพบู"  หนุ่มใหญ่ชาวกระเหรี� ยงหนึ� งในทีมงานวิจัยร่วม 
"โครงการวิจยัการสงัเคราะหก์ารท่องเที. ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน"  

แพบู เป็นชาวกระเหรี� ยง เคยผ่านงานศึกษาวิจัย ของ สกว. มาครั&งหนึ� ง โดยได้รับทุนจาก 
สกว. ครั&งนั&น เป็นการวิจัยประเดน็การทอ่งเที� ยวโดยชุมชน แต่กน็านมาแล้ว 

วงนํ&าชา กับการสนทนาอย่างออกรสชาติ เรื� อง ของ "การท่องเที� ยวโดยชุมชน" แพบูให้
ข้อคิดเหน็อย่างน่าสนใจ เขาบอกว่า การท่องเที� ยวโดยชุมชน มีทั&งผลดีและผลเสียกับชุมชน หากจะให้
ยั�งยืน การทอ่งเที� ยวโดยชุมชน จะช่วยสร้างสรรค์ชุมชน ๒ประเดน็ คือ 

• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
• การอนุรักษ์ ฟื& นฟูวัฒนธรรม  

หากไม่มีจิตสาํนึก และขาดการดูแลทั&ง ๒ สิ� งที� ว่า การท่องเที� ยวนั&นไม่ยั�งยืน ปัญหาที� เขาคิดว่า
...การจัดการการทอ่งเที� ยวที� "ปาย" ควรต้องตระหนักมากๆ คือ "จิตสํานกึ"  

แพบู ยํ&าคาํว่าจิตสาํนึก เขาอธิบายว่า อยากให้นักธุรกิจที� ทาํเรื� องการท่องเที� ยวมีจิตสาํนึก 
ตระหนักใน ๒ ประเดน็ข้างต้น...และมีคาํถามต่อ ว่า "จะสรา้งจิตสํานึกกบันกัธุรกิจเหล่านั=น
อย่างไร?" 

ในขณะเดียวกนัชุมชนเองกต้็องมีจิตสาํนึกเช่นเดียวกนั 



[๒๘] 

 

ประเดน็คาํถามที�  แพบู ตั&งไว้ เป็นโจทย์ที� เราต้องนาํมาขบคิด และคิดกระบวนการการพัฒนา
ในระดับอาํเภอต่อ... การทอ่งเที� ยวโดยชุมชน หากมอง "เงินเป็นตวัตั=ง" การท่องเที� ยวโดยชุมชนแบบ
นั&นไม่ยั�งยืน...และล้มเหลวในที� สดุ 

แพบู บอกผมอกีครั&งเมื� อเราจิบชาหมดไปครึ� งกา 

ชุมชนต้องมองเรื� องการท่องเที� ยวเป็นเครื� องมือในการสืบสานวัฒนธรรม และอนุรักษ์
ทรัพยากร เครื� องมือในพัฒนาชุมชน ที� สาํคัญที� สุดคือต้องมองการท่องเที� ยวเป็น "อาชีพเสริม" ไม่ใช่ 
"อาชีพหลกั"  

การทอ่งเที� ยวทาํให้เกดิ "วฒันธรรมที. จอมปลอม" แพบูพูดคาํน่าสนใจ ...จนผมถามว่า  แพบู
หมายถึงอะไร? เขาบอกต่อว่า วัฒนธรรมจอมปลอมคือ การจัดฉากทางวัฒนธรรม ซึ� งขัดต่อวิถีชีวิต
ของชุมชน...การทอ่งเที� ยวที� ทาํแบบนั&นกไ็ม่รุ่ง มีแต่ทาํลาย  

ผมเข้าใจว่าที� แพบูบอกคือ การที� ชุมชนจัดฉากสร้างวัฒนธรรมปลอม ๆ เพื� อเอาใจ
นักท่องเที� ยวโดยที� ไม่ถึงกาละที� เหมาะสม เช่น การจัดประเพณีบางอย่าง โดยแสดงให้นักท่องเที� ยวดู 
โดยขาดสาระ องค์ประกอบ และกาละที� เหมาะสม 

แพบู คุยต่อว่า  เขาทาํอะไรมากไม่ได้ กเ็ป็นคนเลก็ๆ แต่สิ� งที� ทาํอยู่กคื็อ "การขายความคิด" 
ให้ชุมชน ขายความคิดใน หมู่บ้านกระเหรี� ยงของเขา ที� กาํลังจะถูกผลักเข้าสู่กระแสการท่องเที� ยว อย่าง
หลีกเลี� ยงไม่ได้ 

แต่ผมมองว่า เป็นสิ� งที� ชอบ ที� คนในชุมชนเริ� มต้นด้วยวิธีคิดดีๆ และขายความคิดสร้างแนว
ร่วม ผลักดันการพัฒนาที� ถูกทศิถูกทาง ดีกว่า ไปรอฟังความคิดจากคนข้างนอก ที� ไม่ได้ร่วมทุกข์ร้อน
ปัญหาของชุมชนโดยตรง   

ประเดน็ในวงสนทนาแบบบังเอิญในวันนี&  ผมได้วิธีคิด และ ได้สนทนาประเดน็การท่องเที� ยว
โดยชุมชนจากปากของชาวบ้าน ซึ� งแหลมคม และน่าสนใจ ...จนต้องเกบ็ประเดน็ที� คุยไปคิดและบันทกึ
ไว้ 
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[๒๙] 

 

{๑๑} พุทธพฒันา ศรทัธาก่อเกิด "ชุมชนเขม้แข็ง" : ถอดบทเรียนในบ่ายวนั
หนึ. ง  

  

การเข้าไปศึกษาชุมชน ที� บ้านกระเหรี� ยงแม่ปิง 
พร้อมกับ นักศึกษา ปริญญาโท สาขาการส่งเสริม
สขุภาพ มช.ในครั&งนี&  ผมได้เหน็ความเข้มแขง็ของชุมชน 
ที� ก่อร่าง สร้างด้วยพลังของชุมชนเอง เป็นการพึ� งตนเอง 
ซึ� งผมเคยเขียนไว้ในบันทกึก่อนๆว่า "การพึ. งตนเอง"  เป็นคาํตอบสดุท้ายของชุมชนเข้มแขง็ 

พุทธพัฒนา เพื� อ ความเข้มแขง็ของชุมชน 

  ผมครุ่นคิดหลายครั&ง ที� ได้เหน็ภาพบรรยากาศ และรูปแบบการทาํงานที� กลมเกลียวของพี� น้อง
บ้านกระเหรี� ยงแม่ปิง 

อะไรคือปัจจัย ที� ผลักดันให้เกดิชุมชมชนเข้มแขง็ อย่างที� ผมเหน็ ? 

ผมตั&งคาํถามกับตัวเอง...และคิดว่า ปัจจัยบางอย่าง ที� พบเจอช่วง ๒ - ๓ แม้จะเป็นช่วงเวลา
สั&นๆ กคิ็ดว่า สิ� งนี� หละคือคาํตอบ...ของคาํถาม 

ชุมชนดี เริ� มจาก ปัจเจกบุคคล 

  

 ปัจเจกบุคคลที� ดี เป็นส่วนประกอบของชุมชนเข้มแขง็  

ส่วนเลก็ๆของชุมชน คือ "คน" ที� อยู่ในชุมชน คนผู้เป็นส่วนร่วมที� ดีของชุมชน ซึ� งจะช่วยให้หมู่
ชนอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ สมานฉันท ์ ... 

ส่วนเล็กๆของชมุชน คือ "คน" ที. อยู่ในชมุชน 

คนผูเ้ป็นส่วนร่วมที. ดีของชมุชน ซึ. งจะช่วยให้

หมู่ชนอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ สมานฉนัท ์... 
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ชุมชนบ้านแม่ปิง เชื� อมั�นในพระคริสต์ สิ� งที� พวกเขายึดมั�นเป็นหนึ� งเดียว ทาํให้ศูนย์รวมจิตใจ
พวกเขาเป็นหนึ� งเดียว การที� ชุมชนไปพบปะกันสมํ�าเสมอในวันอาทติย์ ...นั�นเป็นปัจจัยหนึ� ง ที� โอกาส
นั&น ได้นาํเรื� องของชุมชน พูดคุยปรึกษา หารือกัน โดยมี "พระเจา้" สถิตย์อยู่ในใจของปัจเจกคุณภาพ
ทุกคนที� แม่ปิง 

กิจกรรมการพบประชุมกันเป็นเนืองนิตย์ เป็นกิจกรรมที�  พระพุทธเจ้า กล่าวไว้ว่า เป็นส่วน
หนึ� งของ ความเข้มแขง็ของกลุ่มเพื� อการพัฒนา 

 

ยุวชนคนดี หนึ� งของปัจเจกบุคคลที� ดี     ของชุมชน  

 "พึ. งตนเอง" ได้เป็นผลลัพธ์ของ กระบวนการ  การพึ� งตนเองกเ็ริ� มจากปัจเจก  ทาํตนให้เป็น
ที� พึ� งของตนได้ พร้อมที� จะรับผิดชอบตนเอง ไม่ทาํตัวเป็นปัญหา หรือเป็นภาระถ่วงหมู่คณะ หรือ หมู่
ญาติ ด้วยการประพฤติธรรมสาํหรับสร้างที� พึ� งแก่ตนเอง เรียกว่า "นาถกรณธรรม" 

ซึ� งมี ๑๐ ประการ สาํหรับชุมชนเข้มแขง็ 

๑. ศีล ประพฤติดีมีวินัย คือ ดาํเนินชีวิต โดยสุจริต ทั&งทางกาย ทางวาจา มีวินัย ในการ
ประกอบสมัมาชีพ 

๒. พาหุสจัจะ ได้ศึกษาสดับมาก คือ การศึกษาเล่าเรียนสดับรับฟังมาก อนัใดเป็นสายวิชาของ
ตน หรือตนศึกษาศิลปวิทยาใด กศึ็กษาให้ชํ�าชอง มีความเข้าใจกว้างขวางและลึกซึ& ง รู้ชัดเจน 
และใช้ได้จริง 
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๓. กัลยาณมิตตตา รู้จักคบคนดี คือ มีกัลยามิตร รู้จักเลือกเสวนา เข้าหาที� ปรึกษาหรือผู้
แนะนาํสั�งสอนที� ดี เลือกสมัพันธเ์กี� ยวข้อง และถือเยี� ยงอย่างสิ� งแวดล้อมทางสังคมที� ดี ซึ� งจะทาํ
ให้ชีวิตเจริญงอกงาม 

๔. โสวจัสสตา เป็นคนที� พูดกนัง่าย คือ ไม่ดื&อรั&นกระด้าง รู้จักรับฟัง เหตุผล ข้อเทจ็จริง พร้อม
ที� จะปรับปรุงแก้ไขตน 

๕. กิงกรณีเยสุ ทกัขตา ขวนขวายกิจของหมู่ คือเอาใจใส่ช่วยเหลือธุระ และกิจการของหมู่
คณะ 

๖. ธรรมกามตา เป็นผู้ใคร่ธรรม คือ รักธรรม ชอบศึกษา ค้นคว้า สอบถามหาความรู้ ความ
จริง รู้จักพูด รู้จักรับฟัง สร้า◌้งความ รู้สึกสนิทสนมสบายใจ ชวนให้ผู้อื� นอยากเข้ามาปรึกษา
และร่วมสนทนา 

๗. วิริยารัมภะ มีความเพียรขยัน คือ ขยันหมั�นเพียร พยายามหลีกหนีความชั�ว ประกอบคุณ
งามความดี ไม่ย่อท้อ ไม่ละเลยทอดทิ&งธุระ หน้าที�  

๘. สรัตุฏฐี มีความสนัโดษรู้พอดี คือ ยินดี พึงพอใจในลาภผล ผลงานและความสาํเรจ็ต่างๆ  

๙. สติ มีสติมั�นคง คือ รู้จักกาํหนดจดจาํ ระลึกการที� ทาํ คาํที� พูด กิจที� ทาํแล้ว และที� จะต้องทาํ
ต่อไป จะทาํอะไรกร็อบคอบ 

๑๐. ปัญญา มีปัญญาเหนืออารมณ์ คือ มีปัญญาหยั�งรู้เหตุผล รู้ดี รู้ชั�ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่
ประโยชน์ มองสิ� งทั&งหลายตามความเป็นจริง รู้จักพิจารณา วินิจฉัยด้วยใจเป็นอิสระ ทาํการ
ต่างๆ ด้วยความคิดถึงและมีวิจารณญาณ 

ผมนั�งทบทวนในระหว่างที�  นักศึกษา ทาํกิจกรรมร่วมกับชุมชน ที� โบสถ์คริสต์แม่ปิง ถึงแม้ว่า
ภาพของ "พระเยซู" และ "พระสมัมาสมัพุทธเจา้" ความสวยงามของศาสนาและศาสดาจะแตกต่าง
กนัในแง่ของการนับถือของ คนกระเหรี� ยงแม่ปิงแต่ผมเหน็ปัจจัยที� มากับความศรทัธา เป็นคาํตอบใน
วันนี&   "หมู่บา้นเขม้แข็ง - พึ.งตนเอง"  

จตุพร วิศษิฏโ์ชตอิงักูร    ถอดบทเรียนบ่ายวนัแดดรอ้น ณ โบสถค์ริตส ์แม่ปิงกระเหรี. ยง ปายแม่ฮ่องสอน ,๑๗ กนัยายน ๒๕๔๙  

สญัญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที� มา-ไม่ใช้เพื� อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกนั  

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} เวทีชุมชนที. โครงการหลวงบา้นวดัจนัทร ์:ศึกษาศกัยภาพชมุชนดว้ย
กระบวนการเฮฮา(ภาคแรก)  

จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร 

ด้วยมอบหมายภาระกิจให้กับตัวเองในการเขียน
โน๊ตบอกตัวเองให้เขียน บันทึกถอดบทเรียนการทาํเวที
ชุมชนที� โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ ในช่วงปลายปีและ
ช่วงรอยต่อของปี เพื� อเป็นการทบทวนตัวเองและให้
ผู้สนใจแลกเปลี� ยนเรียนรู้ร่วมกนั 

บ้านวัดจันทร์ อยู่ในเขตอาํเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นสถานที� ที� ผมชื� นชอบเป็นพิเศษ ด้วย
บรรยากาศและสิ� งแวดล้อมที� ยังคงธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  

ป่าสนผืนที� ใหญ่ที� สุดในประเทศ มีพี� น้องปาเกอญอ อาศัยอยู่อย่างเรียบง่าย มีศิลปะ 
วัฒนธรรมที� เป็นเอกลักษณ์ ต้นพญาเสือโคร่ง(ซากุระเมืองไทย)บานสวยงามยามช่วงหนาว พร้อมกับ
ดอกบ๊วยที� งดงาม พราวไปทั�วดงดอย พืชผักเมืองหนาวที� แปลกตาของโครงการหลวงบ้านวัด
จันทร์ เดินทางไม่ไกลจากอาํภอปาย ว่ากนัว่าเป็นสถานที� ทอ่งเที� ยวที� นักท่องเที� ยวหมายตาไว้ในอนาคต
.. 

