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คานา
คู่มือการถอดองค์ความรู ้ชุมชนเล่มนี้ เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การ
ทางานของผูเ้ ขียนที่วนเวียนในวงการพัฒนาสังคมมายาวนาน โดยเฉพาะช่วงที่ได้ร่วมงานกับ
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) และสถาบันเสริ มสร้างการเรี ยนรู้เพื่อชุมชนเป็ นสุ ข
(สรส.) ผูเ้ ขียนมีโอกาสศึกษาเรี ยนรู ้ และฝึ กปฏิบตั ิกบั ผูร้ ู ้หลายท่าน จนกระทั้งพอเข้าใจ
แนวความคิด กระบวนการ และเทคนิควิธีการ “การจัดการความรู้ ” (Knowledge Management)
จึงได้เขียนคู่มือการถอดองค์ความรู ้ชุมชนแบบง่ายๆออกมา ตอนแรกเขียนเพื่อใช้สาหรับการ
ทางานของตนเอง ต่อมาทั้งสององค์กรได้นาไปพิมพ์เผยแพร่ ต่างกรรมต่างวาระกัน โดยเนื้อหา
ส่ วนใหญ่คงเดิม มีการปรับแก้เนื้อหาให้สอดคล้องกับการใช้งานบ้างเพียงเล็กน้อย
ครั้งนี้ก็เช่นกันผูเ้ ขียนมีโอกาสเข้ามาเป็ นที่ปรึ กษาโครงการประจาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตาบล วิถีพอเพียง (ควพ.) ซึ่ง
ดาเนินการโดย บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) และภาคีเครื อข่าย ได้ร่วมมือกับคณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทาหลักสู ตรอบรมนักจัดการความรู ้
ชุมชน หลักสู ตรที่ 1 การถอดองค์ความรู้ชุมชนและการจัดทาสื่ อเพื่อการเรี ยนรู้โดยชุมชน
ผูเ้ ขียนจึงได้นาคู่มือการจัดการความรู ้ซ่ ึ งเคยพิมพ์ไปแล้ว 2 ครั้ง กลับมาปรับแก้เนื้อหาใหม่เพียง
เล็กน้อยเพื่อใช้เป็ นเอกสารประกอบการอบรมดังกล่าว ดังนั้นคู่มือเล่มนี้จึงมีวตั ถุประสงค์
สาคัญเพื่อใช้เป็ นคู่มือในการถอดองค์ความรู ้ชุมชนที่เกิดจากการปฏิบตั ิจริ ง สาหรับแกนนา
ชุมชน เจ้าหน้าที่โครงการ และผูท้ ี่สนใจการถอดองค์ความรู ้ชุมชนในประเด็นต่างๆในระดับ
พื้นที่
ความจริ งการถอดองค์ความรู ้ สามารถทาได้หลายเครื่ องมือ หลายวิธีการ แต่คู่
มือเล่มนี้จะเน้นการถอดองค์ความรู ้ดว้ ยเทคนิค “เรื่ องเล่า ” เนื้อหาในเล่มประกอบไปด้วย
แนวความคิด หลักการ ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการถอดองค์ความรู ้ และบทเรี ยน
ประสบการณ์จริ งของนักจัดการความรู ้ รวมทั้งตัวอย่างการถอดองค์ความรู ้ชุมชนด้วย
หวังว่าคู่มือพื้นฐานการจัดการความรู ้ชุมชนเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์กบั ท่านที่
สนใจค้นหาชุดองค์ความรู ้ชุมชนบ้างไม่มากก็นอ้ ย เนื่องจากมีข้ นั ตอน กระบวนการ เทคนิค
วิธีการง่ายๆ สามารถดาเนินการได้ดว้ ยตัวเอง ขอขอบพระคุณ เพื่อนพี่นอ้ งเจ้าหน้าที่โครงการ
แกนนาชุมชน ครัวเรื อนอาสา บริ ษทั ปตท.จากัด (มหาชน) ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์จนเกิดองค์
ความรู ้ข้ ึนในโครงการ และในชุมชนอย่างมากมาย
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แนวความคิด หลักการ ทฤษฎี การจัดการความรู้
เครื่ องมือ วิธีการ ขั้นตอน การถอดองค์ความรู ้
ปั ญหาที่พบบ่อยครั้ง
สิ่ งที่ควรทาและไม่ควรทา
องค์ประกอบและเงื่อนไขความสาเร็ จ
ตัวอย่างการถอดองค์ความรู ้

ส่ วนที่ 1 แนวคิด หลักการ ทฤษฎี การจัดการความรู้
1. การจัดการความรู้
วงการพัฒนาวันนี้ ถ้าใครไม่พดู ถึงการจัดการความรู ้ การถอดองค์ความรู ้ ก็จะ
กลายเป็ นคนล้าหลัง ไม่ทนั สมัย หรื อไม่ก็ตกกรอบการพัฒนาไปเลย
แนวคิดการจัดการความรู้ การถอดองค์ความรู้ พัฒนามาจากทฤษฎีสามเหลี่ยม
เขยื้อนภูเขาของท่านอาจารย์ประเวศ วะสี โดยท่านเสนอว่าการพัฒนา หรื อการเปลี่ยนแปลง
สังคมให้ดีข้ ึนนั้น ต้องประสานพลัง 3 ส่ วนและดาเนินการไปพร้อมๆกัน ได้แก่พลังทางความรู ้
พลังทางสังคม และพลังทางการเมือง
ทฤษฎีดงั กล่าวได้รับการขานรับ และถูกแปรไปสู่ การปฏิบตั ิโดยนักพัฒนาที่
อยูใ่ นภาคส่ วนต่างๆของขบวนการพัฒนาสังคมทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะ
พลังความรู ้น้ นั มีองค์กรใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อรองรับภารกิจในการส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการ
ความรู ้ในช่วงที่ผา่ นมาหลายองค์กร เช่น สถาบันส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อชุมชนเป็ นสุ ข
(สรส.) วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพื่อสังคม
(สคส.) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เป็ นต้น ทาให้เกิดการคิดค้น แลกเปลี่ยน
กระบวนวิธีการจัดการความรู ้ในแวดวงนักพัฒนาสังคม ดาเนินไปอย่างกว้างขวางต่อเนื่อง
การจัดการความรู้ จึงหมายถึงกระบวนการในการจัดเก็บ รวมรวม จัดทา
ฐานข้ อมูล การสรุ ปวิเคราะห์ ข้อมูล การสั งเคราะห์ ข้อมูล เพือ่ ให้ ได้ ความรู้ ใหม่ รวมทั้งการนา
ความรู้ ใหม่ ทไี่ ด้ ไปใช้ ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชี วติ และสั งคมโดยรวม

2. การถอดองค์ความรู้
การถอดองค์ความรู ้ เป็ นส่ วนหนึ่งในการจัดการความรู ้ มีวตั ถุประสงค์สาคัญ
เพื่อสื บค้นกระบวนวิธีการดาเนินงานของกลุ่มเป้ าหมายที่ต้ งั ใจเข้าไปศึกษาเรี ยนรู ้
ไม่ เน้ น
ระเบียบวิธีเหมือนงานวิจัย แต่ จะเน้ นพูดคุย แลกเปลีย่ น สั มภาษณ์ เล่ าเรื่อง และสั งเคราะห์ จับ
ประเด็นให้ ได้ กระบวนวิธีการทางานในเชิงบทเรียนประสบการณ์ทดี่ าเนินงานผ่านมาจริงๆ
ผลลัพธ์ จะเป็ นเอกสารทีส่ ื่ อแสดงออกมาอย่างง่ ายๆ เป็ นเรื่องเล่า เล็กๆบางๆ เข้ าใจง่ าย ไม่
ซับซ้ อน ผู้ทสี่ นใจศึกษาค้ นคว้ า สามารถนาไปปรับใช้ ได้ กบั ตัวเองโดยง่ าย

3. องค์ความรู้ทั่วไป
องค์ความรู ้ทวั่ ๆไปนั้นเกิดจากการทดลอง ปฏิบตั ิซ้ า มีการสังเกต จดบันทึก
วิเคราะห์หาเงื่อนไขปั จจัยต่างๆ จนได้ขอ้ สรุ ปเป็ นความรู ้ใหม่ในเรื่ องนั้นๆ ซึ่ งเป็ นความรู ้ที่

เข้าใจได้ ปฏิบตั ิได้ ขยายผลได้ ประกอบด้วยข้อมูลทั้งในเชิงปริ มาณ คุณภาพ รวมทั้งความรู ้ใน
เชิงเทคนิค วิธีการด้วย เช่น คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น

4. องค์ความรู้ชุมชน
องค์ความรู ้ชุมชนนั้นเกิดจากการดาเนินชีวติ และทางานของชุมชนชาวบ้าน
จนเกิดเป็ นความเข้าใจ ความชานาญ การรู ้ลึก สามารถถ่ายทอด และนาไปใช้ต่อๆกันในวิถี
ชีวติ ประจาวันได้ มีการปรับปรุ งพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของชุมชน และมีการสื บทอดโดยวิถีทางวัฒนธรรมของชุมชน เป็ นทางเลือกในการแก้ปัญหา
ของชุมชนได้จริ ง เช่น ตีมีด สานแหสมุนไพรรักษาโรค การจัดการป่ าชุมชน โรงสี รวม เป็ นต้น

5. ความแตกต่ างระหว่างข้ อมูล ชุดบทเรียน/ประสบการณ์ องค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญา
ข้ อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริ ง หรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งต่าง ๆ เช่น บุคคล
สิ่ งของ สถานที่ ฯลฯ ได้จากการเก็บรวบรวม เป็ นบันทึกการกระทาในเรื่ องนั้นๆ ที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่อง อย่างเป็ นขั้นตอน มีตวั เลขในเชิงปริ มาณ ที่ถูกต้องแม่นยา มีการบรรยายในเชิง
คุณภาพ ข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ พัฒนาต่อเนื่องไปเป็ นองค์ความรู ้ได้
ชุ ดบทเรียน/ประสบการณ์ ได้จากการร่ วมกันสรุ ปทบทวนกระบวนการ
ทางานที่ผา่ นมาของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์กระบวนการทางานในเรื่ องนั้นๆทั้งครบ
กล่าวคือทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ เพื่อค้นหาว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา
ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรี ยนรู้ที่เน้นถึงการจาและการระลึกได้ถึง
ความคิด วัตถุ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นความจาที่เริ่ มจากสิ่ งง่าย ๆ ที่เป็ นอิสระแก่กนั ไป
จนถึงความจาในสิ่ งที่ยงุ่ ยากซับซ้อนและมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
องค์ ความรู้ ได้จากการนาชุดบทเรี ยน/ประสบการณ์มาปฏิบตั ิการซ้ า พัฒนา
ยกระดับการทางานอย่างต่อเนื่องทั้งครบ จนเกิดความชัดเจน มีการถ่ายทอดได้ เขียนเป็ น
หลักสู ตรเพื่อการเรี ยนรู้ได้
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น หรื อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านใน
ท้องถิ่น ซึ่ งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู ้ที่สั่งสม
มาแต่บรรพบุรุษ สื บทอดจากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ง ระหว่างการสื บทอดมีการปรับ
ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็ นความรู ้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล้อม
“ภูมิปัญญา” มีความหมายว่า ความรู ้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถ
ทางพฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปั ญหาของมนุษย์

ปรี ชา อุยตระกูล (อ้างอิงจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
,
2541. ไม่มีเลขหน้า) ภูมิปัญญาเป็ นเรื่ องที่สั่งสมกันมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั และเป็ นเรื่ อง
ของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับสิ่ งเหนือ
ธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการทางจารี ตประเพณี วิถีชีวติ การทามาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์เหล่านี้ เป้ าหมายก็คือ เพื่อให้เกิดความสุ ขทั้งใน
ส่ วนที่เป็ นชุมชนหมู่บา้ นและในส่ วนที่เป็ นปั จเจกของชาวบ้านเอง ถ้าหากเกิดปั ญหาทางด้าน
ความไม่สมดุลกันขึ้น ก็จะก่อให้เกิดความไม่สงบสุ ขเกิดปั ญหาในหมู่บา้ นและชุมชน
ประเวศ วสี (เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในการจัดงานมหา
กรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย '33 ณ. จังหวัดนครราชสี มา เรื่ อง ภูมิปัญญาชาวบ้าน , 2533. ไม่มี
เลขหน้า) กล่าวไว้วา่ ความรู้ที่เป็ นภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถในการแก้ไขปั ญหาของมนุษย์ ที่สงั่ สมกันมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั ที่เกี่ยวกับจารี ตประเพณี วิถีชีวติ การทามาหากิน การศึกษาเล่าเรี ยน พิธีกรรม
ต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความสมดุลของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับ
สิ่ งแวดล้อมและคนกับสิ่ งเหนือธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสุ ขในการดารงชีวติ
สรุ ปภูมิปัญญา จึงเป็ นความรู ้ที่สามารถแก้ไขปั ญหาด้วยตัวเองได้จริ ง สั่งสม
สื บทอด กันอยูใ่ นชุมชนท้องถิ่นกันมายาวนาน

6. ความแตกต่ างระหว่างองค์ความรู้ชุมชนกับองค์ความรู้ในสถานศึกษา
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างองค์ความรู ้ชุมชนกับองค์ความรู ้ในสถานศึกษา จะ
เห็นว่ามีความแตกต่างกันหลายประการดังนี้
ประการที่ 1 ทีม่ าขององค์ ความรู้
องค์ความรู้ชุมชน ; เกิดจากการสังเกต ทอดลอง ปฏิบตั ิจริ งของคนในชุมชน
เป็ นความรู ้ที่มาจากฐานศาสนา ความเชื่อ ความรู ้บางเรื่ องลี้ลบั ฝังแน่นอยูก่ บั ตัวผูร้ ู ้ เช่น การใช้
คาถาอาคมรักษาโรคต่างๆเป็ นต้น
องค์ความรู้ในสถานศึกษา ; เกิดจากการทางานของนักวิจยั นักวิชาการ เป็ น
ความรู้ที่มีหลักการทางทฤษฎี สามารถค้นคว้า จากหนังสื อ ตารา เป็ นความรู้ที่ตายตัว สาเร็ จรู ป
ใช้อธิ บายกับทุกสภาพแวดล้อมได้
ประการที่ 2 เป้าหมายของการเรียนรู้
องค์ความรู้ชุมชน ; มีเป้ าหมายการเรี ยนรู้ เพื่อการดารงชีวติ ของบุคคล และ
ชุมชน เพื่อการแก้ไขปั ญหาของชุมชน เมื่อเรี ยนรู ้แล้วสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ เป็ นความรู ้ที่
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันเป็ นหลัก

องค์ความรู้ในสถานศึกษา ; มีเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ เพื่อการแข่งขันไต่ไปสู่ ช่วง
ชั้นสู งๆ มีวฒ
ุ ิทางการศึกษา มีใบประกาศรับรองการเรี ยนรู ้ และเป็ นความรู ้เพื่อใช้ประกอบ
อาชีพตามระบบการพัฒนาประเทศเป็ นหลัก ใช้ในชีวติ ประจาวันได้นอ้ ย
ประการที่ 3 กระบวนการถ่ ายทอด
องค์ความรู้ชุมชน ; มีการสื บทอดด้วยการปฏิบตั ิตาม ดาเนินการตามวิถี
วัฒนธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จาก วัด จากผูร้ ู ้ แหล่งเรี ยนรู ้ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน และจาก
ธรรมชาติ
องค์ความรู้ในสถานศึกษา ; เรี ยนรู้จากสถานศึกษา เน้นวิชาการ ความรู้ที่มี
ลักษณะที่เป็ นสากล เป็ นความรู ้กลาง ไม่อิงกับฐานชุมชนใดๆ ใช้แก้ปัญหาชุมชนไม่ค่อยได้
ประการที่ 4 ลักษณะการถ่ ายทอด
องค์ความรู้ชุมชน ; มีการดัดแปลงแก้ไข พัฒนาให้เหมาะสมกับสถาพการณ์
ของท้องถิ่นได้ง่าย เป็ นการเรี ยนรู ้ตามใจชอบ ตามอัธยาศัย สมัครใจ ไม่จากัดเวลา เรี ยนกับผูร้ ู ้
องค์ความรู้ในสถานศึกษา ; มีการเรี ยนรู้จากครู อาจารย์ มีเวลาเรี ยนเวลาสอน
จากัดเวลาชัดเจน เป็ นช่วงชั้น มีการสอบวัดประเมินผล

