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(เร่ิมทยอยลงในประชาคมวจิัยตั้งแตฉบับที่ 39) 
 
องคกรเคออรดิคกบัการจัดการความรู (6) 
 ในตอนนี้ขอเสนอเร่ือง “จินตนาการเชือ่มโยงการจดัการความรูทองถิน่เขากับงานวิจยั”  เปน
จินตนาการจากการที่ผูเขียนไดออกไปสมัผัสกับการจดัการความรูของชาวบานหลายทองที่ในชวงหนึ่งเดือน
ที่ผานมา (บทความนี้เขียนในวันท่ี 17 ตุลาคม 2547)     ไดแก วันที ่27 กันยายน 2547 เดินทางไปดูงาน
กิจกรรมของ “คุณอํานวย” (knowledge  facilitator) การจัดการความรูทองถิ่น ของโครงการ สรส. 
(เสริมสรางการเรียนรูเพือ่ชมุชนเปนสุข) ท่ีตําบลหวัไผ  อ.เมือง  จ.สิงหบุรี     ซ่ึงผมไดเขียนเลาไวแลวใน
บทความเรือ่ง “เยี่ยมชมกิจกรรมพฒันา “คุณอํานวย” จัดการความรูทองถิ่น”  ตีพิมพในจดหมายขาว “ถักทอ
สายใยแหงความรู” ฉบับที ่9 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2547) แลว  ผูสนใจอานไดจากเว็บไซตของ สคส.  
www.kmi.or.th 
 ในวันที่ 2 ตลุาคม 2547 ไดเดินทางไปเยีย่มชมกิจกรรมเครือขายเกษตรธรรมชาต ิของมูลนิธิรวม
พฒันาพจิิตร  โดยมีคุณสุรเดช  เดชคุมวงศ  เลขาธิการมูลนิธิเปนผูจัดกําหนดการและอํานวยความสะดวก
ในการเดินทาง     ไดไปเยีย่ม “สหายเกา” ของผมถึงบาน เชน ลุงจวน  ลุงสมพงษ  คุณสนิชยั  ไดเรียนรู
การฝกอบรม วปอ. (วิทยากรการเปลี่ยนแปลงสูการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง) ภาคประชาชน   และได
เยี่ยมเกษตรกรที่หันกลับมาเดินแนวทางธรรมชาต ิเลิกละการใชสารเคมี อันไดแก ปุยเคม ีสารเคมีกําจัด
แมลงและวัชชพืช 
 ในวันที่ 13–14 ตุลาคม 2547  ไดเขารวมการประชุม “นวัตกรรมทองถิน่ไทย” ท่ีศูนยประชุมไบ
เทค บางนา  จัดโดยสถาบันวิถีใหมทองถิ่น  คณะรัฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยไดรบัการ
สนับสนุนจาก สกว.   ไดเห็นนวัตกรรมทีร่ิเริ่มโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต., อบจ., เทศบาล) 
มากมาย   เหน็โอกาสทีจ่ะพฒันาเปนเครือขายของการจัดการความรูเพือ่การพฒันาทองถิ่น 
 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2547  รวมประชุมสรุปผลการดําเนนิการ 6 เดือน โครงการสงเสริมการจัดการ
ความรูเร่ือง การทํานาขาวในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  จัดโดยมูลนิธขิาวขวญั ท่ีวังยางรีสอรท  อ.ศรี
ประจันต  จ.สุพรรณบุรี  ซึ่งไดเขียนเลาไวในบทความเรือ่ง “โรงเรียนชาวนา กับการจัดการความรูโดย
เกษตรกร” ลงตพีิมพใน……………………..  
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 เหตุการณทั้งสี่ และตนทุนความคิดอื่น ๆ ทําใหผมเกดิจินตนาการเกี่ยวกับการจดัการความรูของ