วัดจันทร์ เหมือนสาวชาวป่าที� สวย สะพรั�งของวัยสาว บริสุทธิ�  ผุดผ่อง น่ามอง ในขณะที� พี� สาว 
(ปาย) เป็นสาวทนัสมัย เธอกร้านโลกเตม็ท ี

เจ้าหน้าที� โครงการหลวงเชิญผมไปเป็นวิทยากรประเดน็การท่องเที� ยวโดยชุมชน ซึ� งผมไม่
ปฏเิสธ เพราะเหตุผลว่า ผมรู้สึกห่วงใย สถานที� แห่งนี&  เกรงว่าจะมีการเปลี� ยนแปลงอย่างควบคุมไม่ได้
ในอนาคต ใช่ครับ ผมอาจไม่ใช่ปัจจัยในการทาํให้ที� ไม่เปลี� ยนแต่ขอเป็นส่วนหนึ� งเลก็ๆที� ช่วยฉุดรั&งแรก
กระแทกนั&น 

ผมได้ร้องขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที� โครงการหลวง เพื� อจะนาํมาวิเคราะห์ข้อมูล เตรียมออกแบบ
เวทชุีมชน และผมกไ็ด้ข้อมูลที� น้อยมากสาํหรับการวางแผนออกแบบเวท ี และโจทย์นี& ยากมากขึ&นเมื� อ
ทราบว่าผมเป็นวิทยากรเพียงคนเดียวที� ต้องทาํกระบวนการในสองวัน 

ผมรูสึ้กห่วงใย สถานที. แห่งนี=  เกรงว่าจะ

มีการเปลี.ยนแปลงอย่างควบคุมไม่ไดใ้น

อนาคต ใช่ครบั ผมอาจไม่ใช่ปัจจยัใน

การทําใหที้. ไม่เปลี.ยนแต่ขอเป็นส่วนหนึ. ง

ที. ช่วยฉุดรั=งแรกกระแทกนั=น 
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เอาละครับ ...ทาํไงดี กต้็องลุยครับเพราะตกปากรับคาํแล้ว กต้็องเดินหน้าทาํให้ดีที� สุด 
นอกจากเป็นวิทยากรแล้วผมยังต้องเป็น Commentator ให้กับโครงการหลวงวัดจันทร์ในกิจกรรม 
Count Down ๒๐๐๗ ด้วย งานนี& เรียกว่า ทาํในหลายๆหน้าที�  บทบาทครับ 

การดาํเนินการพัฒนาชุมชนเพื� อเข้าสู่การเป็นชุมชนทอ่งเที� ยวนั&น ต้องมี Step การดาํเนินงานที�
ต่อเนื� องตามลาํดับขั&น  

ขั&นตอนแรกๆ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับชุมชนก่อนตัดสินใจลงพื& นที� (Choosing a 
Distination) ในส่วนนี&ผมทราบว่าทางโครงการหลวงใด้พิจารณามาระดับหนึ� ง มีกิจกรรมเสริมความ
เข้าใจบ้าง และชุมชนเหล่านี& เข้าสู่ระบบการทอ่งเที� ยวโดยชุมชนอยู่แล้ว กจิกรรมนี& จึง "ผ่าน" ไปได้  

หากมองใน มิติศกัยภาพของชุมชน(Community Potential) ผมไม่ทราบข้อมูลมากนัก แต่
ผมมองว่าชุมชนที� นี� เป็นชาวปกาเกอญอ ความเป็นนักอนุรักษ์ และสามัคคีสูง ในความรู้สึกผมนั&นผม
คิดว่า "ใชไ้ด"้ ส่วน มิติของ แนวโนม้ทางการตลาดของการท่องเที. ยวโดยชุมชน(Market Potential 
of CBT.)นั&น ผมวางใจเพราะโครงการหลวงมีหน่วยงานที� ทาํการตลาดอยู่แล้ว อีกทั&งวัดจันทร์มี 
"Product" ที� มีคุณภาพ ถูกใจตลาดทอ่งเที� ยวอยู่แล้ว  

ส่วน มิติของนโยบายของรัฐ และบทบาทของท้องถิ� นในการสนับสนุน CBT. (Goverment 
Policy) และ องค์กรพี� เลี& ยงและแหล่งทุนสนับสนุน (Facilitaing Organization and Funding)   ไม่น่า
เป็นห่วงเพราะเป็นพื&นที� โครงการหลวงเช่นกนั 

ดังนั&นการทาํเวทีชุมชนครั&งนี&  ผมจึงเข้าสู่ กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับชุมชน 
(Completing a Feasibility) เป็นอีกขั&นตอนหนึ� งต่อจากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น กถ็ือว่าย่น
ระยะทางมาบ้าง 

การออกแบบเวท ี จาํเป็นต้องมีข้อมูลพื& นฐานสาํคัญ เช่น ข้อมูลชุมชน จาํนวนผู้เข้าร่วม และ
ข้อมูลพื& นฐานความรู้ของของคนที� เข้ามาร่วม ลักษณะนิสัย การศึกษา เวลา สถานที�  อื� นๆที� ผมต้องมา
นั�งวิเคราะห์กลุ่มเพื� อออกแบบเวทใีห้เรว็ที� สุด สาํหรับการเตรียมข้อมูลการแลกเปลี� ยน คิดกิจกรรมที�
สอดคล้อง งานนี& จึงมีข้อมูลน้อย แต่กคิ็ดว่าไม่เป็นปัญหา ผมเองกเ็ป็นกลุ่มหาเช้ากินคํ�าครับ ดัดแปลง
เรื� อยๆได้ในเวท ี

เรามีเวลาสองวัน แต่เวลาที� มีอยู่เราต้องขึ&นอยู่กับชุมชนครับ เพราะมีกิจกรรมเข้าโบสถ์ของ
ผู้เข้าร่วมเวท ี การจัดสรรเวลาจึงขึ&นอยู่กับชุมชนอย่างหลีกเลี� ยงไม่ได้ นี� เป็น สิ� งสาํคัญครับ สาํหรับ
นักวิจัยหรือนักพัฒนาที� เข้าไปทาํงานร่วมกับชุมชน...เมื� อเป็นแบบนี& สถานการณ์ที� เปลี� ยนแปลงเราก็
สามารถปรับเปลี� ยนกระบวนการเราได้เรื� อยๆ 
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เขา้กระบวนการเลยดีกว่าครบั 

 กิจกรรมแรก เป็นการแนะนาํตวั หากกลุ่มคนไม่เยอะเรากอ็าศัยการแนะนาํตัวทุกคน อาจไม่ต้อง
ใช้เวลานานมากนักพอให้รู้จัก ผมแนะนาํตัว ผู้เข้าร่วมเวทแีนะนาํตัว รู้จักฉัน รู้จักเธอ เรามาทาํอะไร
กัน? จากนั&นกเ็ริ� มต้นกระบวนการ จริงๆกระบวนการแรกเลย ผมอาจต้องเริ� มด้วย "ต้นไม้แห่งความ
คาดหวัง" กิจกรรมนี&  ระดมความคิดความคาดหวังจากผู้เข้าร่วมเวทไีว้เป็นข้อมูล เพื� อปรับเปลี� ยนการ
นาํเสนอของเรา ปรับเปลี� ยนกจิกรรมบางอย่าง  กิจกรรมนี&กแ็ล้วแต่วิทยากรครับ หากเหน็ว่าไม่จาํเป็น
กอ็าจใช้กระบวนการอื� นๆได้ตามเหมาะสม  

 วนันี= ผมใชกิ้จกรรม ดูรูปแลว้แสดงความคิดเห็น กิจกรรมนี& สนุกสนาน ได้ลุ้นกันสนุกดีครับ 
เพราะรูปหนึ� งรูปมีความหมายแล้วแต่มุมมอง แน่นอนว่าผมได้เบื& องหลังความคิด (Underlying Ideas) 
ของผู้เข้าร่วมเวทผ่ีานกจิกรรมนี&   ผมใช้การนาํเสนอรูปผ่านโปรเจคเตอร์ครับ ง่ายๆและไม่ต้องเตรียม
อุปกรณ์ให้ยุ่งยาก  

กิจกรรมง่ายๆนี&กระชับความสัมพันธ์ ระหว่างผมกับผู้เข้าร่วมได้ดีทเีดียว การวิพากษ์เป็นไป
ด้วยความสนุกสนาน เสยีงหัวเราะ ที� เกดิขึ&นประเมินความพึงพอใจได้ 
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 กิจกรรมต่อไป เป็นกิจกรรมที. ใหเ้ห็น ความเข้าใจเรื� อง CBT. (Understanding CBT.)ของชุมชน
ครับเรียกกิจกรรมนี& ว่า "กิจกรรมดอกไม ้ใข่และหิน" มีอุปกรณ์ง่ายสามอย่างตามชื� อกิจกรรม
ครับ เป็นเครื� องมือในการจุดประกายความคิดเรื� องการท่องเที� ยว หากเปรียบการท่องเที� ยวเป็นของ
สามสิ� งนี&  คุณจะเลือกอะไร พร้อมอธบิายเหตุผล 

ผมแบ่งกลุ่มออกเป็นสามกลุ่ม ตามของสามสิ� งที� มีอยู่ ให้สามกลุ่มนั&นระดมความคิดอย่างเสรี 
ลงในกระดาษปรู๊ฟ โดยตั&งโจทย์ว่า "หากเปรียบการท่องเที. ยวเหมือนสิ. งที. คุณมี คุณคิดอะไร"  เมื� อ
ให้เวลาระดมสมองกนัเตม็ที� แล้วให้ทุกกลุ่มส่งตัวแทนนาํเสนอสิ� งที� คิด และวิทยากร(ผม) สรุปที� ทุกคน
คิดลงในกระดาษแผ่นใหญ่ เพื� อสรุปความคิดอกีท ี

กจิกรรมนี&กส็นุกสนาน เพราะการให้อิสระเสรีในการคิด กระตุ้นให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
คิด เสียงพูดคุย สนุกสนาน เสียงหัวเราะ ความคิดที� พรั�งพรูลงในกระดาษปรู๊ฟ กเ็ป็นสิ� งที� ผมประเมิน
ได้ถึงการมีส่วนร่วมแต่ละขณะ 

กิจกรรมดังกล่าวเรากไ็ด้เหน็ศักยภาพของการคิดของผู้เข้าร่วมเวทีได้เตม็ที�  สามารถนาํมา
ประเมินความคิด ความเข้าใจในการจัดการท่องเที� ยวของชุมชนต่อไปได้ในอนาคต ผมกมี็หน้าที� เติม
เตม็อกีบ้างเพื� อให้ความคิดทุกความคิดเชื� อมร้อยกนั 

เสรจ็กจิกรรมนี&กไ็ด้ใช้เวลาร่วมครึ� งวัน... 

ผมได้ข้อมูลพื& นฐานมากมายที� จะเชื� อมต่อกระบวนการต่อไปได้ ยังมีอีกครึ� งวันที� เหลือ ขอยก
ยอดกจิกรรมไปอกีบันทกึครับกิจกรรมเหล่านี= สามารถประยุกตใ์ชใ้นประเด็นพฒันาต่างๆในชุมชน
ไดค้รบั ไม่เฉพาะ ประเด็นการท่องเที. ยวโดยชุมชนอย่างเดียว เป็นประโยชนอ์ย่างยิ. งสําหรบั
นกัวิจยัและนกัพฒันาที. เก็บขอ้มูลชุมชน  แลกเปลี� ยนเรียนรู้กนัได้ครับผม 

สญัญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที� มา-ไม่ใช้เพื� อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกนั  
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{๑๓} เวทีชุมชนที. โครงการหลวงบา้นวดัจันทร ์ : ศึกษาศกัยภาพชุมชนดว้ย
กระบวนการเฮฮา(ภาคต่อ)  

จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร 

ยิ� งเรามีเวลาถอดบทเรียนมากเท่าไหร่ เราจะได้ข้อมูลมากขึ&นเท่านั&น ประเดน็สิ� งดีๆนอกจาก
จะทาํให้ผู้เข้าร่วมเวทไีด้เหน็ภาพชุมชนตัวเอง ๓๖๐ องศาเเล้ว เราเองกไ็ด้รู้ข้อมูลชุมชนแบบละเอียด 
แต่การเจาะลึกนั&นต้องใช้กระบวนการเกบ็ข้อมูลที� เหมาะสมต่อไปครับ...  

หลังจากทาํกิจกรรม ทาํความเข้าใจเรื� อง การท่องเที� ยวโดยชุมชน หรือ CBT.(Community 
Based Tourism) ในบันทกึก่อนหน้านี&แล้วในเวทเีดียวกนั กระบวนการต่อไป 

  เรามาเล่นกบัความฝันต่อ กนัดีกว่าครบั ... 

