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โครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาสถาบันจัดการความรูชุมชนทองถิ่น

รายชื่อผูที่ใหขอมูลเพิ่มเติม
หัวหนาโครงการ คุณทรงพล  เจตนาวณิชย มือถือ ๐๑ ๘๗๔๔๐๕๔
ผูชวยหัวหนาโครงการ คุณสมโภชน นาคกลอม มือถือ ๐๗ ๐๙๙๘๔๐๔

โครงการความรวมมือเพ่ือพัฒนาสถาบันจัดการความรูชุมชนทองถิ่น ดําเนินการโดยสถาบันเสริมสรางการ
เรียนรูเพ่ือชุมชนเปนสุข (สรส.) สนับสนุนโดยสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือสังคม (สคส.) ระยะเวลาดําเนิน
การ ๒ ป (ตั้งแต ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐)

ระยะเวลาที่ผานมา ไดดําเนินการพัฒนานักจัดการความรูทองถิ่นและแกนนํา เพ่ือเปนตัวหลักในการขับ
เคลื่อนหองเรียนชุมชน โดยมุงสงเสริมพัฒนาเปนคุณกิจและคุณอํานวยในประเด็นตางๆ เชน การศึกษา อาชีพ ภาวะ
ผูนํา (การจัดการความรูระดับบุคคล) กอใหเกิดการประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งในภาค
กลางและภาคอื่นๆ (การจัดการความรูระดับองคกร) และไดจัดตลาดนัดความรูองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งในภาค
กลางและภาคอื่นๆ (การจัดการความรูระดับเครือขาย)  นอกจากนี้ ไดดําเนินการขยายแนวคิด หลักการ และเครื่อง
มือการจัดการความรูในกลุมเปาหมายตางๆ เชน สหกรณ  โครงการวิจัยหรืองคกรภาคประชาสังคมตางๆ เชน เครือ
ขายสุขภาพระดับจังหวัด โครงการศตจ.ภาคประชาชน เปนตน

วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการความรูชุมชน
 วัตถุประสงคคือ “นําแนวคิด หลักการ และเครื่องมือ การจัดการความรู เขาไปเสริมศักยภาพการทํางานของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สหกรณ สถาบันการศึกษา เพ่ือใหเกิดสถาบันจัดการความรูและเครือขายการเรียนรู” นํา
ไปสูการบรรลุเปาหมายในระดับตางๆ ตามลําดับ คือ

1. เกิดการรับรู เรียนรูแนวคิด หลักการ และเครื่องมือการจัดการความรู
2. สรางคุณอํานวย คุณบันทึกเพื่อเปนคนสําคัญในการขับเคลื่อนกลุม องคกร และเครือขาย
3. เกิดชุมชนคนทํางาน (CoP) ประเภทตางๆ เชน ผูบริหารทองถิ่น ผูนําทองถิ่น

ซ่ึงเปนคุณอํานวยและคุณกิจในประเด็นตางๆ เชน ครูศูนยเด็กเล็ก ทั้งในระดับตําบล อําเภอ จังหวัด
ระหวางจังหวัด และระหวางภาค

4. เกิดรูปธรรมของสถาบัน (แหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรูชุมชน) และเครอืขายที่มีชีวิต
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย

5. เกิดองคความรูจากการดําเนินงาน ทั้งที่เดนชัด (ความรูเชิงเนื้อหาที่ไดจากการทํางานในประเด็นตางๆ)
และที่ฝงลึก (ความรูเชิงกระบวนการหรือวิธีการทํางานของคนและกลไกที่เกี่ยวของตางๆ)
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สวนกลุมเปาหมายในการดําเนินงาน แบงออกเปน นักจัดการความรูทองถิ่น (ระดับบุคคล) องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สหกรณ สถาบันการศึกษา และกลไกภาคประชาชนระดับจังหวัด (ระดับบุคคล ระดับกลุม ระดับองคกร
และระดับเครือขาย)

การจัดการความรูระดับบุคคล ซ่ึงเปนระดับเล็กสุด เปนสวนหนึ่งของการจัดการความรูระดับกลุม องคกร
และเครือขาย ไดกลาวถึงการพัฒนานักจัดการความรูทองถิ่นและการจัดการความรูกรณีพพิิธภัณฑชุมชนของ
นักจัดการความรูทองถิ่นปราณีต นาคะเสโน เปนกรณีตัวอยาง   

การจัดการความรูระดับองคกร ซ่ึงมีกลุมเปาหมายเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.และเทศบาล)
สวนราชการ (สถาบันการศึกษา และสวนราชการระดับจังหวัด) และองคกรภาคประชาสังคม (คนทํางานทางสังคม
และองคกรตนสังกัด) ไดกลาวถึงการใชแนวคิด หลักการ และเครื่องมือของการจัดการความรูในทําใหงานขององคกร
ตางๆบรรลุเปาหมาย และมีความ “คม ชดั ลึก” มากขึ้นโดยสรุป และกลาวถึงการจัดการความรูระดับองคกรกรณี
องคการบริหารสวนตําบลวัดดาว อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี เปนกรณีตัวอยาง ซ่ึงมีรายละเอียดในเอกสาร
แนบทายรายงาน

การจัดการความรูระดับเครือขาย ซ่ึงไดจัดตลาดนัดความรูองคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาคเหนือและ
ภาคกลางไปแลวหลายครั้ง  ไดกลาวถึงภาคกลางเปนกรณีตัวอยาง   

กลุมเปาหมายในการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่นํารองและพ้ืนที่ขยายผลทั่วประเทศ ไดแก ภาคกลาง
ประกอบดวยองคการบริหารสวนตําบล ๔ แหง สถาบันการศึกษา ๕ แหง และกลไกบริหารจัดการในพื้นที่ ๒ แหง
ภาคเหนือ ประกอบดวยองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ๔ แหง  กลุมเปาหมายนักจัดการความรูทองถิ่น ๑๕
คนกระจายไปตามพื้นที่ตางๆ และกลไกบริหารจัดการในพื้นที่ ๒ แหง  ภาคใต ประกอบดวยองคการบริหารสวน
ตําบลไมนอยกวา ๒ แหง สถาบันการศึกษา ๑ แหง

ผลงานของโครงการฯ
ผลการดําเนินงานดังกลาว ไดกอใหเกิดชุดความรูและชุดเครื่องมือในการสงเสริมการเรียนรูตางๆ ที่กอเกิด

จากประสบการณการพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรูทองถิ่นและแกนนํา  จากการออกแบบการเรียนรูใหกลุมเปา
หมายตางๆ เชน อบต. เครือขายสหกรณ สถาบันการศึกษา หนวยงานและโครงการตางๆ  ทั้งที่ไดรวบรวมเรียบ
เรียงเปนเอกสารเรียบรอยแลว เชน การปฐมนิเทศเตรียมความพรอมคนทํางาน การพัฒนาศักยภาพรับรูและ
เรียนรู การสรางทีมงานและพลังกลุม การพัฒนาภาวะภายในสําหรับคนทํางานชุมชน  และที่อยูระหวาง
ดําเนินการรวบรวมและเรียบเรียงตอไป เชน การพัฒนาคุณอํานวยและคุณบันทึก การประยุกตใชแนวคิด หลักการ
เครื่องมือ การจัดการความรูแกกลุมเปาหมายตางๆ เชน อบต. โครงการวิจัย สถาบันการศึกษา ซ่ึงทั้งหมดเปนความ
รูจากการทํางาน (การลงมือปฏิบัติจริง) ที่มีคุณคา และความหมายในแงการสงเสริมการจัดการความรูภาคประชา
สังคม-ประชาชน

 กระบวนการ ”การจัดการความรู” ที่โครงการฯ ประยุกตใชในกลุมเปาหมายตางๆ คือ การกําหนด
ภาพความสําเร็จที่ตองการเห็นรวมกัน (knowledge vision) การแลกเปลี่ยนเรียนรู เติมเต็มระหวางกัน
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หมุนเกลียว ยกระดับความรูในการทํางาน (knowledge sharing) และรวบรวมความรูใหชัดเจนเปนระบบ
เพื่อนําไปใชตอ (knowledge asset) โดยกระบวนการแตละอยางน้ี มีทั้งการใชความรู สรางความรู และเกิด
การเรียนรูกอนทํา ระหวางทํา และหลังทํา

เสนหของการจัดการความรูมิไดมองเฉพาะผลสําเร็จปลายทาง (ดอกไมปลายทาง) แตอยูที่ความสําเร็จราย
ทาง (ดอกไมรายได) ทามกลางความสําเร็จที่ภาคภูมิใจนั้น มีความลมเหลว ความผิดหวัง การพบเจอตัวแปรที่หลาก
หลาย เน่ืองจากการพัฒนาคนเปนเรื่องซับซอนและตองการ “การจัดการความรู” ที่ลึกซึ้งเชนกัน
 การรับรู เรียนรูแนวคิด หลักการ และเคร่ืองมือของการจัดการความรู

นักจัดการความรูทองถิ่น คณะทํางานและกลุมเปาหมายตางๆ ไดสัมผัส ทดลองปฏิบัติจริง และไดเห็นผล
จริงของการจัดการความรูในหลายมิติ เชน

1. การปรับเปลี่ยนแนวคิด หลักการของการจัดการความรูที่ใหความสําคัญกับ “ความรูที่อยูในตัวคน”
ทําใหทุกคนที่เขามาสัมผัสกับกระบวนการจริงบอยๆ เกิดความซาบซึ้งและลึกซึ้งตอคําวา “ความรู” มากขึ้น ชวยให
เกิดมุมมองตอผูคนในทุกระดับไมวาจะเปนชาวบาน ราชการ นักวิชาการ วาลวนเปนคนมีคุณคา มีความรู มีสิ่งที่
เรียนรูได แมแตวิถีชีวิตที่เราเปนอยูหากเรามีสายตาที่ละเอียดออนมากขึ้น ก็สามารถจะเกิด “ความรู” ไดเชนกัน    
มุมมองตอคนทุกระดับเชนนี้ กอใหเกิดความเปน “กัลยาณมิตร” อยางแทจริง

2. การเรียนรูหลักการ เชน การจัดการความรูมีหลักสําคัญวา ทําอะไรตองใชความรู ทั้งกอนทํา ขณะ
ทํา และหลังทํา บางครั้งแมในเรื่องงานเราจะนําหลักนี้มาใชอยางคอนขางแข็งและเกร็ง แตเม่ือเทียบกับชีวิตประจํา
วันก็ทําใหเขาใจชัดมากขึ้น เชน การขับรถยนตที่กอนจะขับรถเปน (กอนทํา) เรามักจะใหความสนใจในรายละเอียด
อุปกรณ สวนประกอบของรถยนต หาความรูจากตํารา คูมือ หนังสือ เพ่ือน และสื่อตางๆ  ในระหวางที่หัดขับ (ขณะ
ทํา) เราตองคอยมีเพ่ือนหรือพ่ีเลี้ยงคอยนั่งใกลๆ หัดจากในสนามหญากอนสูสนามจริงบนทองถิ่น คอยๆเรียนรูเปน
ขั้นตอน หรือหลังจากหัดขับแตละวัน (หลังทํา) เราก็มักจะมาทบทวนอยูเสมอวาวันน้ีเรากาวหนาแคไหน ผิดพลาด
อะไรบาง มีอะไรที่จะตองเรียนรูเพ่ิมเติม ตอไปเราจะหัดขับถึงขั้นไหน อยางไร

3. การใชเครื่องมือ-วิธีการที่หลากปลาย  การจะใหคนเรียนรูนอกจากจะตองมีแนวคิดเกี่ยวกับการ
เรียนรู เชน สมดุลระหวางหัว มือ และใจ หรือหลักการในการจัดการเรียนรู เชน การหาขอมูลกอนทํา การปรับ
เปลี่ยนวิธีการ เน้ือหา กิจกรรม โดยเอาผูเรียนเปนตัวตั้งแลว จะตองมีวิธีการหรือเครื่องมือที่หลากหลายตุนไวและ
หยิบใชเม่ือสถานการณเอ้ืออํานวย หรือการหาคุณคาความหมายของกิจกรรม วิธีการ หรือเครื่องมือแลวนําไปใชเพ่ือ
บรรลุเปาหมาย วัตถุประสงคที่แตกตางกัน (แมจะเปนเครื่องมืออันเดียวกัน)

แมจะกลาวไดยากวาแตละคนมีการเรียนรูในระดับใด แตสามารถกลาวไดวาทุกคนไดผานขั้นของการ
“รับรู” แลว รวมทั้งทุกคนผาน “การเรียนรู” โดยการเขาไปมีประสบการณจากการสัมผัสและปฏิบัติจริง แต “การเรียน
รูที่ผานการปฏิบัติบอยๆ” จนตกผลึกนั้น ยังขึ้นอยูกับประสบการณที่ผานมา และขึ้นอยูกับการมีโอกาสไดฝกฝนจาก
ของจริง ซ่ึงแตกตางกันในแตละกลุม  แตกลาวไดวา นักจัดการความรูทองถิ่นและคณะทํางาน มีสายตาของ “นักออก
แบบกระบวนการเรียนรู” มากขึ้น ใหความสําคัญของกระบวนการไมนอยไปกวาผลลัพธ โดยสรุปคือ “ทุกคนไดยก
ระดับและพัฒนาตนเองไปจากจุดเดิมที่เปนอยูมาก หากแตยังไมไดจัดระดับเพ่ือเทียบเคียงใหชัดเจน” เทานั้นเอง
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การสรางคุณอํานวยและคุณบันทึก
หากมองในเชิงปริมาณสามารถกลาวไดวา ๑ ปที่ผานมา ไดสรางและพัฒนาคุณอํานวยทั้งในความหมายของ

คุณอํานวยในเวที คุณอํานวยในกลุม คุณอํานวยในองคกร และคุณอํานวยในชุมชน และพัฒนาคุณบันทึกที่มีหลาก
หลายระดับตั้งแตการเริ่มบันทึก การเปนคุณบันทึกในเวที การเปนคุณบันทึกที่ผลิตชิ้นงานตางๆ เชน หนังสือ เรื่อง
เลา บทความ ขอคิด ขอเขียน  ในแตละองคกรไมนอยกวา ๑๐๐ คน เชน

1. ทีมงานสรส. (สวนกลางและทีมประสานงานภาคกลาง) มีทีมงานที่สามารถเปนคุณอํานวยและ/หรือ
คุณบันทึกไดทุกคน รวมแลวไมนอยกวา ๑๐ คน

