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ในวันที่ผมไดมโีอกาสไปรวมงานฉลองครบรอบ 1 ป GotoKnow.org รวมกับ คนเขียนบล็อก ทานอื่นๆ ที่

ทาง สคส. เชิญมารวมงาน โดยจัดที่โรงแรมหลุยสแทเวิรน กรุงเทพฯ ไดพบกับบรรดาเซียนบล็อกทั้งหลายที่มาจาก

ทั่วประเทศ รวมทั้งเจาหนาที่ของ สคส. ซึ่งทั้งหมดรวม 30 กวาทาน ในอดตีเมื่อประมาณ 6-7 เดือนกอนหนานี้ ผม

ไมเคยคิดเลยวาจะมีโอกาสและไดมาพบเจอกับทานเหลานี้เลย หากไมลงมือเขียนบนัทึกใน GotoKnow.org 

เมื่อปลายป 2548 ที่ผานมา 

จากประสบการณในการเขียนบล็อก ตั้งแตวันที่ 6 

ธันวาคม 2548 เปนตนมา หลังจากการไดเขารวมงานมหกรรม

การจัดการความรูแหงชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 

2548 ในครั้งนั้น แมจะมกีารพูดถึงการเขียนบล็อก 

GotoKnow.org ผมก็ยังไมเขาใจวาบล็อกคืออะไร กอนไป

รวมงานก็ไดเคยเขาไปสืบคนขอมูล เกี่ยวกบัการจัดการความรู

ในเว็บไซด ของสถาบันสงเสริมและการจัดการความรูเพื่อสังคม 

(สคส.) ไดเขาไปดูบล็อก GotoKnow.org และไดอานบันทึกของ

หลายๆ ทาน เห็นรูป อาจารยหมอวิจารณ พานิช อาจารยหมอ JJ คุณชายขอบ และอีกหลายๆ ทาน ซึง่กําลังเปน

ซูปเปอรสตารอยูหนาบล็อกในขณะนั้น ก็ยังไมเขาใจวามันคืออะไรอยูดี ก็ไดลงมือสมัครเปนสมาชิกไวกอน (17 

พฤศจิกายน 2548) แตก็ยังไมกลาเขียน ... เพราะไมกลาและไมรูวาจะเขียนอะไรนั่นเอง … 

หลังจากกลับจากงานมหกรรมการจัดการความรูแหงชาติ คร้ังที่ 2 มาแลว ไดอานบันทึกของอาจารยหมอ

วิจารณ พานชิ ที่บันทึกขุมความรูที่ไดในงานครั้งนั้น รวมไปถึงไดอานบันทึกของอีกหลายๆ ทานผานบล็อก 

GotoKnow.org ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาและคิดวา ... “คงถึงเวลาแลวที่เราจะเขียนบันทึกลงบล็อกเสียที” จึง

ตัดสินใจอยางเด็ดขาดวาจะตองลงมือเขียน และจะเขียนในสิ่งที่ไดลงมือทําในงานของเรานั่นแหละ 

 

เมื่อจะเริ่มตนลงมือเขียนบล็อก 
กอนจะเขียนบนัทึกแรก แมจะไมพะวงแลววาจะเขียนผิดหรือเขียนถูก แตก็ยังไมวายตองรูเขารูเรา ตอง

เรียนรูคนอื่นกอนวาเขาเขียนบล็อกกันอยางไร ผมก็เลยตะลุยอานบันทึกของหลายๆ ทาน ก็พอจะทําใหเขาใจ

วิธีการเขียนบันทึกบล็อกไดบาง เพราะขณะที่เราอานก็เกิดการเรียนรูจากบล็อกที่เราอาน จึงทําใหมองเห็นวาการ

เขียนบล็อกนั้น เขาเขียนกันอยางไร และมีความเชื่อมั่นวา “เราตองเขียนได” 
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 เมื่อเริ่มเขียนบันทึกลงบล็อกใหมๆ ผมก็เขียนบันทึกเฉยๆ เปนเรื่องเลา บวกกับแรงบันดาลใจที่จะเขียน

เพื่อบันทึกผลการปฏิบัติงานของตัวเอง และของทีมงาน รวมไปถึงการนาํบันทึกการปฏบิัติงานเกาๆ ตลอดจน

บทความที่เคยฝกเขียน เพื่อเปนการพัฒนาตนเองในการพัฒนาทักษะในการเขียนในชวงกอนหนานี้มาลงไว 