7. ความสาคัญขององค์ความรู้ชุมชน
องค์ความรู ้ชุมชนเป็ นผลิตผลจากกระบวนการทางานร่ วมกันของกลุ่มคนที่อยู่
ในโครงการเดียวกัน มีเป้ าหมาย วัตถุประสงค์เดียวกัน ซึ่ งมีหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง คือมีท้ งั แกน
นาชาวบ้าน ชาวบ้านที่เข้าร่ วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งภาคีความร่ วมมือด้วย
จากกระบวนการทางานโครงการได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน
ดังกล่าว องค์ ความรู้ ชุมชนจึงนับเป็ นต้ นทุนในการแก้ ปัญหาชุ มชนสั งคม สู่ ความเข้ มแข็งยัง่ ยืน
และมีการเผยแพร่ ขยายองค์ ความรู้ ชุมชนออกไป เพือ่ เป็ นทางเลือกทางรอดของชุ มชนสั งคม
อย่ างกว้ างขวางไม่ หยุดนิ่ง

8. ประโยชน์ ขององค์ความรู้ชุมชน
องค์ความรู ้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพ ลดต้นทุนการผลิต ถ่ายทอดให้คนรุ่ น
ใหม่ สร้างการมีส่วนร่ วม สร้างความสัมพันธ์ให้กบั คนในชุมชน ก่อให้เกิดการรวมตัว
แลกเปลี่ยนทากิจกรรมร่ วมกัน อันจะนาไปสู่ การสร้างความเข้มแข็งพึ่งตนเองให้ชุมชนใน
ท้ายที่สุด
ดังนั้นประโยชน์ ขององค์ ความรู้ ชุมชน จึงไม่ ใช่ การสร้ างความรู้ เป็ นเล่ ม แต่
เน้ นทีก่ ารนาองค์ ความรู้ ทไี่ ด้ ไปใช้ ปรับปรุ งการดาเนินชี วติ ของคนในชุ มชนท้ องถิ่นให้ ดี ขึน้ เป็ น
หลัก

9. ศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน

9.1 ความหมายความสาคัญ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน หมายถึง แหล่งที่มีองค์ความรู ้ชุมชน ซึ่ งองค์ความรู ้น้ นั
เกิดจากการดาเนินชีวติ เช่น การเกษตรผสมผสาน การตีมีด หมอพื้นบ้าน เป็ นต้น นอกจากนี้
องค์ความรู ้ชุมชนยังเกิดจากทางานของชุมชนชาวบ้าน เช่น การจัดการป่ าชุมชน กลุ่มออม
ทรัพย์ กลุ่มโรงสี รวมเป็ นต้น มีการดาเนินการจนเกิดเป็ นความเข้าใจ ความชานาญ การรู ้ลึก
สามารถถ่ายทอด และนาไปใช้ต่อๆกันในวิถีชีวติ ประจาวันได้ มีการปรับปรุ งพัฒนาให้
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของชุมชน และมีการสื บทอดโดยวิถีทาง
วัฒนธรรมของชุมชน เป็ นทางเลือกในการแก้ปัญหาของชุมชนได้จริ ง
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน จึงเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ เป็ นห้องเรี ยน เป็ นสถานที่สาหรับ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ชุมชนให้กบั ผูท้ ี่สนใจเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ ซึ่ งผูท้ ี่สนใจมาศึกษาเรี ยนรู ้ก็คือ
ชาวบ้านด้วยกันเอง ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนจึงนับเป็ นต้นทุนที่สาคัญในการพัฒนา แก้ไขปั ญหา
ด้วยตนเอง อันจะนาไปสู่ การสร้างความเข้มแข็งพึ่งตนเองให้ชุมชนในท้ายที่สุด
9.2 องค์ ประกอบ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนทัว่ ไป ควรมีองค์ประกอบที่สาคัญๆดังนี้
1) มีองค์ ความรู้ ชุมชน
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน จะต้องมีองค์ความรู ้ชุมชนที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่
สาธารณะชนได้ ซึ่ งจะมีเพียงเรื่ องเดียว หรื อหลายเรื่ องก็ได้ เช่นศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านพ่อคา
เดื่อง ภาษี จังหวัดบุรีรัมย์ จะมีองค์ความรู้ชุมชนด้านการเกษตรผสมผสาน เป็ นองค์ความรู้ที่
สาคัญเรื่ องเดียว ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชนตาบลเสี ยว จังหวัดศรี สะเกษ จะมีองค์ความรู้ชุมชนด้าน
การจัดการชุมชนแบบบูรณาการ มีองค์ความรู ้ที่สาคัญหลายเรื่ อง ได้แก่ กระบวนการจัดทาแผน
แม่บทพึ่งตนเอง การจัดการป่ าชุมชนโนนใหญ่ สภาองค์กรชุมชน โรงสี รวมเป็ นต้น
2) มีผ้ รู ้ ู
ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน จะต้องมีปราชญ์ ผูร้ ู้ หรื อครู ภูมิปัญญา ซึ่งเป็ น
ชาวบ้านที่ดาเนินชีวติ หรื อดาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน จนกระทัง่ ประสบความสาเร็ จด้วย
ตนเอง เป็ นเจ้าขององค์ความรู ้ชุมชนในเรื่ องนั้นๆ มีบทบาทหน้าที่ถ่ายทอดเรื่ องราว
กระบวนการทางาน ที่เป็ นบทเรี ยนประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบตั ิจริ งให้ผทู ้ ี่สนใจ ได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั จากของจริ งมากกว่าหลักคิดทฤษฎี
3) มีผ้ เู รียน
ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน จะต้องมีผมู้ าเรี ยนรู้องค์ความรู้ชุมชนที่มี ซึ่ง
ส่ วนมากจะเป็ นชาวบ้านทั้งใกล้และไกลศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนนั้นๆ อาจจะมากันไปหมู่คณะ
เล็กใหญ่ การใช้เวลาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ขึ้นอยูก่ บั ความสะดวกของผูท้ ี่สนใจมาศึกษาเรี ยนรู ้
เรี ยนรู ้กบั แบบสบายๆไม่เคร่ งครัดเหมือนในสถานศึกษา
4) มีหลักสู ตรการถ่ ายทอดความรู้

ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน จะต้องมีเนื้อหา กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ้
ชุมชนให้ผทู ้ ี่สนใจศึกษาเรี ยนรู ้ ได้เรี ยนรู ้อย่างง่ายๆ สบายๆ เรี ยนจากของจริ งเป็ นหลัก ซึ่ ง
อาจจะเรี ยกว่าเป็ นหลักสู ตรการถ่ายองค์ความรู ้ของชุมชนก็ได้ เช่น มีการแนะนา ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของผูท้ ี่มาเรี ยนรู้ ศูนย์การเรี ยนรู้บรรยายสรุ ปภาพรวมองค์ความรู้ที่มี อาจมีสื่อวี
ซี ดีประกอบการอธิ บาย มีการลงฐานไปศึกษาเรี ยนรู ้จากของจริ งโดยมีผรู ้ ู ้คอยให้คาแนะนาอยู่
ด้วย และมีการสรุ ปการศึกษาเรี ยนรู ้ร่วมกัน ก็ถือเป็ นการจบกระบวนการเรี ยนรู ้แบบง่ายๆ
5) มีสื่อการเรียนรู้
ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน จะต้องมีสื่อการเรี ยนรู้ประกอบการบรรยายให้ผทู้ ี่
สนใจศึกษาเรี ยนรู ้ได้เข้าใจง่ายขึ้น และลดการบรรยายของผูร้ ู ้ลงด้วย สื่ อการเรี ยนรู ้จะช่วยให้ผรู ้ ู ้
เหนื่อยน้อยลง แต่ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ดีกว่าการบรรยายอย่างเดียว สื่ อการเรี ยนรู ้ เช่น แผ่น
พับ แผ่นพลิก รู ปภาพ นิทรรศการ วีซีดี เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม สื่ อการเรี ยนรู ้ที่ดีสุดสาหรับศูนย์
การเรี ยนรู ้ชุมชนก็คือ ของจริ งนัน่ เอง
6) มีการจัดการศูนย์ การเรียนรู้
ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน จะต้องมีการจัดการ หมายถึงมีระบบการบริ หาร
จัดการ โดยมีผรู ้ ับผิดชอบชัดเจน ซึ่ งจะอยูใ่ นรู ปของคณะกรรมการก็ได้ ผูท้ ี่สนใจเข้ามาศึกษา
เรี ยนรู ้ก็ตอ้ งรับในเงื่อนไขการจัดการของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนด้วย เช่นต้องเสี ยค่าบารุ งศูนย์
การเรี ยนรู ้ชุมชน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง เป็ นต้น
9.3 แนวทางการพัฒนาให้ เกิดเป็ นศูนย์ การเรียนรู้ ชุมชน
การพัฒนาให้เกิดเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนนั้น จะต้องคานึงถึงองค์ความรู ้
ชุมชน และผูร้ ู ้เป็ นสาคัญ เนื่องจากองค์ประกอบทั้งสององค์ประกอบนี้ ไม่สามารถสร้างกันได้
ง่ายๆ ต้องใช้เวลา ต้องผ่านการปฏิบตั ิจริ ง จนเกิดเป็ นความชานาญ ความสาเร็ จ จนกระทัง่
สามารถนาไปถ่ายทอดขยายผลได้ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาให้เกิดเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
นั้นจึงควรจะมีองค์ความรู ้ชุมชน และผูร้ ู ้ เป็ นทุนเดิมอยูก่ ่อนแล้ว การพัฒนาปรับปรุ งต่อยอด
องค์ประกอบที่เหลือ เพื่อให้เกิดเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนที่สมบูรณ์ได้แก่ ผูเ้ รี ยน สื่ อการเรี ยนรู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้ และการจัดการ ซี่ งดาเนินการได้ง่าย ไม่ตอ้ งใช้เวลามากนัก
อย่างไรก็ตามมีความพยายามดาเนินการพัฒนาให้เกิดเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุมชน โดยการดาเนินกิจกรรมพัฒนาตั้งแต่เริ่ มต้นเลยก็มี เช่นโครงการเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
เพื่อวัดเขตปลอดสุ ราเฉลิมราชย์ จังหวัดสุ รินทร์ ดาเนินการงานในพื้นที่เป้ าหมายเป็ นเวลา 1 ปี
โดยมีเป้ าหมายให้เกิดเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเพื่อขยายผลวัดเขตปลอดสุ รา เป็ นต้น ซึ่ งต้อง
อาศัยความเอาจริ งเอาจังของชาวบ้าน และผูน้ าชุมชนอย่างมาก จึงจะประสบความสาคัญเป็ น
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนในลักษณะดังกล่าวได้จริ ง
10. การสรุ ปบทเรียนการทางานโครงการ
10.1 ความหมาย

บทเรี ยนคือ ความรู ้ ข้อค้นพบใหม่ ที่ได้จากประสบการณ์การทางาน ซึ่ งไม่
เหมือนกับการเล่าเรื่ อง หรื อการอธิ บายเรื่ องที่เกิดขึ้น บทเรี ยนจึงมีความหมาย มีคุณค่าต่อการ
ทางานมาก โดยเฉพาะจะทาให้ไม่เกิดการกระทาผิดซ้ าอีก และต้องนาบทเรี ยนไปสร้างการ
เรี ยนรู ้ให้ได้ ถ้าไม่มีการเรี ยนรู ้ก็ไม่ได้ก็หมายความว่าเรายังไม่ได้บทเรี ยนนัน่ เอง ส่ วนคาว่าสรุ ป
หรื อถอดคือกระบวนการที่ดาเนินไปอย่างเป็ นขั้นตอนเพื่อให้ได้บทเรี ยน
ดังนั้นการสรุ ปบทเรี ยนการทางานโครงการจึงหมายถึง ขั้นตอนกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดจากดาเนินงานโครงการในระยะที่ผา่ นมา และนามาวิเคราะห์คน้ หา
เหตุปัจจัยต่างๆที่ทาให้เกิดผลลัพธ์น้ นั ๆขึ้นมา สุ ดท้ายต้องนาข้อมูลที่ได้ มาสังเคราะห์ให้เกิด
เป็ นความรู ้เชิงบทเรี ยนการทางานโครงการ กล่าวคือจากวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดต้องชี้ให้ได้วา่
อะไรที่เป็ นแนวทาง เครื่ องมือ เทคนิค วิธีการทางานที่ไม่ควรนาไปใช้อีก พร้อมทั้งให้เหตุผล
สนับสนุนแนวความคิดนั้นด้วยว่าเพราะอะไร และทานองเดียวกันต้องชี้ให้ได้วา่ อะไรที่เป็ น
แนวทาง เครื่ องมือ เทคนิค วิธีการทางานที่ควรนาไปใช้ต่อได้ พร้อมทั้งให้เหตุผลสนับสนุน
แนวความคิดนั้นด้วยว่าเพราะอะไร ดังนั้นบทเรี ยนการทางานโครงการจึงมีท้ งั ข้อเสี ยที่ไม่ควร
นาไปใช้อีก และมีขอ้ ดีที่ควรนาไปขยายผลในกระบวนการทางานของโครงการต่อไป
กระบวนการสรุ ปบทเรี ยนไม่ได้จบแค่เพียงเขียนชุดบทเรี ยนออกมาได้แล้วเท่านั้น แต่ตอ้ ง
นาเอาบทเรี ยนที่ได้ไปสร้างการเรี ยนให้กบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องด้วย
ปั จจุบนั มีคาว่า “การจัดการความรู้ ” เกิดขึ้น การสรุ ปบทเรี ยนจึงนับเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งในการจัดการความรู้ดว้ ย
10.2 ช่ วงเวลา
กระบวนการสรุ ปบทเรี ยนการทางานโครงการนั้น จะดาเนินการตอนไหนก็
ได้ ขึ้นอยูก่ บั จังหวะโอกาส และความจาเป็ นที่ผรู ้ ับผิดชอบงานโครงการเห็นเหมาะสม ซึ่ ง
อาจจะเป็ นการสรุ ปบทเรี ยนเมื่อเสร็ จสิ้ นกระบวนการทางานในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทันที
เป็ นกลุ่มความคิดที่เชื่อว่าการเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ตลอดโครงการ เนื่องจากต้องมีการวางแผนการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายอยูเ่ ป็ นระยะๆ จึงสามารถสรุ ปบทเรี ยนได้ตลอดกระบวนการ ซึ่ ง
ต้องออกแบบว่าเราจะสรุ ปบทเรี ยนประเด็นอะไร ต้องค้นหาประเด็นที่จะทาให้โครงการ
ดาเนินการให้บรรลุเป้ าหมาย เอาสิ่ งดีๆเป็ นบทเรี ยนก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องเอาแต่บทเรี ยนเชิงลบ ซึ่ ง
จะใช้ประโยชน์ได้ท้ งั ระยะสั้น ระยะกลาง การค้นหาบทเรี ยนเชิงบวกสิ่ งดีๆที่เกิดขึ้นนั้นจะทา
ให้เกิดความภูมิใจ เมื่อพบว่าเราสามารถปรับปรุ งงานให้มนั ดีข้ ึน จึงมีกาลังใจในการทา
โครงการต่อไป และทาให้การทางานในระยะยาวมีประสิ ทธิ ภาพตามไปด้วย
อีกลักษณะหนึ่งเป็ นการสรุ ปบทเรี ยนการทางานโครงการในรอบเดือนที่ผา่ น
มา หรื อสรุ ปบทเรี ยนการทางานโครงการครึ่ งปี หนึ่งปี และสรุ ปบทเรี ยนการหลังจบสิ้ น
โครงการ เป็ นการค้นหาสิ่ งดีๆที่เกิดขึ้น หรื อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะดาเนินงาน

โครงการในเดือนต่อไป ปี ต่อไป หรื อในโครงการใหม่ให้ดีข้ ึน เป็ นแนวความคิดในการสรุ ป
บทเรี ยนที่ให้ความสาคัญกับผลงานในอดีตเป็ นหลัก
ดังนั้นการถอดบทเรี ยนแบบนี้จึงทาได้ต้ งั แต่เริ่ มต้น ระหว่างการทางาน และ
เมื่อสิ้ นสุ ดการดาเนินงานโครงการ
10.3 เทคนิค วิธีการ
บทเรี ยนมีท้ งั ที่เป็ นแบบปั จเจก เฉพาะตัว บางเรื่ องอาจจะเป็ นของกลุ่ม หรื อ
ทีมงาน บางอย่างเป็ นบทเรี ยนของโครงการเช่นโครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตาบล วิถี
พอเพียง การสรุ ปบทเรี ยนจึงมีวธิ ี วทิ ยาที่หลากหลายมาก แต่ถา้ จะให้เกิดประโยชน์จริ งในทันที
ไม่ควรมีกระบวนการสรุ ปบทเรี ยนที่ซบั ซ้อน ควรทาแบบง่ายๆ ทุกคนทุกฝ่ ายเข้าถึงได้ และ
สามารถนาบทเรี ยนการทางานที่ได้รับกลับไปปรับสร้างการเรี ยนรู ้ในการทางานต่อไปได้ทนั ที
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วเมื่อดาเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจบสิ้ นลง ผูร้ ับผิดชอบ
การดาเนินงานทั้งหมดต้องให้เวลาในการสรุ ปบทเรี ยนการทางานในทันที โดยใช้รูปแบบการ
ประชุมผูร้ ับผิดชอบการดาเนินงานลักษณะประชุมกลุ่มย่อย โดยตั้งประเด็นสรุ ปบทเรี ยนทั้งเชิง
เนื้อหา กระบวนการ และการจัดการ เนื่องจากข้อมูลยังสดใหม่ สามารถเก็บบันทึกไว้เป็ นบท
เรี ยนรู ้ได้ง่าย ส่ วนการสรุ ปบทเรี ยนการทางานในรอบเดือน รอบครึ่ งปี รอบปี หรื อหลังเสร็ จ
สิ้ นการทางานโครงการนั้น อาจจะต้องอาศัยกระบวนการ เทคนิค วิธีการที่ซบั ซ้อน เช่นการ
สัมภาษณ์เจาะลึก การประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ เป็ นต้น และอาจะต้องอาศัยผูท้ ี่มีทกั ษะ
ความสามารถเข้ามาช่วยดาเนินการสรุ ปบทเรี ยนให้
มีเทคนิคการสรุ ปบทเรี ยนที่แตกต่างกัน ถ้าเราจะสรุ ปบทเรี ยนตอนเริ่ มต้น
โครงการ ต้องใช้เทคนิคไปเรี ยนรู ้กบั คนในพื้นที่ ถ้าถอดบทเรี ยนระหว่างโครงการต้องใช้ AAR
เราจะปรับปรุ งการทางานโครงการอย่างไร สรุ ปบทเรี ยนเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการต้องใช้การสรุ ป
บทเรี ยนแบบย้อนความหลัง หรื อเทคนิคจากการสรุ ปบทเรี ยนจากการประเมินผลการทางาน
เป็ นต้น
10.4 การสรุ ปบทเรียนด้ วยเทคนิค “ย้อนความหลัง” (Retrospect) มีลกั ษณะดังนี้
1) ทาเพื่อปิ ดโครงการ หรื อทาเพื่อปิ ดช่วงเวลาสาคัญของโครงการ
2) ใช้กระบวนการกลุ่มของผูเ้ ข้าร่ วม
3) ค้นหาบทเรี ยนทั้งในสิ่ งที่ดี และผิดพลาด เพื่อนาไปปรับปรุ งงานในช่วง
ต่อไป
4) สิ่ งที่ได้จากระบวนการสรุ ปบทเรี ยนจะนาไปใช้ในโครงการระยะต่อไป
5) ช่วยสร้างเงื่อนไขให้กบั คนในโครงการเพื่อมาเจอกันก่อนแยกย้ายกัน
ไปที่ใหม่
6) มีกระบวนการ ในเชิงโครงสร้างคาถาม เป็ นคาถามปลายเปิ ด อภิปราย
ได้ทุกประเด็น

7) คิดย้อนหลังไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะคิดได้
8) ชุดบทเรี ยน และข้อเสนอแนะ บทเรี ยนคือข้อความสั้นๆ 3-4 บรรทัด
เช่น การจัดการเรี ยนรู ้แบบอบรม หรื อแบบบรรยายอย่างเดียวส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้นอ้ ยมาก
9) คาถามหลัก คือ 1) ทบทวนเป้ าหมายโครงการ 2) ให้อธิ บายสิ่ งที่ทาได้ดี
ในโครงการนี้ และเพราะเหตุใดจึงได้ผลเช่นนั้น (อันหลังนี้ตอ้ งถามกันให้มากๆ ช่วยกันคิด
มากๆ) 3) ข้อเสนอสาหรับการทางานต่อไปในอนาคต (รวมสถานการณ์ปัญหาไว้ในหัวข้อนี้)
10.4 ความสาคัญ
บทเรี ยนการทางานโครงการ เป็ นผลิตผลจากกระบวนการทางานร่ วมกันของ
กลุ่มคนที่อยูใ่ นโครงการเดียวกัน มีเป้ าหมาย วัตถุประสงค์เดียวกัน ซึ่ งมีหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
คือมีท้ งั แกนนาชาวบ้าน ชาวบ้านที่เข้าร่ วมโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการ รวมทั้งผูบ้ ริ หาร
โครงการด้วย และจากกระบวนการทางานโครงการได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกัน
บทเรี ยนการทางานโครงการจึงนับเป็ นต้นทุนในการพัฒนาปรับปรุ งแนวทาง เครื่ องมือ เทคนิค
วิธีการทางานโครงการให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้การดาเนินงานโครงการ
บรรลุวตั ถุประสงค์เป้ าหมายโครงการ สู่ ความเข้มแข็งยัง่ ยืนของชุมชนท้องถิ่นนัน่ เอง
10.5 ประโยชน์
บทเรี ยนการทางานโครงการ ช่วยให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุ ง แนวทาง
เครื่ องมือ เทคนิค วิธีการทางานในการทางานครั้งต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และจะไม่
ก่อให้เกิดการทางานที่ผดิ พลาดซ้ าซากขึ้นอีก นอกจากนี้บทเรี ยนการทางานโครงการยัง
สามารถถ่ายทอดให้เป็ นบทเรี ยนรู ้กบั ผูท้ ี่สนใจในรุ่ นต่อๆมาได้นาไปใช้ปฏิบตั ิการได้จริ ง ทาให้
งานโครงการก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ วเนื่องจากมีบทเรี ยนมาก่อนแล้ว
ดังนั้นประโยชน์ของการสรุ ปบทเรี ยน จึงไม่ใช่การสร้างความรู ้เป็ นเล่ม แต่
เน้นที่การนาความรู ้ที่ได้ ไปใช้ปรับปรุ งงานให้ดีข้ ึนต่อเนื่องต่อไป ที่ผา่ นมาการทาโครงการ
ต่างๆ มักจะทาเหมือนเดิม แบบเดิม ไม่มีการนาเอาบทเรี ยนประสบการณ์ไปปรับใช้ ทาให้งาน
พัฒนาย้าอยูก่ บั ที่เป็ นส่ วนมาก เหมือนการขึ้นบันได ปี นี้กา้ วได้ข้ นั หนึ่งแล้ว ปี สองเปลี่ยนคน
ใหม่มาก็กา้ วอยูก่ บั ที่เหมือนปี ที่ผา่ นอีก บทเรี ยนจึงไม่ถูกนามาใช้ประโยชน์
10.6 บทสรุ ป
อย่างไรก็ตามบทเรี ยนการทางานโครงการ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาชุมชน
นั้น เมื่อได้สรุ ปทบทวนกันอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจะพบว่า บางครั้งแนวทาง เครื่ องมือ
เทคนิค วิธีการทางานต่างๆที่ผา่ นมาก็ไม่ได้มีขอ้ ดีท้ งั หมด หรื อมีแต่ขอ้ เสี ยทั้งหมด คือมีขอ้ ดีใน
ขณะเดียวกันก็มีขอ้ เสี ยปะปนอยูด่ ว้ ย ดังนั้นเจ้าหน้าที่โครงการ โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารโครงการจึง
ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการตัดสิ นใจปรับเปลี่ยนแนวทาง เครื่ องมือ เทคนิค วิธีการใดๆ
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนใดๆในแต่ละครั้ง

ส่ วนที่ 2 เครื่องมือ วิธีการ และขั้นตอน การถอดองค์ความรู้
ขณะนี้มีกลุ่มองค์กรชุมชม ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น
สานักงานกองทุนการสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
องค์การมหาชน (พอช.) สานักงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็ นต้น เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนในประเด็นต่างๆเช่นประเด็นการเสริ มสร้างสุ ขภาวะของชุมชน
ประเด็นสิ่ งแวดล้อม ประเด็นสวัสดิการชุมชน ประเด็นเกษตรกรรม เป็ นต้น ทาให้มีโครงการ
พัฒนาขนาดเล็ก เกิดขึ้นกระจัดกระจายอยูใ่ นพื้นที่เป็ นจานวนมาก
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตาบล วิถีพอเพียง โดยบริ ษทั ปตท. จากัด
(มหาชน) และภาคีเครื อข่าย ก็เป็ นอีกหน่วยงานหนึ่งที่กาลังดาเนินโครงการกิจกรรมพัฒนา
ร่ วมกับชุมชนอยูใ่ นพื้นที่กระจายอยูใ่ นพื้นที่ 84 ตาบล ทัว่ ประเทศ

จึงมีความพยายามที่จะดาเนินการถอดองค์ความรู ้ชุมชนที่เกิดจากการปฏิบตั ิ
จริ ง โดยรวบรวมเป็ นชุดองค์ความรู ้ชุมชนหลากหลายประเด็น ออกมาเผยแพร่ สู่สาธารณะเพื่อ
เป็ นทางเลือก ทางออกให้กบั ชุมชน และสังคมโดยรวมต่อไป
การดาเนินการถอดองค์ความรู ้ชุมชน ที่เกิดจากการปฏิบตั ิจริ งในโครงการ
ขนาดเล็ก สามารถดาเนินการได้หลายรู ปแบบ มีเครื่ องมือ วิธีการ ขั้นตอนแตกต่างกันไป คู่มือ
การถอดองค์ความรู ้โครงการขนาดเล็ก ในที่น้ ีจะใช้เทคนิค “เรื่ องเล่า ” ซึ่งมีเครื่ องมือ วิธีการ
และขั้นตอน กระบวนการ รวมทั้งเทคนิควิธีการต่างๆ พอสรุ ปได้ดงั นี้

1. ถอดองค์ความรู้ด้วยเทคนิค “พลังเรื่องเล่า”
นักจัดการความรู ้ยคุ ใหม่ มีความเชื่อว่าความรู ้น้ นั เราสร้างเองได้ ถ้ามีวธิ ี การ
กระบวนการที่ดีพอก็จะสร้างความรู ้ข้ ึนมาได้ ในชีวติ คนเราใช้การเรี ยนรู ้ผา่ นการปฏิบตั ิจริ ง
มากกว่าการเรี ยนรู ้จากตารา ดังนั้นถ้านาการปฏิบตั ิบตั ิจริ งมาถอดบทเรี ยนก็จะได้เป็ นชุดองค์
ความรู้มากมาย
การดาเนินงานโครงการพัฒนาขนาดเล็กในพื้นที่ ถือเป็ นการเรี ยนรู ้ผา่ นการ
ปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งมีคุณค่าสาหรับการเรี ยนรู ้อย่างมาก ในการทางานโครงการพัฒนามีคาสาคัญ 3 คา
คือวิธีคิด วิธีทา และผลที่เกิดขึ้น ดังนั้นภายใต้การทางานโครงการพัฒนาขนาดเล็กในพื้นที่ จึง
สามารถเรี ยนรู ้ได้มากมาย เพราะทุกคนทาอะไรต้องผ่านการคิด คิดแล้วทา ทาแล้วจึงเกิดเป็ น
ผลลัพธ์
การถอด การสกัดองค์ ความรู้ ชุมชน เรามักถามหาเครื่องมือและวิธีการถอด
ความจริงเครื่องมือทีส่ าคัญทีส่ ุ ดอยู่ทตี่ ัวเรา โดยเฉพาะการถอดองค์ความรู ้ดว้ ยเทคนิคเรื่ องเล่า
เครื่ องมือในการถอดองค์ความรู ้ที่สาคัญคือการฟังและการเล่า ฟังอย่างไรให้มีคุณภาพ ฟังแล้ว
สามารถแปลงมาเป็ นความรู ้ใหม่ได้หรื อไม่ การซักถามเป็ นเทคนิคที่สาคัญ บางคนถามไม่เป็ น
ไม่รู้จะถามอะไร ไม่เคยถูกฝึ กให้ต้ งั คาถาม ในการถอดองค์ความรู ้ดว้ ยเทคนิคเรื่ องเล่า คาถาม
คือจุดเริ่ มต้นของการหาความรู ้ การจับประเด็นที่เป็ นหัวใจสาคัญของเรื่ อง แต่ถา้ เราไม่รู้วา่
หัวใจของเรื่ องอยูต่ รงไหน คาถามหลักคืออะไร การฟังและการเล่าครั้งนั้นก็ได้ประโยชน์นอ้ ย
บางทีเราทาโครงการไปเรื่ อยๆ จนเกิดความเคยชิน และมองว่าสิ่ งที่ทาอยูไ่ ม่มีอะไรน่าสนใจ ถ้า
คนข้างนอกมาถามเรื่ องโครงการเรา เราตอบคาถามเหล่านั้นได้หรื อไม่ เรารู ้คุณค่าของ
โครงการที่ทาอยูห่ รื อไม่
พอสรุ ปได้วา่ หัวใจสาคัญของวิธีการถอดองค์ ความรู้ ด้วยเทคนิคเรื่องเล่ า คือ
การฟัง การคิด วิเคราะห์ การตั้งคาถาม การจดบันทึก การสั งเคราะห์ และการเขียนสรุ ป
ประมวลผล
เมื่อเรารู ้จกั เครื่ องมือและวิธีการแล้ว ต้องกาหนดวัตถุประสงค์การถอดสกัดให้
ได้วา่ ความรู ้ หรื อบทเรี ยนที่เราต้องการนั้นคืออะไร ฟังแล้วเราได้อะไรบ้าง เราอยากจะได้อะไร