2. พื้นที่นํารองภาคกลาง มีกลุมเปาหมายชาวบานที่พัฒนาจากคุณกิจเปนคุณอํานวยและคุณบันทึก
ในงานของตนเองหรือในชุมชนไมนอยกวา ๒๐ คน เชน ในจังหวัดอุทัยธานี ประชาคมอุทัยธานีมีคุณอํานวยและ
คุณบันทึกชาวบานที่ผานการฝกมาประมาณ ๑๕ คน อบต.ประดูยืน มีคุณอํานวยโรงเรียนเกษตรและโรงเรียนพอแม
ชัดเจน ๒ คน และนายกอบต. ๒ คน คือวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี และหัวไผ จังหวัดสิงหบุรี เปนคุณอํานวยระดับ
ตําบล เปนตน

3. พื้นที่ขยายผลภาคกลาง (ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี) มีกลุมเปา
หมายที่มีพัฒนาการเปนคณุอํานวยและคุณบันทึกในองคกรตัวเองไมนอยกวา ๕ คน และทีมงานศูนยประสานงาน
วิจัยทองถิ่นสมุทรสงครามซึ่งเปนคุณอํานวยออกแบบการเรียนรูในเวทีและในชุมชนไมนอยกวา ๕ คน

4. พื้นที่ขยายผลภาคเหนือ ศูนยประสานงานวิจัยทองถิ่นแมโจ มีกลุมเปาหมายคุณอํานวยและคุณ
บันทึก ๑๕ คน สถาบันวิจัยหริภุญชัยมีคุณอํานวยและคุณบันทึกทั้งทีมงานพี่เลี้ยงและทีมนักปฏิบัติในพ้ืนที่ไมนอย
กวา ๑๕ คน

5. พื้นที่ขยายผลภาคใต คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช มีกลุมอาจารยที่เปนแกนนําที่มีความเดนและความสนใจเปนคุณอํานวยและคุณบันทึกไมนอยกวา
๕ คน กลุมนักศึกษาและนักวิชาการประจําฟารมที่จะพัฒนาเปนพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฟารมไมนอยกวา ๕ คน  ในสวน
องคการบริหารสวนตําบล เชน ทาขาม อําเภอหาดใหญ มีเจาหนาที่และสมาชิกอบต.ที่เปนคุณอํานวยทั้งในเวทีและ
ในชุมชนไมนอยกวา ๑๕ คน

6. เครือขายตางๆ เชน เครือขายสุขภาพระดับจังหวัด โครงการวิจัยตางๆ สหกรณในพ้ืนที่ตางๆ ได
รับการเสริมศักยภาพไปเปนคุณอํานวยและคุณบันทึกในงานของตนเอง ไมนอยกวา ๓๐ คน

วิธีการพัฒนาคุณอํานวยและคุณบันทึก
ในเชิงคุณภาพไดหนุนเสริมพัฒนาคุณอํานวยและคุณบันทึก โดยมุงเนนคุณลักษณะทั้งฐานคิด ความรู และ

ทักษะที่จําเปน ทั้งในรูปแบบเวทีเรียนรูและการปฏิบัติจริงในเนื้องานของตนเอง เปนระบบหนุนเสริมพัฒนาคุณ
อํานวยและคุณบันทึก เพ่ือมุงสูสถาบันจัดการความรูชุมชน คือ

1. การวิเคราะหชุมชนอยางมีสวนรวม ดวยการพูดคุยรวมโดยเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง รวมกันคิด รวมกัน
หาแนวทาง และวางระบบหนนุเสริมเติมเต็มกันและกัน
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2. การคิดเชิงระบบ และการคิดแบบเชื่อมโยง ทั้งจากกิจกรรมการเลน เชน เดินสามเหลี่ยม
ประติมากรรมหนังสือพิมพ หรือการคิดลงไปในเนื้องานของแตละพ้ืนที่โดยระบุตัวละครที่เกี่ยวของ วางบทบาทและ
ความสัมพันธระหวางตัวละครตางๆ เปนตน

3. การพูด การนําเสนอ  ผานของจริงทั้งในเวที เชน การสะทอนความคิด ความรูสึกตัวเอง และของ
จริงในเนื้องานที่ตองเลา ตองนําเสนอทั้งเปนทางการ (เวทีสาธารณะ) และไมเปนทางการ (เวทีพบปะกันประจํา
เดือน) เปนตน

4. การฟง การจับประเด็น จากของจริงในเวที เชน การจับคูเลาเรื่องราวความสําเร็จและภาคภูมิใจ
การจับความรูจากภาพยนต  และจากงานจริง เชน การตองเปนคุณบันทึกในเวทีตลาดนัดความรู เปนตน

5. การบันทึก การเขียน ทั้งจากการเปนคุณบันทึกในวงคุย ในเวทีเรียนรู และการบันทึกเลาสถาน
การณในพ้ืนที่ (ทักษะการบันทึก) และการถอดสิ่งที่เรียนรูจากการทํางานในพื้นที่ (ทักษะการเขียน) เปนตน

6. การออกแบบการเรียนรู  โดยวางรูปแบบวา การจะจัดกิจกรรมหรือทําอะไรก็ตาม ไมวาจะเปนงาน
ในพ้ืนที่หรือเวทีเล็ก กลาง และใหญ ตองจัดการความรูกอนทํา คือกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการ
(กําหนดการ กิจกรรม อุปกรณ ฯลฯ) ใหชัด ขณะทําตองสังเกต จัดวาง หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ รวมทั้งเก็บทั้ง
ภาพและเสียงที่เกิดขึ้นไว หลังทําจะตองมีการ AAR เพ่ือสรุปบทเรียน สะทอนความรู และวางแผนตอไป เปนตน

7. การจัดกระบวนการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรู  เนนวิธีการประเมินจากของจริง สถาน
การณจริง และการสะทอนหลังจบกิจกรรมของผูเขารวม ไมเนนหรือพยายามลดการประเมินในรูปแบบแบบสอบถาม
เปนตน

8. การถอดบทเรียน การตองรับผิดชอบเปนผูนําการถอดบทเรียน (AAR) หลังจบกิจกรรมในพื้นที่
ของตัวเองและการถอดบทเรียนตนเองผานบันทึกกิจกรรมแตละครั้ง แตละเดือน แตละไตรมาส เปนตน

9. การประสานเชื่อมโยงโครงการ หนวยงานตางๆ  ผานงานที่ตองรับผิดชอบเอง เชน ตลาดนัด
ความรู หรือการประสานวิทยากรลงพื้นที่ดําเนินการของตัวเอง เปนตน

10. การดําเนินการประชุมอยางมีสวนรวม เนนการสรางบรรยากาศการพูดคุยใหทุกคนมีโอกาสพุด
คุย มีตําแหนงแหงที่ในการพูดคุยน้ัน ในขณะเดียวกันก็ไดเน้ือหาตรงประเด็นตามเปาหมายภายใตเวลาที่กําหนด

11. การจัดการองคกร โดยเฉพาะคุณอํานวยในองคกรของตัวเอง เชน นายกอบต.ที่ตองการทักษะการ
จัดการองคกร (จัดการคนและงาน) ผานการสราง “องคกรแหงการเรียนรู”  สวนนักจัดการความรูทองถิ่น เนนทํา
ความเขาใจการจัดองคกรที่ไมเปนทางการกลาวคือ “สถาบันจัดการความรูชุมชน” ซ่ึงมีหนาตาคือ มีการใช สราง
สะสมความรูตอเน่ือง มีทีมงานหรือผูรับผิดชอบ มีผูเรียนและผูถายทอด มีงบประมาณ มีคนในชุมชนเปนภาคีรับผิด
ชอบ (กรรมการ) เปนตน (ดูรายละเอียดแผนภาพที่ ๕ ประกอบ)

12. การจัดการเครือขายการเรียนรู  เนนการประสานเชื่อมโยงกับองคกรภายในและภายนอกชุมชน
เพ่ือเปนเพ่ือนที่เรียนรูไปดวยกัน ผลัดกันเปนผูใหและผูรับ ผานตลาดนัดความรูระดับตางๆ (ตําบล อําเภอ จังหวัด
ขามจังหวัด) เปนตน
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13. การสืบคนความรูจากระบบอินเตอรเน็ต การติดตอสื่อสารผานทางอีเมล และการแนะนําแหลง
ความรูที่อยูในอินเตอรเน็ตแทนการนําไปใหแบบสําเร็จรูป โดยเฉพาะในกลุมคุณอํานวยและคุณบันทึกรุนใหม

ทั้งน้ีความสามารถหลักอันเปนคุณลักษณะของคุณอํานวยนี้ แตกตางกันในแตละบทบาทหนาที่ของแตละคน
และแตละประเภทของคุณอํานวย (คุณอํานวยในเวที คุณอํานวยในองคกร และคุณอํานวยในชุมชน) โดยสามารถจะ
จัดระดับเพ่ือเทียบเคียงใหเห็นไดชัดเจนได เชน คุณอํานวยในชุมชน อาจตองการความสามารถในการวิเคราะหชุม
ชนอยางมีสวนรวม หรือการดําเนินการประชุมอยางมีสวนรวมมากเปนพิเศษ คุณอํานวยในองคกรอาจตองการเนน
ความสามารถในการจัดการองคกรและเครือขาย เปนตน

ความรูในการพัฒนาคน
1. ธรรมชาติการเรียนรูและวัฒนธรรมการเรียนรู  ทั้ง ๒ อยางนี้เราตองตีความและทําความเขาใจ

ใหลึกซึ้ง “ธรรมชาติการเรียนรู”  เชน เรียนรูโดยใชภาพดีกวาการใชคําหรือการฟงอยางเดียว ตองใชเครื่องมือการรับ
รู (อายตนะ) หลายดานจึงจะทําใหเขาถึงไดดีกวา หรือการลงมือทําจะเรียนรูมากกวาการเลาและการฟงอยางเดียว
เปนตน ธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยทุกคนเปนอยางนั้นเหมือนกันหมด คือ เราจะเรียนรูไดดีที่สุดมีขั้นตอนคือรับรู
กอนแลวจึงเรียนรู      

ซ่ึงการรับรูเรียนรูของมนุษยที่กลาวมาจะตอง “เขาไปเผชิญสถานการณ” แลวใหความหมายมัน จึงจะเขาใจ
ยกตัวอยางใหเห็นงายๆ เชน กระบวนการเรียนรูของวิทยากรอยางเสมสิกขาลัยที่มีจุดเดนและเชื่อมโยงมาใหกลุม
เปาหมายไดเรียนรู หากเราเปนเพียงผูสังเกตกระบวนการอยางเดียว ความเขาใจอารมณ ความรูสึก ก็จะไมเหมือน
เรากระโดดเขาไปเลนในสถานการณน้ันกับกลุมเปาหมายดวย  เปนการยืนยันวาธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยที่
ตองใชอายตนะและผัสสะทั้งหมดเขาไปรับรู   

สวน “วัฒนธรรมการเรียนรู” น้ัน เปนสิ่งที่ทํามานานจนติดเปนนิสัย เปนความเคยชินที่ฝงแนนอยูในเนื้อใน
ตัว  ซ่ึงจะแสดงออกผานทาทีและลักษณะการเรียนรู เม่ือคนไปอยูในสังคมหรือวัฒนธรรมใด จะถูกสภาพแวดลอม
ขององคกรหรือสังคมนั้น เปนตัวกําหนดใหเขามีวัฒนธรรมการเรียนรูแบบน้ัน เชน  คร ูทหาร ตํารวจ สวนมากจะมี
วัฒนธรรมการเรียนรูแบบสั่งการ  คนทํางานทางสังคมจะมีวัฒนธรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม หมอจะมีวัฒนธรรม
แบบอํานาจของความเปนหมอ ซ่ึงเปนอาชีพเดียวที่มนุษยยอมรับใหกระทําตอรางกายของตนเอง สามารถกําหนด
ชีวิตคนอ่ืนได เหลานี้มีผลตอทาทีของเขาอยางไร เชน หมอจะฟงพยาบาลหรือไม หรือมีแตสั่งการ เปนตน

การมีประสบการณพัฒนานักจัดการความรูทองถิ่นภาคกลางทั้งในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ น้ี ทําใหโครงการ
ฯ สนใจประเด็นเหลานี้มากขึ้น จากเดิมที่เรามักจะเคยชินกับวัฒนธรรมการสอน (teaching) มาเนนการสรางความ
ตื่นรูหรืออยากรูมากขึ้น ซ่ึงทําใหตองทําความเขาใจธรรมชาติการเรียนรูและวัฒนธรรมการเรียนรูของแตละกลุมเปา
หมาย  โดยเฉพาะการเขาไปสัมผัสกับกลุมเปาหมายในครั้งแรกๆ จะทําใหเราเริ่มสังเกตวัฒนธรรมการเรียนรู และทา
ทีการเรียนรูของเขา เชน ครู ผูนําทองถิ่น กลุมแมบาน ซ่ึงแตกตางกัน  ในการเรยีนรูทั้งหลายทั้งปวง หากกลับไปสู
ธรรมชาติการเรียนรู มนุษยจะเรียนรูไดดีในบรรยากาศที่เปนธรรมชาติ อิสระ แตเพราะวัฒนธรรมที่เราถูกสรางและ
หลอหลอมขึ้นมา ทําใหการเรียนรูมัก “ติดกรอบ” อยูเสมอ
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2. การจัดกระบวนการเรียนรูแบบเสริมศักยภาพ  ตองทําความเขาใจการเรียนรูที่มีอยูในสังคมไทย
วามีรูปแบบหรือระดับอยางไร โดยจะสะทอนผาน “คําที่ควรพิจารณาในการจัดกระบวนการเรียนรู”

ปกติแลวคนเราจะเคยชินอยูกับการเรียนรูโดยคําสั่งหรือการสั่งการ ตองปฏิบัติ หลีกเลี่ยงไมได การ
ครอบงําหรือมีอิทธิพลตอเราโดยไมรูตัว ถูกสะกดหรือถูกทําใหเชื่อโดยอํานาจบางอยาง การสั่งสอน (teaching) หรือ
หากดีกวานั้นคอืการเรียนรูจากการชี้นํา การจัดกระบวนการเรียนรูแบบเสริมศักยภาพ จะตองกระตุนใหเปนคนริเริ่ม
เอง เราเปนคนชี้แนะคือใหคิดมากอนแลวเราชี้แนะโดยการตั้งคําถามตางๆใหไดคิดมากขึ้น