จากประสบการณเดิมที่เคยดูแลโฮมเพจของสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร และไดเคยเรียนรูการ

เก็บขอมูลเชิงคุณภาพมาบาง ทําใหเกิดแนวคิดขึ้นมาวานาจะผสมผสานขอมูลหลายๆ อยางเขาดวยกัน และ

บันทึกบล็อกของเรานาจะมีรูปภาพประกอบดวย เปนรูปแบบการนําเสนอที่มีขอมูลที่ผสมผสานระหวางบันทึกและ

รูปภาพประกอบ อีกทั้งยังเปนการพักสายตาของคนที่เขามาอานดวย เพราะสวนใหญที่พบเห็นบันทึกโดยทั่วไป

มักจะเขียนแตตัวหนังสือใหไดอาน หากเราทําใหเหมือนการทําโฮมเพจ มีภาพกจิกรรมประกอบ ก็นาจะชวยสราง

สีสันใหแกบล็อกของเราใหนาอานและนาติดตามไดบาง ทาํใหบันทึกบล็อกของผมสวนใหญจะใชรูปภาพประกอบ 

และจนถึงขณะนี้ผมบันทึกยังไมถึง 200 บันทึก แตก็ไดใชภาพประกอบในการเขียนบันทึกไปแลวนาจะเกิน 500 

ภาพแลวครับ  

 

เขียนตามสไตลของเรา 
หลายทานที่อานบันทึกบล็อก GotoKnow.org คงไดเห็นการเขียนที่หลากหลายและแตกตางกันออกไป 

ทานที่เขียนจนชํานาญแลวคงไมมีปญหา แตหลายทานที่ยังไมไดเขียนหรือกําลังจะเริ่มเขียน คงคิดหนักวาจะเขียน

บันทึกไหดีไดอยางไร ... ? 

 คงไมตองกังวลอะไรนะครับ เพราะวิธีเขยีนบันทึกที่ดี

ที่สุด ก็นาจะเปนการเขียนตามสไตลของเราเอง หรือเขียนตามที่

เราถนัด โดยลงมือเขียน – อาน – ปรับปรุง – เขียน ไปเรื่อยๆ 

อยางสม่ําเสมอ สําหรับการเขียนบันทึกของผมนั้น ที่ผมวา 

“เขียนตามสไตล” นั้น ลองอานดูนะครับวาผมเขียนอยางไร 

• จุดเริ่มตนคงตองบอกวา “เขียนอะไรก็ได

ตามทีใ่จอยากจะเขียน” เพราะการเขียนนั้นสื่อสารใหคนอาน

หรือตัวเรารูวา กําลังทําอะไร หากวาใจเราอยากเขียนเราก็จะม ี “พลังในการเขียน” ครับ ในสวนของเนื้อหา 

รูปแบบ หรือวิธีการเขียนนั้น เปนเรื่องของการพัฒนาในอนาคตครับ ไมตองกลัววาจะเขียนผิดหรือเขียนไดไมดี

เพราะ “การเดนิทางอันยาวไกลนั้น ลวนเริม่ตนที่กาวแรกเสมอครับ” ตัดสินใจแลวลงมือเขียนไดเลยครับ 

• เขียนในเรื่องที่เรารู มีสวนไดเรียนรู หรอืไดลงมือปฏบิัติมาแลวเทานั้น คงไมมีใครที่จะเขียน

ในเรื่องที่ตนเองไมรู หรือหากมีก็คงเปน “การเขียนในเรือ่งที่รูไมจริง” แตก็มีบางที่ไดพบเห็นสิ่งดีๆ งานของคนอื่น

ที่ดีคิดวานาจะมีประโยชน ก็ไดนํามาเผยแพรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู แตก็ไมบอยนักและอางอิงที่มาทุกๆ ครั้ง 
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• เพื่อการสื่อสารในบล็อก นอกจากจะเขียนบันทึกวาได “ทําอะไร” แลว ส่ิงที่ผมมักจะบันทึกไว

เพิ่มเติมก็คือ “ทําอยางไร” หากจะมีการ “สรุปบทเรียน” ที่เปนองคความรูไวดวยก็นาจะเปนประโยชนทั้งตอตัว

เราเองและตอคนอาน ซึ่งสามารถที่จะยกระดับเปน “คลังความรู” ได บนัทึกในระยะหลังๆ นี้ ผมมักจะสกัดความรู