จากคนที่เราไปเรี ยนรู ้บา้ ง ดังนั้น ความรู้ ใหม่ จึงเกิดจากการตั้งคาถามของเราเอง บางครั้ง
คาตอบทีไ่ ด้ อาจจะมากกว่ าทีเ่ ราอยากจะรู้ ด้วยซ้าไป
เวลาเราถอดองค์ความรู ้จากโครงการพัฒนาขนาดเล็กในพื้นที่ เราต้องมีคาถาม
วัตถุประสงค์ ที่อยากรู ้กาหนดไว้ก่อน ซึ่ งจะได้มาด้วยการระดมสมองและประมวลออกมา แต่
ละคนย่อมอยากรู ้ในแง่มุมที่ไม่เหมือนกัน เราจะตีขอบเขตในการถามแค่ไหน ต้องมีการ
วางแผนก่อนว่าเราอยากจะรู ้เรื่ องอะไรบ้าง ท้ายที่สุดแล้วเราได้อะไรบ้าง การเกิดขึ้นของแรง
บัลดาลใจแต่ละคนไม่เหมือนกัน คาถามก็จะแตกต่างออกไป คาถามจะโยงกับความรู ้ และ
บทเรี ยนที่ได้
การเขียนแผนที่ทางความคิด ( Mind Map) น่าจะเป็ นตัวช่วยทาให้เราเห็น
ระบบและความเชื่อมโยง โดยธรรมชาติของมนุษย์ไม่ได้คิดเป็ นคา แต่คิดเป็ นภาพ จะเข้าใจง่าย
ขึ้น ภาพช่วยจัดระบบความคิดให้เรา แต่ถา้ เราต้องการจะรู ้จริ งก็ตอ้ งเข้าไปสัมผัสของจริ ง
องค์ความรู ้น้ นั จะเป็ นประโยชน์ต่อไปในอนาคต ที่สาคัญที่สุดคือเราสามารถ
รู ้ได้วา่ ทาอะไรแล้วได้ดี ทาอะไรแล้วไม่ได้ดี เราสามารถแก้ไขได้หรื อเปล่า จะเกิดการเรี ยนรู ้
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีประเด็นอยูว่ า่ เวลาเรารายงานต่อสาธารณะว่าโครงการขนาดเล็กนั้นเกิด
ประโยชน์ ต้องอธิ บายให้ได้วา่ ประโยชน์คืออะไร เห็นชัดหรื อไม่ สมาชิกเห็นประโยชน์
อย่างไร คนใกล้เคียงเห็นหรื อไม่ ดังนั้นสิ่ งที่ทุกคนอยากรู ้ร่วมกันคือโครงการขนาดเล็ก
ดาเนินการมาได้อย่างไร มีปัจจัยเกื้อหนุนอะไรบ้าง
การถอดองค์ความรู ้โครงการพัฒนาขนาดเล็ก จะต้องเริ่ มตั้งแต่จุดเริ่ มต้นจนถึง
ปั จจุบนั ซึ่ งแน่นอนว่าจะมีท้ งั ปั ญหาและความสาเร็ จ เราจะใช้พลังเรื่ องที่เล่า ภายใต้ความ
ภาคภูมิใจ ความสาเร็ จ ความสุ ข การเล่าเรื่ องมีพลังในตัวเอง มีเรื่ องของอารมณ์ความรู ้สึกเข้ามา
เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ การถอดองค์ความรู ้ที่ดีที่สุด คือถอดเมื่อทา
โครงการแล้วเสร็ จใหม่ๆ และดาเนินการถอดเลย จะทาให้มีความสด มีอารมณ์ความรู ้สึกที่
ยังแจ่มแจ้ง ซึ่ งจะทาให้ได้ชุดองค์ความรู ้ที่สมบูรณ์
ผูท้ ี่เรี ยนรู ้การถอดองค์ความรู ้ดว้ ยเทคนิคเรื่ องเล่า ต้องใช้ความละเอียด
ดาเนินการพูดคุยซักถามไปอย่างช้าๆ ลงลึกในบางประเด็น ให้ความสาคัญกับทุกคาพูด ทุกวลี
ซึ่ งมีความหมายอยูใ่ นตัว ในระหว่างการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการซักถาม แลกเปลี่ยนกันนั้นควร
ให้ความสาคัญกับการพูดคุยด้วย เนื่องจากเห็นว่าประโยชน์สูงสุ ดของกระบวนการเก็บข้อมูล
การเล่า การฟังนั้น คือสามารถยกระดับพัฒนาการทางานไปในตัว เป็ นสิ่ งสาคัญมากกว่าการ
สรุ ปเอกสารออกมาเป็ นรู ปเล่มที่สวยงาม แต่ไม่สามารถนาไปใช้ปฏิบตั ิการอะไรได้

2. ขั้นตอนการถอดองค์ความรู้ชุมชน

2.1 ขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติ
1) เตรียมทีม 2-3 คน ค้นหาคนที่มีทกั ษะ มีความสนใจ ประชุมวางแผน แบ่ง
บทบาทหน้าที่กนั ทา มีคนตั้งคาถาม และคนจดบันทึกจับประเด็น ซึ่ งทีมงานควรมีสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกัน
2) เตรียมอุปกรณ์ สมุดบันทึก ปากกา เทปบันทึกเสี ยง กล้องวีดีโอ กล้องถ่ายรู ป
3) เตรียมกรอบเนือ้ หา / ประเด็น การตั้งคาถามจะขาดประสิ ทธิ ภาพ หากไม่มี
การทาการบ้านมาก่อน ดังนั้นต้องหาความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องที่จะถอดมาก่อน ถ้าเป็ นโครงการ
ขนาดเล็กก็ตอ้ งได้อ่านโครงการขนาดเล็กนั้น ก่อนปฏิบตั ิการถอดองค์ความรู ้
4) เตรียมแนวคาถาม /แนวสั มภาษณ์ ชุดคาถามสาคัญๆ ต้องเตรี ยมประเด็น
เอาไว้ ไล่เรี ยงมาตั้งแต่ความเป็ นมาของโครงการขนาดเล็ก กระบวนการดาเนินงาน ผลการ
ดาเนินงาน วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ สังเคราะห์เพื่อให้ได้ความรู ้ใหม่ และ
บทสรุ ปให้ขอ้ คิดความเห็น อย่างไรก็ตามแนวคาถามที่ควรจะเตรี ยมเป็ นอย่างยิง่ คือชุดคาถามที่
เกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่ทา อะไรกระตุน้ ให้คิด คิดอย่างไร มีใครมาร่ วมคิด ต้องรู ้ให้ถึง
เบื้องหลังความคิด
ตัวอย่างคาถามทีเ่ กีย่ วกับแรงบันดาลใจ
(1) มีแรงบันดาลใจอะไรในการทาโครงการ
(2) งานอะไรบ้างที่ทาแล้วมีความภาคภูมิใจมาก
(3) โครงการมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อ “อะไร” “ใคร” ซึ่งคาตอบอาจจะ
เป็ นครอบครัว ชุมชน กลุ่มเป้ าหมาย เครื อข่าย หรื อประเทศชาติ
(4) สิ่ งที่อยากให้เกิด และได้ตามความหวังคืออะไรบ้าง
(5) สิ่ งที่เกิดขึ้นมากกว่าที่คาดหวังไว้ ไม่ได้คาดไว้ก่อนคืออะไรบ้าง
(6) สิ่ งที่ไม่เกิดขึ้น เกิดขึ้นน้อยกว่าที่คาดหวังไว้ ไม่เกิดขึ้นเลย หรื อไม่
สาเร็ จ คืออะไรบ้าง
ข้อ 4-6 ตั้งคาถามอย่างลึกซึ้ งต่อไปว่า เกิดได้เพราะอะไร ทาได้อย่างไร ทา
อะไร / กับใคร / ทาอย่างไร / ต้องใช้อะไร / ภายใต้เงื่อนไขอะไร / ทุนเดิม ความรู ้ใหม่
ความสามารถใหม่ที่ได้จากการทางาน วิธีคิด / วิธีมอง / ความรู้ที่ได้
การให้คุณค่า ความหมายกับสิ่ งรอบตัว ความสามารถในการคิด – การแตก
ประเด็น – ลงลึก – การเชื่อมโยง – การสรุ ปประเด็น – การจับหลัก – การวิเคราะห์แตกให้เห็น
องค์ประกอบ – สังเคราะห์ โดยมีคาถามในใจว่า “นิทานเรื่ องนี้สอนให้รู้วา่ .....
ตัวอย่างคาถามในประเด็นสาคัญอืน่ ๆ
(1) กระบวนการทีท่ า ต้องแตกคาอธิ บายโดยละเอียด เช่นทาอะไร
ภายใต้เงื่อนไขอะไร เพราะอะไร กับใคร ทาอย่างไร ต้องใช้อะไร

(2) ผลทีเ่ กิด จากกระบวนการทางานของโครงการขนาดเล็ก มีอะไร
เกิดขึ้นบ้าง เป็ นไปตามเป้ าหมายวัตถุประสงค์ที่วางไว้ก่อนหน้านี้หรื อไม่ เช่น เกิด
ความก้าวหน้า ความสาเร็ จ ความภาคภูมิใจ เกิดความรู ้ใหม่ ความสามารถใหม่ที่ได้จากการ
ทางาน ได้แก่วธิ ี คิด วิธีมองสถานการณ์ การให้คุณค่า ความหมายกับสิ่ งรอบตัว แปรเป็ น
ความรู้ ความสามารถที่ทาได้
(3) การคิดวิเคราะห์ การค้นหาเส้นทางสู่ ความสาเร็ จ มีเงื่อนไขปั จจัยแห่ง
ความสาเร็ จอะไรบ้าง ซึ่ งอาจจะเกิดจากแกนนา พันธมิตร พี่เลี้ยง ความพร้อมชุมชน ทุนทาง
สังคมที่มีอยูเ่ ดิม หรื อแนวนโยบาย
(4) สิ่ งที่ยงั ไม่ได้ดงั่ ใจ มีอะไรบ้าง เพราะอะไร แล้วแก้กนั อย่างไร
(5) สิ่ งที่ยงั ไม่ได้คาดหวัง แต่เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นได้เพราะอะไร
(6) มีความคิด ความรู ้ ทักษะใหม่ๆ ที่ได้คืออะไรบ้าง
5) เตรียมงบประมาณ
อาจจะต้องคิดถึงสิ่ งของที่จะนาไปฝากผุร้ ู ้ หรื อ
กลุ่มเป้ าหมายบ้าง ตามธรรมเนียมไทย
6) เตรียมกลุ่มเป้าหมาย 2-3 คน โครงการพัฒนาย่อยๆ ที่กระจายอยูใ่ นพื้นที่ มัก
ดาเนินการโดยกลุ่มองค์กรชุมชน หรื อเป็ นเครื อข่ายองค์กรชุมชน ดังนั้นจึงต้องกาหนดว่าจะคุย
กับใคร ใครรู ้จริ ง ใครเป็ นผูบ้ ริ หารโครงการ ต้องมีการประสานงานกันไว้ล่วงหน้า
7) นัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ การนัดหมายวัน เวลา สถานที่เป็ นเรื่ องสาคัญ
เพราะในบางช่วงชาวบ้านต้องทางานในไร่ นา มีความกังวลใจ จะเป็ นอุปสรรคต่อการ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ ควรหลีกเลี่ยง
2.2 ขั้นปฏิบัติการถอดองค์ ความรู้
1) การเริ่มต้ นในสถานการณ์ ต่อหน้ าผู้ร้ ู
การแนะนาตัว การบอกกล่าววัตถุประสงค์ตอ้ งชัดเจน ทั้งนี้การแนะนาตัว
บอกวัตถุประสงค์คือการให้เกียรติแก่ผรู ้ ู ้ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศให้ผรู ้ ่ วมสนทนาไว้วางใจ
และเป็ นกันเองก็จาเป็ น เป็ นการสร้างความยอมรับ เพราะในบางสถานการณ์ บางวิชาชีพเช่น
หมอยา หากผูร้ ู ้ไม่ไว้วางใจจะส่ งผลต่อการถอด ต้องมีการกระตุน้ ให้ผรู ้ ู ้อยากจะถ่ายทอด พูดคุย
ออกมา เพราะหากไม่เกิดขึ้น การพูดคุยจะเป็ นไปในลักษณะถามคาตอบคา
2) การเปิ ดประเด็นคาถาม
เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ู ้ได้ใช้ความคิดในสิ่ งที่ทาว่า ทาไมจึงมาทา ทาไมจึงมาอยูต่ รง
นี้ เท้าความ ด้วยเรื่ องความเป็ นมา โดยค่อยๆ ถาม ดูลกั ษณะการบอกเล่า ทั้งนี้ วิธีที่ดีที่สุดคือ
กระตุน้ ถามให้ผรู ้ ู ้ เล่าออกมาอย่างเป็ นเรื่ องเป็ นราว โดยที่ไม่ตอ้ งตั้งคาถามบ่อยๆ ลักษณะที่ผรู ้ ู ้
เข้าใจถึงวัตถุประสงค์จะทาให้ขอ้ มูลพรั่งพรู และมีชีวติ ชีวา
3) เจาะลึก

ข้อมูลเชิงปริ มาณ อาจจะต้องเอาข้อมูลเอกสารเข้ามาประกอบด้วย บางเรื่ องที่
ลึกซึ้ งอาจต้องใช้เวลา กลับมาเก็บซ้ าเพราะอาจมีการตกหล่น
4) เก็บตก
ผูร้ ู ้อยากจะเล่าสิ่ งใดต่อ ต้องกระตุน้ ให้เล่า และสิ่ งใดที่เรายังไม่ได้ถามต้องถาม
ขอคาเสนอแนะให้เต็มที่ และกล่าวคาล่าลาอย่างประทับใจ ทั้งนี้ขอ้ มูลที่ได้อาจยังไม่สมบูรณ์
เพราะองค์ความรู ้บางอย่างต้องใช้เวลา เช่นกรณี ยาสมุนไพร การเก็บยามีเวลาที่เก็บ
เพราะฉะนั้นต้องรอระยะเวลาให้สอดคล้องด้วย เป็ นต้น
2.3 ขั้นประมวลสรุ ปข้ อมูล
ทีมงานต้องมานัง่ ล้อมวง ทบทวนข้อมูลที่ได้มา เพื่อยืนยันว่าครบ หรื อขาด
รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในบางกรณี ทีมงานต้องมีส่วนร่ วม อย่าให้ทาอยูค่ น
เดียว จะเป็ นจุดอ่อน การถอดความรู ้ในทีมทุกคนมีความสาคัญเท่ากัน ต้องสรุ ปร่ วมกันเมื่อขาด
จะได้รับรู ้แลช่วยกันเติมเต็ม
2.4 ขั้นวิเคราะห์ -สั งเคราะห์ -สรุ ปความ-การอธิบายตีความองค์ ความรู้
แรงบันดาลใจ อะไรคือแรงบันดาลใจให้เกิดองค์ความรู ้ดงั กล่าวขึ้นมาได้
อย่างบางที่แล้งมาก น้ าลด เขามีวธิ ี การทดน้ าขึ้นนาอย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร ชี้ให้เห็นถึงแรง
บันดาลใจ เบื้องหลังความเป็ นมา การแก้ไขปั ญหาอุปสรรค การจัดการ ความคิด เบื้องหลัง
ความคิด เทคนิควิธีการ ความรู ้สึกลึกๆ และแนวทางการทางาน รวมทั้งคาแนะนาอื่นๆ
หลักสาคัญคือ หลักความจริ ง – ความรู ้ ความเข้าใจที่เรามีอยูใ่ นตัวเรา ความรู ้
จากข้างนอกตัว และสภาพแวดล้อมรอบตัว สิ่ งที่กดดันเข้ามาให้ตอ้ งทาอย่างนั้น อย่างนี้ (สิ่ งเร้า
ต่างๆ) ต้องอธิ บายอย่างเชื่อมโยงก็จะทาให้แง่มุมการวิเคราะห์มีน้ าหนัก
กรอบการสังเคราะห์ความรู ้ที่มกั ใช้กนั โดยทัว่ ไป ซึ่ งต้องสังเคราะห์ให้เห็น
ประเด็นสาคัญคือ
1) ฐานความคิดความเชื่อ
2) กลไกการขับเคลื่อนงาน
3) กระบวนการทางาน
4) เทคนิควิธีการ
5) ความสาเร็ จที่เกิดขึ้นสนับสนุนความเชื่อการพึ่งพาตัวเองได้อย่างไร
2.5 ขั้นเขียนเอกสารชุ ดองค์ ความรู้ ชุมชน
การนาเสนอเป็ นเอกสร ต้องจัว่ หัวถึงความสาคัญขององค์ความรู ้ที่ทาก่อนว่า
สาคัญต่อชีวติ เรา ชีวติ ชุมชน บ้านเมืองอย่างไร ประเทศอย่างไร ต้องอธิ บายและเชื่อมโยงให้
เห็น
ตัวอย่างโครงสร้ างการเขียน