การจัดการเรียนรูที่โครงการฯ ใชเปนแนวทางในการเสริมศักยภาพ คือ “การประคับประคอง” ที่เปรียบ
เหมือนเด็กหัดนั่งหัดยืนหัดเดิน ซ่ึงจะเปนไปตามธรรมชาติของผูเรียนรู  ดอกไมทุกดอกพรอมที่จะบาน ชาหรือเร็ว
ขึ้นอยูกับเง่ือนไขปจจัยที่ตางกัน เรามีหนาที่กระตุนกระบวนการตื่นรูหรืออยากที่จะรู หากความคิดริเร่ิมเปนของโครง
การฯ ใหกลุมเปาหมายตางๆ ไปทํา เม่ือขาดกระบวนการที่กลุมเปาหมายคิดเองขึ้นมานี้ การเติบโตของคนไปทําก็จะ
ขาดความเชื่อม่ัน ตั้งใจ และความมุงม่ัน  ที่จริงแลวตองทําใหตื่นรู สรางความอยากรูใหเกิดขึ้นกอน แลวคอยๆ
ประคอง ชี้แนะ จะทําใหผูเรียนโตอยางมีคุณคาและมีศักดิ์ศรีได   แมวาควรจะจัดการเรียนรูแบบเสริมศักยภาพเชน
วานี้ แตในระบบความสัมพันธสวนใหญโดยเงื่อนเวลาหรืออะไรก็ตาม จะกลายเปนความสัมพันธแบบ “สั่งการ ครอบ
งํา สะกด สั่งสอน ชี้นํา”

 สัมฤทธิ์ผลของการเรียนรูจะเกิดขึ้น เง่ือนไขปจจัยที่สําคัญคือ “วินัยการเรียนรู” ซ่ึงจะมีผลตอการตื่นรู เราจะ
เห็นไดชัดวาการตื่นรูสวนมากจะเกิดขึ้นเปนพักๆ ไมตอเน่ือง กลไกทํางานในพื้นที่ตางๆของโครงการฯ ไดเนนทํา
ความเขาใจและพูดคุยถึงประเด็นเหลานี้อยูเสมอ เรื่องวินัยการเรียนรูน้ี บางครั้งตองใชวิธีการบังคับ เหมือนพอแม
บังคับลูกหลานใหมีนิสัยบางอยาง เน่ืองจากนิสัยบางอยางใหเกิดเองไมได เชน ความอดทนอดกลั้น การตอสูกับ
ความลําบาก ความตื่นตัวที่อยากรูอยากเรียน หากไมมากพอ จะไมสงผลใหเกิดวินัย  การพัฒนานักจัดการความรู
ทองถิ่นบางครั้งเราก็ใชวิธีการบังคับ

อยางไรก็ตาม คําที่มีผลตอการเรียนรูดังกลาวมาแตละอยางนี้ มีขอดีขอเสียแตกตางกัน การใชคําสั่ง สั่งการ
ใหเกิดวินัยแหงการเรียนรูอาจจะไมใชวิธีการที่ดีก็ได  แตหากใชการกระตุน ใหเกิดการอยากรู ตื่นรู ใหมีสวนรวมให
เห็นคุณคา เห็นประโยชน ซ่ึงโยงกับการออกแบบการเรียนรูของสรส. ที่ใหนักเรียนเห็นคุณคาของสิ่งที่ตัวเองจะทํา
กอน ใหมองเห็นคณุคามากอนมูลคา เห็นไดชัดวาในแตละกลุมเปาหมายที่เราจะเริ่มตนพาเรียนรูน้ี กระบวนการ
สรางวิสัยทัศนรวม (มองเปารวม - shared vision) จะตองใหเห็นคุณคาและประโยชนของสิ่งที่จะทํา  กระบวนการ
พูดคุย โนมนาว ใหเขาอยากรู จะเปนคุณลักษณะอันหนึ่งของคุณอํานวยที่จําเปน

นอกจากการพูดคุยแลว การใชสื่อบางอยาง เชน วีซีดีเกาหลี เปนการกระตุนความสนใจใหเขาคิด แลวเรา
คอยตะลอม คอยแนะ หากการกระตุนน้ีแรงพอ วินัยการเรียนรูจะเกิด  แตก็มักจะพบเปนสวนมากอีกวา เบื้องหลัง
กลุมคนที่เขามารวมเรียนรู บางครั้งก็ถูกเกณฑ ถูกสั่งใหมา อันเปนวัฒนธรรมของราชการ ที่ไมฝกใหคิด ใหรับคําสั่ง
อยางเดียว พอเราจะใหคิด ก็จะติดและอึดอัด   

3. ความรูและกําแพงแหงการเรียนรู   
 ในวิวัฒนาการของมนุษยจะมีสิ่งที่เปรียบเหมือนเปน “กําแพง” เปนอุปสรรคมิใหมนุษยเขาถึงความจริง

อันดับแรกคือ “ภาษา” กําแพงชั้นที่ ๒ ทําใหเราเขาไมถึงความจริงก็คือ “ตรรกะและเหตุผล”  ตรรกะ เปนเหตุผลของ
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ใครของมัน เหตุผลก็จะโยงกับวัฒนธรรม กําแพงอีกชั้นหนึ่งคือ “เน้ือหา” ธรรมชาติไมมีอะไรที่สิ่งใดสิ่งหน่ึงสําคัญไป
กวากัน ลวนแตอิงอาศัยกัน เปนระบบ เชื่อมโยง เปนสวนหนึ่งของความเปนหนึ่งเดียวทั้งหมด  แตมนุษยใชความสน
ใจตัวเองไปดึงเปนเนื้อหาขึ้นมาใหคุณคาวาสวนนี้สําคัญ สวนนั้นสําคัญ ซ่ึงมนุษยเปนคนบอกทั้งน้ัน  แตหากมนุษย
เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ จะไมมีอะไรสําคัญไปกวากัน หากสวนใดสวนหนึ่งถูกกระทบ ถูกทําใหเสียสมดุล ก็จะมี
ผลสะเทือนไปทั้งระบบ   

เม่ือพบกับวิทยากรที่หลากหลาย เชน สถาบันขวัญเมือง  ทําใหเราไดพบวาจะตองเปลือยตัวเอง (จริงใจ
ไมปดบังบางสวน) หอยแขวนไมดวนตัดสิน ทําใหเราไดพบกับสภาวะอารมณ หรือจิตใจที่เราไมคอยไดพบเจอหรือ
แทบจะตายหายไปจากตัวเราแลว พอเขาไปรื้อฟนสัมผัสขึ้นมาไดก็จะทําใหเกิดความรูสึกใหมๆขึ้นมา เหมือนออก
จากความคุนชินเดิม ทําใหเกิดการเรียนรูใหมขึ้นมา ไมวาจะเปนกิจกรรมนิเวศเชิงลึกที่ออกไปสถานที่ใหม รูปแบบ
การเรียนรูใหม  หรือวิทยาลัยอาศรมศิลปที่เรียนรูผานงานศิลปะที่ทําใหเราเปดใจ เปดพื้นที่  รวมทั้งพิธีกรรมที่ทําให
เราสัมผัสอารมณความรูสึกบางอยางที่ซอนอยูผานการลงมือสัมผัสจริง ทําใหเกิดความรูสึกปติ  และการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมที่ใชภาพการใหกําเนิดชีวิตใหมที่สะเทือนใจ กระแทกจิต กระแทกใจ หากภาพของจริงที่เห็น

การจัดกระบวนการเรียนรูแกกลุมเปาหมายแตละกลุม จะเห็นไดวาเราพยายามเชื่อมโยงกับความวาง ความ
น่ิง การปลอยวาง การพัก ปลอยใหผุดบังเกิด การเรียนและการเลนที่สมดุลกัน การใชเร่ืองสุนทรียะเขามามากขึ้น
ทําใหจิตใจของมนุษยมีความสมดุลทั้งหัว มือ และใจ  และทําบอยๆ ใหเปนนิสัยใหม (เปนวัฒนธรรมการเรียนรูใหม)
เหมือนอยางที่เราพยายามสรางนิสัยใหมแกนักจัดการความรูทองถิ่นที่ใชความรูกอนทํา ขณะทํา และหลังทํา หรือ
ทําอะไรก็ตามตองมี “ความรูอยูในสมการ” เสมอ  การพยายามเสริมศักยภาพตางๆจริงแลว เปนการ “ตอสูกับ
นิสัยเดิม” ของคนนั่นเอง มีนิสัยเดิมอะไรบางที่เปนอุปสรรคของการรับรู เรียนรู เชน พอถึงเวลาจริงๆแลวเรามักไม
คอยฟงอยางลึกซึ้ง  เราไดเคยใชวิธีใหเขาไดเรียนรูสิ่งใหมๆอยูตลอดเวลา ซ่ึงลวนแลวแตนําไปสูทิศทางเดียวกัน
และขณะเดียวกันก็พยายามจะ “ไมใชซํ้า” ในครั้งตอไป เน่ืองจากพบวา “สื่อมีอิทธิพลตอการรับรูเรียนรูของมนุษย”

4. การพัฒนาคนใหเกิดสัมฤทธิ์ผลของการเรียนรู  ขั้นตอนที่จะทําใหคนเกิดการเรียนรูและพัฒนาตัว
เองไปบนเนื้องานไดน้ัน เริ่มจากการใหแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือตางๆ เปนอันดับแรก ลําดับขั้นตอไป
ตองสาธิต ทําใหดูเปนตัวอยางกอนโดยผูเรียนรูเปนผูสังเกตการณ และพอเห็นวาใชหลักการ แนวคิด และเครื่องมือ
ในสถานการณจริง ในงานจริงอยางไรแลว ก็เริ่มพัฒนาสูขั้นตอไป คือการพาลงมือทําหรือการจับมือทํา เปนการทํา
ไปดวยกัน หลังจากมีประสบการณในการลองทําเองแลว ก็สามารถนําไปประยุกตใชและทําเองในพื้นที่จริงได

จากประสบการณในการพัฒนานักจัดการความรูทองถิ่นและแกนนํา ทั้งในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ขยาย
ผลภาคอื่นๆ เห็นไดชัดวา การพาไปเรียนรูเปนคุณอํานวยและคุณบันทึกจากของจริงในพื้นที่อ่ืน มีผลสรางความมั่น
ใจตอการลงมือทําเม่ือถึง “เวทีจริง” เปนอันมาก และเปนแนวคิดการสรางสัมฤทธิผลของการเรียนรูที่ผานการพิสูจน
มาแลวจากประสบการณของคณะทํางาน
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ความรูในการพัฒนางาน
การจัดการความรูระดับองคกร ซ่ึงมีรูปแบบหลากหลายไปตามบริบทองคกรและพ้ืนที่ตางๆนี้ กลาวไดวาเปน

การ “พัฒนางาน” โดยความหมายของคําวางานนี้ หมายถึงงานในความรับผิดชอบขององคกรตางๆ ซ่ึงสงผลตอการ
ชุมชนทั้งโดยตรง (เชน อบต. สหกรณ ฯลฯ) และโดยออม (เชน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ฯลฯ)  ความรูในการพัฒนา
งานตั้งแตการวิเคราะหสถานการณของชุมชนทองถิ่น การออกแบบวิธีการดําเนินงาน และบทบาทของสรส.ในการ
เปน “พ่ีเลี้ยง” หรือ “เพ่ือนคูคิด” ของแตละองคกร จะไดยกตัวอยางดังตอไปน้ี

1. สถานการณของชุมชนและทางออก  ขอเท็จจริงของชุมชนคือ การจัดการแบบแยกสวนทําใหเกิด
อาการของโรค เชน ความยากจน ซ่ึงแทจริงแลวเกิดขึ้นจากการขาดโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูล
ขาวสารเปนตน หรือขาด “กระบวนการเรียนรูที่ปรับตัว ตอเน่ือง และยั่งยืน”  ทําใหชุมชนก็รับรูและเรียนรูแบบแยก
สวนเชนเดียวกัน เกิดการจัดระบบความสัมพันธที่ไมเปนองครวม

สิ่งที่โครงการฯ ทําคือ ปรับสิ่งที่เปนอยูน้ี ทําอยางไรใหเกิดการเรียนรูและปรับตัวที่ตอเน่ืองและยั่งยืน โดยให
ความสําคัญกับกระบวนการเสริมศักยภาพ (empowerment) และความรูทางโลกและทางธรรมควบคูกันไป เปนการ
สรางภูมิคุมกันภายใน เพ่ือใหเปนการเรียนรูที่สมบูรณ เกิดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะความพอเพียงอยางเดียวเทานั้น
จะทําใหคนรูสึกมีความสุขและสมดุลได  แตกระบวนการเรียนรูเชนน้ีจะตองถูกดําเนินการภายใตกลไกสรางการเรียน
รูของชุมชนที่มีความเขมแข็ง  เราพยายามสรางการเรียนรูใหกับชุมชนและในขณะเดียวกันเราก็พยายามสรางกลไก
น้ีที่มีทุนเดิมอยู เชน ศูนยการเรียนรูเดิมของชุมชน ศูนยถายทอดเทคโนโลยี  ขึ้นมาดวย เราไปชวยทําฐานเดิมที่มี
อยูแลวใหเขมแข็ง และสรางความเชื่อมโยงกับภายนอกใหแกเขา

แตทั้งหมดนี้ เราใหความสําคัญใหชาวบานจัดการความรูเปนเพ่ือเขาถึง การจะจัดการความรูได ตอง
มีคนและกลไกที่ตอเน่ือง เน่ืองจากบริบทเปลี่ยนอยูตลอดเวลา (โจทยเปลี่ยนทุกวัน)  การใหชาวบานทําเรื่องใด
เรื่องหน่ึงน้ันเปนโอกาสใหเขาไดทําแบบฝกหัดบอยๆ จนมีนิสัยใหมของการจัดการความรู  และคอยๆทําใหชุมชน
เห็นวาการจะพัฒนาตองเรียนหลายเรื่อง เรื่องธรรมะ เรื่องภายใน   

2. การออกแบบวิธีการดําเนินงาน เปาหมายของการทํางาน คือ การอยูในชุมชนอยางมีความสุข
มีความพอดี พอกิน มีคณุคา มีความหมาย มีศักดิ์ศรี  ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานที่หนุนเสริมให
“คน” เกิดการวิเคราะหตัวเอง ครอบครัว และชุมชน มองอนาคตตัวเองและอนาคตชุมชนอยางเชื่อมโยงเกี่ยวของกัน
โดยอาจชี้นํากอนในระยะแรก จนกระทั่งพ้ืนที่สามารถคิดงานไปดวยกันและทายที่สุดพื้นที่จะเขมแข็งและเดินไปได
ดวยตัวเอง คนภายนอกเปนเพียงคอยหนุนเสริมบางประการ อันเปนการผสมผสานระหวางมุมมองของคนในและ
คนนอกชุมชน