เพิ่มเติมไวเสมอ เพราะผมกพ็ยายามพฒันาบันทึกของผมเองเชนกันครับ 

• เขียนตามสไตลหรือเขียนในรูปแบบที่ตนเองถนดั หลายคนก็มีวิธีการเขียนที่แตกตางกัน

ออกไป แตหัวใจของประเด็นนี้ขอสรุปที่คงไมตองอธบิายเพิ่มเติมก็คือ “เขียนตามสไตล” ของใครของมัน อาจมี

การศึกษาวิธีการเขียนของคนอื่นก็ได นั่นก็เปนการเรียนรู ปรับปรุงและพฒันา แตก็ยังคงเปนไปตามสไตลของ
เราอยูนั่นเอง 

 

สิ่งที่ไดเรียนรูจากการเขียนบันทึก 
เมื่อเขียนไปไดสักระยะหนึ่ง ส่ิงที่ผมไดเรียนรูจากการเขียนบล็อก GotoKnow.org ก็คือ เมือ่ลงมือเขียนไม

วาจะเขียนบันทึกหรือเขียนในลักษณะใดก็ตาม พบวา ผมเขียนไดเร็วขึ้น หลากหลาย และรื่นไหลมากกวาเดิม 

(ความคิดเห็นสวนตัวครับ) อาจจะสรุปไดวา “การเขียนเปนการพัฒนาทักษะการเขียน” เพราะกวาจะเขยีนไดก็

จะตองผานการคิด การลงมือเขียน การอานทบทวน เปนการพัฒนาทักษะในการเขียนเปนอยางดี 

“การเขียนยังเปนการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธและบันทึกผลการปฏิบัติงาน” ของตัวเราเอง

วาไดทําอะไรไปบาง และทําอยางไร เปนตน นอกจากนั้นแลวการเขียนบันทึกผลการปฏิบัติงานยังเปนการสรุป

บทเรียนที่ไดจากการลงมือปฏบิัติไดอีกทางหนึ่ง เปนการบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรูจากการปฏบิัติ จากความรูที่ฝงลึก

เปนองคความรูที่เปนตํารา เพื่อใหคนอานไดนําไปปรับใชกนัตอไป  

และหากคนที่ไดนําความรูไปปรับใช หรือนําความรูไปปฏิบตัิ แลวเกิดการเรียนรูใหม ไดความรูที่แตกหนอ

แตกกอออกไปจากเดิม แลวนํามาเขียนบันทึกขยายผลออกไป ก็จะเกิดการหมุนเกลียวของความรูอยางตอเนื่อง

อยางไมมีที่ส้ินสุด หรืออาจจะเรียกไดวา “การเขียนบันทึกก็เปนสวนหนึง่ของการจัดการความรูนัน่เอง” 

 

มุมมองตอ Gotoknow.org กับสังคมแหงการเรียนรู 
ผมไดสะทอนความคิดไปประโยคหนึ่งพอสรุปใจความไดวา “บล็อก GotoKnow.org แมจะมีอายุเพียง 

1 ป แตความสําเร็จนัน้เกินอายุไปมาก” ในวันที่ไดไปรวมงานฉลองครบรอบ 1 ปของ GotoKnow.org เมื่อวันที่ 

15 มิถุนายน 2549 ที่ผานมา เพราะผมไดเรียนรูและไดรับประสบการณตรงหลายๆ คร้ัง ทั้งการติดตอส่ือสารกัน

ของสมาชิกผานบล็อก หรือแมแตการไดไปรวมงานเวทีคุณอํานวยที่บานผูหวานเมื่อ 17-18 เมษายน 2549 และอีก

หลายๆ กิจกรรมซึ่งไมอาจจะกลาวไดทั้งหมด  

 พอสรุปไดวาบล็อก GotoKnow.org สามารถสนับสนุนสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูไดเพราะ 
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• ไดพัฒนาตนเองครับ เพราะ GotoKnow.org สนับสนุนใหแสดงความคิดเห็น และตัวตนที่แทจริง

ของเรา และยังกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคนอื่นๆ แตในเบื้องตนนั้น ตัวเราจะไดอาน-ไดเขียน ไดสรุป

บทเรียน เปนการพัฒนาตนเองขึ้นอยางชนิดที่วา “เกิดการพัฒนาตนเองแบบไมรูตัว” 

• เมื่อตัวเราไดพัฒนา โดยธรรมชาติก็จะเกิดการขยายผล หรือซมึผานไปยังเพื่อรวมงานทีมงาน 