กจิกรรมแบบนี&สนุกครับ เพราะเราใช้จินตนาการ(Imagine)กันเตม็ที�  เดก็ผู้ใหญ่ไม่เกี� ยงวัย ชอบหมด
ครับ 

  ใหว้าดชุมชนในฝัน กรณี "หมู่บ้านทอ่งเที� ยว" ที.ตอ้งการ ที. ฝัน  

ผมแบ่งเป็นสามกลุ่มเช่นเดิมแต่แจกกระดาษ เอสี� ก่อนครับ ให้ทุกคนวาดชุมชนในฝันกัน
เตม็ที�  ภายใต้เสียงเพลง(ที� ผมชอบ)เบาๆ ออกเหน็แก่ตัวนิดหน่อย ผมเปิดเพลงเอาใจตัวเองครับ
ในช่วงทุกคนวาดรูป :) บรรยากาศแบบนี&ผมเหน็ทุกคนกลายเป็นเดก็อีกครั&ง ทุกคนสนุกสนานกับการ
วาด ละเลงสี ส่วนผมกมี็หน้าที� แซวผู้เข้าร่วมเวทีไปเรื� อยๆ พร้อมกับลุ้นบ้าง ชมบ้าง วิธีการนี& เหมาะ
มากครับ สาํหรับกลุ่มที� เข้าร่วมเวทีที� หลากหลาย และบางท่านมีปัญหาเรื� องการเขียน การรู้หนังสือ 
กจิกรรมนี& ใช้ จินตนาการ ครับ 

เสร็จแล้ว...ให้ทุกคนในกลุ่ม อธิบายรูปที� ตัวเองวาดให้เพื� อนได้รู้ว่าเรามีชุมชนในฝัน
อย่างไร?? ต่อจากนั&นผมให้ทั&งสามกลุ่มเอาภาพมาต่อความคิดกัน หมายถึงเอาภาพมารวมกัน วาดลง
กระดาษปรู๊พขนาดใหญ่ ให้ทุกคนวาดรูปร่วมกัน เสียงหัวเราะ ครื& นเครงมาอีกแล้วครับ บรรยากาศ
สนุกสนานดีมาก พร้อมเสยีงเพลงที� ผมชอบคลอเบาๆ :)  

ได้ภาพใหญ่ทั&งสามกลุ่ม..เป็นชุมชนในฝัน ทุกคนออกมาเล่าด้วยความภาคภมิูใจรวมของกลุ่ม 
กจิกรรมนี&ทาํให้เราได้เหน็ความคิด วิธคิีดของชุมชนในการจัดการชุมชนที� ทุกคนต้องการ 
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ตรงนี& เราจะเติมแนวคิดการจัดการชุมชนเข้าไป ทาํอย่างไรให้เราจะได้มีชุมชนในฝันนั&น เป็น
การยํ&าจิตสาํนึกผู้เข้าร่วมเวทไีด้เป็นอย่างดี 

ทั=งกิจกรรมสามกิจกรรม ก็ใชเ้วลาเกือบครึ. งวนัแลว้ครบั ผูเ้ขา้ร่วมเวทีมีความสุขแทบไม่
หิวขา้ว หิวนํ= ากนัเลยครบั ...เราก็ไดภ้าพของชุมชน วิธีการคิดต่างๆ เป็นการประเมินผ่านกิจกรรม
ที. เราจดัขึ= น 

  กจิกรรมภาคบ่าย เป็นการระดมความคิดทั&งหมด "สิ. งดีๆของชุมชน" ออกมาเป็น Mind map 
กจิกรรมนี&  เราจะได้เหน็ภาพรวมของทรัพยากรอนัเป็น"ทุน" ของชุมชนที� นี� ทุกมิติเลยครับ  ยิ� งเรามี
เวลาถอดบทเรียนมากเทา่ไหร่ เราจะได้ข้อมูลมากขึ&นเทา่นั&น ประเดน็สิ� งดีๆนอกจากจะทาํให้ ผู้เข้าร่วม
เวทไีด้เหน็ภาพชุมชนตัวเอง ๓๖๐ องศา เเล้ว เราเองกไ็ด้รู้ข้อมูลชุมชนแบบละเอียด แต่การเจาะลึก 

นั&นต้องใช้กระบวนการเกบ็ข้อมูลที� เหมาะสมต่อไปครับ... 

ทั&งหมดเป็นกระบวนการเวทขีองผมในครั&งนี& ที� วัดจันทร์  ถือว่าเป็นการศึกษาความเป็นไปได้
ร่วมกับชุมชนเบื& องต้น  ได้เหน็ภาพรวมของชุมชนในเวลาที� สั&น และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของ
ชุมชนได้เป็นอย่างดีผมคุยกับเจ้าหน้าที� โครงการหลวงว่า เราต้องมีเวทีศึกษา เรียนรู้ และพัฒนา
ร่วมกบัชุมชนอกีหลายๆเวท ีจนกว่าชุมชนจะได้จัดการทอ่งเที� ยวด้วยตนเองได้ 

ผมคิดเรื� องของหลักสูตร "การท่องเที. ยวโดยชุมชน" ว่าจะลองนั�งเขียนออกมาให้ชัดในแต่ละ
กระบวนการเพื� อเป็นคู่มือการเรียนรู้พัฒนาชุมชน ในประเดน็ดังกล่าวด้วย 

เชิญแลกเปลี� ยนเรียนรู้กนัครับผม 
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{๑๔} บทเรียนการพฒันา "ชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าน" การจัดการความรูเ้พื. อ
ขบัเคลื.อนการพฒันาทอ้งถิ.น  

  

ดร.รตันา สําโรงทอง ท่านถามผมเมื� อผม
เดินออกมาจากเวที “ชุมชนน่าอยู่ จุฬา – น่าน” 
ตอนเยน็ของวันที�  ๘ ม.ค. ว่าผมได้อะไรบ้างจากงาน
นี&  ผมตอบได้ทนัทว่ีา ผมได้มาเรียนรู้และเหมือนเป็น
ห้องเรียนห้องใหญ่ที� ผมได้มาสมัผัส นับว่าเป็นโอกาส
ที� ดีสาํหรับผม 

จากที� ผมเกริ� นมาแล้วในบันทึกก่อนว่าจะ
เดินทางไปน่าน ครั&งแรกในชีวิต ..เรียนรู้โครงการ
ชุมชนน่าอยู่ จ. น่าน  ผมเพิ� งมาที� น่านเป็นครั&งแรก
ในชีวิต   

ตลอดเวลากไ็ด้รับรู้เรื� องราวเกี� ยวกบักระบวนการพัฒนาที� น่าน น่าสนใจเป็นอย่างยิ� ง หากได้มา
สมัผัสและเรียนรู้กค็งจะเติมต่อจิกซอว์ที� ผมมีอยู่ได้ 

แม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงหนึ� งวันสาํหรับการเข้ามาสังเกตการณ์ เพื� อจับประเดน็ การถอด
บทเรียนของจุฬาฯ ในการทาํงานพัฒนาชุมชน โดยใช้ประเดน็ “เกษตรปลอดภยั” นาํทาง ให้ประเดน็
นี& เป็นประเดน็ร่วมในการสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน แบบมีส่วนร่วม ตลอดระยะเวลา ๓ ปี และวันนี&  
ถือได้ว่า วันนี& เป็นวันเฉลิมฉลองความสาํเรจ็ที� เริ� มต้นนั&น 

การใช้คาํว่า “เฉลิมฉลอง” นั&น ทาํให้กระบวนการถอดบทเรียนวันนี&  ดูผ่อนคลายมีความสุข มี
ชีวิต ชีวา เหน็ตัวตนของคนน่านได้อย่างชัดเจนในเวทอีิสระเช่นนี&  ผมเปรียบให้หลายท่านว่า งานนี&
เหมือนงาน “ปอย” ที� คนล้านนาจะมา “เกาะกุม๋ ลุมลา” กัน ในการร่วมกันทาํกิจกรรมบุญของพวก
เขา ดังนั&น งานของพวกเขาจึงดูมีชีวิต สนุกสนาน “ม่วนงนั สนัเรา้” แฝงไว้ซึ� งความภาคภูมิใจใน
นวัตกรรมของแต่ละแห่งความสาํเรจ็ของแต่ละโครงการ ที� นับรวม ๒๒ โครงการ ในพื& นที� ทั�วจังหวัด
น่าน ถูกนาํมาเรียงร้อย ถักทอเป็นผืนผ้าที� สวยงามให้เราได้ยล ในพื&นที� อนัศักดิ�สทิธิ�  (วัดอรัญญาวาส)  

ผมไดเ้รียนรูอ้ะไรบา้ง?? ผมเชื� อว่าทุกทา่นคงสนใจมาก ว่ากระบวนการที� จุฬาฯดาํเนินการใน
พื& นที� เมืองน่านนั&น ได้เกิดการเปลี� ยนแปลงอย่างไรบ้างในพื& นที� ...และมี Best Practice อย่างไรบ้าง 
สดุท้ายการพูดคุยในเวทวัีนนี&แล้ว เรา AAR มีประเดน็ใดบ้างที� น่าสนใจ 

ภาพของความสําเร็จที. เกิดขึ= น อาจตอ้งทํา

ความเขา้ใจเป็นเบื= องตน้ว่า ดว้ยพื= นฐาน

ความเขม้แข็งอนัเป็น “ทุน” ที. สําคญัของ

เมืองน่านที. มีอยู่เดิมแลว้ และการทํา

กระบวนการเรียนรูเ้พื.อนาํทุนที.มีอยู่มา

ขบัเคลื.อนงานพฒันาชมุชนของจุฬาฯ 

กระบวนการที. สอดคลอ้ง ลงตวั จึงเกิดการ

เคลื.อนตวัของการพฒันาขึ= นไปอีกระดบัที. น่า
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กระบวนการทาํงานที� ผมพอสรุปได้จากเอกสารที� ได้รับนั&น การทาํงานสามปีมีการเข้ามาทาํงาน
ลักษณะเป็นภาคีร่วม ยึดหลักตามแนวทางปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหัวใจหลัก เน้นการสร้าง
ความเข้มแขง็ให้กับชุมชน ให้ “คนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา” เพื� อผลักดันให้ท้องถิ� นสามารถ
กาํหนดยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาตนเอง โดยที� ชุมชน องค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการกาํหนด
วิสัยทศัน์ วางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมทั&งการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ� น โดย
ยึดหลัก “ภูมิสงัคม” ที� มีความแตกต่างกนัในแต่ละพื& นที�  แตกต่างกันในบริบทต่างๆ โดยการศึกษาหา
แนวทางร่วมกนั จนเกดิเป็น “วิสยัทศันร่์วม”  แม้จะประกอบด้วยบริบทที� หลากหลายและแตกต่างกัน 
แสดงบทบาทที� เอื&อหนุนกัน พึ� งพากัน (independent and interdependent) นาํพากันไปสู่เป้าหมายของ
ความอยู่ดีมีสขุ (Well being)ของคนเมืองน่าน 

อาจเป็นการเกบ็ข้อมูลของผมที� น้อยเกินไป เกินที� จะสรุปบทเรียนความสาํเร็จที� เกิดขึ& น 
แน่นอนว่าการที� ได้ศึกษาเอกสารส่วนหนึ� ง กับการที� ได้เข้ามาร่วมเวทีเฉลิมฉลองเพียงหนึ� งวัน ไม่
เพียงพอต่อการสรุปบทเรียนแน่นอน แต่ผมขอยกเอาบรรยากาศ และความรู้สึกของคนที� เคยทาํงาน
ชุมชน มุมมองของผม สรุปให้ทา่นได้รับรู้ครับ 

เชา้วนันั=นที. ลานโพธิ� วดัอรญัญาวาส ผมได้เหน็ชาวบ้านช่วยกันจัดบูธของแต่ละแห่ง แต่ละ
คนต่างกข็ะมักเขม้นกับหน้าที� ที� รับผิดชอบ สีหน้ามุ่งมั�นและมีความสุข เร่งมือเพื� อให้บูธของตนเอง
สมบูรณ์แบบที� สุดในการนาํเสนอแก่ผู้เข้ามาร่วมงาน อันเป็นเพื� อนๆร่วมกันเรียนรู้แต่ละโครงการ
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นั�นเอง รอยยิ&ม เสียงหัวเราะนั&น ทาํให้ผมรู้สึกมีความสุขร่วมไปด้วย ...และนี� เองเป็นสิ� งชี& วัดอย่างหนึ� ง
ของการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรมากล่าวอ้างมากมาย 

การเสวนาบนเวทแีบ่งออกเป็น สามประเดน็ใหญ่  เวทแีรกเป็นส่วนของสถานการณ์ ทศิทาง
และจุดเปลี� ยนที� สาํคัญในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ และการผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะ เป็นมุมมอง
และข้อเสนอเพื� อการพัฒนาทั&งในระดับและนโยบายและปฏบัิติการ  เวททีี� สองเป็นการนาํเสนอ Best 
practice ที� ได้เรียนรู้และนาํไปสู่การเปลี� ยนแปลง และเวทีที� สามเป็นข้อเสนอในการขับเคลื� อนงาน
พัฒนาในระยะต่อไป 

ผมมองเหน็ความลงตัวของการจัดประเดน็พูดคุยในแต่ละช่วง ที� สอดคล้องกลมกลืน เราได้
เรียนรู้เรื� องสถานการณ์ที� เกิดขึ&น ได้ทราบถึงบทเรียนของความสาํเรจ็จากปากผู้ที� ทาํงานพัฒนา และ
สุดท้ายอาจเรียกได้ว่า เป็นประเดน็สาํคัญในการพัฒนาระยะต่อไปจากการนาํผู้นาํชุมชน ที� เป็นระดับ 
นายก อบต. ในพื& นที�  มานั�งพูดคุยกัน สร้างพันธะสัญญา (Commitment) ร่วมกัน  จะเรียกได้ว่าเป็น
การทาํ MOU กลายๆที� เนียนเป็นธรรมชาติระหว่างสิ� งที� ชุมชนปฏิบัติการ กับแผนของหน่วยงานที�
ทาํงานระดับท้องถิ� น เช่น อบจ.,อบต. เป็นความชื� นมื� น  ผมมองว่าเป็นทั&ง เป้าหมายเบื& องต้น (End) 
และ แนวทางเบื&องต้น(mean) ที� มีเป้าหมายสูงสุดในการสร้าง “ความอยู่ดีมีสุข” ของคนน่าน  ในการ
ทาํงานระยะ ๓ ปี จุฬา – น่าน ด้วย 

เนื&อหาในรายละเอียดกระบวนการนั&นล้วนแต่น่าสนใจ ผมจะถอดบทเรียนรายละเอียดในการ
สังเคราะห์ในโอกาสต่อไป ...ได้มีการพูดคุยเรื� องการทาํหนังสือถอดประสบการณ์การเรียนรู้ “ชุมชน
น่าอยู่” จุฬา – น่าน ด้วย คิดว่าผมอาจมีส่วนในการเขียนงานตรงจุดนี&  

 