 บริ บท/ความหมาย/ความสาคัญขององค์ความรู้
 การดาเนินงานโครงการขนาดเล็ก ตั้งแต่เริ่ มต้นจนถึงปั จจุบนั
- เบื้องหลังความคิด
- แรงบันดาลใจที่ทาเรื่ องนี้
 เทคนิค วิธีการ ลูกเล่น กลเม็ด ในการดาเนินงาน
 ผลที่เกิดขึ้นในเชิงความสาเร็ จ และปั ญหาอุปสรรค รวมทั้งการ
แก้ไข
 วิเคราะห์เงื่อนไขปั จจัยสู่ ความสาเร็ จ ซึ่ งมีท้ งั ภายในและภายนอก
 สังเคราะห์ / สรุ ปความ
- ความสาคัญขององค์ความรู้ที่ถอด บทเรี ยนรู้ที่ได้
- สิ่ งที่ทามีคุณค่าความหมายสาหรับชีวติ ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคมโดยรวมอย่างไร
- เป็ นทางเลือก ทางรอดในการแก้ปัญหาชุมชน พึ่งตนเองได้
อย่างไร
 ความรู้สึกลึกๆ คาแนะนา เสนอแนะ
2.6 ขั้นการคืนข้ อมูลให้ เจ้ าของโครงการ
ในการเขียนเอกสารชุดองค์ความรู ้ชุมชนนั้น ควรเขียนเป็ นร่ างก่อน เป็ นร่ างที่
คิดว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้ว แล้วนาเนื้อหาทั้งหมดกลับไปคืนให้กบั เจ้าของโครงการ หรื อกลุ่มผูร้ ู ้ที่
เราไปถอดองค์ความรู ้จากเขามา การคืนข้อมูลนี้อาจจะใช้วธิ ี จดั เป็ นเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
เล็กๆ โดยมีผถู ้ อดองค์ความรู ้เป็ นผูน้ าเสนอเนื้อหาตามเอกสารชุดองค์ความรู ้ที่ได้ร่างแล้ว และ
มีเจ้าของโครงการหรื อผูร้ ู ้เป็ นผูใ้ ห้ความเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม เมื่อได้เนื้อหาเพิ่มเติมจึงนาร่ าง
ชุดองค์ความรู ้มาปรับแก้เป็ นฉบับสมบูรณ์ การทาเช่นนี้จะช่วยให้มนั่ ใจได้องค์ความรู ้ชุมชนที่
กาลังจะถูกนาไปเผยแพร่ สู่สาธารณะต่อไปนั้น ถูกต้องไม่ผดิ เพี้ยนไปจากของจริ ง
2.7 ขั้นนาชุ ดองค์ ความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ / ขยายผล
เมื่อได้ชุดองค์ความรู ้ที่สมบูรณ์แล้ว การขยายผลสู่ สาธารณะ ต้องอาศัยการ
สื่ อสารซึ่ งทาได้หลากหลายรู ปแบบ เช่นแผ่นพับ หนังสื อ นิทรรศการ ชาร์ ทเพื่อการนาเสนอ วี
ซี ดี เป็ นต้น ส่ วนจะใช้สือชนิดใดนั้น ต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ าหมาย ที่ตอ้ งการนาเอา
ชุดองค์ความรู้ออกไปสื่ อสาร และเลือกชนิดของสื่ อให้เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม เครื่ องมือสื่ อสาร สาหรับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุด คือ
รู ปธรรมการทางานที่เกิดขึ้นจริ งในพื้นที่ ดังนั้นการขยายผลองค์ความรู ้ที่เกิดจากการปฏิบตั ิจริ ง
ในโครงการพัฒนาขนาดเล็ก ต้องยกระดับพัฒนาไปสู่ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน หรื อสถาบัน

วิชาการชาวบ้านให้ได้ ดังนั้นเอกสารชุดความรู ้ชุมชนเป็ นเพียงส่ วนหนึ่งในการจัดการความรู ้
เท่านั้น

ส่ วนที่ 3 ปัญหาที่พบบ่ อยครั้ง
1. บทเรียนการทางานของทีมงานถอดองค์ความรู้ชุมชน
ผู้ซักถาม (คุณอานวย) และผู้บันทึก (คุณลิขติ )
บทเรี ยนรู ้จากการทางานของทีมงานถอดองค์วามรู ้ชุมชนในที่น้ ี สรุ ปรวบรวม
จากการทางานจริ งของทีมงานหลายครั้ง หลายเวลา หลายสถานที่ พอเป็ นบทเรี ยนรู ้ให้ได้ศึกษา
กันดังต่อไปนี้
 บทเรียนผู้ซักถาม หรือ คุณอานวย
1) ต้องศึกษาข้อมูลโครงการย่อยมาก่อน / เตรี ยมกรอบคาถามมาให้พร้อม
เพื่อควบคุมวงสนทนาให้อยูใ่ นประเด็นที่จะต้องค้นหาความรู ้ร่วมกัน
2) ต้องควบคุมสถานการณ์ในวงพูดคุยไม่ให้รวน หรื อเอียงไปด้านใดด้าน
หนึ่ง ไม่ปล่อยให้การพูดคุยหลงประเด็น หรื อปล่อยให้คนนอก ผูส้ ังเกตการณ์ เข้าแทรกแซง
การพูดคุย จนทาให้หลงประเด็น
3) ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ กั ถามกับผูบ้ นั ทึกต้องมีประสบการณ์และมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ไม่ควรจับคู่กบั คนที่พ่ งึ รู ้จกั กัน จะทาให้ไม่รู้แนวทางการทางานร่ วมกัน
4) ในการพูดคุยอาจมีศพั ท์ทางวิชาการ ศัพท์ทางเทคนิค ต้องพยายามทา
ความเข้าใจ และสรุ ปให้เป็ นคาธรรมดาให้ได้ การนาไปสื่ อสารต่อไปจะทาให้เข้าใจง่ายขึ้น
5) ในขณะปฎิบตั ิการค้นหาความรู้ ผูซ้ กั ถามอาจจะต้องสรุ ปประเด็นให้คน
บันทึกเป็ นระยะๆ เนื่องจากการพูดคุยจะเลื่อนไหลจนบันทึกไม่ทนั ได้
6) การป้ อนคาถาม ควรเริ่ มจากประเด็นความสาเร็ จ ความสุ ข และความ
ภาคภูมิใจของผูร้ ู ้ในโครงการพัฒนาขนาดเล็กก่อน จะช่วยทาให้ประเด็นการสนทนามีความลื่น
ไหลได้ดี สร้างบรรยากาศให้เป็ นกันเอง ชวนกันคุย ไม่ใช่การตั้งคาถามเพื่อให้ได้คาตอบเพียง
อย่างเดียว อาจจะใช้วธิ ี สร้างประเด็นร่ วมกัน แล้วค่อยๆโยงไปสู่ ประเด็นเรื่ องงานก็ได้
7) ใช้กุศโลบายให้ผเู ้ ล่าอยากเล่า โดยให้ความสาคัญด้วยการรับฟังผูเ้ ล่าใน
เรื่ องที่เขาสื่ อสารออกมา และใช้คาตอบมาเป็ นคาถามอย่างต่อเนื่อง โดยไม่หยุดชงัก
 บทเรียนคนจดบันทึก หรือคุณลิขิต
1) ควรมีความรู ้พ้นื ฐานโครงการขนาดเล็กที่จะดาเนินการถอดองค์ความรู ้
พอสมควร

2) ต้องมีอุปกรณ์ช่วยจา เช่นเครื่ องบันทึกเสี ยง กล้องถ่ายรู ป เวลาสรุ ป
ทบทวนข้อมูลจะได้ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ง่าย
3) คนบันทึกจะมีความเครี ยดมาก เนื่องจากต้องฟัง ต้องคิดตาม และต้อง
สรุ ปจดบันทึกให้ได้อย่างรวดเร็ จ อาจจะใช้เทคนิคการบันทึกโดยใช้คาย่อก็ได้
4) คนบันทึกควรกาหนดกรอบประเด็นเนื้อหาการบันทึกไว้ก่อน แล้วจับ
เนื้อหาที่ฟังมาใส่ ตามกรอบที่กาหนด เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้การจับหัวใจสาคัญในการ
สนทนา ทาได้ง่ายขึ้น
5) คนบันทึกสามารถซักถามร่ วมด้วยได้ ถ้าไม่เข้าใจ หรื อบันทึกไม่ทนั

2. ปัญหาที่พบบ่ อยครั้ง
 ปัญหาของการฟัง
1) เวลา สั้นเกินไปหรื อนานเกินไป ทาให้ฟังแล้วสรุ ปหัวใจสาคัญของ
เรื่ องไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่ควรมีเงื่อนไขเวลาในการสนทนา ควรเป็ นบรรยากาศของการ
แลกเปลี่ยนซักถามกันไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะได้ขอ้ มูล
2) อารมณ์ สภาพผูฟ้ ังถ้ามีอารมณ์โกรธ หงุดหงิด หรื อไม่เข้าใจ
ความรู ้สึกของผูพ้ ดู จะทาให้ไม่สามารถจับประเด็นสาคัญของการสนทนาได้
3) เนือ้ หา ถ้าคู่สนทนาขาดเทคนิการพูด พูดวกวน ไม่น่าสนใจ ทาให้
การฟังสรุ ปใจความสาคัญได้ยาก
4) ภาษา คนฟังไม่เข้าใจภาษาที่พดู เนื่องจากใช้ภาษาท้องถิ่น ศัพท์
วิชาการ ศัพท์เทคนิคเฉพาะ ใช้ภาษาอังกฤษผสมกับภาษาไทย รวมถึงบางครั้งอาจจะมีภาษาที่
กระทบความรู ้สึก คารุ นแรง คาไม่สุภาพ
5) สิ่ งแวดล้อม ภายใต้บรรยากาศการสนทนา มีกลิ่นรบกวน มีเสี ยง
รบกวน หรื อเสี ยงที่ฟังไม่ชดั เจน เนื่องจากผูเ้ ล่าพูดเบา พูดเร็ ว บางครั้งพบว่าสถานที่ไม่เอื้อ เช่น
มีอากาศร้อนอบอ้าว เป็ นต้น
6) พืน้ ฐานความรู้ / การศึกษา / อาชีพ ที่แตกต่างกันทาให้เข้าใจเนื้อหา
ไม่ตรงกัน ตีความเนื้อหาที่รับฟังได้ไม่เท่ากัน ไม่ตรงประเด็น
7) สภาพร่ างกายไม่ ปกติ อยูร่ ะหว่างอาการป่ วย / ไม่แข็งแรง / ไอ หรื อ
อยูใ่ นสภาพอาการไม่ปกติ เช่น เมาค้าง ง่วงนอน เบลอ หิ ว เป็ นต้น
 ปัญหาของการคิด
1) คิดไปก่อน (สรุ ปก่อนที่จะจบ)
2) ไม่กล้าคิด (กลัวไม่ถูก)
3) ไม่ค่อยคิด (เชื่อเลย)
4) คิดแต่ไม่กล้านาเสนอ

5) คิดไม่เป็ นระบบ
6) ยึดติด เชื่อมัน่ ตนเอง ไม่เปิ ดรับความคิดของคนอื่นอีก
7) ไม่เห็นความสาคัญ
8) คิดไม่ออก
9) คิดด้านเดียว อคติ
10) คิดขัดแย้ง
 ปัญหาของการถาม
1) ถามไม่ตรงประเด็น / ไม่เข้าใจรายละเอียด
2) ถามไม่ต่อเนื่อง ถามวกวน
3) ถามในสิ่ งที่ไม่ควรถาม
4) ถามข้ามขั้นตอน
5) ถามแบบคาถามปลายปิ ด
6) ถามสอดแทรก ไม่ถูกกาละเทศะ ถามในขณะที่ผตู ้ อบ กาลังตอบ
7) ไม่กล้าถาม
8) ไม่มีความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องที่จะถาม
9) ไม่สนใจในเรื่ องที่อยากจะถาม
10) คาถามไม่ลึกซึ้ ง
11) ถามไม่ถูกคน
12) ใช้คาถามที่มีผลกระทบต่อผูต้ อบ หรื อถามข้อมูลที่ผตู ้ อบไม่อยาก
เปิ ดเผย
13) ใช้คาถามแบบลองภูมิ
14) ไม่มีการสร้างบรรยากาศก่อนถาม / บรรยากาศไม่เอื้อต่อการตอบ
15) ใช้ภาษาในการถามคลุมเครื อไม่ชดั เจน
16) มุ่งแต่จะเอาคาตอบอย่างเดียว
17) ถามเฉพาะคน ไม่สร้างการมีส่วนร่ วมในการตอบ
18) ขาดประสบการณ์ในการถามแบบเชื่อมโยง
19) บุคลิกของผูถ้ ามไม่น่าเชื่อถือ
 ปัญหาของการเขียน การบันทึก
1) บันทึกโดยไม่สรุ ป (เขียนยาวเกินไป)
2) จับใจความสาคัญไม่ได้
3) ผูบ้ นั ทึกขาดเทคนิคการบันทึกที่ดี (ไม่ได้ฝึกฝนมาก่อน)

ส่ วนที่ 4 สิ่งที่ควรทาและไม่ ควรทา
สิ่ งที่ควรทาและไม่ควรทาในที่น้ ี ได้จากการรวบรวมประสบการณ์ และข้อคิด
ความเห็น ของทีมงานถอดองค์ความรู้ชุมชน พอใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานถอดองค์
ความรู ้สาหรับผูท้ ี่สนใจได้ดงั นี้

1. ขั้นตอนก่อนปฏิบัตกิ าร
 สิ่ งทีค่ วรทา
1) จัดทีมให้เหมาะสม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ต้องพูดคุยทาควมเข้าใจ และ
วางแผนร่ วมกัน
2) สร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นในทีมงาน มีการทางานแบบมีส่วนร่ วม
3) ใช้เวลาศึกษาโครงการย่อยร่ วมกัน
4) เตรี ยมกรอบเนื้อหา ประเด็นคาถาม ตรวจสอบร่ วมกันเพื่อให้ครอบคลุม
กับสถานการณ์โครงการ
5) ทาหนังสื อแจ้งเจ้าของเรื่ อง/ผูป้ ฏิบตั ิ โครงการพัฒนาขนาดย่อย ให้เตรี ยม
ตัวถอดองค์ความรู ้ร่วมกัน
6) เตรี ยมแผนการเดินทาง
7) มีการเตรี ยมความพร้อมทั้งทางด้านร่ างกาย และจิตใจ
 สิ่ งทีไ่ ม่ ควรทา
1) ไม่มีการวางแผนการดาเนินงาน / ขาดการพูดคุยปรึ กษากันก่อนลงมือทา
2) การทางานคนเดียว
3) ไม่มีขอ้ มูลในมือ
4) การไม่ตรงต่อเวลา
5) การคิดแบบเดิมๆ