3. เร่ืองที่ชุมชนตองเรียนรู   มีหลายระดับ ตั้งแตการรูจักหันกลับมามองตัวเองและครอบครัวในเรื่อง
ตางๆ โดยเฉพาะความเปนอยูวา “ขณะนี้เรากินดี อยูดี มีสุข” หรือไม เพราะอะไร เชน การใชขอมูลการใชจายใน
ครัวเรือน (บัญชีชีวิต บัญชีครัวเรือน) เปนเครื่องสะทอนวา ครอบครัวเรามี “รอยร่ัว” ตรงไหนบาง

นอกจากเรื่องตัวเองและครอบครัวแลว จะตองรูจักชุมชนของตัวเองวา หลายๆ ครอบครัวเม่ือรวมกันแลว
เปนอยางไร การใชจายของระดับตําบลเปนอยางไร และเราควรจะแกไขปรับปรุงเรื่องใดบาง ซ่ึงหลายพื้นที่คนใน
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ตําบลเรียนรูเรื่องนี้ผานแผนแมบทชุมชน เปนตน  แตชุมชนจะเรียนรูตองมีคนพาเรียนรู หรือมีคนคอยออกแบบ
จัดกระบวนการเรียนรูในประเด็นตางๆ เชน อาชีพ สุขภาพ การเลี้ยงดูบุตรหลานและความสุขในครอบครัว เรื่อง
วัฒนธรรมประเพณีซ่ึงเปนเครื่องยึดโยงคนในชุมชน หรือแมแตเรื่องคนที่จะเปนแกนนําสรางการเรียนรูแกคนใน
ชุมชน เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกอบต.ก็ตองการ “การเรยีนรูใหม” หรือ “การเรียนรูเพ่ิมเติม” เพ่ือทํางานบรรลุ
เปาหมายในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในตําบล  กลุมคนที่พาชาวบานเรียนรูเรื่องตางๆเหลานี้ คือ “โรงเรียนชาว
บาน” หรือ “วิทยาลัยชาวบาน” เปนศูนยกลางของ “ความเกง” เรื่องตางๆเหมือนภาพในอดีตที่ชุมชนจะมีผูรูแขนง
ตางๆ และคนในชุมชนก็เรียนรูผานกลุมคนเหลานี้

ลักษณะของสถาบันจัดการความรูชุมชนคือ มีการจดัการความรูอยางตอเน่ือง ทั้งการใชความรู สรางความรู
และสะสมความรู  มีผูรับผิดชอบหรือทีมงานที่ชัดเจน มีปฏิทินการเรียนรูตามความเหมาะสมของพื้นที่และประเด็น
การเรียนรู มีผูเรียน (นักเรียน) มีทรัพยากร ทั้งสถานที่ เครื่องมือ และงบประมาณสนับสนุนโดยเฉพาะจากภายใน
ชุมชนเอง (องคกรปกครองสวนทองถิ่นและคนในชุมชน) มีการรวมมือกันของทุกฝายในลักษณะภาคีหรือกรรมการ

นอกจากรูจักตนเอง รูจักชุมชนแลว จะตองรูเทาทันกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เขามากําหนด
ชะตาชวีิตของตนเอง เชน การเปดเสรีทางการคากับตางประเทศทําใหสินคาเกษตร เชน หอม กระเทียมที่ชาวบาน
ปลูกอยูราคาตกต่ํา โดยที่ตัวชาวบานเองไมมีโอกาสรับทราบขอมูลขาวสาร หรือไมทราบวาจะมีผลกระทบตอตนเอง
อยางไร

หากเชื่อมโยงสูการเรียนรูระดับเครือขาย ก็จะเห็นภาพรวมของการทํางานเสริมสรางการเรียนรูแกชุมชนใน
ระดับตางๆ  โดยวิธีการทํางานนั้นโครงการฯ จะทําหนาที่เปน “คนเชื่อมโยง” ความรู แหลงเรียนรูจากภายนอกโดย
เฉพาะในระยะแรก   เนน “พัฒนาคุณอํานวย” ในพ้ืนที่เปนคนควาความรู และสรางความรูในพ้ืนที่  และเปนคนเชื่อม
โยงชุมชนเรียนรูอ่ืนๆมาเปน “พันธมิตรการเรียนรู”  โดยมีคุณอํานวยและคุณบันทึกในพื้นที่เอง หรือจากโครงการฯ
เปนคนจัดการเรียนรูระดับเครือขาย  โดยนําแนวคิดและเครื่องมือการจัดการความรู เชน  ตารางอิสรภาพ ธาร
ปญญา เขาไปในแตละครั้งอยางคอยเปนคอยไปและเปนธรรมชาติ

4. สถานการณจริงบอกเครื่องมือ/วิธีการทํางาน หากถอดบทเรียนจากการจัดการความรูระดับองคกร
กรณีองคการบริหารสวนตําบลวัดดาว จะเห็นไดวาเริ่มตั้งแตการปกธง (กําหนดเปาหมายแหงความสําเร็จ) ไว ๒
แหงคือ การพัฒนาคนทํางานแกตําบล ไมวาจะเปนอบต.และสายปกครอง ซ่ึงหวังวาการพัฒนาคนนี้จะนําไปสูการ
พัฒนางาน อันเปนธงที่ ๒ คือคนเหลานี้มีสวนสนับสนุนใหเกิดหองเรียนชาวบานในประเด็นตางๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
การพัฒนาผูนํา (โรงเรียนผูนํา) ที่เบื้องตนไดเรียนรูผานเวทีตางคือ พลังกลุมจากเสมสิกขาลัย เรื่องการครองตน
ครองคน และครองงาน จากพระดุษฎี เมธงฺกุโร  เรื่องสรางการเรียนรูแกครอบครัวผานศูนยเด็กเล็ก (โรงเรียนพอแม)
ที่ไดแนวคิด หลักการ วิธีการ และแรงบันดาลใจจาก Brain Based Learning  และเรื่องกลุมอาชีพสตรี (โรงเรียน
อาชีพ) ที่ผานการสรางวิสัยทัศนรวมกันโดยโครงการฯ เปนผูดําเนินการเอง เปนตน

5. ลําดับข้ันของความสําเร็จ จากการจัดการความรูระดับองคกร โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ทําใหโครงการสามารถระบุเสนทางแหงความสําเร็จ ที่ประกอบดวย ๓ ขั้นตอนหลัก คือ
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ความรูกอนทํา  คือการเขาไปใกลชิด สนิทสนม มองคน มองเหตุการณ มองความสัมพันธ วิเคราะหพ้ืนที่
(ทั้งคนทรัพยากรตางๆ) เปน “การรูเขา รูเรา รูสถานการณ” ทําใหสามารถระบุทุกข (ประเด็นที่นาสนใจจะจัดการ
ความรู) และรูทุน (ฐานของชุมชนที่เปนปจจัยเอ้ือตอการจัดการความรู)

ความรูในขณะทํา  หลังจากการเขาไปรูทุกขและทุนในองคกรหรือชุมชนแลว ขั้นตอนในการทํางานจึงตอง
เร่ิมจากการสรางเอกภาพ (พลังรวม) บนความหลากหลายทั้งความคิดและการปฏิบัติ ที่แตละคนแตละกลุมจะมีฐาน
และทุนไมเหมือนกัน สามารถกําหนดเปนหลักสูตรตามลําดับได เชน

- เริ่มตนดวยการสรางอนาคตรวม สรางแรงบันดาลใจ สรางความไววางใจกอนเปนอันดับแรก (shared
vision)

- จากนั้นจึงเริ่มเขาสูการแสวงหาชองทางในการทํางาน โดยมองจากพื้นที่ออกมาแลวกําหนดเปนยุทธ
ศาสตร (strategic) ตามบริบทของแตละแหง

- การกําหนดประเด็นที่แตละคนแตละกลุมสนใจและกําหนดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- กําหนดขั้นตอน หรือแผนที่เพ่ือเดินทางไปสูจุดหมายปลายทางในแตละขั้น โดยกําหนดชัยชนะเล็กๆ เพ่ือ
สรางกําลังใจ

- การทบทวนและถอดบทเรียนอยูเสมอวา แตละขั้นตอนนั้นตองการเงื่อนไข ปจจัย อะไร และตองทําอยาง
ไร จึงจะบรรลุเปาหมาย (จะสําเร็จไดขึ้นอยูกับอะไรบาง)

- จากนั้นจึงวิเคราะหความรูและทักษะที่จําเปนตองรู ตองมีในการทํางานแตละขั้นตอน หากมีอยูแลวก็
พิจารณาวาเพียงพอหรือไม หากไมมีจะหาไดจากที่ไหน และโดยวิธีการไหน

ความรูหลังทํา หลังจากลงมือคนหาความรู นํามาใชจริงแลว ตองถอดความรูหลังจากนํามาใชวา ผลเปน
อยางไร เกิดประโยชน สรางความเปลี่ยนแปลงอะไรบาง เพราะอะไร จะทําใหดีขึ้นตอๆไปไดอยางไร ซ่ึงจะทําใหทุก
การทํางานที่ใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือ ไมวาจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวโดยสมบูรณหรือไมก็ตาม เม่ือเราได
เรียนรูจากงาน ก็จะพบวามีความสําเร็จ ความภาคภูมิใจหลายอยางใหเก็บเกี่ยว   

แผนการดําเนินงานในระยะตอไป
ระดับบุคคล  ในสวนของนักจัดการความรูทองถิ่นหลังจากไดทบทวนและปรับบทบาทเปนรายบุคคล ราย

พ้ืนที่แลว จะไดมุงเนนการเสริมศักยภาพในการคิด การวางแผน และการปฏิบัติการ โดยมีทีมงานสวนกลางทั้งฝาย
ปฏิบัติการในพื้นที่และฝายวิชาการ คอยประกบใหคําแนะนําใกลชิดมากขึ้น  สวนระดับบุคคลในกลุมเปาหมายพื้นที่
อ่ืนๆจะมุงเนนการพัฒนาศักยภาพในการเปนคุณอํานวย คุณบันทึก และคุณกิจ ตามความสนใจและความถนัดให
มากขึ้น ภายใตการวิเคราะหและวางแผนรวมกับกลไกบริหารจัดการในพื้นที่

ระดับองคกร  กลุมเปาหมายที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมุงเนนการพัฒนาคุณอํานวยในงานของ
ตนเอง เชน การฝกสมาชิกอบต.เปนคุณอํานวยในการทําประชาคมหมูบาน  การพัฒนาครูศูนยเด็กเล็กเปนคุณ
อํานวยในหองเรียนและคุณอํานวยในชุมชนที่สรางการมีสวนรวมของพอแมผูปกครอง  กลุมเปาหมายที่เปนกลไก
บริหารจัดการในพื้นที่ จะมุงเนนการทําความเขาใจแนวคิด หลักการ และเครื่องมือของการจัดการความรู ตลอดจน
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เนนการถอดความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับสรส.สวนกลางเปนระยะๆ เนนการวิเคราะหและวางแผนรวมกัน
ตลอดจนการเชื่อมงานในลักษณะ “พันธมิตร” จัดการความรูทองถิ่น  สวนกลุมเปาหมายที่เปนสถาบันการศึกษา   
มุงเนนการจัดการความรูในการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เชน การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง การเรียนรู
อยางเชื่อมโยงบูรณาการ การเรียนรูแบบมีผูเรียนเปนศูนยกลาง ตลอดจนมุงเนนการพัฒนาคุณอํานวยและคุณบันทึก
ในแตละแผนกดวย

ระดับเครือขาย  จะมุงเนนใหความสําคัญกับ “การจัดการความรูระดับเครือขาย” มากขึ้น ไมวาจะเปนการ
จัดตลาดนัดความรูเชิงประเด็น (ศูนยเด็กเล็ก เกษตร ออมทรัพย ฯลฯ) ตลาดนัดความรูเชิงกลุมเปาหมาย (อบต.
สถาบันการศึกษา ฯลฯ) และมุงเนนการเชื่อมโยงกับเครือขายจัดการความรูอ่ืนๆ เพ่ือรวมดําเนินงานในลักษณะ
“พ้ืนที่บูรณาการ” เชน เครือขายจัดการความรูศูนยคุณธรรม เครือขายจัดการความรูโรงเรยีนวิถีพุทธ เครือขายจัด
การความรูองคกรการเงินชุมชน

นอกจากนี้ จะดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางพื้นที่ตางๆ เพ่ือใหเกิดการเชื่อม
รอย การเรียนรูขามพื้นที่ ขามประเด็น ขามเครือขาย ซ่ึงจะสงเสริมการทํางานเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้น

นอกจากแผนปฏิบัติการดังกลาวแลว โครงการฯ จะมุงเนน “แผนวิชาการ” กลาวคือ การสะสมและจัดทํา “ขุม
ความรู” และ “แกนความรู” ในการสงเสริมการจัดการความรูทองถิ่น และสื่อสารในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือ หนังสือ
เลมเล็ก จดหมายขาว แผนพับ บทความ เร่ืองเลา เว็ปไซต และบล็อก เพ่ือเปนการเก็บเกี่ยวหลังจากลงมือปฏิบัติซ่ึง
มีความสําคัญไมแพกัน
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เอกสารแนบ

พิมพพร ชางทองคํา  : ดําเนินโครงการโรงเรียนเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนําดานการเกษตร
ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง กลุมเปาหมายเปนเกษตรชาวนารวมทั้งสิ้นประมาณ 30 คน โดยมี
แกนนําหลักประมาณ 5 คน  กิจกรรมสําคัญคือการผลิตปุยชีวภาพเพื่อใชในแปลงนาและลดการใชสารเคมี

ผลการดําเนินงานพบวากลุมเปาหมายมีการเปลี่ยนแปลง ลดการใชสารเคมีในนาขาวเนื่องจากเห็นผล
กระทบตอสุขภาพจากการที่นักจัดการความรูทองถิ่นพาไปตรวจสารเคมีในเลือดทั้งกอนและเขารวมโครงการ และ
เขารวมการเรียนรูอยางตอเน่ือง