กระบวนการที� ผมอยากกล่าวถึงอีกกคื็อ การ AAR (After Action Review)  ในช่วงเยน็ของวันนี& ก่อน
ครับ เราได้ประสบการณ์มากมาย และบรรยากาศ AAR เป็นไปด้วยความสุข สุนทรียสนทนา
(Dialogue) ค่อนข้างจะเป็นการ AI: Appreciative  inquiry  ไปมากกว่า ผมเองได้นาํเสนอมุมมอง
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ให้แก่ทมีงาน ตามความรู้สกึที� ตรงไปตรงมา แต่กยั็งมีแต่ความประทบัใจ กอ็อกตัวว่าข้อมูลน้อย แต่ขอ
ประมวลจากความรู้สกึก่อน 

• ลักษณะการจัดเวทนีี&  เหมือนกระบวนการทาํ “กาดกํากึ= ด” ของโรงพยาบาลปาย แม่ฮ่องสอน 
คือการนาํสิ� งดีๆมาแลกเปลี� ยนเรียนรู้กัน เป็นการนาํ ความสาํเรจ็มาอวดกัน (SST : Success 
Story technique)   

• เป็นการรวมเอาผู้นาํทางการและธรรมชาติของเมืองน่านมารวมตัวกันอย่างมากมาย ทราบมา
ว่า นายก อบต. และ กาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความสนใจมาร่วมงานกนัเกนิความคาดหมาย  

• บรรยากาศทั&งการจัดบูธ การแลกเปลี� ยนเรียนรู้ที� เป็นบรรยากาศแห่งความสุข มีความตื� นตัว
ของผู้เข้ามาร่วมงานในทุกระดับ สงัเกตจากการที� ชาวบ้านสอบถามวิธีการ กระบวนการทาํงาน 
โดยการสนทนา แลกเปลี� ยนระหว่างบุคคล บูธ และบนเวทเีสวนา  

• เวลาการจัดงานเมื� อเทยีบกบัประเดน็แล้วค่อนข้างเหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกนิไป  
• วิทยากรที� ดาํเนินรายการอาศัยประสบการณ์ในการพูดคุย ชี& ชวนให้ผู้เข้าร่วมเวทีนําเสนอ

ความรู้ฝังลึก ออกมาได้อย่างดี เป็นธรรมชาติ  
• ความสนใจของคนเมืองน่านที� เกินเป้าหมาย ไปมากกว่า ๒๐๐ คน เป็น จากเดิมที� ตั&งไว้เพียง 

๓๐๐ คน เป็นปรากฏการณ์บางอย่างที� น่าสนใจ 
• ประเดน็การทาํงานของจุฬาที� นาํเอาปัญหา “สารเคมี” มาเป็นประเดน็ที� เป็นปัญหาร่วมถือว่า

สาํเรจ็ เพราะเป็นปัญหาร่วมกันของชุมชน อีกทั&งเป็น “ประเด็นเย็น” เหมาะสมอย่างยิ� งใน
การขับเคลื� อน  

• ผมมองอีกอย่างคือ การให้โอกาส บุคลากรสาธารณสุขเข้ามามีบทบาทสาํคัญในการเป็นผู้
เชื� อมประสาน ประสบความสาํเรจ็อย่างสูง เพราะศักยภาพของบุคคล รวมถึงการยอมรับจาก
ชุมชนในระดับล่างมาก   

• สิ� งที� ผมเหน็ต่างจากพื&นที� อื� นๆอกีกคื็อ พลังของแม่ญิงที� เข้ามาร่วมในเวท ีผมเหน็ นายก อบต.
ผู้หญิง ที� มีกระบวนการคิดที� เป็นระบบ แสดงวิสัยทศัน์ในการขับเคลื� อนพัฒนาชุมชนที� เยี� ยม
ยุทธ ์ 

ในเวท ี AAR ผมเสนอ เรื� องของ การยกระดับความรู้เหล่านี& สู่ การจัดการความรู้เป็นตลาดความรู้ 
ยกระดับเป็น นโยบายสาธารณะ รวมถึงการจัดเวทกีลางให้เกิดการพบปะกันบ่อยครั&ง รวมถึงเสนอ
มุมมองในการ ทาํวิจัยต่อเนื� อง ด้านการจัดการความรู้ การเชื� อมเครือข่ายการเรียนรู้ของคนเมืองน่าน 
เพื� อการพัฒนาความเข้มแขง็ที� ต่อเนื� องของประชาคมที� น่านด้วย 

ภาพของความสาํเรจ็ที� เกดิขึ&น อาจต้องทาํความเข้าใจเป็นเบื&องต้นว่า ด้วยพื& นฐานความเข้มแขง็อันเป็น 
“ทุน” ที� สาํคัญของเมืองน่านที� มีอยู่เดิมแล้ว และการทาํกระบวนการเรียนรู้เพื� อนําทุนที� มีอยู่มา
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ขับเคลื� อนงานพัฒนาชุมชนของจุฬาฯ กระบวนการที� สอดคล้อง ลงตัว จึงเกิดการเคลื� อนตัวของการ
พัฒนาขึ&นไปอกีระดับที� น่าภาคภมิูใจ 

ในส่วนของกระบวนการทาํงานของจุฬา – น่าน อาจต้องนั�งเขียนบันทกึแบบละเอียดอีกครั&ง 
หรือ อาจมีการถอดบทเรียนอนัเป็นประสบการณ์เป็นหนังสอื เพื� อการเผยแพร่ต่อไป 

ทั&งหมดเป็นข้อสังเกตส่วนตัวของผมและสิ� งที� ได้เรียนรู้จากการทาํ AAR ด้วย อันนี& ไม่รวมถึง
ความประทับใจในสถานที�  ที� เมืองน่าน ในบันทึก ไปแอ่วเมืองน่าน : ถิ� นสวยงามนาม...นันทบุรี
นคร    นะครับ 

เชิญร่วมแลกเปลี� ยนเรียนรู้ครับ 

 

จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร ,๑๑ ม.ค.๕๑ ,เมอืงปาย,แม่ฮ่องสอน 
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{๑๕} ความรู ้- พลวตั - ความยั.งยืน : กระบวนการเรียนรู ้"ดอยวาวี" 
ดินแดนในฝัน สวรรคบ์นดอยสูง  

          จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร 

๑. 

กระบวนการทาํงานของผมอาจเหมือนทุกครั&งที� ผมเคย
นาํเสนอผ่านบันทึกเก่าๆของผมแต่ประสบการณ์ใหม่ๆ
รวมถึงการเรียนรู้ที� ได้รับแต่ละเวทีแตกต่างกัน มีคุณค่า
พัฒนามุมมองของตนเองขึ&นไปตามปริมาณงานที� เพิ� มขึ&น 

จริงอยู่ว่าการทาํงานโดยใช้กระบวนการเดิม ผลลัพธ์ที�
ออกมาไม่น่าจะแตกต่างกว่าเวทเีดิมมากนัก โดยการตอบ
โจทย์แรกกใ็ช่ครับ หากแต่ประสบการณ์เล็กๆที� แทรก
ขึ& นมาระหว่างกระบวนการนั&น ทาํให้ผมเติบโตทาง
ความคิดมากขึ&น 

  

กระบวนการเดิม แต่บริบทใหม่ๆ ทั&ง ผู้คน กลุ่มชาติพันธุ์ ช่วงเวลา และระบบเหนือชุมชนที�
เปลี� ยนแปลงไป ชุดความรู้ที� ได้เป็นลักษณะเฉพาะช่วงเวลานั&น เรานาํ "องคค์วามรู"้ นั&นมาตอบโจทย์

การท่องเที. ยวเป็นดาบสองคมก็จริง หากแต่

เราไดว้างแผนการรบัมือที. ดี เราก็จะไดร้บั

ผลที. ดีจากการท่องเที. ยวนั=น กระบวนการทาง

ปัญญาเป็นทางเลือกในการพฒันาชมุชน 

ถงึแมผ้ลที. ไดจ้ะชา้ไม่เป็นรูปธรรมใน

ระยะเวลาอนัสั=น แต่หากเราถามถงึเรื. อง 

"ความยั.งยืน" นั=น ผมว่าเรามาถูกทาง 



[๔๔] 

 

การขับเคลื� อนพัฒนาชุมชนได้ทนัการ โดยตระหนักว่าความรู้นั&นมีความเป็น "พลวตั" การแลกเปลี� ยน
เรียนรู้อนัเป็นหัวใจของ "การจดัการความรู"้ จึงมีความสาํคัญยิ� งในการพัฒนาชุมชน 

ผมได้บอกผู้เข้าร่วมเวททุีกคนบนดอยวาวีว่า ต่อจากนี& การพูดคุยกันในกลุ่มเลก็ๆมีความจาํ
เป็นมากเพราะการพูดคุยพบปะกันสมํ�าเสมอทําให้เราได้ระดมความคิดใหม่ๆที� สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที� เปลี� ยนแปลงไปได้อย่างทนัทว่งท ีรวมถึงการพัฒนาที� ต่อเนื� องที� จะเกดิขึ&นในพื&นที�  

การสร้างพื& นที� รูปธรรมให้ชุมชนเข้ามาพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติ ทาํให้เกิดพลังในการคิด
ร่วมกัน อันจะนาํไปสู่การสร้าง "ความเป็นอนัหนึ. งอนัเดียวกนั"  เป็นความรู้สึกร่วมสู่การขับเคลื� อน
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

๒. 

จากเรื� องราวต่อเนื� องจากบันทกึก่อนหน้านี&  ดอยวาวี สวรรคบ์นดอยสูง : กระบวนการเรียนรู ้
เพื. อการจัดการอนาคต ผมเดินทางออกจากเชียงใหม่ตอนเยน็ของวันหยุด เนื� องด้วยช่วงเช้ามีการ
ประชุมที� สาํคัญอีกเวทีหนึ� งที� เชียงใหม่ ในความรู้สึกแรกอยากเดินทางไปถึงดอยวาวีโดยเร็ว เพราะ
อยากเที� ยว อยากเรียนรู้บริบทอื� นๆในพื& นที� ก่อน เพื� อจะนาํมาประมวลกับข้อมูลที� มีอยู่ รวมถึงข้อมูลที�
จะแสวงได้ในเวท ี

ดิเรก เพื� อนวิศวกรหนุ่มจากกรุงเทพ เพื� อนของผมเขาตัดสินใจมาที� เชียงใหม่อีกครั&ง เพื� อจะ
เข้ามาร่วมเรียนรู้ในเวทพีร้อมๆกบัผม ถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาเพียงไม่นาน ๑ คืน ๑ วันในการทาํงานบน
ดอยวาวี แต่การเดินทางไป มานั&นกเ็หมือนไปเที� ยวรวมถึงได้พบเจอผู้คนใหม่ๆ เป็นประสบการณ์ที� ดี
ในช่วงชีวิตของคนๆหนึ� งที� สนใจเรียนรู้ 

 อ่างเกบ็นํ&าแม่สรวย ยามเยน็ยํ�าริมทาง 



[๔๕] 

 

จากเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้เวลาพอสมควรด้วยถนนกาํลังก่อสร้าง 
หมอกฝุ่ นคละคลุ้งอยู่ตลอดเวลา ผมนั�งในรถเงียบๆพร้อมขบคิดถึงกระบวนการในเวทใีนวันพรุ่งนี& ไป
ด้วย ฝุ่ นคลุ้งทาํให้ทศันวิสัยการขับรถไม่ดีต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ&น เหมือนกระบวนการที� ผมจะ
จัดเวทเีรียนรู้เพื� อพัฒนาการท่องเที� ยวที� วาวีครั&งนี& เช่นเดียวกัน มันช่างอึมครึมมากในความรู้สึก เสียง
เล่าอ้างถึงสภาพพื&นที�  ผู้คน ปัญหา ความต้องการที� หลากหลาย รวมไปถึงการมีข้อมูลพื& นที� ไม่มากนัก
ของผมทาํให้ความคิดผมทาํงานไปเรื� อยๆตลอดระยะทาง ...ผมควรตอ้งออกแบบเวทีที. ว่านี= อย่างไร? 

รถของเราเลี& ยวซ้ายเมื� อถึงตัวแม่สรวยสู่เส้นทางภเูขา  ภาพที� ปรากฏต่อหน้าตลอดสองข้างทาง
ทาํให้เราซึมซับความสวยงามของธรรมชาติ พระอาทิตย์กาํลังจะลาลับ พรรณไม้หลากชนิดในป่า
สมบูรณ์ วิถีชีวิตชาวไทยภเูขารายทาง  อากาศเยน็กาํลังดี คาดว่าบนดอยอุณหภมิูน่าจะเยน็มากกว่านี&  

"อีกไม่นานจะถงึ ดอยวาวีแลว้ครบั" เจ้าหน้าที� โครงการหลวงบอกผม  เขาพูดต่อ  "ที� ดอยวา
วีผมสั�งอาหารเยน็ไว้ข้างบนแล้ว" เยน็มากแล้ว เจ้าหน้าที� เกรงว่าผมจะหิวข้าว เป็นความเอาใจใส่ของ
เจ้าหน้าที� ปฏบัิติต่อผมและเพื� อนอย่างสมํ�าเสมอตลอดในช่วงการทาํงาน 

เส้นทางก่อนถึงวาวี เริ� มยากมากขึ&น ถนนลาดยางหายไปแล้ว เหลือแต่ถนนดินมีหลุมบ่อ โชค
ดีที� มากับรถออฟโรดขับเคลื� อนสี� ล้อ ทาํให้คิดไปต่อว่า ช่วงฤดูฝนชาวบ้านจะออกมาข้างนอก
ยากลาํบากขนาดไหน... 

ถึงวาวี...กมื็ดคํ�าแล้ว  อาหารมื&อคํ�าบนดอยถูกใจผมมาก ผัดสดๆทาํอาหารกันทนัท ีทาํให้ผม
เจริญอาหารมากทเีดียว อากาศบนดอยเยน็จนไม่ค่อยอยากอาบนํ&า โชคดีที� เรือนที� พักมีเครื� องทาํนํ&าอุ่น
ให้ด้วย 

๓. 