2. ขั้นตอนระหว่างปฏิบัตกิ าร

 สิ่ งทีค่ วรทา
1) มีเครื่ องมือในการช่วยบันทึกไปด้วย
2) แนะนาทีมงานก่อนพูดคุย / ทักทาย / ชี้แจงวัตถุประสงค์ / เป้ าหมาย ใน
การมาของทีมงาน
3) ยิม้ แย้มแจ่มใสกับกลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่ สร้างบรรยากาศในการพูดคุยให้
เป็ นกันเอง
4) เริ่ มต้นคาถามตามประเด็น ด้วยท่าทีเป็ นมิตรใช้ภาษาที่เหมาะสม ไม่น่า
เบื่อ
5) ใช้เวลาซักถามให้เหมาะสมไม่มาก / น้อยเกินไป
6) คนซักถามต้องคอยเอื้ออานวยในการจดบันทึกให้กบั ผูบ้ นั ทึกด้วย
7) ทีมงานควรมีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ซ่ ึ งกันและกัน รักสามัคคี ทางานแบบมี
ส่ วนร่ วม รับฟังความคิดเห็นของวงสนทนา
8) มีการสรุ ปประเมินผลการดาเนินงานทุกขั้นตอน
 สิ่ งทีไ่ ม่ ควรทา
1) บุคคลิกของผูถ้ ามไม่ควรถามแบบจี้ จับผิด ลองดี ไม่ควรถามแบบ
สอบสวนค้นหาประเด็น
2) เสนอความคิดของตนเอง เพื่อชี้นาความคิดของผูอ้ ื่น
3) วิจารณ์ อภิปรายข้อมูลของผูเ้ ล่า ในขณะที่ผเู ้ ล่าทาการเล่า
4) การชี้นา /ชักจูง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามที่เราต้องการ
5) การไม่ยอมรับฟังหรื อโต้แย้งคาตอบของผูเ้ ล่า
6) มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กินเหล้า สู บบุหรี่ รับโทรศัพท์

3. ขั้นตอนหลังปฏิบัตกิ าร
 สิ่ งทีค่ วรทา
1) ประมวลความรู ้ให้เร็ วที่สุด หลังการเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยทีมต้องลง
ความเห็นร่ วมกัน
2) สารวจความครบถ้วนของข้อมูลในประเด็นต่างๆ
3) เพิม่ เติมข้อเสนอแนะ แนวทางที่ควรปฏิบตั ิ และหาจุดที่ตอ้ งเพิม่ เติม
4) สรุ ปบทเรี ยนเพื่อพัฒนาเป็ นความรู ้ในครั้งต่อไป
5) สรุ ปเป็ นเอกสารชุดความรู ้ชุมชน ทาเป็ นรู ปเล่มใช้สาหรับเผยแพร่ สู่
สาธารณชนต่อไป
 สิ่ งทีไ่ ม่ ควรทา

1)
2)
3)
4)
5)

การปกปิ ดข้อมูลไม่คายออกมาทั้งหมด
เสร็ จงานแล้วไม่มีการประมวลผลข้อมูล
คุณอานวยมอบหมายให้คุณบันทึกประมวลผลข้อมูลคนเดียว
ตั้งกรอบของการวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้า
ช่วงตรวจสอบข้อมูล ถ้าไม่ครบถ้วนต้องกลับไปสอบถาม อย่าใส่ ขอ้ มูล
เอง

** ข้ อควรระวัง อย่ าคิดเอาแต่ ข้อมูลจากคาบอกเล่ าเพียงอย่ างเดียว ควรต้ องลงไปในพืน้ ที่จริ ง
ตามสถานที่ต่างๆ มากกว่ าหนึ่งครั้ ง**
** อย่ างไรก็ตาม ปั จจุบันการถอดองค์ ความรู้ ด้วยเทคนิคการเล่ าเรื่ องนี ้ มีพัฒนาการไปมาก แล้ ว
โดยเฉพาะการเน้ นให้ เจ้ าของเรื่ องเป็ นผู้ถอด เป็ นผู้ถ่ายทอดเอง แทนนักวิชาการภายนอก ซึ่ งจะ
ทาให้ เกิดความถูกต้ องเที่ยงตรงของชุดองค์ ความรู้ เกิดการเรี ยนรู้ การปรั บใช้ ในงานได้ ในทันที
รวมทั้งเจ้ าของเรื่ อง สามารถนาองค์ ความรู้ ของตนไปขยายผลต่ อด้ วยความมัน่ ใจมากขึน้ **

ส่ วนที่ 5 องค์ประกอบของเงือ่ นไขปัจจัยความสาเร็จในการถอดความรู้
กระบวนการ ขั้นตอนการถอดองค์ความรู ้ชุมชน จะประสบความสาเร็ จ
หรื อไม่น้ นั มีเงื่อนไขปั จจัยหลายประการด้วยกันคือ
ประการที่
1 ขั้นเตรียมการ
ต้องวางวัตถุประสงค์ให้ชดั เจน ไม่เลื่อนลอย คาถามมีจุดมุ่งหมาย มีการ
วางแผนในการลงไปสอบถาม อย่าใช้คาถามปลายปิ ด เพราะอาจมีความรู ้อื่นๆแฝงอยูด่ ว้ ย
ขอบเขตความรู ้ มีการเชื่อมกันอย่างไร ถ้ามีการคิดเค้าโครงไว้ล่วงหน้า จะทาให้เราชัดเจนขึ้น
ประการที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ
ท่าทีของทีมงานถอดองค์ความรู ้ ที่ใช้ในการซักถามแลกเปลี่ยนต้องก่อให้เกิด
ความไว้วางใจ ชุดคาถามต้องเชื่อมโยงและไหลลื่น มีการเตรี ยมประเด็นหลักเพื่อให้เดินคาถาม
ได้ดี มีการเชื่อมโยงของคาถามอยูใ่ นความคิด จะทาให้การสนทนาดาเนินไปด้วยความไหลลื่น
ผูท้ ี่จะมาร่ วมแลกเปลี่ยนตอบคาถาม ควรเป็ นคนที่มีบทบาทสาคัญในงาน
ผูต้ อบต้องไม่เกร็ ง สบายๆไม่ด่วนตอบ ตอบเพื่อสร้างภาพ ผูถ้ ามต้องช่วยให้ผตู ้ อบคิดจริ งจัง
ชวนให้คิดลึกลงไปกว่าเดิม บรรยากาศและสถานที่ตอ้ งเอื้อต่อการพูดคุย มีสมาธิ สงบ
ความคิดดีๆมักอยูใ่ นสถานที่ผอ่ นคลาย ส่ วนเรื่ องเวลา จะใช้มากน้อยขึ้นอยูก่ บั ขอบเขตในการ
ถอดองค์ความรู ้ และความรู ้สึกของผูร้ ่ วมถอดด้วยว่าสนุกกับการถอดหรื อไม่ อุปกรณ์ในการ
ทากระบวนการถอดความรู ้ ได้แก่เทปอัด กระดาษ ใช้การบันทึกแบบแผนที่คาถาม คาตอบ จะ
ช่วยให้ประมวลภาพรวมได้ง่าย
การถอดความรู ้ในสถานการณ์จริ ง เครื่ องมือที่สาคัญอยูท่ ี่ตวั เรา เรารับรู ้หรื อ
เรี ยนรู ้หรื อเปล่า ขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคล มีความสามารถในการเดินความคิด แตกแขนง แยกแยะ
เชื่อมโยงได้ สามารถเดินความคิดได้ สิ่ งต่างๆระหว่างการสนทนาซักถามกันนั้นช่วยสอนอะไร
เราได้บา้ ง

ประการที่ 3 ขั้นหลังปฏิบัติการ
การถอดความรู ้ จาเป็ นต้องลาดับเวลาได้ ถ้าไม่มีอาจจะหลงลืมเหตุการณ์
สาคัญได้ การสรุ ปเอกสารชุดองค์ความรู ้ ไม่ควรทิง้ ไว้นานเกินไป ข้อมูลจะไม่สด การทิง้ ไว้
นานเกินไปจะได้เฉพาะตัวเนื้อหา ไม่ได้สภาวะอารมณ์มาด้วย
ความคิดในการเชื่อมโยงตามมิติของเวลา สามารถเชื่อมโยงกันได้ ทั้งคน
สถานที่ เราสามารถเชื่อมโยงกับสิ่ งเหล่านั้นได้หรื อไม่ ความคิดเชิงเปรี ยบเทียบ หรื อความคิดที่
เป็ นภาพรวม ช่วยให้เห็นองค์ประกอบหรื อไม่
ความรู ้ใหม่ที่เกิดขึ้นมักจะสังเกตุได้จากพฤติกรรมเหล่านี้
(1) รู ้แล้วไม่เปลี่ยนทัศนะ แต่เปลี่ยนความคิด พฤติกรรม
(2) รู ้แล้วเปลี่ยนทัศนะ แต่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม
(3) รู้แล้วเปลี่ยนพฤติกรรม
ดังนั้นเวลาถอดความรู ้ไม่ได้ถอดความรู ้เชิงเนื้อหาอย่างเดียว แต่ถอดความรู ้
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเป็ นสาคัญ การลงความเห็น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีความรู ้ใหม่
ความรู ้ที่ดีที่สุดคือการลงมือปฏิบตั ินนั่ เอง
ผลสาเร็ จเกิดจากการสร้างแรงบันดาลใจ เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า จะทาให้
เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม เราจะทาอย่างไรให้เขาเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริ ง การเจอ
สถานการณ์จริ ง จะมีผลให้ได้คิด ให้เกิดการเปลี่ยนเชิงพฤติกรรม เช่น จะตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ก็
ต้องพากลุ่มเป้ าหมายไปศึกษากลุ่มออมทรัพย์ที่ประสบความสาเร็ จมาก่อนเป็ นต้น
การเรี ยนรู ้จากโครงการพัฒนาขนาดเล็ก เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ดี ชาวบ้านในพื้นที่
เป็ นฐานความรู ้ที่สาคัญมาก เราสามารถที่จะถอดบทเรี ยนออกมาได้อย่างไร ของจริ งอยูใ่ น
พื้นที่ เราจะสามารถถอดออกมาใช้ประโยชน์ได้หรื อไม่ องค์ความรู ้จึงอยูท่ ี่ชีวติ จริ ง และความ
จริ งในพื้นที่เป็ นสาคัญ

ส่ วนที่ 6 ตัวอย่ างการดาเนินการถอดองค์ความรู้ชุมชน
ตัวอย่างกรณี ศึกษาในที่น้ ี นาเสนอเป็ นเอกสารชุดความรู ้ชุมชน ที่ได้มากจากการ
ทางานของทีมถอดองค์ความรู้ ซึ่งนาเสนอเป็ น 2 ลักษณะ คือการเขียนเอกสารความรู้ใน
ลักษณะเป็ นตอนๆ เป็ นส่ วนๆ หรื อเป็ นบทๆ และการเขียนเอกสารชุดความรู ้ในลักษณะของ
เรื่ องเล่า พรรณนาไปเรื่ อยๆ ภายใต้กรอบเนื้อหาที่กาหนด มีรายละเอียดพอใช้เป็ นแนวทางใน
การเรี ยนรู ้ได้ดงั นี้

1. การเขียนชุดบทเรียนประสบการณ์ ลกั ษณะเป็ นตอนๆ
กรณีการจัดการป่ าชุมชน ตาบลเขาคอกอาเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์
บทที่ 1 บทนา
1. บริบทพืน้ ที่
1.1 ประวัติชุมชน ตาบลเขาคอก
ชุมชนตาบลเขาคอก เดิมชื่อ
“เสราะพนมกรอล ” ซึ่งเป็ นภาษาไทยเขมรที่
แปลว่า “ภูเขาที่เหมือนคอกวัวคอกควาย ” เป็ นการเรี ยกตามลักษณะของพื้นที่ที่มีภูมิประเทศ
เป็ นภูเขารู ปร่ างสี่ เหลี่ยมอยูล่ อ้ มรอบทุ่งหญ้า มีชาวบ้านกลุ่มนายไล วงศ์ศิริศกั ดิ์ คนไทยเชื้อสาย
เขมรผสมจีน อพยพมาจากบ้านระกา ตาบลนาดี อาเภอเมือง จังหวัดสุ รินทร์ เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
เป็ นกลุ่มแรกเมื่อปี 2492 ซึ่ งเป็ นบริ เวณบ้านเขาคอก หมู่ที่ 1 ในปัจจุบนั เนื่องจากต้องการที่ทา

กินเป็ นของตนเอง ประกอบพื้นที่บริ เวณนี้เป็ นที่วา่ งเปล่าไม่มีใครเข้ามาจับจองเป็ นเจ้าของ เป็ น
พื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะแก่การเข้ามาบุกเบิกเป็ นที่สวน ที่นา ดินก็เป็ นดินดา
ร่ วนซุ ยเหมาะแก่การเพาะปลูก และมีประชาชนกลุ่มต่างๆอพยพเข้ามาเป็ นระยะๆ จนกลายเป็ น
ชุมชนใหญ่
ตาบลเขาคอก เดิมสังกัดตาบลปั งกู อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมา
เมื่อประชากรมีจานวนเพิม่ มากขึ้น ทางราชการจึงได้แยกการปกครองออกมาเป็ น ตาบลเขาคอก
อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี 2518
1.2 ลักษณะทัว่ ไปทางกายภาพ
ตาบลเขาคอก มีพ้นื ที่การปกครองจานวน 58,812 ไร่ 94.006 ตารางกิโลเมตร
ตั้งอยูห่ ่างจากอาเภอประโคนชัยไปทางทิศใต้ประมาณ 19 กิโลเมตร และอยูห่ ่างจากจังหวัด
บุรีรัมย์ประมาณ 70 กิโลเมตร มีอาณาเขตการปกครองติดต่อกับอาเภอและตาบลใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ จดตาบลปังกู อาเภอประโคนชัย
ทิศใต้ จดตาบลหนองไม้งาม อาเภอบ้านกรวด
ทิศตะวันออก จดตาบลหินลาด อาเภอบ้านกรวด
ทิศตะวันตก จดตาบลจรเข้มาก อาเภอประโคนชัย
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
โดยทัว่ ไปของตาบลเขาคอก เป็ นที่ราบทุ่งนา สลับเนินเขาต่า ๆ มีพ้นื ที่ป่า
ทั้งสิ้ น 5,000 ไร่ เศษเป็ นพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 3,500 ไร่ ประกอบไปด้วย ป่ าเขาคอก ป่ าละหอก
กระสัง ป่ าโคกโมง ป่ าโคกกรวด ป่ าโคกสวายและป่ าโคกสู ง ซึ่ งผืนป่ าเหล่านี้ลอ้ มรอบด้วย
ชุมชนทั้งหมด 15 ชุมชน ประกอบด้วยหมู่บา้ นน้อยใหญ่ ได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านเขาคอก หมู่ที่ 2
บ้านสี่ เหลี่ยม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเอียน หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลอย หมู่ที่ 5 บ้านโนนสว่าง
หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระนัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะโก หมู่ที่ 8 บ้านละหอกกระสัง หมู่ที่ 9 บ้านโนน
ศิลาหมู่ที่10 บ้านไพรวัลย์นอ้ ย
หมู่ที่ 11 บ้านโคกเศรษฐี หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะกอก หมู่ที่
13 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ถาวร หมู่ที่ 15 บ้านเขาคอก
1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ
ตาบลเขาคอก มีจานวนประชากรทั้งสิ้ น 9,808 คน ส่ วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ
อาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาไร่ มนั ทาสวน รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทัว่ ไป ทอผ้า จักสานและ
เลี้ยงสัตว์ มีการอพยพแรงงานทัว่ ไป โดยไปตามโรงงานอุตสาหกรรมในตัวเมืองใหญ่ๆ
โดยเฉพาะกรุ งเทพฯ
1.5 สภาพทางสั งคม
วิถีชีวติ วัฒนธรรมประเพณี มีความหลากหลาย ตามกลุ่มชาติพนั ธุ์ ผสมผสาน
กันระหว่าง 3 เชื้อชาติ อันได้แก่ กลุ่มไทยลาว กลุ่มไทยเขมร และกลุ่มไทยกวย อย่างไรก็ตาม
ประชาชนชาวบ้านใช้ชีวติ อย่างเรี ยบง่าย กลมกลืนกันทางวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ และอยู่