องคกร (สังคมใกลตัว) ตอไปบางไมมากก็นอย ทั้งที่รูตัวและไมรูตัว ตั้งใจหรือไมตั้งใจ ขึ้นอยูกับเวลาและโอกาส 

เชน การชักชวนใหไดรูจัก ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยการพูดคุย การอาน การเขียนบันทึก เปนตน 

• เปนเครื่องมือที่สนับสนุน การบันทึกการทํางาน 

และจัดเก็บเรื่องราวตางๆ และขณะเดียวกันก็เปนการเผยแพรสู

สังคม ในวงกวาง ส่ิงนี้แหละคือ “คลังความรู” ที่มีการสรางและ

การใชประโยชนอยางเปนธรรมชาต ิ

• เปนทั้งสถานที่ (เสมอืน) หรือแหลงแลกเปลี่ยน

เรียนรู ที่กวางใหญไพศาล ที่ทุกคนในสังคมไทย (สังคมใกล/

ไกลตัว) ไดเขามาแลกเปลี่ยนความรูที่เกิดจากการปฏบิัตใินทุก

เร่ืองอยางกวางขวาง อาจจะเรียกไดวา “ทุกที่ทุกเวลา” 

เพียงแตสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดเทานั้นเอง 

• การที่เราเขียนบันทึกแลวเผยแพรเราจะเปนฝายให คนอานบันทึกของเราก็จะเปนผูรับความรู เปน 

“การใหทานปญญา” แตในขณะเดียวกันบางครั้ง เราเปนคนอานบันทึกของคนอื่นซึ่งเปนผูใหทานปญญา เราก็จะ

เปนฝายรับแลกเปลี่ยนหมุนเวียน “การใหกบัการรับก็จะเกิดข้ึนพรอมๆ กัน” 

• เปนชุมชนเสมอืนที่สามารถยกระดับไปสูชมุชนจริง เพราะในชุมชนของ GotoKnow.org เราจะพบ

กัลยาณมิตร หรือมิตรแทที่มากมาย และมีความหลากหลาย จากตางสาขาอาชีพ ตางหนวยงานหรือตางสังกัด แต

ทุกคนลวนมีใจท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนมิตรแทที่ดีตอกันยากที่จะอธิบายได ผมขอเรียกวา “คนคอเดียวกัน” 

ครับ 

• สามารถสรางเครือขายของคนทํางานจัดการความรู ในทั่วทุกภาคสวนของประเทศไทย ใหเกิดขึ้นได

จริงอยางนาชื่นชม เกิดสังคมและเครือขายขึ้น “ทุกเรื่องทุกกลุมคน” ครับ 

• เปดมุมมองใหมใหแกคนในสังคมไทย ใหมองเห็นชองทางหนึ่งในการ “สรางสังคมไทยใหกาวสู

สังคมแหงการเรียนรู” สรางพลังของคนทํางานและพลังของเครือขาย โดยวิธีการเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แทน

มุมมองเดิมที่ทําใครทํามัน คือ “เปลี่ยนจากการทํางานแบบแขงขัน มาเปนการเสริมหนุนหรอืบูรณาการกัน

แทน” 

อาจจะมชีองทางอีกหลายๆ ชองทาง ที่จะขับเคลื่อนสังคมไทยใหไปสู “สังคมแหงการเรียนรู” และที่ 

GotoKnow.org ก็เปนอีกชองทางหนึ่ง ที่จะชวยขับเคลื่อนใหสังคมไทยกาวสูสังคมแหงการเรียนรูได และที่ทานได
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อานมาทั้งหมดนี้ก็เปนเพียงสวนหนึ่งที่ผมคนเขียนบล็อกคนหนึ่ง ขอสรุปประสบการณของตนเองบันทึกไว คงจะยัง

มีประเด็นที่ไมไดกลาวถึงอื่นๆ อีกมากที่เกิดขึ้นที่ไดจากเว็บบล็อก GotoKnow.org แหงนี้  

ลองเขามาเขียนบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในบล็อก GotoKnow.org 

ซิครับ แลวทานจะเขาใจและคิดเหมือนผมวา 

“สังคมแหงการเรียนรูนั้น ไมไดไกลเกินเอื้อม สําหรับประเทศไทยอีกตอไป” 

********************************************* 
วีรยุทธ สมปาสัก 

12 กรกฎาคม 2549 