หลังจากทานอาหารเยน็อิ� มหนาํ ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที� โครงการหลวง และเจ้าหน้าที� ในพื& นที�  
นั�งพูดคุยเตรียมเวทีที� จะมีในวันพรุ่งนี&  ในส่วนของวัตถุประสงค์ กระบวนการ รวมถึงผลลัพธ์ใน
ช่วงเวลาที� เรามี เราควรจะได้อะไรบ้าง เราควรได้เรียนรู้อะไรบ้าง  

เจ้าหน้าที� สองท่านที� บนดอยวาวี ดูท่าทางกระตือรือล้นมาก เป็นลักษณะของผู้ที� สนใจเรียนรู้ 
การวางแผนการทาํงานของเราในคืนนี& จึงเป็นการทาํความเข้าใจร่วมกัน และให้น้องสนับสนุนบางอย่าง
เพื� อให้เวทสีมบูรณ์ขึ&น 

คาํถามหนึ� งของเจ้าหน้าที� ถามผมว่า "ทําไมถึงตอ้งทํางานวิจัย ทําไมไม่ลงพื= นที.พฒันาไป
เลย" เป็นคาํถามที� คลาสสิค ครับ ตามจริงเราไม่ต้องพูดคาํว่า "วิจัย"เลยกไ็ด้ กเ็พียงแต่การคิดเชิง
ระบบ วางแผนการพัฒนาโดยใช้ข้อมูล เรียกง่ายๆว่า "พฒันาโดยอา้งอิงขอ้มูล" 



[๔๖] 

 

คาํว่า "อา้งอิงขอ้มูล" นั&นกนิความกว้างครับ 

การที� จะได้มาซึ� ง "ขอ้มูล" เป็นเรื� องสาํคัญมากที� เราควรตระหนัก รวมถึงการพัฒนาที� เราจะ
ตอบโจทย์ "ความยั.งยืน" ได้นั&น มาจากการ "มีส่วนร่วม" ของคนพื&นที� ด้วย  (การมีส่วนร่วมในการคิด 
วางแผน การปฏบัิติการ รวมถึงการประเมินผล) 

การคิดเชิงระบบเพื� อขับเคลื� อนการพัฒนา ข้อมูลจึงเป็นแหล่งอ้างอิงสาํคัญในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ผมยกเอาพระราชดาํรัสในหลวง "เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา" มาอธบิายให้น้องๆฟัง 

ทาํไมในหลวงทา่นถึงเอาคาํว่าพัฒนาไว้หลังสุด เพราะก่อนที� เราจะพัฒนาใครๆกต็าม เราควร
ต้อง "เขา้ใจ" พวกเขาก่อน และให้พวกเขาเข้าใจตนเองด้วย(รู้ตนเอง) กระบวนการนี& ใช้เวลามาก และ
สาํคัญมากเช่นกัน กระบวนการเวทีในวันพรุ่งนี&  เป็นการแสวงหาข้อมูลแบบหนึ� ง เป็นการวิเคราะห์
ชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างหนึ� ง ภายใต้โจทย์ "การพฒันาการท่องเที. ยวดอยชา้ง" 

งานวิจัยและพัฒนา จึงเป็นภารกิจที� นักพัฒนาต้องทาํความเข้าใจก่อนที� จะลงไปลุยกับชุมชน 
งานแบบนี& ใช้เวลานาน เป็นการสร้างคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบ on the job training "เราได้
เรียนรู ้ชาวบา้นไดเ้รียนรู ้พวกเราไดเ้รียนรูร่้วมกนั" กระบวนการค่อยเป็นค่อยไป เรามีเวลาพอที� จะ
ทดลองทางเลือกต่างๆ ที� เหมาะสมกับศักยภาพชุมชน ตอบคาํถามของปัญหาที� ชุมชนต้องการ ติด
อาวุธทางปัญญาให้ผู้คนในกระบวนการเรียนรู้ 

สุดท้ายยกเอาประโยคที� เราคุ้นกันมาคุยกัน "ใหป้ลาหนึ. งตวัเพื. อนํามากิน และ การสอนให้
ตกปลา" ทั&งนี&ทั&งนั&น เราคุยกนัเรื� อง "ความยั.งยืน"นั�นเอง 

๔. 

เช้าแล้ว อยากจะพรรณาความงดงามของพื& นที� ให้มาก แต่คงไม่เท่ากับที� ผมสัมผัสด้วยตัวเอง 
ต้นเมเปิลเรียงรายตามสนัเขา ดอกหญ้าหลากสแีต่งแต้มพื& นดิน ดอกไม้เมืองหนาวหลากชนิดแปลกตา 
ต้นพญาเสือโคร่งแม้หมดช่วงบานแล้ว แต่ผมกช็อบใบที� เขียวครึ& มนั�น ...อากาศเยน็มากกว่าห้องแอร์
นิดหน่อย  วิถีชีวิตชาวไทยภเูขาที� นี�  งดงามตามวิถีความง่าย ไม่เร่งรีบ ง่ายๆสบายๆ 



[๔๗] 

 

  

กระบวนการเวทท้ีาทายเริ� มต้นขึ&น ผู้เข้าร่วมเวทมีาจาก ๒ ชุมชน มี ๓ กลุ่มชาติพันธุ์ (อาข่า ลีซู 
และ จีนยูนนาน) โชคดีที� ทุกคนอ่านออกเขียนได้ กระบวนการทาํความคุ้นเคยช่วงแรกทาํให้ทุกคน
ผ่อนคลายมากขึ&น การระดมความคิด รวมถึงกิจกรรมแทรกในเวทจึีงปนเปไปด้วยเสียงหัวเราะและ
ความสนุกสนาน กระนั&นเอง ข้อมูลต่างๆพร่างพรูออกจากทุกคนอย่างเป็นธรรมชาติ เราวาด เราเขียน 
เราคิด และเราพูด รายละเอียดในการทาํเวทผีมไม่ได้นาํมาเล่าแบบละเอียดครับ ...มีบันทกึที� ผมเคย
เขียนมาแล้วหลายๆบันทกึ กระบวนการไม่ต่างกนัมาก(หาอ่านได้จากบันทกึ) 

♣เวทีชุมชนที� โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ :ศึกษาศักยภาพชุมชนด้วยกระบวนการเฮฮา(ภาค
แรก)  

♣เวทชุีมชนที� โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ :ศึกษาศักยภาพชุมชนด้วยกระบวนการเฮฮา(ภาคต่อ)  

จากเช้าจนถึงเยน็ ...ผมประเมินความสาํเรจ็ของเวท ี เราทาํได้ดีเกินคาด เพราะจาํนวนผู้เข้าร่วม
ประชุมขาดไปสองท่านเพราะมีธุระที� ต้องขอกลับไปก่อน ถึงแม้ว่าถึงนาทีสุดท้ายก่อนปิดการประชุม 
การพูดคุยล้อมวงในเวทีดูเหมือนยังสนุกไม่จาง ความคิดต่อความคิดยังถูกถ่ายทอดออกมาอย่าง
ต่อเนื� อง 



[๔๘] 

 

 

คาดว่าจะมีเวทีเลก็ๆต่อจากนี&  เพื� อหาความชัดเจนของแนวทางการคิดพัฒนาชุมชน รวมถึง
พัฒนาโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกบั ๒ ชุมชน สอดคล้องกบัประเดน็ที� เราได้ในเวททีั&งวันนี&  

๕. 

เสรจ็เวท ีเล่นเอาผมแทบจะหมดแรง เตรียมเดินทางกลับเชียงใหม่ให้ทนัเวลาก่อนดิเรกจะบิน
กลับกรุงเทพ เรามีเวลาพอที� จะเที� ยวชมวิวสวยๆ บรรยากาศธรรมชาติในพื& นที� ทั&งหมดก่อน รถของเรา
ค่อยๆลัดเลาะขึ&นบนสนัเขาสงู ...ผมคิดว่าที� นี� สวยงามราวสวรรค์บนดินเลยทเีดียว... 



[๔๙] 

 

 

 

ท้อดอกปลูกชมดอกสวยเทา่นั&น 

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



[๕๐] 

 

ผมไปไหนมานะ ไม่เคยมาเที� ยวที� นี� มาก่อน ต้นสนฉัตรสมบูรณ์มากขึ&นเป็นกลุ่มไหล่ตามสันเขา 
ดอกไม้เมืองหนาวอวดสสีนัแปลกตากนัเตม็ที�  สายลมที� พัดเอื� อยๆ อากาศใสๆ ดอกเสี&ยวป่าที� แต่งแต้ม
ราวป่าทาํให้ป่าสเีขียวมีชีวิตขึ&นมามาก 

 

 

ดอกเสี&ยวป่า 



[๕๑] 

 

ทุน หรือศกัยภาพชุมชนที� นี� มีมากมาย...จากนี& คงต้องคิดต่อกันว่า เราจะจัดการทรัพยากร
เหล่านี& อย่างไร เพื� อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน เพื� อคุณภาพชีวิตของพี� น้องบนดอย จนถึงความ
สมดุลที� จะเกดิขึ&นในอนาคต 

การท่องเที� ยวเป็นดาบสองคมกจ็ริง หากแต่เราได้วางแผนการรับมือที� ดี เรากจ็ะได้รับผลที� ดี
จากการท่องเที� ยวนั&น กระบวนการทางปัญญาเป็นทางเลือกในการพัฒนาชุมชน ถึงแม้ผลที� ได้จะช้าไม่
เป็นรูปธรรมในระยะเวลาอนัสั&น แต่หากเราถามถึงเรื� อง "ความยั.งยืน" นั&น ผมว่าเรามาถูกทาง 

จตพุร วศิิษฏโ์ชตอิงักูร 

ดอยวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

๒๔ ก.พ.๕๑ 

สญัญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที� มา-ไม่ใช้เพื� อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกนั  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๕๒] 

 

{๑๖} ดอยวาวี สวรรคบ์นดอยสูง : กระบวนการเรียนรูเ้พื.อการจดัการอนาคต  

จตพุร วิศิษฏโ์ชตอิงักูร 

 

คุณๆรู้จักดอยวาวีหรือเปล่าครับ? 

 

 

ดอยวาวีเป็นพื= นที. สูงดา้นเทือกเขาผีปันนํ= า สูงจากระดบันํ= าทะเล ๑,๗๐๐ เมตร  ทิศ
ตะวนัตกบริเวณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  เชื. อมั=ยว่าในช่วงฤดูหนาวของที. นี.ดอกซากุระเมืองไทย
(ดอกนางพญาเสือโคร่ง)ต่างพรอ้มใจกนับานสะพรั.งทั.วขุนเขา งานเปรียบดงัเวียงสวรรค ์งาม
เหลือคํารําพนัเลยทีเดียวเชียว ขุนเขาสลบัซับซอ้น พรรณไมเ้ขียวขจี วิถีชนเผ่าที. หลากหลายบน
ดอยสูง 

การจัดการความรูใ้นงานพฒันาลกัษณะนี=  จึง
มุ่งเนน้ "คน" ก่อนการ "สรา้ง-ยกระดบัองค์
ความรู"้  



[๕๓] 

 

อากาศหนาวเริ� มกาํจาย หมอกสวยคลอเคลีย ซบยอดไม้อ้อยอิ� ง ...กว่าแดดจะสาง ความรัก
ระหว่างหมอกสวยกบัต้นไม้ที� ชายป่ากบ่็มเพาะจนสกุงอม เราแอบเหน็ความงามระหว่างความรักนั&น 

ดอกไม้เมืองหนาวชื� อแปลกๆต่าง มากมายหลายพันธุ์พร้อมใจกันอวดความงาม ไม่พรั�นพรึง
ต่อสายตาภมรที� โลมเลีย  ไม้ผลที� ปลูกแถบนี& จึงเป็นไม้ผลเมืองหนาวที� ทุกคนรู้จักกัน เช่น บ๊วย ท้อ 
พลัม ลูกไหน และอกีหลายๆชนิด นอกจากจะให้ผลผลิตสร้างความพึงพอใจให้กับคนในพื& นที� แล้ว สิ� ง
ที� ผมชื� นชอบอีกอย่างกคื็อ ดอกของไม้ผลพวกนี&ครับ เขามีเสน่ห์ไม่แพ้ดอกไม้ประดับอื� นๆที� ปลูกเพื� อ
ตกแต่งสถานที�  

ที.นี.  "วาวี " จึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายที� งดงาม ในบรรยากาศของธรรมชาติรังสรรค์ 

ความเป็นเอกอุของดอยวาวีที� ทุกคนรู้จักกันดี คือ "กาแฟวาวี" แบรนด์กาแฟชื� อดังแถบ
ภาคเหนือ เมื� อเดินผ่านร้านกาแฟนี& เป็นอนัต้องแกล้งเดินพลัดหลงเข้าไปในบัดดล 

หากคอชากค็งรูจ้กั "อู่หลง" ก้านอ่อนเบอร์ ๑๒ ที� หอมกรุ่น รสชาตินุ่ม ที� นี� เป็นแหล่งปลูกชาอู่
หลงแห่งแรกในประเทศไทย นอกจากนั&นยังมีชาพื& นเมืองสายพันธุ์ "อสัสมั" ชาสายพันธุ์ไต้หวันอย่าง 
"ชิง ชิง" เบอร์ ๑๒ ,๑๓ ปลูกกระจายตัวตามเทอืกเขาแถบนี&  เราเดินทางเลยไปที� บ้านใหม่พัฒนา ไป
ชม "ชาพันปี" ที� มีเส้นรอบวงลาํต้น กว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สงูถึง ๒๐ เมตร เป็นจุดหนึ� งที� เป็นจุดแวะชม
ธรรมชาติที� หาที� ไหนไม่ได้ 

คุณทราบมั=ยครบัว่า ที. วาวี มีกลุ่มชาติพนัธุ ์อาศยัอยู่ถงึ ๑๓ เผ่า  ?? 

มีม้ง ลีซู ลาหู่ ปกาเกอญอ จีนฮ่อ และเผ่าอาข่า(มีมากที� สุด) พร้อมทั&งเผ่าอื� นๆ มีประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื� อที� เป็นอตัลักษณ์ มีวิถีชีวิตที� ผูกพันกับวิถีการผลิตเกษตรพื& นที� สูง ความงดงามของ
ประเพณีที� แต่ละเผ่ายังสืบสานกันไว้เหนียวแน่น ตามวาระปฏทินิรายปี เราจึงมีโอกาสได้สัมผัส และ
เรียนรู้เรื� องราวพวกเขาเหล่านั&นในแต่ละเวลาที� แตกต่างกนั 



[๕๔] 

 

 

ผมพรรณาความงดงามของทุนในพื&นที�  "วาวี" จนหลายทา่นเคลิบเคลิ&มไปแล้วใช่หรือไม่ครับ? 