“ปญหาการจัดการความสัมพันธทั้งสวนตัว ครอบครัว และความสัมพันธในพ้ืนที่” ยังเปนโจทยที่ใกลตัว
และใกลใจ ซ่ึงมีผลตอการทํางาน ซ่ึงทําใหโครงการฯ ไดตระหนักและปรับใชในพ้ืนที่อ่ืน เชน ลานสัก และเชียงใหม
(นักวิจัยทองถิ่นแมโจ) โดยมุงเนนใหจัดการความรูบนงานที่   “มีคุณคาและความหมายตอตัวเอง ครอบครัว และ
ชุมชน”  ไมใหเกิดภาพความขัดแยงระหวาง “งาน ชีวิต และการเรียนรู”

กระบวนการเรียนรูที่มีนักจัดการความรูทองถิ่นเปนแกนกลางในชุมชนนี้ ทําใหเกิดการหมุนเกลียว ยกระดับ
การเรียนรูของคนในชุมชน เชน กลุมปน จากเดิมที่เรียนรูจากการไปดูงานของคนในชุมชนคือการเห็น การชื่นชมแต
ในใจ ไมมีการกลับมาทําจริง การมีนักจัดการความรูมาคอยสงเสริมใหเกิดการลองทําจริงโดยรวมกัน
วิเคราะห จับหลักการที่ไดเรียนรูจากที่อ่ืนมาตอยอดและประยุกตใชกับพื้นที่ตนเอง เมื่อเกิดปญหาก็เปน
โจทยใหตองหาทางแก เปนโจทยการเรียนรูตอเน่ืองที่ยกระดับ ขณะน้ีชาวบานมีความรูความเขาใจหลักการปน
การยอมสี มีทักษะและเทคนิคการปนที่สูงขึ้น จากการมีวิทยากรมาเติมความรูความสามารถใหบอยๆ โดยนักจัด
การความรูเปนคนเชื่อมโยง เริ่มพัฒนาจากการฝกฝน จนผลิตไดชํานาญคุณภาพดีขึ้น และหลังจากเรียนรูเรื่องการ
ผลิต การออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑแลว ก็ตองเร่ิมเรียนรูเรื่องอ่ืน เชน การตลาด ตอไป

การเรียนรูของชุมชนผานพิพิธภัณฑ เริ่มมีโจทยการจัดการความรูของกลุมตางๆ ขยายวงกวางขวางออกไป
ซ่ึงเปนงานที่ทาทายตัวชาวบานและนักจัดการความรูเอง เชน การไปสูเปาหมายการจัดการความรูที่ใหญและชัดเจน
ในเรื่องคุณภาพชีวิต ดวยการผลิตเปนสินคาชุมชน เปนหมูบาน OTOP ตนแบบ ซ่ึงตองการการทําความเขาใจใน
เปาหมาย (knowledge vision) และทําความเขาใจการออกแบบกระบวนการแบงปนการเรียนรู หาวิธีการไปสูเปา
หมาย (knowledge sharing) ที่ละเอียดซับซอนมากยิ่งขึ้น

กรณีพิพิธภัณฑชุมชนนี้ ปราณีต  นาคะเสโน ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี ดึงความรู
ที่ฝงลึกในผูคนที่เกี่ยวของ ทั้งตัวชาวบาน เจาอาวาส แกนนํา วิทยากรและแหลงเรียนรู ฯลฯ ออกมาใชประโยชน
โดยการวิเคราะหกลุมเปาหมายเหลานี้วามีจุดเดนอะไร มีฐานและทุนเดิมอะไร สมควรวางบทบาทตําแหนงแหงที่
อะไรในการทํางาน โดยไมใหมีความรูสึกวาถูกใชใหทํางาน โดยใชวัดเปนศูนยกลาง ดึงจุดเดนของประวัติศาสตร
ทองถิ่นซึ่งเปนภูมิหลังของเขาเองออกมาใหเกิดการซาบซึ้ง รักและหวงแหน “สมบัติในดิน” เกิดความเปนเจาของ
ตองการชวยกันรักษาและเผยแพรใหคนอ่ืนทั้งในชุมชนและนอกชุมชนไดรับรูและเรียนรู
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การเอาจริงเอาจัง ตั้งใจ และการมีแรงบันดาลใจในการทํางานของปราณีตเอง มีผลอยางมากตอการกระตุน
ผูคนใหเขามารวมมือ  การออกหนาหรือออกโรงเวลามีปญหาหรือเวลาที่ตองการคนกลางในการประสาน/บริหารจัด
การ ทําใหสามารถซื้อใจคนในชุมชนได  เม่ือคนมีใจใหกับงานแลว ปราณีตก็พิจารณาดูวาเขานาจะมีความสามารถ
เรื่องใดและจะเสริมพลังเสริมความสามารถเขาอยางไรไดบาง เชน พาไปดูงาน การพูดคุย คนทํางานเหลานี้ก็จะดึง
ความรูและศักยภาพที่ฝงลึกอยูในตัวออกมาใชประโยชนแสดงบทบาทที่ตวัเองรับผิดชอบไดดี เชน แกนนําที่มีความรู
ดานสถาปตยกรรมและศิลปะก็รับผิดชอบดูแลและรวมออกแบบภูมิทัศน  ชาวบานที่มีความรูและสนใจดานงานปนก็
เปนผูนํากลุมปน  ชาวบานที่สนใจในประวัติศาสตรและอยูในพ้ืนที่ก็เปนแกนนํามัคคุเทศก เปนตน

สรุปหลักการสรางการมีสวนรวมของคนเพื่อทํางานชุมชนของปราณีต อาจกลาวไดวา เริ่มตั้งแตการสราง
ความไววางใจ การใชตัวเองเปนตัวอยางของการเอาจริงเอาจัง เสริมการเรียนรูและศักยภาพตามฐานเดิมและความ
ถนัด การพาเรียนรูตอเน่ืองและมีงานในพิพิธภัณฑเปน “แบบฝกหัด” อยางตอเน่ือง การเห็นความเปลี่ยนแปลง
ความสําเร็จในแตละขั้นที่สรางพลังและกําลังใจแกคนทีมงาน เชน ความสําเร็จของการปรับภูมิทัศนที่สามารถรื้อถอน
บานที่บดบังเตาเผา และหนวยงานตางๆ เริ่มเขามามีสวนรวม  ความสําเร็จของอาคารสิ่งของเครื่องใชที่บงบอกวิถี
ชุมชนในอดีตที่ชาวบานรวมกันปรับปรุงจากโรงปนเดิม  ความสําเร็จของการใชประโยชนจากอาคาร OTOP ของชุม
ชนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบใหเปนที่แสดงโบราณวัตถุอันมีคาของพิพิธภัณฑชุมชน

นอกจากตัวอยางความรูในการทํางานที่เกิดขึ้นมากมายทั้งในตัวนักจัดการความรูทองถิ่นเอง แกนนํา ชาว
บาน หนวยงานและภาคสวนตางๆแลว ยังมีความรูที่เปดเผย ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน เชน ขอมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินการพิพิธภัณฑชุมชนของพื้นที่ตางๆ  ความรูเกี่ยวกับการปน ขอมูลวิถีชีวิตชุมชนแมนํ้านอย ขอมูลประวัติ
ศาสตรและเร่ืองเลาในชุมชน ขอมูลสิ่งของและประวัติโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ ซ่ึงเริ่มเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น หลัง
จากที่ในระยะ ๖ เดือนแรกมุงสรางคนและทีมงาน ๖ เดือนหลังมุงสรางรูปธรรมของพิพิธภัณฑ โดย ๑ ปหลังจากนี้
อาจจะมุงสราง กระบวนการเรียนรูและสรางองคความรูใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ในชวงหลังเริ่มมีการผองถายโดยสรางคุณอํานวยและคุณบันทึกเปนทีมงาน “ตัวตายตัวแทน” โดยปลอยให
คนอ่ืนนําการพูดคุย นํากิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น เน่ืองจากนักจัดการความรูทองถิ่นเองจะมีภารกิจหนาที่ตางๆ ที่
ตองประสาน ชื่อมโยง จึงเริ่มหันไปใหความสําคัญกับการ “สรางคน” ในชุมชนมากยิ่งขึ้น

สวนคุณบันทึกก็เริ่มมีเปนครั้งๆ เชน มีการกําหนดใหบางคนที่มีความสนใจและมีความสามารถ เปนคุณ
บันทึกการเรียนรูในแตละครั้งที่พาไปดูงานหรือมีเวทีในพ้ืนที่ และเร่ิมมีคุณบันทึกตามประเด็นที่ตนเองสนใจ เชน
กลุมนักศึกษาที่สนใจศึกษาขอมูลชุมชนเปนสวนหนึ่งของขอมูลพิพิธภัณฑ  ทั้งน้ีนักจัดการความรูทองถิ่นทําหนาที่
เปน “คุณบันทึกหลัก” คอยเก็บความรู ถอดรหัส ตีความ ใหคุณคาและความหมายการทํางานอยูเปนหลัก

สวนการจัดการความรูระดับเครือขาย เน่ืองจากอยูระหวางการเนน “สรางรูปธรรม” ในพ้ืนที่ ซ่ึงจะมีสวน
สําคัญทําใหการแลกเปลี่ยนวงใหญ (CoP) ที่หากจะเกิดมีขึ้นในโอกาสตอไปขางหนามีบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน
ซ้ือขายความรูที่คึกคักนาสนใจมากขึ้น  อยางไรก็ตามมองเห็นโอกาสวาพิพิธภัณฑชุมชนเปนประเด็นที่สามารถจัด
การเชิงเครือขาย โดยใชแนวคิดและเครื่องมือการจัดการความรู เชน ตลาดนัดความรู เขาไปหนุนเสริมในโอกาสตอ
ไป ซ่ึงนักจัดการความรูทองถิ่น ทีมงาน และเครือขายนักวิชาการที่เกิดการรวมตัวกันจากการทํางานพิพิธภัณฑ
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ชุมชนตําบลเชิงกลัดนี้ สามารถนําไปสูจัดการความรูในระดับเครือขายในมิติวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร
ทองถิ่นได

เหตุปจจัยแหงความสําเร็จ
จากรูปแบบการทํางานในพื้นที่ตําบลเชิงกลัดซึ่งปราณีต พาชาวบานและกลุมเรียนรูผานงาน “พิพิธภัณฑชุม

ชน”  ความสําเร็จของการทําหนาที่เปนนักจัดการความรูทองถิ่น ซ่ึงแสดงบทบาทเปนคุณอํานวยชาวบานหรือคุณ
อํานวยในชุมชน ทําหนาที่ออกแบบการเรียนรูและผลักดันใหเกิดพิพิธภัณฑชุมชนโดยใชความรูในเวลาอันสั้นแค ๑
ป มีเหตุปจจัย (แหงความสําเร็จ) ที่ควรกลาวถึง เชน

1. การตองานจากฐานเดิม กลาวคือในระยะที่ ๑ พิพิธภัณฑชุมชนเปน “โครงการจัดการความรู” ที่ปราณีตใช
ในการฝกฝน เรียนรู และสั่งสมประสบการณ  ในระยะที่ ๒ ขณะที่นักจัดการความรูทองถิ่นสวนมากจะเสนอโครงการ
ที่ตอเชื่อมกับอบต.ซ่ึงเปนงานใหม แตปราณตียังสนใจจะ “เดินหนา” พิพิธภัณฑชุมชนตอ โดยในชวงแรกมีความ
กังวลวาจะตอบโจทยการจัดการความรูอยางไร แตเม่ือเริ่มลงมือทําก็ทําใหสามารถเริ่มงานไดเร็วและกําหนดเสนทาง
แหงความสําเร็จไดชัด

2. เปนความสนใจรวมของชุมชน หากพิพิธภัณฑชุมชนนี้เปนความสนใจของนักจัดการความรูทองถิ่นหรือ
คุณอํานวยอยางเดียว ก็ยากที่จะสรางความรวมมือจากผูคนในพื้นที่ได  การริเริ่มดําเนินการบนความสนใจของชุม
ชนทั้งวัด ราชการ และชาวบานนี้ ทําใหประณีตเปนศูนยกลางในการเชื่อมรอยคนและงานเขาดวยกัน เห็นไดชัดเจน
วา “มีความจําเปนอยางมากที่ประณีตจะตองอยูในชุมชนเวลามีกิจกรรมเพื่อคอยอํานวยการใหงานเดิน”

3. ประเด็นและเปาหมายของการจัดการความรูชัดเจน (หัวปลาชัด)  เน่ืองจากเปนการตอยอดจากฐานเดิมดัง
กลาวมาแลว การทํา “หนาตาของพิพิธภัณฑ” ชัดเจนตั้งแตตอนแรกวา เนนการมีสวนรวมของผูคน ไมเนนความเปน
อาคารสถานที่ ใหชุมชนไดเรียนรูและไดประโยชนจากพิพิธภัณฑ ทําใหเปาหมายของการทํางานชัด วิธีการและ
เครื่องมือตางๆจึงเปนเครื่องสนับสนุนใหบรรลุเปาหมาย ไมยึดติดกิจกรรม แตเนนเรียนรูจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น เปน
บทเรียนเพ่ือวางแผนทํางานตอไป

4. การมีฉันทะ/มีแรงบันดาลใจใหกับงาน เห็นไดชัดเจนถึง “ใจ” ของปราณีตที่ “ทุมเท” และเปนผูนําในการ
ลงมือทํา จากเสียงสะทอนของปราณีตวา “ถึงแมจะไมไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุน ก็จะยังคงทํางานนี้” แสดงให
เห็นไดเปนอยางดีวา “ถาใจมากอนแลว เทากับวาสําเร็จไปครึ่งหน่ึง” เน่ืองจากการทํางานจริงจะตองพบกับปญหา
อุปสรรคที่เปนโจทยทําใหตองจัดการอยูเสมอๆ มิเชนน้ันแลว คนทํางานก็อาจจะเกิดอาการทอและหมดพลังไดโดย
งาย เรียกไดวาปราณีตมี “แรงจูงใจแท” ในการจดัการความรู