ชาวบาน  ในลักษณะของการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัตเิพื่อการทํามาหากินของชาวบาน  โยงกับ
หนวยงานวชิาการภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ทีจ่ะทํางานสงเสริมเกื้อกูลการเรียนรูและการปฏิบัติภารกิจ
ของกันและกนั   ในลักษณะท่ีชาวบานกไ็ดรับประโยชน  หนวยงานวิชาการของราชการในทองถิ่นก็ไดผล
งาน   และสถาบันการศึกษา (เนนระดับอดุมศึกษา) ก็ไดผลงาน คอื ผลงานวจิัย ทีเ่อาไปใชไดทันที เทากับ
วาชาวบานชวยสงตอโจทยวจิัยทีเ่ปนปญหาในการทํางานของตนใหแกนักวิชาการในทองถิ่น และใน
สถาบันอุดมศกึษา 
 จังหวัดสพุรรณบุรีเปนจังหวัดที่ปลูกขาวมาก  ตามสถติิ จังหวัดสพุรรณบุรีใชสารเคมีทางการเกษตร
มากเปนอันดบั 1 ของประเทศ    ตามมาดวยจังหวัดพจิิตรเปนอันดบั 2   แตจังหวัดพจิติรมีอตัราความ
เจบ็ปวยของคนสูงเปนอันดบั 1 ของประเทศ   เขาใจวาสวนหนึ่งมาจากสาเหตุไดรับสารเคมีทางการเกษตร 
 ท้ังมูลนิธขิาวขวัญ และมูลนิธิรวมพฒันาพจิิตร รวมอยูในขบวนการเกษตรยั่งยืน หรืออาจเรยีกชื่ออื่น
อีก เชน เกษตรธรรมชาต ิ เกษตรอินทรยี  วนเกษตร เปนตน     เกษตรกรที่รวมอยูในเครือขาย จัดเปน
กลุม “ผูกลา” คือ กลาแหกคอกออกมาจากวิธีการกระแสหลัก ซึ่งทํานาแบบโหมทกุอยาง  ทั้งโหมเมล็ดพันธุ 
โหมปุย โหมยาฆาแมลง ฆาหอย ฯลฯ  และโหมแรงงาน โหมทุน โหมเวลา    พวกแหกคอกไมทํานาแบบ
โหม  แตหันมาศึกษาธรรมชาต ิ หาทางใหธรรมชาตคิวบคุมกันเอง  และพลิกฟนความอุดมสมบูรณของดิน
โดยใชปุยอินทรีย  ปุยหมัก  จลุินทรยีนํ้าหมักหรือฮอรโมน 
 ถาจะเปรียบเทียบใหม  การทํานาแบบกระแสหลัก เปนการทํา “ตามเขาบอก” คือตามคําแนะนําของ
ผูขายเมล็ดพนัธุ ขายปุย ขายสารเคมีกําจัดศตัรพูืช   เปนการทํานาแบบพึง่พาความรูของคนอื่น   แตการ
ทํานาแนวเกษตรกรรมยั่งยืน  เปนการทํา “ตามความรูความเขาใจของตนเอง” โดยการทดลองและเห็นผล
ดวยตนเอง   เปนการทํานาแบบยนือยูบนฐานความรูของตนเอง 
 ภายใตการสนับสนุนของมูลนิธิขาวขวัญ  และมูลนธิิรวมพฒันาพิจติร เกษตรกรเรยีนรูแมลงในแปลง
นาของตนเอง ทําความรูจักแมลงกินพชื ซึ่งถือเปน “แมลงราย” ทําอันตรายตนขาว   และทําความรูจักแมลง
กินสัตว ซึ่งกค็ือ กินแมลงดวยกันเอง อนัถือเปน “แมลงดี”    ผมไมทราบวาความรูเรื่องแมลงของชาวนามี
รายละเอียด มีความลุมลึกเพียงใด   แตผมเดาวา นาจะยังมีประเด็นอกีมากมายที่ชาวนาอาจรวมกันเรียนรู
และแลกเปลีย่นเรียนรูในกลุมชาวนาเองได และจะมีประเด็นที่เกินกําลังของชาวนา   ตองการนักวิชาการ
หรือนักวจิัยเขาไปชวยดําเนนิการทดลอง หรือชวยตีความแปลผลขอมูลบางอยางที่ชาวนาเก็บมาจากการ 
“จัดการความรู” ของตน     ตวัอยางคําถาม 