ผมกาํลังเดินทางไปเป็นวิทยากรกระบวนการที� โครงการหลวงวาวี ในประเดน็ "การจัดการ
การท่องเที. ยวโดยชุมชน" โดยมีโจทย์ที� ท้าทายที� ว่า เรามี"ตน้ทุน" ที� มากมายขนาดนี&  ชุมชนจะสามารถ
จัดการได้อย่างไร? การผลักกระบวนการเรียนรู้ในพื& นที� เป็นงานพัฒนาที� ใช้ "วิจัย"เป็นเครื� องมือ
ขับเคลื� อนทาํได้หรือไม่ อย่างไร? 

แสวงหาพื= นที.  แสวงหาโจทย ์แสวงหาภาคี มาขบัเคลื.อนทํางานพฒันาทอ้งถิ.นดว้ยกนั 

จากการที� เดินทางไปสามจุดโครงการหลวงในภาคเหนือ (หมอกจ๋าม,วัดจันทร์ และที� นี�  วาวี) 
แต่ละจุดมีความหลากหลายในเกอืบทุกปัจจัยที� ต่างกัน เป็นเรื� องที� ท้าทายสาํหรับคนทาํงานมากครับ ที�
จะพัฒนาโจทย์ในแต่ละพื& นที�  แต่ผมใช้แนวคิดเดียวที� ทาํคือ การพัฒนาและวิจัยแบบมีส่วนร่วม จะใช้
วิจัยนาํ หรือ การพัฒนานาํกไ็ด้ทั&งนั&น ประเมินวิเคราะห์จากพื&นที�  

แล้วที�  "วาวี" ผมจะไปทาํอะไร? ผมไปเป็นวิทยากรกระบวนการ(Facilitator)ครับ 

ผมได้รับเชิญจาก สถาบันพัฒนาพื& นที� สูง-มูลนิธิโครงการหลวง  เพื� อไปให้ความรู้เกี� ยวกับ 
"การจัดการชุมชนโดยใช้การท่องเที� ยวโดยชุมชน" ดูตามตารางจดหมายเชิญ ส่วนใหญ่กเ็ป็นภาค
บรรยายทั&งหมด รวมถึงระดมสมองในช่วงบ่ายของวัน 

มันไม่เวิร์กครับ...(แต่ทางผมและโครงการหลวงฯ ได้หารือในส่วนกระบวนการแล้ว 
สามารถปรับเปลี&ยนไดต้ามสะดวกเพื&อประโยชนท์ี& จะเกิดขึ- นกับกลุ่มเป้าหมายเต็มที& ) 



[๕๕] 

 

เพราะอบรมแบบนี&  ชุมชนผู้เข้าร่วม(Participant)กมึ็นกันไปหมด ชุมชนไม่ชอบการนั�งฟัง
บรรยายที� น่าเบื� อ จาํเป็นต้องสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที� เอื&อต่อการเรียนรู้ (creating the right 
environment / right climate)ผมมักจะรื& อกระบวนการของเจ้าภาพที� เชิญบ่อยๆ(ทั&งนี&ปรึกษาท่าน
แล้ว) ออกแบบการอบรมใหม่ให้กิดกระบวนการเรียนรู้ที� เป็นธรรมชาติมากที� สุด ชาวบ้านสนุกและมี
ส่วนร่วมที� สดุ และมีประเดน็ที� ท้าทายผมตลอดคือ "มีวิทยากรกระบวนการเพียงท่านเดียวคือกระผม
เอง"  ดังนั&นผู้ช่วยกระบวนการคือผู้เข้าร่วมเวทีนั�นเอง การสร้างบรรยากาศจึงเป็นสิ� งที� ผมให้
ความสาํคัญมากครับ อยากให้ทุกคน "เปิดใจ" (Openness) และ"รูสึ้กผูกพนัและพรอ้มที. จะเรียนรู"้ 
(commitment to learning) 

ผมเลิกตื� นเวทีแบบนี& แล้ว เพราะชินครับ ก่อนโน้นก็เตรียมเวทีมากมาย เพื� อจะเพิ� ม
กระบวนการแบบโน้น แบบนี&  พอเอาเข้าจริงต้องปรับเวทแีทบทั&งหมด ทาํตามสไตล์นักมวยบ้านนอก 
แต่มีลีลานะจะบอกให้ หากเผลอผมมีหมัดฮุกนะครับ นอ็คไปเลยเชียวละ 

ผมคิดว่าหากวัตถุประสงค์ชัด ผลลัพธ์ที� ต้องการคืออะไร ส่วนกระบวนการนั&นไปปรุงแต่งเอง
โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมช่วยออกแบบ แล้วเรามาทาํร่วมกัน ง่ายๆชิลๆ แต่ได้เนื& อหา ได้งาน ได้ใจ นั�น
คือสไตล์ของผม 

ไดข้อ้มูลนอ้ยไปหน่อยนะ- - -ผมแจ้งบอกทางเจ้าหน้าที� โครงการหลวง แต่ไม่เป็นไรครับ 
แสวงหาข้อมูลจากเวทกีไ็ด้ อาจช้าหน่อยแต่กไ็ด้มีโอกาสทบทวน "ทุนเดิม" ของพื& นที� ด้วยกัน อย่าง
น้อยการใช้เวลาในการคน้หา"ทุน"ของพวกเขาเอง กท็าํให้ได้ย้อนทบทวนตัวเอง ให้"รูต้วัเอง" ให้ชัด 
วิเคราะห์ทั&ง ๔ ระบบ (ระบบความรู้ ระบบทรัพยากร ระบบคุณค่า รวมถึงระบบเหนือชุมชน) และทาํ
แผนพัฒนาชุมชนโดยการชี&ชวนให้มอง "เป้าหมาย" ร่วมกนัโดยใช้ "ทุน" ขับเคลื� อน 

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



[๕๖] 

 

จากนั&นกม็าคิดโจทย์ทาํงานร่วมกัน พัฒนาโจทย์ให้ชัด คิดกระบวนการขับเคลื� อนด้วยกันไป  ใช้การ
วิจัยพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Paticipatory action research) สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน แบบ "On 
the job training" หรือ  "training by doing" 

ถอดบทเรียนระหว่างทาํ(Leson Learned) ปรับกระบวนการ ตั&งแต่วางแผนโครงการ (learning 
before) การดาํเนินโครงการ (learning during)  ประเมินผล ถอดบทเรียนปลายทาง (learning after) 

สําเร็จ- - -> ขยายผล 

ไม่สําเร็จ- - -> ทําใหม่  

รื& อกระบวนการใหม่จากกระบวนการเรียนรู้เราได้ชุดความคิดที� เป็นข้อเสนอแนะเพื� อการ
พัฒนา ปรับปรุงการทาํกิจกรรมในระยะต่อไปให้ดีขึ&น (Specific Actionable Recommendations : 
SARs) 

เรามีโอกาสเสมอสาํหรับการเรียนรู้ และพัฒนาให้ดียิ� งๆขึ&นไป บนฐานของกระบวนการทาง
ปัญญาในผลิตท้ายสุดที� เราต้องการนั&น เป็น "คน" ครับ เราได้คนที� ถูกพัฒนาจากกระบวนการเหล่านี&  
คนในชุมชนกลุ่มนี&หละครับที� จะเป็นกาํลังในการขับเคลื� อนงานพัฒนาชุมชนโดยใช้ปัญญา โดยใช้องค์
ความรู้ที� มีการจัดเกบ็อย่างเป็นระบบ ส่วน "องคค์วามรู"้ ที� ได้นั�นกคื็อผลผลิตอย่างหนึ� งของ
กระบวนการ 

การจัดการความรู้ในงานพัฒนาลักษณะนี&  จึงมุ่งเน้น "คน" ก่อนการ "สรา้ง-ยกระดบัองค์
ความรู"้ เชิญแลกเปลี� ยนเรียนรู้ครับ  

  

จตพุร วศิิษฏโ์ชตอิงักูร 

ปาย,แม่ฮ่องสอน 

  

สญัญาอนุญาต: สงวนสทิธิ�ทุกประการ  

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

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

 



[๕๗] 

 

{๑๗}  ทองผาภูมิ : "รูจ้กัตวัเอง" จุดเริ.มตน้ของงานพฒันาชุมชน  

จตุพร วิศิษฏโ์ชติองักูร 

ผมรับโทรศัพทจ์ากผู้ประสานงานประเดน็การ
ท่องเที� ยวของมูลนิธิโครงการหลวง ที� เชียงใหม่ จะชวน
ผมไปเป็นวิทยากรเพื� อเตรียมพร้อมชุมชน เพื� อเข้าสู่
ชุมชนที� จัดการการท่องเที� ยว  ณ อ.ทองผาภูมิ          
จ.กาญจนบุรี  ผมนึกไม่ออกเลยว่าทองผาภมิูไกลแค่
ไหน เพราะไม่เคยไปมาก่อน ทราบเพียงแต่ว่าบางมุม
ของทองผาภูมิ มี เ รื� องราว เ รื� องเ ล่าที� น่ าสนใจ ณ 
ดินแดนม่านภเูขา 

ผมแบ่งรับแบ่งสู้เพราะภารกิจที� รัดตัว พร้อมกับไม่มีวันว่างเอาเสียเลย การเดินทางไปทองผา
ภมิูเพื� อไปทาํเวทเีตรียมชุมชนนั&นต้องใช้เวลาถึงสองวัน หนึ� งคืน แต่ท้ายสุดกต้็องตอบตกลง เพราะผู้
ประสานงานยอมรับเงื� อนไขของผมที� เลื� อนเขามาแล้วมากกว่าหนึ� งครั&ง...ผมกเ็กรงใจเขามาก 

เย็นวนัทํางานที. เมืองหลวง 

ผมเดินทางจากย่านแจ้งวัฒนะมาทางลาดพร้าว เพื� อเข้าร่วมประชุมกับ มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ ในช่วงเยน็ที� รถติดเป็นเรื� องธรรมดาของเมืองหลวงช่วงเลิกงาน  เราประชุมกันเริ� มเวลาห้าโมง
เยน็   (ประชุมงานที� ผมรับทาํให้ มสช.ประเดน็ Humanized Health care) 

ผมกงัวลใจพอสมควรที� นัดคณะมูลนิธโิครงการหลวงรอรับผมเพื� อเดินทางไปทองผาภมิูในคืนนี&
หลังจากที� ผมประชุมงานผมเสรจ็  ผมประชุมอย่างไม่ค่อยมีสมาธเิท่าไหร่นัก เสียงโทรศัพทจ์ากทมีงาน
บอกผมว่ามาถึงที� นครปฐมแล้ว (ผมนัดหมายให้รับผมที� หน้า รพ.นครปฐม) เพราะผมจะขับรถไปกับ
เพื� อนอาจารย์ทา่นหนึ� งหลังจากประชุมเสรจ็ 

ผมไม่มีสมาธิเอาเสียเลยนอกจากทีมงานมาถึงเพื� อรอเรานานๆ และยังมีนักศึกษาปริญญาโท
จากธรรมศาสตร์ท่านหนึ� งมารอที� จะร่วมเดินทางไปสังเกตการณ์ผมทาํเวทด้ีวย ...กว่าจะเลิกประชุมที�  
มสช.(มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ) กป็าเข้าไปเกือบสองทุ่ม เรารีบเดินทางมุ่งหน้าไปนครปฐมพร้อม
โทรบอกปลายทางบอกว่า ประมาณหนึ� งชั�วโมงจะไปถึง...น่าจะถึงราวสามทุ่ม ตกลงว่าคืนนี& เราเดินทาง
ไปทองผาภูมิจากนครปฐมเวลาสามทุ่ม เราใช้เวลาเดินทางไปถึง อ.เมือง กาญจนบุรี เกือบเที� ยงคืน 
ผมสงัเกตเหน็คนขับรถแล้วสงสารกเ็ลยคิดว่านอนที� โรงแรมสักแห่งใน อ.เมือง ก่อนดีกว่า เช้าๆ ค่อน
เดินทางต่อ น่าจะปลอดภัยกว่า พร้อมกับผมมีอาการไข้หวัดที� กาํลังหนักเอาการ ปวดศรีษะ จาม ไอ  
คิดไม่ออกว่าพรุ่งนี&ผมจะยืนอยู่หน้าเวททีาํกิจกรรมได้อย่างไร?  อาจจะทาํงานหนักมากไป พักผ่อน

การจดัทําเวทีลกัษณะนี=  ผมใหค้วามสาํคญั

ในการ “รูจ้กัตวัเอง” หมายถงึการรูจ้กัชมุชน

ของพวกเขาเอง ในทุกมติิ ทั=งทรพัยากร ผูรู้ ้

และ องคค์วามรู ้ภูมิปัญญา เมื.อเรียนรู้

ตวัเองแลว้ เรามาคิดต่อว่า เราจะใชทุ้นที.มี

ต่อขบัเคลื.อนการพฒันาบา้นเราไดอ้ย่างไร? 



[๕๘] 

 

น้อย ผมเลยเริ� มมีอาการไม่สบาย ร่างกายฟ้องว่าน่าจะพักผ่อนบ้าง... ผมรู้สึกเหนื� อยมาก พอหัวถึง
หมอนที� โรงแรมกลางเมืองกาญจน์ ผมหลับแบบสลบเหมือดไปเลย ตื� นอีกทีกเ็ช้าแล้ว สดชื� นและมี
พลังพอที� จะเดินทางต่อ... 