ร่ วมกันอย่างพี่นอ้ ง มีกลุ่มองค์กรชุมชน และเครื อข่ายองค์กรชุมชนที่สาคัญจานวนมากได้แก่
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชน จานวน 15 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 17 แห่ง
กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น 15 กองทุน กลุ่มพัฒนาสตรี 15 กลุ่ม กลุ่มเยาวชน 15 กลุ่ม กลุ่มเกษตร
ผสมผสาน 7 กลุ่ม กลุ่มทอผ้าไหมด้วยสี ธรรมชาติ 2 กลุ่ม กลุ่มทอผ้าไหม 13 กลุ่ม

บทที่ 2 สถานการณ์ ปัญหา
ก่อนการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบันที่
1 (ปี
2505) ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็ นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรป่ าไม้อย่างมาก
ประเทศหนึ่ง แต่ดว้ ยแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตั้งแต่ฉบับที่ 1-8 กว่า 40 ปี ซึ่ งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้าทันสมัยโดยเลียนแบบการ
พัฒนาตามอย่างประเทศตะวันตก ที่ส่งเสริ มการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เน้นทาการเกษตรเพื่อ
การส่ งออก ส่ งเสริ มการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ตอ้ งอาศัยที่ดินแปลงใหญ่ และใช้เทคโนโลยีทนั สมัย
ในการทาการผลิต แนวทางการพัฒนาประเทศดังกล่าว ส่ งผลให้ป่าไม้ถูกบุกรุ กทาลายอย่าง
หนัก เพื่อเอาที่ดินมาทาอุตสาหกรรมการเกษตร มีสถิติการลดลงของผืนป่ าที่น่าตกใจดังนี้
ผืนป่ าเขาคอก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งมีเนื้อที่ 3,500 ไร่ ก็ตกอยูใ่ นสภาพเดียวกัน
กับผืนป่ าทัว่ ๆไปของไทย กล่าวคือ แต่เดิมมาป่ าเขาคอกมีความอุดมสมบูรณ์ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพมาก มีพืชพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด ผูค้ นบุกรุ กเข้ามาทามาหากิน
ในแถบนี้นอ้ ยมาก ทางราชการกาหนดให้เป็ นป่ าสงวนแห่งชาติ ชื่อ “ป่ าสงวนแห่งชาติป่าเขา
คอก” เแต่พอมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทาให้มีการขยายพื้นที่
เพื่อทาการผลิต ป่ าเขาคอกจึงถูกบุกรุ กทาลายอย่างหนักซึ่ งพอจะแบ่งพัฒนาการสถานการณ์
ปั ญหาเป็ นยุคๆได้ดงั นี้
ยุคที่

1 ระหว่างปี 2492 -2513
ยุคอพยพบุกเบิกจับจองทีท่ ากิน
เป็ นยุคที่ป่าไม้ยงั อุดมสมบูรณ์ มีน้ าซับตลอดปี มีพืชพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่า
หลากหลาย ที่ดินและป่ าไม้ไม่มีเจ้าของ ถากถางทากินเท่าไรก็ไม่มีหมด มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ซึ่ ง
มีภูมิลาเนาเดิมยากแค้นราเค็ญ ไม่มีที่ดินทามาหากิน เดินทางมาพบความอุดุมสมบูรณ์ของที่ดิน
ป่ าไม้ในบริ เวณนี้ จึงกลับไปชักชวนญาติพี่นอ้ งเพื่อนบ้านอพยพย้ายถิ่นมาตั้งบ้านเรื อนจับจ้องที่
ทากินกันอย่างอิสระเสรี ตามแรงกาลังที่สามารถจะบุกเบิกจับจองเอาได้ ลักษณะมือใครยาว
สาวได้สาวเอา มีกลุ่มผูอ้ พยพเข้ามาเป็ นกลุ่มใหญ่หลายกลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มคนเขมรและคน
ส่ วยจากจังหวัดสุ รินทร์ บุรีรัมย์ กลุ่มคนลาว จากจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี
เป็ นต้น กลุ่มผูอ้ พยพที่มาก่อนเมื่อจับจองและถากถางป่ าจนโล่งเตียนเป็ นที่ทามาหากินที่ดีได้

แล้ว ก็จะขายให้กบั ผูท้ ี่อพยพมาทีหลัง โดยขายให้กนั ในราคาถูกๆ แล้วตนเองก็ไปบุกเบิกแผ้ว
ถางป่ าที่ใหม่ต่อไปเรื่ อยๆ นับเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ป่าไม้ถูกบุกรุ กทาลายหมดไปอย่างรวดเร็ ว
ประการหนึ่งด้วยเหมือนกัน
ยุคที่ 2 ระหว่างปี 2514-2529
ยุคการให้ สัมปทานป่ าไม้
เป็ นยุคที่ป่าไม้ถูกบุกรุ กทาลายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปี 2514 ราชการเป็ น
ตัวแทนภาครัฐให้สัมปทานการแปรรู ปไม้กบั ภาคเอกชน ซึ่ งเป็ นนายทุนนักธุ รกิจค้าไม้ ไม้ใหญ่
ในผืนป่ าถูกเครื่ องจักรตัดโค่นแปรรู ป หมดไปอย่างรวดเร็ ว เมื่อไม้ใหญ่ถูกตัดโค่นจนหมดป่ า
แล้ว ปี 2516 ราชการยังเปิ ดให้มีการสัปทานถ่านให้กบั นายทุนทาถ่านต่อเนื่องอีก ไม้ขนาด
กลาง ขนาดเล็กจึงถูกทาลายหมดไปด้วย เหลือเพียงต้นไม้ขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
2-3 นิ้วเท่านั้น ระยะเวลาเพียง 2 ปี ที่มีการให้สัมปทานป่ าติดต่อกัน ส่ งผลให้ป่าเขาคอกเสื่ อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับชาวบ้านได้อพยพเข้ามาอยูอ่ าศัยในบริ เวณนี้มีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น การบุกเบิกที่ทากินทาได้ง่ายขึ้น บ้างก็ยดึ อาชีพทาไร่ ไถนา ล่าสัตว์ เก็บผักหาของป่ าขาย
แต่ยงั มีชาวบ้านส่ วนหนึ่งได้ยดึ อาชีพเรื่ อยไม้ขายให้พอ่ ค้านนายทุนในเมืองเพื่อนาไปซื้ อขายกัน
อีกทอดหนึ่ง ซึ่ งเป็ นสาเหตุสาคัญสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้หมดไปอย่าง
น่าใจหาย
อย่างไรก็ตามปี
2532 มีเหตุการณ์ฝนตกหนัก น้ าป่ าพัดพาเอาท่อนซุ งจานวน
มากไหลลงมาจากภูเขาทับหมู่บา้ นกะทูน จังหวัดนครศรี ธรรมราช ความเสี ยหาจานวนมาก
ประกอบรัฐบาลได้เล็งเห็นว่าป่ าไม้ของชาติถูกบุกรุ กทาลายหมดไปอย่างรวดเร็ ว ถ้าไม่
ดาเนินการอย่างใดอย่างประเทศอาจกลายเป็ นทะเลทรายได้ รัฐบาลจึงได้ประกาศปิ ดป่ ายกเลิก
การทาสัมปทานป่ าไม้ทวั่ ประเทศ ป่ าเขาคอกก็ได้รับอานิสสงฆ์ไปด้วย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ออก
ตรวจจับคนที่ลกั ลอบตัดไม้ทาลายป่ าจับจองที่ทากินถี่ข้ ึน
ในช่วงนี้มีเหตุการณ์การขัดแย้งกันทางความคิดระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย กับฝ่ ายรัฐบาล มีการต่อสู ้กนั ด้วยอาวุธ ป่ าเขาคอกก็เป็ นเขตเคลื่อนไหวของ
พรรคคอมมิวนิสต์ และเป็ นจุดปะทะกันระหว่างกองกาลังทั้งสองฝ่ ายด้วย นอกจากนี้ยงั มี
เหตุการณ์การสู ้รบกันระหว่างเขมร 3 ฝ่ ายในประเทศกัมพูชา และมีการข้ามแดนเข้ามา
ปล้นสะดม และจับคนไทยไปเป็ นตัวประกัน เผาที่ทาการอาเภอบ้านกรวดซึ่ งอยูใ่ กล้เคียงกับ
ตาบลเขาคอกปัจจุบนั ทาให้ชาวบ้านตื่นกลัวหยุดทาลายป่ าไปได้ระยะหนึ่ง
ยุคที่

3 ระหว่างปี 2530-2540
ยุคลักลอบตัดไม้ ทาลายป่ า
เนื่องจากความเป็ นอยูข่ องชาวบ้านฝื ดเคือง ชาวบ้านส่ วนหนึ่งยังยึดอาชีพ
ลักลอบเรื่ อยไม้ขาย เลี้ยงชีพแม้วา่ จะมีเจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่ าเข้ามาดูแลก็ตาม ชาวบ้านก็

ไม่ได้เกรงกลัว เพราะคุน้ เคยกับเส้นทางการหลบหนีเจ้าหน้าที่เป็ นอย่างดี เจ้าหน้าที่เองก็มี
จานวนน้อย ไม่ได้เข้ามาดูแลทุกวัน นอกจากนี้ยงั มีนายทุนเข้ามาลักลอบตัดไม้ในป่ าเขาคอกอยู่
เป็ นระยะๆ จนกระทัง่ มีเหตุการณ์สาคัญที่นามาซึ่ งความตื่นตัว และเกิดการรวมกลุ่มกันอนุรักษ์
ทรัพยากรป่ าไม้กนั มาจนถึงทุกวันนี้คือ
ปี
2540 มีนายทุนนาคนงานจานวน 20 คนเข้ามาลักลอบตัดไม้ในเขตป่ าใกล้
ชุมชนละหอกกระสัง โดยใช้รถบรรรทุกขนาดใหญ่เข้ามาขน ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงได้
รวมตัวกันไปแจ้งความกับป่ าไม้จงั หวัด โดยมีผนู ้ าสาคัญ 2 คนคือผูใ้ หญ่นายบุญมาก ภาลี และ
นางประมวล เจริ ญยิง่ (ขณะนั้นมีตาแหน่งเป็ นประธานกลุ่มแม่บา้ น) เป็ นผูน้ าพากันไปแจ้ง
ความกับป่ าไม้จงั หวัด แต่เผอิญวันที่ไปแจ้งความตรงกับวันอาทิตย์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่สามารถ
ออกปฏิบตั ิหน้าที่ได้ เนื่องจากเป็ นวันหยุด ไม่สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามันรถได้ ผูน้ าชาวบ้าน
ทั้ง 2 คนจึงพาชาวบ้านเดินทางต่อไปแจ้งความกับกองกาลังตารวจตระเวนชายแดน จังหวัด
บุรีรัมย์ให้เข้ามาช่วยเหลือตรวจจับนายทุนที่ลกั ลอบตัดไม้ ตารวจตระเวนชายแดนเข้ามาทาการ
ยึดของกลางไว้ได้ และกล่าวกับผูน้ าว่า “ป่ าไม้เป็ นของชาวบ้าน ชาวบ้านสามารถออกกฎกติกา
รักษาป่ ากันเองได้ เจ้าหน้าที่มีกาลังน้อยไม่สามารถดูแลได้ทวั่ ถึง ต้องอาศัยกาลังของชาวบ้าน
ดูแลร่ วมด้วย” ทาให้ผนู ้ าและชาวบ้านได้ความคิดในการดาเนินการแบบพึ่งตนเอง โดยร่ วมกัน
จัดตั้งเป็ นกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ มีการออกกฎกติกากันเอง ห้ามไม่ให้ใครลักลอบตัดไม้
ทาลายป่ าอีกต่อไป มีการจัดเวรยามเดินตระเวนป่ ากันอย่างเข้มแข็งจริ งจัง แรกๆชาวบ้านผูท้ ี่
ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีอาชีพเรื่ อยไม้ เผาถ่านขายไม่พอใจอย่างมาก แต่ดว้ ยความตั้งใจจริ ง
ของผูน้ าและกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ ทาให้เกิดความเข้าใจ และให้ความร่ วมมือกันได้ใน
ที่สุด

ยุคที่ 4 ระหว่างปี 2540 - ปัจจุบัน
ยุคอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชุ มชน
การอนุรักษ์ป่าเขาคอกได้เริ่ มต้นเมื่อปี 2540 หลังจากที่ผนื ป่ าในตาบลเขาคอก
ถูกบุกรุ กทาลายจนเสื่ อมโทรมอย่างหนัก และเมื่อ เหตุการณ์ชาวบ้านรวมตัวกันขับไล่นายทุน
ลักลอบตัดไม้ผา่ นพ้นไปแล้ว ได้เกิดการตื่นตัวทั้งหมู่ของผูน้ าและชาวบ้านในท้องถิ่นอย่าง
กว้างขวาง นางประมวล เจริ ญยิง่ ในฐานะประธานกลุ่มสตรี ชุมชนละหอกกระสังได้เสนอ
แนวคิดการอนุรักษ์ป่าโดยมีขอ้ คิดว่า “ป่ าไม้ เป็ นทีพ่ งึ่ พิงของทุกคนในชุ มชนแทบจะทุกเรื่อง ถ้ า
พวกเราไม่ ช่วยกันดูแลรักษาไว้ ใช้ ประโยชน์ ร่วมกนแล้ ว จะคอยให้ ใครมาดูแลแทนพวกเรา
เพราะถ้ าจะคอยให้ เจ้ าหน้ าทีเ่ ข้ ามาดูแลเพียงฝ่ ายเดียวก็คงไม่ ได้ เพราะเจ้ าหน้ าทีต่ ้ องดูแลป่ าอีก