5. การมีเพ่ือน กัลยาณมิตร และเครือขาย  จากการทํางานในระยะที่ ๑ ปราณีตไดทําความรูจัก ติดตอและ
สานตอเครือขายผูคนและแหลงเรียนรูที่เปนกําลังเกื้อหนุนที่สําคัญ เชน กลุมนักศึกษาฝกงานที่ยังคง “มีใจ” ชวยกิจ
กรรมตางๆ อยูเสมอจนถึงปจจุบัน  กลุมอาจารยผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณและความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
เกี่ยวของ เครอืขายกัลยาณมิตรเหลานี้ เปนแหลงความรูที่จะชวยหนุนเสริมในรูปแบบตางๆ ทั้งคําแนะนํา การเปน
เพ่ือนชวยคิด ชวยทํา ไดเปนอยางดี
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6. การใฝรู เรียนรู และแสวงหาความรูอยูเสมอ  การสรางกลุมเรียนรู (learning group) หรือองคกรที่เรียนรู
(learning organization) สิ่งสําคัญคือคุณอํานวยที่จะเปนผูนําสรางการเรียนรูจะตองเปน “บุคคลที่เรียนรู” (learning
person) กอน ปราณีตมีการแสวงหาความรูจากหนังสือ ตํารา วีซีดี และความรูจากบุคคลตางๆ กอนจะจัดกิจ
กรรมการเรียนรูแตละครั้ง เชน กอนจะเร่ิมโครงการก็ทําความเขาใจงานจากกรณีความสําเร็จของพิพิธภัณฑชุมชน
อ่ืนๆ วาทําอยางไร หากเราจะทําตองปรับประยุกตอะไรบาง  หรือการศึกษาขอมูลกอนวาแหลงเรียนรูที่จะพากลุมไป
น้ันเดนเรื่องอะไร เพ่ือใหคนที่ไปเรียนรูไดแรงบันดาลใจกลับมาปฏิบัติตอหลังจากไปดูงาน เปนตน

7. การลงมือทําจริงและเสวยผลความสําเร็จเปนระยะๆ  เปนรางวัลหรือชัยชนะเล็กๆ ที่เกิดขึ้นระหวางทาง
จากเวทีพบปะนักจัดการความรูทองถิ่นประจําเดือน จะไดรับฟงเรื่องเลาดวยความภาคภูมิใจจากปราณีตเปนเสมอๆ
วา เดือนนี้มีความสําเร็จและความภาคภูมิใจเดนๆเรื่องอะไร เดือนหนาจะใหนํ้าหนักกับงานดานไหนบาง เปนตน
ความสําเร็จเหลานี้เปนการสรางพลังใหกับคนทํางาน ใหกลับไปทําเรื่องเล็กๆอ่ืนๆใหสําเร็จตอไป และเม่ือภาพความ
สําเร็จเล็กๆหลายอยางตอกันเขาก็จะเชื่อมโยงเปนภาพใหญที่สามารถชี้ใหเห็นไดชัดเจน

องคการบริหารสวนตําบลลานสัก ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีถาวร ดีรุณ เปนผู
ประสานงานและขับเคลื่อนในพื้นที่ ความกาวหนาโดยสรุปดังน้ี

กิจกรรมและผลการดําเนินงาน จุดเริ่มตนของการเชื่อมตอกับอบต.ลานสัก เกิดขึ้นจากการที่นายกอบต.เปน
หน่ึงในเครือขายที่รวมเรียนรูการจัดการความรูกับศูนยประสานงานประชาคมอุทัยธานี และสนใจที่จะเปนภาคีรวม
เรียนรูเพ่ือพัฒนาองคกรและพัฒนาตําบล ฐานและทุนในตําบลในรูปตัวคนนอกจากผูนําและบรรยากาศภายในอบต.ที่
เอ้ือตอการพัฒนาแลว นอกตําบลยังมีกลุมคนที่สนใจเรื่องการเรียนรูเปน “หัวเชื้อ” อยู เชน โครงการวิจัยทองถิ่นเพ่ือ
ฟนฟูวิถีชีวิต-รองตาที ซ่ึงจะใชมิติวัฒนธรรมประเพณีเปนสื่อกลางในการเรียนรูเพ่ืออยูรวมกันของคนอีสานซึ่งเขา
มาสรางชุมชนในรองตาทีเม่ือประมาณ ๓๐ ปมาแลว

หลังจากการปรับบทบาทและแบงพ้ืนที่รับผิดชอบในไตรมาสที่ ๔ ชัดเจนแลว การดําเนินงานในพื้นที่ ถาวร
ใชวิธีการ “เขาถึงและสรางความสัมพันธ” ทั้งในเวทีเรียนรูของประชาคมจังหวัดอุทัยธานี และการ “เคาะประตูบาน”
คือการฝงตัวเขาไปพูดคุยกับแกนนําในพื้นที่ โดยมีมิติเชื่อมตอทางวัฒนธรรมคือ “สายสัมพันธลูกอีสาน” ทําใหเกิด
ความไวเน้ือเชื่อใจ เขาถึง และเขาใจกันไดงายขึ้น

จุดเขา (entry point) คือองคการบริหารสวนตําบลที่จากการลวงลึกทําใหเห็นศักยภาพและความพรอมของ
พ้ืนที่คือ ฝายบริหารมีวิสัยทัศน ฝายขาราชการประจํา (ปลัดและเจาหนาที่) มีความสัมพันธที่ดีและเกื้อหนุนในการ
ผลักดันงานตามแผน ฝายสภา (สมาชิกอบต.) สวนมากมีความสัมพันธนอกอบต.กับฝายบริหารมากอน จากการจัด
ตั้งกลุมเกษตรกรทําไรลานสัก ทําใหจุดเริ่มตนของการจัดการความรูคือ “การพัฒนาคนเพื่อใหคนไปพัฒนางานของ
ตําบล” โดยขณะนี้มีประเด็นที่อยูระหวางดําเนินการอยางนอย ๒ โรงเรียนคือ

“โรงเรียนพอแม” (การเรียนรูเพ่ือดูแลลูกและครอบครวัของพอแม) ซ่ึงมีจุดเขาที่ศูนยเด็กเล็ก และโครงการ
วิจัยเพ่ือฟนฟูวิถีชีวิตรองตาทีที่จะบูรณาการเชื่อมรอยตอบโจทยการอยูรวมกันของคนในชุมชนเชนกัน  ไดวางแผน
การพัฒนาศูนยเด็กเล็กเปนศูนยเรียนรูของพอแมในการเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก  โดยจะเชื่อมโยง
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วิทยากรที่มีความรูและประสบการณเฉพาะดานจากภายนอก เชน สมาคมไทสรางสรรค มาใหความรูและฝกทักษะ
แกครูศูนยเด็กเล็ก ทั้งน้ีมีครูศูนยเด็กเล็กจากอบต.ใกลเคียงเชน ประดูยืน ระบํา ฯลฯ เขารวมเรียนรูดวย

สวน “โรงเรียนผูนํา” (การเรียนรูและพัฒนาผูนําในชุมชนไปบนเนื้องานของตนเอง) ไดวางแผนจัดเวที
“เปดหัว” เพ่ือสรางความเขาใจรวมกัน และสราง “ภาพในอนาคตที่ตั้งเปาหมายจะไปถึง” (shared vision) ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๔๙

การเรียนรูและบทเรียนในการดําเนินงาน
เน่ืองจากการจัดการความรูเปนแนวคิดใหมสําหรับอบต. (ทั้งที่การจัดการความรูไมใชเร่ืองใหมในสังคม

ไทย) ทําใหแนวทางการทํางานที่คนหาแกนนําในพื้นที่ สรางความเขาใจกับแกนนํา แลวแกนนํากลับไปขยายผลและ
ทําดวยตัวเองในพื้นที่ ตองอาศัยระยะเวลานาน  พ้ืนที่ตําบลลานสักไดทําใหเราเห็นชัดเจนวา การที่มีคนเกาะติดใน
พ้ืนที่และเปนคนสรางฐานความเขาใจ และสรางฐานงานไวกอนในระยะแรก ทําใหใชเวลาในการ “เปดพื้นที่” สั้นลง
มาก  เม่ือสามารถทําใหพ้ืนที่มี “โครงการจัดการความรู” ไดแลว “คนนอกที่เขาไปคลุกวงใน” น้ีก็จะปรับบทบาทใน
ฐานะผูสนับสนุนคนทํางานในพื้นที่แทน

การเขามวยกับชุมชน โดยเนนสรางความสัมพันธกอนในระยะแรก ยังเปนวิธีที่ใชไดผลในการทํางาน
พัฒนาเสมอ ทั้งน้ีวิธีการในการสรางความสัมพันธก็มีความสําคัญไมแพกัน กรณีตําบลลานสักชี้ใหเห็นวาความ
สัมพันธไมใชเฉพาะเรื่องงานที่เราตองการจะไปทําเทานั้น แตการชวยเหลือ ติดตอ เรื่องอ่ืนๆ เชนเปนที่ปรึกษาเพื่อ
สงการบานในวิชาวิจัยแกคนในพื้นที่ ก็เปนการแสดงใหคนในพื้นที่เห็น “ความเปนเพ่ือน” จริงๆที่ไมจํากัดวงแตเร่ือง
งาน

การจัดการเชิงเครือขายเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้น จากการที่นายกอบต.เปนผูนําเครือขายอบต.ใน
อําเภอลานสัก มีการพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนการทํางานเปนประจําทุกเดือน ทําใหโครงการฯ ไดเห็นชองอยาง
เปนรูปธรรมสําหรับพ้ืนที่น้ีในการเคลื่อนงาน คือ สรางรูปธรรมที่อบต.ลานสัก และนําไปเรียนรูในเครือขายระดับ
อําเภอ ทําใหขนาดของเครือขายไมใหญและอยูใกลกัน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนายกระดับไปดวยกันไดอยาง
เปนจริงมากขึ้น

การจัดกิจกรรมเรียนรูที่ตองเชื่อมโยงวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเฉพาะทาง (เชน ศูนยเด็กเล็ก)
จะมีคาใชจายมากหากจัดเฉพาะอบต.เดียว และไมคุมคาเนื่องจากมีจํานวนผูเรียนรูนอย การจัดการในรูปแบบให
อบต.ใกลเคียงรวมคิด รวมกําหนดเปาหมายและวิธีการ รวมแบงปนความรูและผลการนําไปใช  เปนการรวมแบงปน
คาใชจายดวย ทําใหเกิดความคุมคา ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด

เริ่มเห็นชัดวาเหตุปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดการความรูระดับตําบล (critical success
factor) จะประกอบดวยคณุลักษณะของอบต.เชน ผูบริหารมีวิสัยทัศน ความสัมพันธกับฝายขาราชการประจําไมเปน
อุปสรรคในการทํางานมากเกินไป การเลือกตั้งไมไดสรางความแตกแยกจนทํางานรวมกันไดยาก  และคุณลักษณะ
ของคุณอํานวย/คุณประสาน เชน สามารถลงลึกและฝงตัวในพื้นที่ไดโดยเฉพาะในระยะแรกเพื่อสรางความสัมพันธ
การมองปญหา-อุปสรรค หรือขอจํากัดที่พบเจอในพื้นที่เปนโจทยการจัดการความรู การประสาน เชื่อมโยง และแลก
เปลี่ยนขอมูลกับสวนกลางอยูเสมอ เพ่ือเห็นภาพและกําหนดกาวยางตอไปที่เหมาะสม
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แผนการดําเนินงานตอไป  มุงสรางความเขาใจรวม ความรูสึกรวม แกผูนําของตําบล (เวทีวิสัยทัศนรวม
เพ่ือเขาใจหัวปลาใหญรวมกัน)  มุงเปาใหการจัดการความรูเขาไปเปนโจทยในการทํางาน (โครงการจัดการความรู)
ใหพ้ืนที่มีหัวปลายอยของกลุมหรือของบุคคลชัดเจนและมุงเสริมเติมเติม พัฒนาศักยภาพในการบรรลุเปาหมายตาม
เน้ืองาน (หัวปลา) ที่แตละคน แตละกลุมวางไว โดยใชแนวคิด หลักการ และเครื่องมือของการจัดการความรู

จังหวัดลําพูน เปนพื้นที่ขยายผลที่นําความรู แนวคิด และประสบการณจากภาคกลางไปประยุกตใช กลาว
คือมุงเนนกลุมเปาหมายคือองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.และเทศบาล) เชนเดียวกัน ขณะเดียวกันมุงพัฒนา
คุณอํานวยและคุณบันทึกเพื่อเปนคนกลไกทํางานในพื้นที่  มีสถาบันวิจัยหริภุญชัยทําหนาที่ “บริหารจัดการ”  และ
เชื่อมโยงกับอีกกลุมเปาหมายหนึ่งคือสหกรณ โดยมีสํานักงานสหกรณจังหวัดทําหนาที่คลายๆคุณเอ้ือ

กิจกรรมและผลการดําเนินงาน  ไดจัดเวทีเรียนรูระดับเครือขาย (ตลาดนัดความรู) เพ่ือทําความเขาใจ
และแสวงหากลุมเปาหมายที่มีศักยภาพ  นํามาสูการจัดการความรูระดับองคกรซึ่งเปนพ้ืนที่นํารองอยางนอย ๓ แหง
คือ เทศบาลตําบลมวงนอย อบต.ตนธง และอบต.ศรีวิชัย  หลังจากนั้นไดคนหาแกนนําเพื่อพัฒนาเปนทีมทํางานแต
ละพ้ืนที่ แตละประเด็นที่สนใจ  ลาสุดไดจัดเวทีเรียนรูระดับตําบลขึ้น เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและแผนงานของการ
จัดการความรูแตละพ้ืนที่  บางองคกรอาทิ อบต.ศรีวิชัย ไดกําหนด “หัวปลา” การจัดการความรูที่ชัดเจนแลว เชน
การจัดการขยะของชุมชน  โดยที่สรส.และสถาบันวิจัยหริภุญชัย จะไดวางแผนจัดการเรียนรูทั้งในระดับองคกร
(อบต./เทศบาล) และในระดับเครือขาย (ตลาดนัดอบต.) อยางตอเน่ืองตอไป

จากการจัดเวทีเรียนรูขึ้นหลายครั้งในจังหวัดลําพูน ไมวาจะเปนตลาดนัดความรู เวทีพัฒนาคุณอํานวย
และคุณบันทึก เปนตน ทําใหกลุมเปาหมายคือชาวบานในพื้นที่ ซ่ึงบางสวนมีฐานเดิมจากการเปนนักวิจัยทองถิ่นได
พัฒนาความสามารถในการเปน “คุณอํานวยชาวบาน” มีความมั่นใจและมี “เครื่องมือ” ในการออกแบบการเรียนรูและ
การทํางานของตนเองมากขึ้น