 

ยามเช้าที� ทองผาภมู ิ

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

จากเมืองกาญจน์ ถึงทองผาภมิูใช้เวลาราว ชั�วโมงเศษๆ เราพักทานอาหารเช้าที�  ตลาดทองผา
ภมิู อากาศยาวเช้าที� นี� สบายๆ ทวิเขารอบทศิ ไม่ต่างจากบ้านผมที� เหนือ สวยและมีเสน่ห์เมื� อหมอก
สวยเคลียคลอยอดเขา...ทวิทศัน์ในเช้าอันแช่มชื� น พร้อมกาแฟร้อนๆทาํให้ผมกระปรี& กระเปร่าขึ&นมา
ในทนัท ี

เราเดินทางไป แบบสบายๆเพราะ เราทาํเวลาได้ดี ยามเช้าแบบนี&  อากาศดี ผมขอให้รถมูลนิธิ
จอดเป็นระยะๆ เพื� อถ่ายรูปความสวยงามของธรรมชาติ สองข้างทาง สวรรค์บนดินที� ยังคงอุดมด้วย
ทรัพยากรป่าไม้ แม่นํ&า ระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก  



[๕๙] 

 

 

เส้นทางสวยๆที� เราเดนิทางผ่านไป 

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

มาถึงสถานที� จัดเวทีที� ทางมูลนิธิโครงการหลวงจะใช้จัดกิจกรรมในวันนี&  สวยมาก ต้นไม้และ
สวนสวยได้รับการดูแลเป็นอย่างดี น้องชี& บ้านพักสวยๆริมนํ&า พร้อมบอกผมว่า เมื� อคืนหากเราเดินทา
ทางถึงทองผาภูมิได้ เขาได้จองบ้านพักหลังนั&นให้ผม ...เสียดายจัง  คิดในใจว่าโอกาสหน้าคงมี
โอกาสมาเยือนที� นี� อกีครั&ง 

 



[๖๐] 

 

แกนนาํชาวบ้านทยอยมาบ้างแล้ว เราจะเริ� มเวทปีระมาณ เก้าโมงเช้า  ...พอถึงเวลาชาวบ้านก็
ทยอยมาครบ โดยทั&งหมดเป็นแกนนาํชุมชนประมาณ ๗ – ๘ ชุมชน เข้ามาเพื� อจะมาเตรียมความ
พร้อมการพัฒนาชุมชนขึ&นสู่ชุมชนที� สามารถจัดการทอ่งเที� ยวได้ผมค่อนข้างหนักใจเพราะ 

� กลุ่มเป้าหมายหลากหลายบริบท (มี ๗ หมู่บ้าน)   และทั&งหมดเป็นผู้นาํชุมชน 
� โจทย์ที� มูลนิธิโครงการคิดมาให้ คือ การให้ความรู้ชุมชน ประเดน็ การจัดการ

ท่องเที� ยว นั&นยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ผมพิจารณาจากคนเข้าร่วมแล้วแก้ไข
กระบวนการตรงนั&นเลย 

� ข้อมูลพื&นฐานที� มูลนิธโิครงการหลวงให้ผมมานั&นน้อยมาก ... 

สิ� งที� ผมสามารถทาํได้ ตอนนี& คือ ปรับกระบวนการทั&งหมด คิดอย่างไรจะให้กลุ่มเป้าหมายได้
เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ เรียนรู้ร่วมกัน และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายไปพร้อมกัน หลังจากเราทาํ
กจิกรรมทาํความรู้จักกนัแล้ว ผมใช้ 

กิจกรรมสิ. งของแทนนิยามการท่องเที. ยว (ไข่ ดอกไม้ 
และก้อนหิน) โดยแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นสาม
กลุ่ม และใช้สิ� งของสามสิ� งที� เตรียมมา กระจายให้กลุ่มละ
หนึ� งสิ� ง พร้อมกับให้ระดมความคิดโดยให้โจทย์ว่า “ท่าน
เปรียบการท่องเที. ยวเป็นสิ. งที. ท่านมีอย่างไร?”   

กิจกรรมนี& ช่วยให้ผมทราบ ระดับของความรู้ด้าน
การทอ่งเที� ยวของชุมชนได้ ว่าพวกเขามีวิธีคิดอย่างไร และ
เราจะเติมกระบวนการใดต่อจากนี&  

 

กิจกรรม หิน ดอกไม ้และ ไข่ สนุกสนานพอสมควร  

ให้ทุกคนระดมความคิดเหน็ พร้อมกบัให้นาํเสนอ ...ลีลาการ
นาํเสนอของแต่ละท่านกส็ร้างความสนุกสนาน บรรยากาศสบายๆ
อย่างที� ผมต้องการ..ผมพอเหน็วิธีคิด และระดับความรู้ของกลุ่มบ้าง
แล้ว กระบวนการต่อไป คือ  



[๖๑] 

 

การเติมความรู้ที� เตรียมมา นาํเสนอเป็นการบรรยายโดย Power point เน้นการเรียนรู้การ
ปฏบัิติผ่านภาพ อธบิายง่ายๆ เข้าใจง่ายๆ  

 

ภาคบ่าย เนน้ การแลกเปลี. ยน
เรียนรู ้

โดยผมมีข้อมูลว่าชาวบ้าน
ที� นี� มีพื& นการจัดการชุมชนโดยใช้ 
การท่องเที� ยวมาแล้วระดับหนึ� ง โดย
มี ปตท.เป็นพี� เลี& ยง ที� มีทั&งสาํเรจ็และ
ล้มเหลว ผมมองว่า การได้มานั�งคุย
กนัจะได้ประโยชน์มาก ...เวทกีารนั�ง
พูดคุยจึงเป็นการนั� งพูดคุยแบบ
ธรรมชาติออกรส  รวมถึงช่วยกันคิด
แผนว่า ในการขับเคลื� อนการพัฒนา
ชุมชนต่อไป เราน่าจะทาํอะไรก่อน 

หลัง ทั&งนี& ต้องใช้ฐานของ “ทุน” ที� ชาวบ้านมีอยู่ 

การจัดทาํเวทลัีกษณะนี&  ผมให้ความสาํคัญในการ “รูจ้ักตวัเอง” หมายถึงการรู้จักชุมชนของ
พวกเขาเอง ในทุกมิติ ทั&งทรัพยากร ผู้รู้ และ  องค์ความรู้ ภมิูปัญญา เมื� อเรียนรู้ตัวเองแล้ว 

  เรามาคิดต่อว่า เราจะใช้ทุนที. มีต่อขับเคลื. อนการพฒันาบา้นเราไดอ้ย่างไร?จาก
ประสบการณ์ของผม หากเราวิเคราะห์ชุมชนร่วมกบัชุมชนออกมาได้ชัดแล้ว การคิดกิจกรรมพัฒนาไม่
ยาก กจิกรรมนั&นจะสอดคล้องกบัทุนที� มีอยู่ 

 

อย่างไรกต็ามเวทนีี& เป็นเวทีแรกที� ทองผาภมิู ...ความคาดหวังของผม กเ็พียงให้ชุมชน ได้มา
เรียนรู้ตัวเองร่วมกนั รวมถึง ผมให้ความรู้ด้านการท่องเที� ยว ประสบการณ์จากที� อื� นๆ เพื� อจุดประกาย
ให้ผู้เข้าร่วมเวท ี

ผมสังเกตว่า ผมน่าจะจุดไฟติดแล้ว สังเกตจากความสนใจของผู้เข้าร่วม ...จากนี&  อาจต้องมี
เวทต่ีอเนื� องในการร่วมคิดร่วมทาํ พัฒนาชุมชนให้เกดิเป็นรูปธรรมต่อไป... 



[๖๒] 

 

ผมเสร็จภารกิจอย่างสมบูรณที์. ทองผาภูมิแลว้ 

เราทั=งหมดก็เดินทางกลบั กรุงเทพฯ ภารกิจผม
เสร็จไปอีกหนึ. งภารกิจแลว้   

แต่นี� ป็นเพียงจุดเริ� มต้น... ยังอีกยาวไกลที�        
ทองผาภมิู  

  

 

 

สญัญาอนุญาต: สงวนสทิธิ�ทุกประการ  

สร้าง: พ. ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๑ @ ๒๒:๐๖ แก้ไข: พฤ. ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๑ @ ๐๗:๔๔  

http://gotoknow.org/blog/mhsresearch/๒๐๙๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๖๓] 

 

{๑๘} ตั=งคําถาม+จดัสถานการณ+์สรา้งประสบการณต์รง = นกัวิจัย+ถ่ายทอด
สื.อสารเรียนรูแ้บบบูรณาการ 

ดร.วิรตัน ์คําศรีจนัทร ์
สงิหาคม ๒๕๕๒ 

สถาบนัพัฒนาสขุภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 
เนื&อหาในเอกสารนี&  ดงึออกมาจากบลอ๊กการจัดการความรู ◌้ 

http://gotoknow.org/blog/edtech-research/๓๐๒๒๗ โดยผู้เขยีน 
จึงขอคงสภาพในรปูของการสนทนาสร้างความรู้ ไปด้วยกนัในบลอ๊ก 

 

เมื� อช่วงวันศุกร์และวันหยุดที� ผ่านมา ผมไปร่วมจัดกระบวนการเวที วางแผนขบัเคลื. อน
เครือข่ายสรา้งเสริมสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 
ของทีมวิจัยสุขภาพกับเครือข่าย อสม และผู้นําชุมชน 
ของชุมชนคลองใหม่  อ.สามพราน จ.นครปฐม  ได้
เรียนรู้หลายอย่างที� น่าสนใจ 

กระบวนการขบัเคลื.อนประเด็นเวที    

        (๑) บูรณาการขอ้มูลและความรู ้ ทมีนักวิจัย
หลายสาขา และคนของพื& นที�   นับแต่ปลัดอาํเภอ นายก 
อบต ปลัด อบต เครือข่าย อสม. ประมวลความรู้และ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มานําเสนอในเวทีชุมชน เพื� อ
ปะติดปะต่อ-เรียนรู้ชุมชนไปด้วยกัน เป็นข้อมูลระดม
ความคิด และนาํไปสู่การวางแผน 

        (๒) คน้หาประเด็นร่วม ลาํดับความสาํคัญและ
วิเคราะห์ประเดน็ยุทธศาสตร์เพื� อขับเคลื� อนแผนปฏบัิติ
การ บูรณาการหลายด้าน หลากหลายความต่างของระดับปฏบัิติ และเชื� อมโยงกนัเป็นเครือข่าย 

        (๓) วางแผนเครือข่ายปฏิบติัการ  เสรจ็แล้วนาํเสนอเวท ีได้แผนปฏบัิติการเบื& องต้น สาํหรับ
นาํกลับไปประสานงานกนัต่อไป 

         ได้เหน็รูปแบบทางการปฏบัิติว่า เวทเีรียนรู้และทาํแผนปฏบัิติการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  เป็น
การจัดการผลการวิจัยที� อยู่ระหว่างดาํเนินการ รวมทั&งเป็นการจัดการความรู้อย่างบูรณาการได้อย่าง

...สิ. งสําคญัที. ทําใหก้ารทํางานวิจยัแบบบูรณา

การและเชื. อมโยงกบัการระดมพลงัปฏิบติั

ของชมุชน ของเรามีความคืบหนา้มากขึ= น 

ส่วนหนึ. งเกิดจากกระบวนการในการทํางาน

ของทีม ซึ. งเป็นการวางแผนและการเรียนรู้

ไปในตวั คือ ร่วมกนัเขา้ใจประเด็นขา้งหนา้ 

ตั=งคําถาม+จดัสถานการณ+์แลว้สรา้ง

ประสบการณต์รงดว้ยการมีส่วนร่วมของ

ตนเอง (Active Participation) ทําใหทุ้ก

อย่างตั=งอยู่บนการเขา้ใจ จะคิด ปฏิบติั 

ถา่ยทอด สื. อสาร ก็เกิดจากการเห็นภาพ ... 



[๖๔] 

 

หนึ� ง ได้สะท้อนผลสู่ชุมชน  ได้สร้างศักยภาพชุมชน สร้างเสริมเครือข่ายจัดการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที� เอื&อต่อสขุภาพแบบบูรณาการ  ได้แผนปฏบัิติการ ซึ� งเป็นเครื� องมือกาํกบัให้ทรัพยากรและพลัง
การจัดการร่วมกันของชุมชน  มุ่งเน้นลงไปยังกิจกรรมป้องกันและสร้างสุขภาพ การออกแบบ
กระบวนการเวท ีการมีส่วนร่วมของประชาชน และตัวโครงการที� ได้จากเวท ี ที� เกดิจากการวางแผนของ
ชุมชนเอง  เป็นตัวบ่งชี& ความตื� นตัวและความมีจิตสาํนึกสาธารณะที� มีแววว่าจะสามารถใช้เรียนรู้ไปกับ
ชุมชนได้ดีทเีดียว 

         อีกด้านหนึ� ง  การออกแบบและจัดกระบวนการต่างๆของเวที ดูมีพลังและสร้างสรรค์
บรรยากาศเพื� อการคิดและแสดงออกกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะการเตรียมเนื& อหา ข้อมูล  และสื� อ 
สาํหรับการนาํเสนอและสื� อสารข้อมูลบนเวท ี ด้วยเวลาอันจาํกัด (เรื� องละ ๗-๑๐ นาท ีตั&งแต่เรื� อง ผล
การวิเคราะห์สภาวะสุขภาพ  สิ� งแวดล้อม  ทุนทางสังคม  การจัดการสุขภาพผู้ป่วยเรื& อรัง การสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  กิจกรรมและการดาํเนินงานที� ฝ่ายต่างๆกาํลังดาํเนินการอยู่ และที� กาํลังจะ
ดาํเนินการในอนาคต) ผมสนใจเรื� องอนัดูเหมือนเลก็น้อยนี&  เนื� องจาก  ข้อมูลและความรู้ รวมทั&งการมี
สาํนึกร่วมทางสงัคมของผู้คน  จะหมดความหมายและไม่สะท้อนไปสู่การจัดการความเปลี� ยนแปลงของ
ชุมชนไปเลย หากสื� อสารและถ่ายทอดสู่การเรียนรู้ร่วมกนัไม่ดี 

         นักวิจัยจากหลายคณะ ต่างเตรียมสื� อและการนาํเสนอของตนเองได้ดีมาก ทั&งเตรียมด้วยตนเอง
และช่วยกันทาํ  ตอนนี&  ทั&งทมี ซึ� งประกอบด้วยอาจารย์และนักวิจัยจาก คณะเทคนิคการแพทย์  คณะ
พยาบาลศาสตร์  สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  สถาบันแห่งชาติเพื� อการพัฒนาเดก็และ
ครอบครัว ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนักจัดการความรู้ด้วยเวทชุีมชนร่วมกนัทั&งทมี 