-    มีแมลงกินสัตวที่ถือเปน “แมลงราย” ไหม  เชน แมลง ก. มีชีวิตอยูโดยการกนิแมลง ข.    แมลง 
ข. กินแมลง ค. เปนอาหาร    แมลง ค. กินตนขาวเปนอาหาร   ดังนั้นถาแมลง ก. มีจํานวนมาก    
แมลง ข. ก็จะมีจํานวนนอย ทําใหแมลง ค. ระบาดไดงาย   ในกรณีเชนนี้ แมลง ก. นาจะไดชือ่
วาเปน “แมลงราย” 
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- วงจรชีวติของแมลงแตละชนิดที่พบในนาขาวเปนอยางไรบาง  ทราบนิสัย การดํารงชีวติ การ
แพรพันธุ และบทบาทในระบบนเิวศนาขาวครบถวนไหม 

- แมลงในนาขาวเกี่ยวของกับชีวติของสตัวอื่น ๆ เชน กบ เขียด ปลา งู นก หนู ฯลฯ อยางไรบาง 
- ดินที่ชุมปุยเคมี กับดินชุมปุยอินทรีย มีผลตางกันตอระบบนิเวศของแมลง กบ เขยีด ปลา ง ูนก 

หนู ฯลฯ อยางไรบาง  ทีเ่ปนเชนนั้นอธบิายไดอยางไร 
- น้ําหมัก ฮอรโมน ปุยหมัก ฯลฯ ที่เกษตรกรทําใชกันเอง มีคุณภาพเปนอยางไรบาง    

นักวิชาการนาจะใหบริการทดสอบและเปรียบเทียบคณุภาพกับวิธกีารผลิตนํ้าหมัก ฮอรโมน ปุย
หมัก ที่เกษตรกรผลติขึ้นใชเอง และเผยแพรแกเกษตรกร  ใหเกษตรกรรูจักผลิตภัณฑท่ีดี และ
เรียนรูวธิีการผลิตที่ดี 

- ศึกษาเอนไซมในจลุินทรียท่ียอยสลายอินทรียสาร (เชน ฟางขาว ใบไม ใบหญา) ไดรวดเร็ว 
- คัดพันธุจลุินทรียท่ีมีคุณสมบัติยอยสลายอินทรียสารไดรวดเรว็ และใหสารอาหารทีมี่คุณภาพ 

รวมทั้งเปนจลุินทรียที่ดํารงชีวติอยูไดดีในสภาพแวดลอมตาง ๆ กัน 
- ใชวธิีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ ชวยการดําเนินการพฒันาพันธุขาวโดยชาวนา (ชาวนาเปน

ผูพัฒนาพันธุ  นักวิชาการเอาเทคนิคบางอยางเขาไปชวยหรอืเสริม) 
- วิจยัเงื่อนไข จากภายนอก (หนวยราชการ นโยบายรัฐบาล ฯลฯ) ที่มีผลสงเสริม หรือขัดขวาง 

กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ และเรยีนรูรวมกันของชาวบาน 
- วิจยัเงื่อนไขภายในชุมชนเอง ที่มีผลสงเสริมหรือขัดขวางกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ และ

เรียนรูรวมกันของชาวบาน 
- วิจยั “ความสุข” ของชาวบาน   เปรียบเทียบระหวางกลุมที่เขารวมหรือผานการอบรมโรงเรียน

ชาวนา  และทํานาแบบยั่งยืน กบักลุมชาวนาที่ทํานาตามแนวกระแสหลัก 
 

ที่จริงสถาบันการศึกษาในทองถิ่น เชน มหาวิทยาลยัราชภัฏ สถาบนัราชมงคลและมหาวทิยาลัย
ในภูมิภาค อยูในฐานะทีจ่ะจัดใหมี “คุณอํานวย” (knowledge facilitator)  ทําหนาที่จุดประกาย
ความคิด และอํานวยความสะดวกในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู   การฝกอบรมทักษะใน
การเปน “คุณอํานวย” ก็ทําไมยาก   จุดสาํคัญคือ “ฉันทะ” หรือ “ไฟ” (passion) ในตัวคนทีจ่ะเปน    
“คุณอํานวย”    ใชเวลาฝกเพียง 2 วันกพ็อจะเริ่มงานได  ถาสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเดียวกัน
รวมตวักันสัก 4-5 สถาบันเพือ่จัด workshop อบรม “คณุอํานวย”  สคส. ยินดีรวมงานดวย 

“คุณอํานวย” และเครือขายการจัดการความรูเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืนท่ีดาํเนนิการโดย
เกษตรกร  จะเปนเคร่ืองมือเชื่อมโยงสถาบนัอุดมศึกษาเขากบัชุมชน/ทองถิน่  นาํมาซ่ึงการ
ดูดซับความรูจากการปฏบิตัิ (ของชาวบาน) และดูดซับโจทยวจิยัเขามาดาํเนนิการ  ทําให
งานวิจัยของสถาบนัฯ สอดคลองกบัความตองการของสังคม/ทองถิ่น  

 