นอกเหนือจากกลุมเปาหมายในชุมชนดังกลาวแลว การเขารวมเรียนรู รวมปฏิบัติจริง ในเวทีเสริมศักย
ภาพตางๆ ทําใหทีมงานสถาบันวิจัยหริภุญชัย มีพัฒนาการทั้งความคิด ทัศนคติ และทักษะ ในการทํางานเพิ่มมาก
ขึ้น เน่ืองจากไดมีโอกาสนําความรูและประสบการณในเวทีไปใชจริงในพื้นที่  หลายคนไดสะทอนใหฟงวาทีมงานมี
ความเปลี่ยนแปลงชัดเจน จากที่ไมกลาออกหนาเวทีหรือไมคอยพูด กลายเปนคุณอํานวยในเวทีและเปนผูจัดรายการ
วิทยุชุมชน  หรือบางคนที่มีพ้ืนฐานและประสบการณอยูแลวก็มีความคม ชัด และลึกซึ้งมากขึ้น เชน จากเดิมที่ตอง
วางแผนและเดินตามแผนการเปนคุณอํานวยอยางเครงครัด กลายเปนคุณอํานวยที่ “พลิ้วไหว” ไมเกร็งและยึดติดกับ
โครง (outline) มากเกินไปจนเกร็ง

สวนกลุมเปาหมายสหกรณ ไดจัด “ตลาดนัดความรู” และการพบปะพูดคุยเรียนรูรวมกันกับอบต.    
โครงการวิจัยทองถิ่น และเครือขายตางๆ ไปหลายครั้ง  ตัวอยางผลเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ ตลาดนัดความรูเปน
“ตัวกลาง” ที่ทําใหสหกรณตางๆซ่ึงไมเคยเชื่อมโยงกัน ไดพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูและเกิดการทํางานรวมกัน เชน
สหกรณออมทรัพยสนใจเชื่อมโยงเปนลูกคาของสหกรณนํ้ามันและสหกรณนํ้าดื่ม เปนตน

การเรียนรูและบทเรียนในการดําเนินงาน  เชนเดียวกับการพัฒนา “คุณอํานวยชาวบานอุทัยธานี”  ที่
หลังจากเรียนรูในเวทีแลว ทั้งคุณอํานวยและพี่เลี้ยงไดมีโอกาสนําแนวคิด ทักษะ และเครื่องมือตางๆไปใชจริงใน
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พ้ืนที่ ทําใหเพ่ิมความสามารถและยกระดับตัวเองมากขึ้น จะเห็นไดวา “การมีการบานจริง” ในพ้ืนที่เปนเง่ือนไขปจจัย
สําคัญที่ทําใหการพัฒนา “คุณอํานวยและคุณบันทึก” ประสบผลสําเร็จ  ความสําเร็จและความภาคภูมิใจของพื้นที่
ลําพูนกรณีสถาบันวิจัยหริภุญชัย อาจไมไดอยูที่ “งานสําเร็จ” แตสามารถอธิบายไดอยางชัดเจนวา “คนพัฒนาขึ้น”
โดยเฉพาะคนทํางานทางสังคมรุนใหมซ่ึงเปนทีมปฏิบัติการสวนมากของสถาบันฯ

แตถึงอยางไรก็ตาม สถานการณของพื้นที่ซ่ึงตอง “พัฒนากําลังคนใหทันและเพียงพอตอความตองการ
ของงาน” เปนโจทยของสถาบันวิจัยหริภุญชัยและเปนโจทยรวมขององคกรทางสังคมหลายหนวยงาน ที่มีปรากฏ
การณวา “คนโตไมทันงานและไมพอ” สําหรับการทํางาน  การจัดการความรูชวยใหการทํางานเปนเครื่องสรางและ
พัฒนาคนได จะเห็นไดวาการถอดกระบวนการเรียนรู (knowledge capture) อยูเสมอๆ วาจากกิจกรรมนั้นๆ เราเห็น
การออกแบบอยางไร ไดเรียนรูอะไร (ใชมุมมองในสายตาของคุณอํานวยมากขึ้น) จะสามารถชวยพัฒนาคนใหกับ
เพียงพอทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได

สําหรับบทเรียนในสวนสหกรณซ่ึงมีสํานักงานสหกรณจังหวัดเปนผูประสานงานหรือเปน “คุณเอ้ือ” น้ัน
ประสบปญหาเมื่อสหกรณจังหวัดถูกยายออกจากพื้นที่เน่ืองดวยปจจัยทางการเมืองและระบบราชการ (ปญหาลําไย)
ทําใหขาดการกลไกการจัดการในพื้นที่ เปนขอจํากัดอยางหนึ่งของ “การจัดการความรูในหนวยงานราชการ” ที่พบ
เห็นไดเดนชัด

แตอยางไรก็ตามผูคนที่อยูในเครือขายการเรียนรูจังหวัดลําพูน ก็ยังติดตอเชื่อมโยงกันสม่ําเสมอ โดย
เฉพาะในเวทีเรียนรูแตละครั้ง จะมีสวนผสมของหลายเครือขายเขารวม ทั้งอบต. เทศบาล สหกรณ คนทํางานทาง
สังคมในพื้นที่ โดยเปนเวทีรวมของเครือขายพันธมิตรทั้งจังหวัดลําพูนและเชียงใหม ซ่ึงปนจุดเดนของพื้นที่ลําพูน

แผนการดําเนินงานตอไป  การมุงสรางคนในองคกรกลุมเปาหมาย (อบต. เทศบาล สหกรณ) ใหเปน
คุณอํานวยและคุณบันทึกที่มีความสามารถมากขึ้น เปนกลไกที่สามารถบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ อันจะเปนความ
ยั่งยืนของการทํางาน ซ่ึงหากเปนเชนนั้นได องคกรพี่เลี้ยงจะทําหนาที่เปน “ที่ปรึกษา” แทน แตสิ่งที่ตองใหความ
สําคัญคือ “ขั้นตอนการเดิน” ที่จะตองวางจังหวะการเปนพ่ีเลี้ยงใหคําแนะนําและพาทํา (coaching) ไปตามลําดับขั้น
ที่เหมาะสม

 ตลาดนัดความรูองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง
จัดขึ้นเม่ือวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๘  ณ วังยางริเวอรปารครีสอรท ตําบลวังยาง อําเภอศรีประจันต จังหวัด

สุพรรณบุรี เปนการจัดการความรูในระดับเครือขายเวทีแรก  ที่เนนการทําความรูจักและแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ้ือขาย
ความรูซ่ึงกันและกัน ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคกลาง ๕ จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรี สิงหบุรี
อางทอง ชัยนาท และอุทัยธานี ซ่ึงเปนจังหวัดที่โครงการฯ ไดไปสงเสริมนักจัดการความรูทองถิ่นในระยะแรก และใน
ระยะที่ ๒ น้ีตองการขยายผลตอ จึงหันมาสนใจและใหความสําคัญกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากยิ่งขึ้นกวาระยะ
แรก
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กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การทดลองใชแนวคิดและเครื่องมือของการจัดการความรูในเวทีที่เปดขึ้นมานี้ เรียกวา “ตลาดนัดความรู” ซ่ึง

ความจริงก็คือเครือขายการเรียนรูมาแลกเปลี่ยนกันน่ันเอง แตตางกันที่วา“มีเครื่องมือที่ชัดเจน เขมขนขึ้น”  เพ่ือสกัด
ความรูฝงลึกที่อยูในประสบการณของคนทั้งหลาย เครื่องมือน้ันก็คือ “พลังของเร่ืองเลา”  จากผูที่ประสบผลสําเร็จ มี
ความกาวหนาและความภาคภูมิใจ  โดยมีการซัก การถาม การตีความ เพ่ือใหเห็นวาเงื่อนไขความสําเร็จน้ันประกอบ
ดวยอะไรบางที่ทําใหเกิดความสําเร็จขึ้นมาได สิ่งสําคัญของกระบวนการนี้คือ “การหาความรูแบบ how to” ที่ทําใหผู
ฟงคนอื่นๆที่ทําเรื่องเดียวกันหรือคลายๆกันอยู ไดมีโอกาสเรียนรูวา “มีตัวอยางที่ประสบความสําเร็จอยู และความ
สําเร็จน้ันสามารถทําไดอยางไร”

การจัดตลาดนัดความรูระดับเครือขายนั้น ไมใชครั้งเดียวแลวเลิกไป จะตองจัดเปนระยะๆ ซึ่งเรียก
วาเปน “ชุมชนแหงการปฏิบัติการเรียนรู” (CoP-community of Practice)  ซ่ึงมีหลักการวา “ทําอยางไรใหเวที
การเรียนรูเหลานี้ถูกจัดการ หมุนเกลียวความรูใหยกระดับไปเรื่อยๆ ไมอยูกับที่ ไมใชมาคุยแลวครั้งหนาก็ไมเลิกกัน
ขยับไปตอไมไดแลว”

ในกระบวนการของตลาดนัดความรูเอง นอกจากพลังของเร่ืองเลา การตีความ การหาเงื่อนไขปจจัยแหง
ความสําเร็จแลว ควรทําออกมาเปน “ตัวชี้วัด” ดวยวาความสําเร็จวามันขึ้นอยูกับอะไร มีเง่ือนไขอยางไร การทําเปน
ตัวชี้วัดขีดความสามารถที่ทําใหงานสําเร็จ ทําใหคนทั้งหลายที่เขารวมเปนสมาชิกของเครือขายตลาดนัดความรูไดใช
ตัวชี้วัดเหลานี้ ที่ทุกคนมีสวนสรางขึ้นมาเอง ใชประเมินตัวเองวามากนอยแคไหน และถาขาดจะไปหาจากที่ไหน จาก
ใคร อยางนอยที่สุดคนที่มาในเวทีตลาดนัดความรูน้ี ก็จะพบวามีใครเกงเรื่องอะไร อยางไร และจากการพูดคุยในเวที
ก็สามารถตามไปเรียนรูตอได หัวใจสําคัญคือทําใหรูและประเมินตัวเองตลอดเวลาวา มีความรูแคไหนตอการที่จะ
ทํางานใหสําเร็จ

หลังจากจัดตลาดนัดความรูเสร็จแลว กอนที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้ง ตองเอาแนวคิด ความรูเหลานี้ไปปฏิบัติ
สักระยะหนึ่ง แลวกลับมาเลาประสบการณ แลกเปลี่ยนความคืบหนากันอีก จะทําใหความสําคัญในเรื่องของความรูที่
อยูในตัวคน ในประสบการณของทุกคนซึ่งมีอยูแลว แมบางคนอาจจะเลาไมเกง ก็จะมีกระบวนการและเครื่องมือสกัด
ความรูน้ีออกมาโดยมีคนคอยซักถาม ทําใหทุกคนสามารถเลาเรื่องนั้นออกมาเปนความรูได

เรื่องราวการแกไขปญหาความยากจนของปลัด อบต.ที่จังหวัดชัยนาท ทําใหผูฟงทราบวาปลัดมีความ
ภาคภูมิใจที่สามารถชวยเหลือชาวบาน เอาโครงการแกจนไปทําจนเกิดผล ทําใหชาวบานสามารถเพิ่มรายไดและลด
รายจายได  ในเนื้อหาที่เลาจะมีรายละเอียดมาก คณุอํานวยตองคอยซักคอยถามวาเปนอยางไร ทําอยางไร ทําไมถึง
ทําไดสําเร็จ เง่ือนไขปจจัยอยูตรงไหน และที่สําคัญกลุมไดคุยกันถึงเรื่องบทบาทของปลัด อบต. ที่มีความสําคัญ
เปรียบเสมือนเปน “แมบานของอบต.” และเปนกําลังสําคัญดวย ซ่ึงมีรายละเอียดที่นาสนใจมาก นอกจากนั้นก็มีเรื่อง
อ่ืน เชน การจัดการขยะ ความคาดหวังที่ตองการใหสมาชกิอบต.เขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น และเรื่องการ
จะนําเครื่องมือการจัดการความรูเขาไปใชในการพัฒนาสมาชิกอบต.

ในการพูดคุยชวงหนึ่ง แตละตําบลไดสะทอนวา นาจะดีที่แตละทองถิ่นจะมี “นักจัดการความรูทองถิ่น” ของ
ตัวเอง จากการสังเกตเห็นวากลุมปลัดใหความสนใจมาก  เม่ือนําเรื่องใกลตัวของปลัด เปนเรื่องความสําเร็จ ความ
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ภาคภูมิใจ ทุกคนสนใจและตั้งใจฟงแลกเปลี่ยนได ทําใหเกิดการเติมเต็มตอยอด ทําใหบางคนเกิดประเด็นใหม เกิด
ความคิดใหมในการที่จะกลับไปทํางาน สังเกตไดจากสีหนา แววตาจากการพูดคุย เพราะเห็นความตั้งใจและทุกคน
รูสึกวามันเปนประโยชน อยางนอยไดเรียนรูจากเพื่อน อบต. ซ่ึงอยูในตําแหนงเดียวกัน แตอาจจะมีประสบการณ
ทํางานที่แตกตางกัน  
ประเมินผล “การซื้อขาย” ในตลาดนัดครั้งน้ี

การจัดตลาดนดัครั้งแรกนี้ คิดวาผูเขารวมไดประโยชน สังเกตไดจากการประเมินทายการประชุมและจาก
การที่ตามไปคุยกับบางองคกรภายหลัง ความสําเร็จที่เห็นไดชัดคือ

ในเชิงปริมาณของผูเขารวม มีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมเกือบ ๓๐ แหง ผูเขารวม “ซ้ือ-ขาย” ๑๐๐
กวาคน จากเดิมที่คิดวาจะมีจํานวนไมมาก  เน่ืองจากไดเคยวางแผนจะจัดตลาดนัดความรูกอนหนานี้แลว แตคาดวา
มีผูเขารวมนอย อาจเปนเพราะเปนชวงการเลือกตั้งทองถิ่นของหลายจังหวัด  พอผานชวงเลือกตั้งไปแลวก็มีคนสนใจ
กันมาก

สวนในเชิงคุณภาพ สามารถพูดไดวามีความสําเร็จพอสมควร เพราะกวาครึ่งหน่ึงอยูรวมเรียนรูจนถึงเย็น ซ่ึง
เปนตัวชี้วัดไดอยางหนึ่ง เพราะสวนมากพบวาอปท.จะรวมประชุมตางๆ แคครึ่งวัน

การเรียนรูและบทเรียนเพื่อพัฒนาตอไป
1. การตามตอ  หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนใจกระบวนการนี้ไปขยายผลและทําตอในทองถิ่นของตน