         เมื� อเสรจ็งานแล้ว  การนั�งทบทวนและถอดบทเรียนร่วมกัน  ยิ� งทาํให้ได้ทั&งความสาํเรจ็และการ
เรียนรู้ สิ� งสาํคัญที� ทาํให้การทาํงานวิจัยแบบบูรณาการและเชื� อมโยงกับการระดมพลังปฏบัิติของชุมชน 
ของเรามีความคืบหน้ามากขึ&น ส่วนหนึ� งเกิดจากกระบวนการในการทาํงานของทมี ซึ� งเป็นการวางแผน
และการเรียนรู้ไปในตัว คือ ร่วมกันเข้าใจประเดน็ข้างหน้า ตั&งคาํถาม+จัดสถานการณ์+แล้วสร้าง
ประสบการณ์ตรงด้วยการมีส่วนร่วมของตนเอง (Active Participation)  ทาํให้ทุกอย่างตั&งอยู่บนการ
เข้าใจ  จะคิด ปฏบัิติ ถ่ายทอด สื� อสาร กเ็กดิจากการเหน็ภาพ 

 
สญัญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที� มา-ไม่ใช้เพื� อการค้า-อนุญาตแบบเดยีวกนั  
สร้าง: จ. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ @ ๑๗:๔๙ แก้ไข: ศ. ๐๖ มี.ค. ๒๕๕๒ @ ๑๙:๔๓  
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จตุพร วิศิษฏโ์ชติองักูร :  สวัสดีครับ อาจารย์ครับ...บังเอิญอีกเช่นกันที� ผมเวียนกลับเข้ามาอ่าน
บันทกึของอาจารย์อย่างจดจ่ออีกครั&ง ประสบการณ์ที� ได้รับมากเ็หมือนว่ายังไม่พอครับ ผมกพ็อที� จะ
ค้นพบจุดอ่อนของตัวเองว่า อ่านน้อยลงไปมาก ผมเข้าใจดีว่าการอ่านหนังสือเป็นการอ่านความคิด 
แม้ว่าจะเป็นผลึก   คววามคิดจากผู้อื� น แต่กมี็ผลให้ผมได้คิดต่อเเละต่อยอดในการทดลองทาํจริง
ตลอดเวลา 

พอมาเรียนในระดับนี&  กม็องว่า ทุกอย่างยังขาดอกีมากและผมกดี็ใจครับที� ตัวเองได้มาเรียนใน
สาขาที� ชอบ รวมถึงเนื&อหาและเป้าประสงค์ของศาสตร์ที� สนใจ กร็วมไปถึงตอบสนองความต้องการของ
ตนเองในอนาคต 

ช่วงหลังผมเริ� มอ่านหนังสือที� หลากหลายศาสตร์มากขึ&น โดยเฉพาะแนวคิด ทฤษฎี พยายาม
มองให้เชื� อมโยงกบัสิ� งที� ผมเคยได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง 

ผมเริ� มเหน็ว่า เรามีประเดน็มากมายที� เราสนใจ และมีประเดน็มากมายที� สังคมโดยเฉพาะ
ประเทศไทยเรายังต้องเพิ� ม พัฒนา และ รองรับการแก้ไขปัญหาในอนาคต เป็น Emerging issue ที�
น่าสนใจ รูปแบบและแนวทางในการวางแผนรับมือกับอนาคตของสังคมไทยเรายังไม่พอ หากผม
เปรียบเทยีบกร็วม ๑ ใน ๔  

เราทําได ้แค่ ๑ ส่วน ทั=งๆที.  เราน่าจะวางแผนรองรบัสิ. งที. จะเกิดขึ= นในอนาคต ใหเ้ต็มที.  
ทั=ง ๔ ส่วน ผมกําลงัมองว่า เราขาดอะไร? (ตรงนี= ผมมองในฐานะ นศ.ที. สนใจศึกษาประเด็น 
ประชากร) 

หากเป็นเช่นนี&  ในอนาคตเราคงรับมือกับความเปลี� ยนแปลงไม่ได้แน่ๆ แต่ที� น่าสนใจมากไป
กว่านั&นกคื็อ ปัญหาที. เปลี. ยน เงื. อนไขที. เเตกต่าง ซบัซอ้น เมื. อเวลาผ่านไป ที� น่าเป็นห่วงคือ ศาสตร์
ที. เราจะใชพ้ฒันา ขบัเคลื.อน (แกไ้ข พฒันา) นั=น ดูเหมือนจะชา้มากกว่าที.ควรจะเป็น 

ดร.วิรตัน ์คําศรีจนัทร ์: กาํลังเตรียมให้พอดี คิดว่านาํมาเผยแพร่ไว้กดี็เหมือนกัน เผื� อคนอื� นจะได้
นาํไปใช้  เป็นวิธีที� ง่าย มีพลังต่อการสร้างการมีส่วนร่วมและทาํให้การวิจัย เป็นทั&งการสร้างความรู้ 
จัดการความรู้ และสร้างชาวบ้าน-ชุมชนให้เข้มแขง็ในเรื� องวิธีเรียนรู้ที� อยู่ในวิถีชีวิตของเขา ผสมผสาน
กับวิธีการที� เพิ� มความคุ้นเคยกับคนภายนอกและโลกสมัยใหม่ที� จาํเป็นต้องได้วิธีเรียนรู้ วิชาหนังสือ 
(การอ่าน เขียน คิด และถ่ายทอดความรู้เป็นตัวหนังสอื-การเขียน) 

เป็นการรวิจัยที� สร้างความรู้ผสมผสานกบัการปฏบัิติการเชิงสังคม  ทาํให้เป็นการพัฒนาสังคม 
ประชากร และพลเมือง ไปด้วย ฐานรากของสังคมฐานความรู้จะหยั�งรากถึงวิถีวัฒนธรรมทางปัญญา
แบบรวมหมู่ ซึ� งเป็นพื&นเพที� เข้มแขง็ของสงัคมไทย 



[๖๖] 

 

วิธกีารกไ็ม่ยากครับ เป็นการผสมผสานกระบวนการที� สาํคัญ ๕ เรื� องคือ 

• การวิจัยเชิงคุณภาพ บางครั&งกจ็าํเป็นที� จะต้องผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณเข้าช่วยด้วย แต่
เน้นให้ชาวบ้านเข้าถึงได้  

• การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และวาดภาพมโนทศัน์ (Conceptual drawing)  
• การวาดรูปและการวาดเขียนให้คิดเป็นภาพ  
• การจัดการความรู้และการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม  
• การเป็นนักวิจัยและผู้จัดกระบวนการปฏบัิติการเชิงสงัคมเพื� อการวิจัย  

กระบวนการ ระเบยีบวิธี และวิธีการที.สําคญั 

๑. จัดเวทีประชาคม เพื� อขับเคลื� อนการเรียนรู้และสร้างความรู้อย่างมีส่วนร่วม ซึ� งในระยะนี&  อย่างที�
คุณจตุพรถาม เป็นขั&นค้นหาประเดน็ร่วมการวิจัย และตั&งคาํถามการวิจัย เพื� อสร้างความรู้อย่างมีส่วน
ร่วมของชาวบ้าน เป็นขั&นตอนของ Participatiory Research issues and research question formulation 
เท่ดีไหมครับ เป็นกระบวนการให้ชุมนสามารถค้นหาประเดน็จากความฟุ้งๆ สะเปะสะปะ เพื� อตั&ง
คาํถาม และนาํไปสู่การคิดและสร้างความรู้อย่างเป็นระบบทลีะนิดๆ.... ตั&งคาํถามได้ในขั&นนี&   สาํคัญ
และสร้างการคิดอย่างเป็นระบบมากกว่านาํความรู้มาบอกเสยีอกี 

๒. ทาํบอร์ด กระดาษระดมความคิด เหมือนกบัการจัดเวททีาํงานประชาคม หรือการทาํงานเป็นกลุ่มๆ
แบบทั�วไป 

 



[๖๗] 

 

๓. เขียนคําถามการวิจัย แทนที� จะทาํเป็นแบบสัมภาษณ์และข้อคาํถามย่อย ถือว่าเป็นเครื� องมือการ
ปฏบัิติการวิจัย ซึ� งในกรณีอย่างนี&  ชาวบ้านจะไม่ใช่เพียงแค่ Key informant และ Research objects 
อีกแล้ว แต่เป็นนกัวิจัยทั=งกลุ่มเลย  ต้องคิด สร้างเครื� องมือ แล้วกใ็ช้เครื� องมือเพื� อเป็น Self 
assessment เพื� อนาํไปสู่การวิเคราะห์ สรุป และจัดการควาามรู้ด้วยตนเองไปอย่างตลอดรอดฝั�ง  และ
นักวิจัยกับทมี กไ็ม่ใช่ผู้รู้และผู้ทาํบทบาทเพียงสัมภาษณ์ แต่เป็น Research Process Facilitator  ซึ� ง
ต้องทาํงานทั&งหมดอย่างที� เคยเป็นนักวิจัยปรกติ แต่ต้องเพิ� มศักยภาพในการเป็นกระบวนกร นัก
จัดการและนักถ่ายทอดสื� อสารเพื� อการเรียนรู้ขึ& นมาด้วย ที� สาํคัญคือ ตลอดกระบวนการ ต้องเป็น
นักเรียนและคนทาํงานไปด้วยกบัชาวบ้าน เสมอกนัในแนวราบ 

 



[๖๘] 

 

 

๔. ช่วยกนัโยนความคิดออกมาตอบคําถามอย่างมีส่วนร่วม จัดบรรยากาศ  ทาํให้ทั&งกลุ่มมีความนิ� ง 
เจริญสติและภาวนาเพื� อมองเข้าไปในประสบการณ์ตนเอง เรียนรู้เข้าไปในตนเอง อ่านประเดน็คาํถาม
ให้ฟังและจัดสิ� งช่วยการคิดและแสดงออก เช่น  หาดชาวบ้านพูดเป็นกจั็ดเวทแีละไมค์ให้พอ พูดไม่เก่ง
กเ็น้นใช้บัตรคาํ กระดาษเขียน และแบ่งกลุ่มเลก็ๆ ให้ทาํงานได้ แล้วกใ็ห้เขียนไปอย่างไม่ต้องกลัวผิด
ถูก ใส่เตม็ที�  



[๖๙] 

 

 

 

๕. เขา้รหสั เทคนิคเช่นเดียวกับการทาํวิจัยเชิงคุณภาพโดยทั�วไป  แต่แทนที� จะใช้ความรู้ของนักวิจัย
และทฤษฎีภายนอกอย่างเดียว กใ็ช้ความรู้จากประสบการณ์เพื� อให้ชาวสบ้านเดินออกจากสิ� งที� ตัว
ปัญญาและประสบการณ์ชีวิตมันบอกเขาทุกวันๆอย่างนั&น หากจะผสมผสานความรู้และการเรียนรู้ ก็
ออกแบบให้มีขั&นตอนของ Theoretical reflection สอดแทรกและเสริมงานทบทวนวรรณกรรม ไปกับ



[๗๐] 

 

ขั&นตอนนี&  จะเป็นการประชุมความรู้และทาํงานเชิงทฤษฎีที� มากกว่าการทาํงานวิจัยแบบทั�วไป ซึ� ง
ตรงกันข้ามกับที� งานวิจัยโดยทั�วไปมักมองว่าเป็นกิจกรรมการพัฒนาที� ไม่ใช่การวิจัย อีกด้วย ความ
เข้มแขง็ของงานวิจัยแนวนี&จะอยู่ตรงนี&  ซึ� งในอนาคตต้องพัฒนากนัให้มากๆยิ� งๆขึ&น 

ทาํไปกป็รึกษาหารือ แล้วกท็าํข้อสรุปกันไป ชาวบ้านและชุมชน จะเหน็การเติบโตและความเป็นระบบ
มากขึ&นเรื� อยๆ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และยุทธศาสตร์การคิด เกิดจากการปฏบัิติไปเลย โดย
ไม่ต้องบรรยายโดยนักวิจัยว่ามันคืออะไร แต่ชาวสบ้านได้ทาํ เหน็ แล้วกใ็ช้งานมันเลย เป็นการสร้าง
ประสบการณ์ทางความรู้  ดีกว่าเราสร้างแล้วจัดการกลับไปให้ชาวบ้าน ซึ� งจะกลายเป็นการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ของคนภายนอก  ซึ� งบางเรื� องจะไม่เหมาะสมเทา่กบัทาํกนัเองของชาวบ้านนั�นแหละ 

 

๕. จดัหมวดหมู่ วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ตามเกณฑท์ี� ให้รหัส 

๖. ไดก้รอบแนวคิดและประเด็นเชิงมโนทศัน ์เหน็ความเป็นระบบผุดขึ&นจากความไร้ระเบียบ 



[๗๑] 

 

 

๗. วิเคราะหป์ระเด็นร่วม  วิเคราะห์ เรียนรู้ และทาํ Theoretical Reflection เพื� อให้ทั&งเวทอียู่กับสิ� งที�
เหน็ คิดให้แยบคาย เรียนรู้ 

 



[๗๒] 

 

๘. ใหวิ้ธีคิดและสรา้งแนวทรรศนะเชิงบวกเสียใหม่ แทนที� จะมองเหน็แต่ปัญหา กเ็หน็จุดเริ� มต้นที�
จะตั&งคาํถามเชิงบวกแก่ตนเองใหม่ ความเปลี� ยนแปลงและการหยุดปัญหาจากโลกภายนอก กมี็ฐาน
การเริ� มต้นได้ตั&งแต่ได้วิธคิีดและจิตสาํนึกใหม่ต่อตนเองและต่อสงัคมท้องถิ� นของตน 

พอเห็นภาพนะครบั 

กระบวนการและวิธกีารนี&  เป็นกระบวนการที� มาจากประสบการณ์ของกลุ่มประชาคมวิจัย สร้าง
องค์ความรู้ท้องถิ� นอาํเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้เชี� ยวชาญที� คุณจตุพรจะสามารถรเรียนรู้และ
แลกเปลี� ยนได้กอ็ยู่ใกล้ๆนั�นแหละครับ คือ รศ.ดร.เนาวรตัน ์พลายนอ้ย  รศ.ดร.ศภวลัย ์พลายนอ้ย 
รศ.ดร.ประภาพพรรณ อุ่นอบ รศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ ผศ.ดร.อุทยัทิพย ์แล้วกใ็นคณะสังคมฯนั�น
แหละครับ คือ ผศ.ปุสตี มอนซอน ตัวจริงเสยีงจริงทั&งทมีเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๗๓] 
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