เอง คงจะตองเนนเรื่องการสรางาและพัฒนาคุณอํานวยและคุณบันทึก ซ่ึงโครงการฯ คาดหวังวาเม่ือทําไปเรื่อยๆ จะ
สามารถฝกฝนคนขึ้นมาได  โดยใชกระบวนการและเวทีจริงที่จัดขึ้นใหเขามามีสวนรวมเปนคุณอํานวยและคุณบันทึก
เทากับไดเรียนรูไปบนการปฏิบัติการจริง  เม่ือทําไปแลวก็จะเกิดความเกงขึ้นมาเองและสามารถนําไปทําในพื้นที่ได
ในระหวางนี้โครงการฯ ก็จะเปนพ่ีเลี้ยงให โดยยินดีที่สนับสนุนเปนพ่ีเลี้ยงและพัฒนาผูที่สนใจใหไดมีโอกาสฝกฝน
และเรียนรู ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่ไดพูดตั้งแตตนวา โครงการฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือเขาไปมีสวนรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในเรื่องของพัฒนาคน พัฒนาความรู โดยใชแนวคิดการจัดการความรูเขาไปในการทํางาน ใชงานเปนตัว
เดินเรื่อง ใหคนไดฝกฝน เรียนรู และพัฒนาจากงานจริง

2. การทําใหดีขึ้นในครั้งตอไป  สิ่งที่จะทําใหดีขึ้นเม่ือจัดตลาดนัดความรูครั้งตอไปคือ การดึงความรู การ
บันทึกขอมูลการพูดคุยใหเปนระบบ วางแผนในการจัดทําขุมความรู คลายๆเปนคูมือในการทํางานขององคกรปก
ครองสวนทองถิ่นตามตําแหนงตางๆ  ทําใหมองเห็นวาจะเปนประโยชนในการพัฒนางานของตนเองใหดีขึ้นไดอยาง
ไร อีกอยางหนึ่งคือการทําขอมูลเสริม ซ่ึงโครงการฯ ในฐานะเจาของตลาดนัดตองรูวาองคกรไหนมีความเดนและ
เชี่ยวชาญเรื่องอะไร  จําเปนที่จะตองหาขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือที่สามารถจัดตลาดนัดความรูครั้งหนาไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ มีพลงัมากขึ้นกวาเดิม

3. การตามตอ การสื่อสารตอเน่ือง  เน่ืองจากเปนการจัดการความรูระดับเครือขาย นอกจากโครงการฯ ชวย
เปนคนกลางในการจัดเวทีใหแลกเปลี่ยนเรียนรูและทําความรูจักกัน ซ่ึงแตละองคกรสามารถจะ “จับคูชก” คือการติด
ตอสื่อสารและเปนเพ่ือนปรึกษาหารือในแตละเร่ืองที่แตละองคกรมีจุดเดนแลว  การชวยสานตอเครือขายใหเปนจริง
เพ่ิมเติมก็ยังมีความสําคัญ ทั้งการใชสื่อ เชน จดหมายขาวเพื่อรายงานสถานการณ ความคบืหนาของการทํางานแต
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ละองคกร และการชวยเชื่อมใหเปนเครือขายในระดับตําบลและอําเภอ ซ่ึงจะทําใหการติดตอสื่อสารและถายเทความรู
ประสบการณ ระหวางองคกรตางๆเปนจริงไดมากขึ้น เน่ืองจากระยะทางใกลเคียง สามารถไปมาหาสูกันไดสะดวก

4. การจัดทํา “ขุมความรู”และสงกลับสูผูเขารวมเรียนรู  เน่ืองจากเปนตลาดนัดครั้งแรกซึ่งนอกจากเปนการ
เรียนรูในการเปน “คุณอํานวย/คุณบันทึก” ในกลุมยอยของคณะทํางานแลว ยังเปนการเรยีนรู “การจัดการความรู
ระดับเครือขายอีกดวย”  การรวบรวมความรูจากกลุมยอยในแตละตําแหนงหนาที่จึงยังไมครบถวน  เปนโจทย “การ
จัดการเนื้อหา” ที่จะตองเรียนรูและหาวิธีการจัดการใหเหมาะสม เน่ืองจากการจัดเวทีใหญ มีคาใชจายคอนขางมาก
จึงตอง “เก็บเกี่ยวจากเวที” ใหคุมคา

5. การจัดการความรูกอนทํา ไดแกการเตรียมความพรอมสําหรับคุณอํานวยและคุณบันทึก เปนสิ่งที่นาสนใจ
และนาเสียดายหากจะไมกลาวถึง ในการจัดตลาดนัดครั้งน้ีโครงการฯ ไดเตรียมคุณอํานวยและคุณบันทึกลวงหนา
หลายขั้นตอนคือ

- การพูดคุยทําความเขาใจกับนักจัดการความรูทองถิ่นและแกนนําถึงบทบาทที่แตละคนในฐานะคุณ
อํานวยหรือคุณบันทึกในแตละตําแหนงหนาที่ พรอมทั้งใหแตละคนหาขอมูลของแตละตําแหนงหนาที่
และขอมูลของอบต.เดนในพื้นที่ของตนเองมากอนลวงหนา  จากการพูดคุยทําใหทราบวานักจัดการ
ความรูทองถิ่นมีความมั่นใจในการเปน “คุณบันทึก” มากกวา “คุณอํานวย” เน่ืองจากเปนเวทีใหมและ
คอนขางเกร็งกับความคาดหวังของสรส.

- ประชุมเตรียมความพรอมคุณอํานวยและคุณบันทึกของสรส. กอนวันงานจริง ๑ วัน  เพ่ือพูดคุย แลก
เปลี่ยนประสบการณ สรางความมั่นใจ  โดยมีคุณอํานวยที่มากประสบการณอยางคุณจันทนา หงษา
ผูจัดการมูลนิธิขาวขวัญ รวมแบงปนวิธีการเปนคุณอํานวยตามบุคลิกภาพ (style) ของตนเองดวย

- เน่ืองจากมีผูเขารวมเวทีจํานวนมาก (๑๐๐ กวาคน) ทําใหตองหาคุณอํานวยและ
คุณบันทึกเพิ่มเติมจากหนวยงานอื่นที่มีประสบการณ แตคุณอํานวยและคุณบันทึกจากองคกรภาย
นอกเหลานี้ ยังไมคุนเคยกับศัพทเกี่ยวกับการจัดการความรู  ชวงเชากอนเร่ิมงาน สรส.จึงไดทําการ
เตรียมความพรอมคุณอํานวยและคุณบันทึกจากสรส.และจากหนวยงานอ่ืนอีกครั้ง เพ่ือทําความเขาใจ
ถึงเปาหมาย วัตถุประสงค และวิธีการของการจัดตลาดนัดความรูครั้งน้ี

6. การจัดการความรูหลังทํา   เปนธรรมดาวาการจัดเวทีเรียนรูวันเดียว จะมีขอจํากัดเรื่องเวลา ทําใหการจัด
สรรชวงเวลา AAR ตองใชชวงทานขาวเย็นรวมกันของทีมงาน ซ่ึงทําใหไดบรรยากาศการพูดคุยอีกแบบหนึ่งที่ไมเปน
ทางการ ไมเครงเครียด และเปนการเปนงานมากนัก ทําใหทุกคนไดใหมุมมองทั้งในเชิงประเมิน และในเชิงขอเสนอ
แนะเพื่อทําใหดีขึ้นในครั้งตอไป
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คร้ังที่ ๒ “ปนความรูสูการทํางานทองถิ่น”

กิจกรรมและผลการจัดตลาดนัด

จัดขึ้นเม่ือวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมกีฬาและสุขภาพ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีนาย
กอบต. รองนายก ประธานสภา สมาชิก และเจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมเรียนรูทั้งหมด
ประมาณ ๕๐ คน  แบงการเรียนรูเปน ๔ กลุม โดยมีอบต.เดนในแตละกลุมเปน “คุณเลา” หลัก คือ อบต.หัวไผ
จังหวัดสิงหบุรี  อบต.วัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี  อบต.ลานสัก และอบต.ประดูยืน จังหวัดอุทัยธานี

การพัฒนาผูนํา
การพูดคุยในกลุมน้ี ใชวิธีใหอบต.เดนเปนคนเลาในแตละเร่ืองเดนที่ดําเนินงาน และอบต.อ่ืนๆในกลุมก็จะได

แลกเปลี่ยน ซักถาม เติมเต็มกันและกันในแตละประเด็น  ประสบการณขององคการบริหารสวนตําบลหัวไผ นําเสนอ
โดยนายทวีป จูม่ัน นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวไผ โดยนายกฯ ไดกลาวถึงภาพรวมการดําเนินงานในตําบล
หัวไผซ่ึงมีการดําเนินงานใน ๓ ดานคือ การพัฒนาผูนํา การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาศูนยเด็กเล็ก แตทุกดานก็มี
จุดรวมอันเดียวกันคือ “การพัฒนาคนของตําบล”

การพัฒนาผูนําของอบต.หัวไผ จะมีการพัฒนาสมาชิกอบต.เปนหลักเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทํางานของ
สมาชิกอบต. และสรางทายาททางการเมือง โดยพัฒนาศักยภาพดานการพูดในที่ชุมชน ความรูที่เกี่ยวกับกฎหมาย
อบต. นายกฯมีเทคนิคการฝกสมาชิกอบต.ในที่ประชุมประจําเดือน จะใหสมาชิกทุกคนเลาถึงประสบการณการ
ทํางานที่ผานมาซึ่งเปนการพูดจากเรื่องของตนเองกอน และใหโจทยไปคนหาความรูในเรื่องที่สนใจ และเกี่ยวของกับ
การทํางาน เชน กฎหมายอบต. เปนตน ทําใหสมาชิกหลายคนไดฝกพูด และนําไปใชในการพูดคุยกับชาวบานในการ
ทําประชาคมหมูบาน  รวมทั้งการพัฒนาเด็ก เยาวชนซึ่งเปนคนรุนใหมในตําบลใหรูจักการทํางานเปนกลุม การคิด
โครงการ ทําแผนเสนออบต.โดยอบต.สนับสนุนงบประมาณในการทํากิจกรรม

คุณเกษมชัย รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองโพธิ์ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ซ่ึงเปนผูนํารุนเล็ก โดยวิธีพัฒนาผานการฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น (กลองยาว) โดยครูภูมิปญญาชาวบาน ใชระบบ
พ่ีสอนนอง ใชเปนวงกลองยาวในงานเทศกาลหรืองานประเพณีของชุมชน ทําใหกลุมเกิดความสามัคคี มีความสนุก
สนานในการทํากิจกรรม

โดยสรุปภาพรวมการดําเนินงานของอบต.หัวไผ นายกฯ จะทําบทบาทในการเปนคุณเอ้ือ โดยเอ้ือ สนับสนุน
งบประมาณ วัสดอุุปกรณ  ขอมูล และการติดตามงาน เชน การนิเทศติดตามงานศูนยเด็กเล็ก หลายๆ แหงพบวา
ศูนยเด็กเล็กถูกละเลยจากอบต. ดังน้ันการนิเทศงานของอบต.หัวไผ เปนการใหกําลังใจครู พูดคุยกับครูเปนการสราง
ความสัมพันธที่ดี ทําใหเห็นสภาพของศูนยฯ สื่อที่ครูใช สภาพของศูนยที่เปนอยู สามารถที่จะสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาเด็ก พัฒนาศูนยเด็กไดตรงกับความเปนจริง  ไมใชเปนการตรวจงานเทานั้น  อีกดานทําบทบาทเปน
คุณอํานวยในการพาชาวบานเรียนรู ชวนคิด ชวนคุยบนฐานของงานที่ทําอยู เชน ใชเวทีประชุมประจําเดือนสราง
การเรียนรูรวมกัน โดยการฝกสมาชิกอบต.ใหมีทักษะในการพูดจากประสบการณที่พูดคุยกับชาวบาน และนํามาเลา
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ใหเพ่ือนสมาชิกฟง หลังจากนั้นใหสมาชิกคนควาเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือเรื่องกฎหมายอบต. แลวมาเลาใหเพ่ือนฟง
ทําใหสมาชิกเกิดการพัฒนาทักษะในการพูดมากขึ้น สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการทําประชาคมหมูบานได

การเรียนรูและบทเรียนเพื่อพัฒนาตอไป
1. การจัดการเนื้อหา  จากบทเรียนของการจัดตลาดนัดในครั้งแรก ซ่ึงยังตองปรับปรุงเรื่อง “การจัดการเนื้อ

หา” ที่เกิดขึ้นในเวที ทําใหครั้งที่ ๒ น้ี ทีมคณุอํานวยและคุณบันทึกไดพูดคุย (AAR) ตอหลังจากจบงานแลวอีก ๑ วัน
เพ่ือสะทอน ประเมิน สรุปความรู และการเรียนรูของตนเองในครั้งน้ี ทําใหมีเน้ือหาความรูที่เก็บจากแตละกลุมยอย
ครอบคลุม ละเอียด และชัดเจนขึ้น และทําใหเขาใจการใช “ตลาดนัดความรู” เปนเครื่องมือในการจัดการเครือขาย
มากขึ้นดวย

2. การเชื่อมตอเครือขายกันหลังจากเขารวมตลาดนัด การเริ่มมีตัวอยางรูปธรรมแหงความสําเร็จของแตละ
อบต. ทําใหอบต.อ่ืนที่เขารวมเรียนรูในตลาดนัดมีความสนใจและเขาใจมากขึ้น นําไปสูการเชื่อมรอยระหวางอบต.
ในพ้ืนที่ใกลเคียง เปนเครือขายระดับอําเภอที่เปนจริงมากขึ้น

3. การใหนักจัดการความรูทองถิ่นเปนแมงาน ทําใหไดเรียนรูการประสานงาน การจัดประชุม และการ
บริหารจัดการตางๆ ใหกับคนทํางานไดเปนอยางดี เห็นไดจากการสะทอนในรายงานประจําไตรมาสและในบันทึก
การเรียนรูของนักจัดการความรูทองถิ่นอัฒยา สงาแสง และทีมงานภาคกลางอื่นๆ

4. การสงขอมูลกลับคืนใหแกผูเขารวมเวที ซ่ึงจะเปนการใชประโยชนจากความรูที่เกิดขึ้นในตลาดนัดอยาง
เต็มที่ ทั้งน้ีตองคําถึงรูปแบบหรือหนาตาของความรูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมการเรียนรูของอบต.ดวย เชน ควรจะมี
เน้ือหาและรูปภาพที่กลาวถึงทุกอบต.ที่เขารวม  ถึงแมวาการสงกลับความรูที่เปนเอกสารลาชาและควรจะปรับปรุง
แตก็ไดสงกลับความรูจากตลาดนัดความรูครั้งแรกใหแกอบต.ทั้งในรูปแบบวซีีดีและเอกสารประกอบการประชุมแลว
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