หลายพืน้ ที่ พวกเราควรช่ วยกันดูแลรักษาป่ าเพือ่ การใช้ ประโยชน์ ของพวกเราเอง และเขื่อว่ าทุก
คนทาได้ เพียงคอยเป็ นหูเป็ นตาเฝ้ าระวังไม่ ให้ ใครเข้ ามาลักลอบตัดไม้ ในพืน้ ทีป่ ่ าใกล้ บ้านเรา
และทุกคนก็จะต้ องเลิกตัดไม้ ทาลายป่ าโดยเด็ดขาด ถ้ าจาเป็ นต้ องใช้ ไม้ เพือ่ ทาฟื นก็ให้ เราต้ นที่
ตายแล้ วเท่ านั้น ถ้ าพวกเราทาได้ อกี ไม่ นานป่ าแห่ งนีก้ จ็ ะกลับมาอุดมสมบูรณ์ เหมือนในอดีตให้
พวกเราได้ เห็นอีกครั้ง ” ซึ่ งมีท้ งั ผูท้ ี่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ก็มีการรวมตัวกันของชาวบ้าน
จานวน 45 คน จัดตั้งเป็ น “กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมบ้านละหอก
กระสัง” ขึ้น โดยมีนางประมวล เจริ ญยิง่ เป็ นประธาน ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทากฎกติกาในการ
อนุรักษ์ป่าละหอกกระสังห้ามไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ทาลายป่ ากันอีกต่อไป และพร้อมใจกัน
นาแผ่นป้ ายไปติดประกาศไว้จนทัว่ ป่ า จัดเวรยามเดินตระเวนป่ า จัดให้มีกิจกรรมปลูกป่ าในวัน
สาคัญ จัดทาแนวกันไฟป้ องกันไฟป่ าในฤดูแล้ง ความคิดความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่ าไม้กระจายออกไปยังชุมชนใกล้เคียงอย่างรวดเร็ ว
จนกระทัง่ ปลายปี 2542 ชุมชนในตาบลเขาคอก ได้ทาการแบ่งพื้นที่ในการ
ดูแลรักษาป่ า โดยกาหนดให้ชุมชนใดอยูใ่ กล้กบั พื้นที่ป่าแปลงไหนก็ให้ดูแลพื้นที่ป่าแห่งนั้น
และขออนุมตั ิจดั ตั้งเป็ นป่ าชุมชน จากผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผลสาเร็ จ ป่ าไม้จงั หวัดได้เข้ามา
จัดตั้ง และประกาศให้ป่าเขาคอกเป็ นป่ าชุมชนที่ดูแลโดยชุมชน เพื่อชุมชนใน ต่อมาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล (อบต.) จัดงบประมาณขุดคลองเป็ นเขตแนวรอบป่ า โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนให้เด็กรักและหวงแหนในผืนป่ าธรรมชาติ นอกจากนี้ยงั มีองค์กรภาคีการพัฒนา
ให้การสนับสนุนกิจกรรมการฟื้ นฟู อนุรักษ์ป่าเขาคอกมาโดยตลอด ได้แก่กองทุนเพื่อสังคม
(SIF) สานักงานกองทุนส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อท้องถิ่น (สกว.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) นอกจากนี้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นยังให้ความสาคัญ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์จดั ให้นกั ศึกษาเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ในป่ าเขาคอกอยูเ่ ป็ นระยะๆด้วย
ขบวนการฟื้ นฟูป่า ฟื้ นวิถีวชิ ุมชนได้เริ่ มต้นแล้ว ผลพวงจากการทางานอย่าง
เข้มแข็งของผูน้ าในการอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาคอก ส่ งผลให้คุณประมวล เจริ ญยิง่ ได้รับรางวัล
ลูกโลกสี เขียว ประเภทบุคคลสร้างสรรค์ผลงานอนุรักษ์ดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจาปี 2547 จากนาย
อนันต์ ปั นยารชุน และทาให้ป่าชุมชนเขาคอกได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากชุมชนชาวบ้านโดยมี
เครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเขาคอกเป็ นแกนนาสาคัญ ผ่านปั ญหา
อุปสรรคมามากมาย บัดนี้ป่าเขาคอกค่อยๆฟื้ นคืนความอุดมสมบูรณ์กลับมาอีกครั้ง แต่ก็ยงั ไม่
เหมือนในอดีต แต่เชื่อว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าป่ าชุมชนจะต้องฟื้ นคืนความอุดมสมบูรณ์เหมือนใน
อดีตแน่นอน อย่างไรก็ตามความเข้มแข็งของเครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมเขาคอก เป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดูงานการจัดการป่ าชุมชนของ
สาธารณะชนทัว่ ไปอย่างกว้างขวางด้วยแล้ว

บทที่ 3 บทบาทภาคีการพัฒนา

ตลอดระยะเวลาของการดาเนินการอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาคอกกว่า
8 ปี (ปี 2540ปัจจุบนั ) นอกจากผูน้ าชุมชน และชาวบ้านจะรวมตัวกันดาเนินกิจกรรมดูแลรักษาป่ ากันอย่าง
เข้มแข็ง ภายใต้แกนนาของ “เครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเขาคอก ”
แล้ว หน่วยงานภาคีการพัฒนาหลายองค์กรก็เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนส่ งเสริ มให้ผนู ้ า
และชาวบ้าน รวมกลุ่มกันดูแลรักษาป่ า และทากิจกรรมพัฒนาหลากหลายรู ปแบบ เช่นกลุ่มออก
มทรัพย์ กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มทอผ้า กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า เป็ นต้น เป็ นการสร้างการเรี ยนรู ้และ
พัฒนาความคิดความเข้าใจการดูแลรักษาป่ าอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งพอจะสรุ ปบทบาทภาคีการพัฒนา
ได้ดงั นี้
1. กองทุนเพือ่ สั งคม (SIF)
ปี 2541 แกนนาเครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเขาคอก
ได้จดั ทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม ( SIF)
จานวน 50,000 เพื่อจัดเวทีสร้างจิตสานึก และสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่า โดยการเชิญ
ผูน้ าชุมชนรอบป่ า เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่ าเข้าร่ วมเวที มีคนให้ความสนใจเข้าร่ วมเวทีมากถึง
130 คน ในโอกาสนี้ได้แต่งตั้งผุใ้ หญ่บา้ นที่ชุมชนอยูร่ อบป่ าเป็ นคณะกรรมการร่ วมด้วย และ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้อย่างต่อเนื่อง
2. องค์ การบริหารส่ วนตาบล (อบต.) เขาคอก
ปี 2544 องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาคอก ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณใน
การขุดคลองรอบป่ าเพื่อเป็ นเขตแดนป่ าชุมชน ในลักษณะกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร รอบป่ าใกล้า
บ้านหนองเอียน และให้การสนับสนุนอาหาร และน้ าดื่ม ในการทากิจกรรมดูแลรักษาป่ าชุมชน
เป็ นระยะๆ เช่นการทาแนวกันไฟ การปลูกป่ า เป็ นต้น
3. สถาบันพัฒนองค์ กรชุ มชน (พอช.)
ปี 2546 เครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
ภายใต้การ
สนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้คดั เลือกให้เครื อข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมบ้านละหอกกระสัง เป็ นชุมชนต้นแบบในการจัดการ
ทรัพยากรป่ า พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณจานวน 10,000 บาท
นอกจากนี้ในปี 2548 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนยังได้คดั เลือกเอาตาบลเขาคอก
เป็ นพื้นที่เป้ าหมายในโครงการฟื้ นฟูชีวติ ชุมชนท้องถิ่นด้วย โดยมีงบประมาณสนับสนุนให้
ชุมชนดาเนินกิจกรรมพัฒนาฟื้ นฟูชีวติ ชุมชนท้องถิ่นจานวน 3 แสนกว่าบาท มีหมู่บา้ น
เป้ าหมายในโครงการดังกล่าวจานวน 8 หมู่บา้ น มีกิจกรรมสาคัญคือพัฒนาศักยภาพผูน้ า การ
สร้างเศรษฐกิจชุมชน การใช้ความรู ้ ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรป่ าไม้ การจัดการชุดองค์
ความรู ้ชุมชน และการพัฒนาเยาวชน มีเป้ าหมายเพื่อการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งวิถีชีวติ ของคนในท้องถิ่นตาบลเขาคอกให้ฟ้ื นคืนความอุดมสมบูรณ์กลับมา
ขณะนี้กิจกรรมการในโครงการฟื้ นฟูชีวติ ชุมชนท้องถิ่นอยูใ่ นช่วงดาเนินการยังไม่สิ้นสุ ด
4. สานักงานกองทุนส่ งเสริมการวิจัย (สกว)
ปี 2548 สานักงานกองทุนส่ งเสริ มการวิจยั ท้องถิ่น (สกว.) ได้ให้การ
สนับสนุนการทาวิจยั เรื่ อง “การศึกษากระบวนการมีส่วนร่ วมในการจัดการป่ าชุมชนป่ าละหอก
กระสังข์” มีชุมชนรอบป่ าเข้าร่ วมจานวน 5 หมู่บา้ น เป็ นการวิจยั ท้องถิ่นโดยชุมชนเป็ นหลัก
ขณะนี้ยงั อยูใ่ นช่วงการดาเนินการโครงการยังไม่สิ้นสุ ด
5. อืน่ ๆ
ปี 25467 นางประมวล เจริ ญยิง่ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมบ้านละหอกกระสัง ได้รับรางวัลลูกโลกสี เขียว ประเภทบุคคลสร้างสรรค์ผลงาน
อนุรักษ์ดีเด่นครั้งที่ 6 ประจาปี 2547 จากนายอานันต์ ปัญญารชุน
นอกจากนี้ยงั มีมหวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรี ยนในละแวกใกล้เคียงเข้า
มาใช้ป่าเขาคอกเป็ นที่ศึกษาเรี ยนระบบนิเวศน์ป่าชุมชนอยูเ่ ป็ นประจา

บทที่ 4 รูปธรรมความสาเร็จ
1. เกริ่นนา
ป่ าชุมชนตาบลเขาคอก อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการดูแล
จากชุมชนรอบผืนป่ ามาตั้งแต่ปี 2540 ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี ที่ชุมชนรอบผืนป่ าเข้ามามีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมการดูแลรักษาป่ า เช่น การเดินลาดตระเวนป่ า การทาแนวกันไฟ การปลูกป่ า
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้กบั ชุมชน และจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมพัฒนาชุมชนต่างๆ เช่น กลุ่ม
ออมทรัพย์ กลุ่มทอผ้า เป็ นต้น กิจกรรมพัฒนาดังกล่าวเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ในการจัดการตนเอง
พึ่งตนเองของชุมชน ส่ งผลให้ชาวบ้านเกิดจิตสานึกรักและหวงแหนผืนป่ า ทาให้สภาพผืนป่ าที่
เคยถูกบุกรุ กทาลายจนเสื อมโทรมค่อยๆฟื้ นคืนกลับสู่ สภาพความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
2. รู ปธรรมความสาเร็จ
2.1 ความเข้ มแข็งเครือข่ ายอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
แนวความคิดของเครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ตาบลเขาคอก ได้รับการเผยแพร่ ขยายวงกว้างออกไปเรื่ อย ๆ
ปี
2540 ชุมชนแรก คือชุมชนละหอกกระสัง ที่ผนู ้ าชุมชนลุกขึ้นมา
กระตุน้ ให้ชาวบ้านดูแลรักษาป่ า
ปี
2541 จัดตั้งคณะกรรมการเครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมเขาคอก ภายใต้การสนับสนุนสนุนงบประมาณจากสานักงานกองทุนเพื่อสังคม
(SIF) มีผนู ้ าชุมชนเข้าร่ วมทั้งตาบล

ปี
2542 ขออนุมตั ิผวู ้ า่ ราชการจังหวัดจัดตั้งเป็ นป่ าชุมชน ดาเนินการดูแล
รักษาโดยชุมชนชาวบ้าน และมีการกาหนดกฎกติกาให้ชุมชนอยูก่ บั ป่ าอย่างเกื้อกูลกัน
ปี
2548 ขยายแนวความคิดผ่านงานวิจยั ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของ
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ออกไปอีก 5 ชุมชน ได้แก่ชุมชนละหอกกระสัง โคกเศรษฐี
โคกกระมัง และชุมชนเขาคอก หมู่ 1 และหมู่ 15
ปลายปี
2548 ขยายแนวความคิดผ่านโครงการฟื้ นฟูชีวติ ชุมชนท้องถิ่น
โดยขยายพื้นที่เป้ าหมายเพิ่มเติม จากพื้นที่ทาการศึกษาวิจยั 5 ชุมชน ออกไปเป็ น 8 ชุมชน เพิ่ม
ขึ้นมา 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสี่ เหลี่ยม หนองเอียน และชุมชนหนองตะโก
แม้วา่ กิจกรรมเครื อข่ายอนุรักษ์ฯ จะยังไม่ครอบคลุมชุมชนทุกหมู่บา้ นใน
ตาบลเขาคอกก็ตาม แต่กระแสการอนุรักษ์ป่าชุมชนก็ขยายวงออกไปอย่างกว้างขวางครอบคลุม
พื้นที่ท้ งั อาเภอแล้วก็วา่ ได้ จะเห็นได้วา่ ปั จจุบนั ป่ าชุมชนแห่งนี้ ได้รับความสนใจจากภาคส่ วน
ต่างๆมากขึ้น เช่น สถานศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และโรงเรี ยนในท้องถิ่นอีก
หลายแห่ง หน่วยงานภาคีการพัฒนาเข้ามาส่ งเสริ มกิจกรรมพัฒนาชุมชน ซึ่ งมีท้ งั กิจกรรมกลุ่ม
อาชีพ และกิจกรรมพัฒนาป่ าชุมชน นอกจากนี้ประธานเครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมตาบลเขาคอก คุณประมวล เจริ ญยิง่ ยังได้รับรางวัลลูกโลกสี เขียวประจาปี
2546 อีกด้วย
2.2 ผู้นา และองค์ กรชุ มชนเข้ มแข็งพึง่ ตนเอง
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของตาบลเขาคอกโดยทัว่ ไปก็ไม่ต่างจาก
ชุมชนชนบทอื่นๆกล่าวคือ ชาวบ้านยังมีหนี้สิน ยากจน คนหนุ่มสาวดิ้นรนเข้าเมืองเพื่อหางาน
ทา ปล่อยทิ้งเด็กกับคนแก่ไว้เฝ้ าบ้าน อย่างไรก็ตามภายใต้การส่ งเสริ มสนับสนุนของหน่วยงาน
ภาคีการพัฒนาภายนอก โดยยึดหลักชุมชนต้องมีบทบาทสาคัญในงานพัฒนา เช่นสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สนับสนุนให้ชาวบ้านทาวิจยั กันเอง สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) สนับสนุนให้ชาวบ้านจัดทาโครงการฟื้ นฟูชีวติ ชุมชนท้องถิ่น เป็ นต้น ทาให้ผนู ้ า
ชุมชนเรี ยนรู ้การจัดการปั ญหาของชุมชนด้วยตนเอง ไม่รอคอยการช่วยเหลือจากภายนอก
ปั ญหาของชุมชนด้านต่างๆถูกหยิบยกขึ้นมาแลกเปลี่ยนหารื อกันเอง และกาหนดแนวทางแก้ไข
ร่ วมกัน ชุมชนจึงมีภูมิคุม้ กันปั ญหาสังคมด้านอื่นๆได้ดว้ ย ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาด้านสุ ขภาพ
ปั ญหาเด็กเยาวชน ปั ญหาการว่างงานของคนในชุมชนท้องถิ่น โดยจะเห็นได้จากมีกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาเกิดขึ้นอย่างหลายหลายกระจายอยูท่ วั่ ทั้งตาบล เช่นกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มทอผ้า กลุ่ม
แม่บา้ น กลุ่มสมุนไพร เป็ นต้น

2.3 ความอุดมสมบูรณ์ ของป่ าชุ มชน

ป่ าชุมชนจานวนกว่า 3,500 ไร่ อุดมไปด้วยอาหารธรรมชาติตามฤดูกาล
เช่นเห็ดป่ านานาชนิด พืชผักป่ า สมุนไพร ไข่มดแดง ฯลฯ ซึ่ งนอกจะทาให้ชุมชนรอบผืนป่ ามี
อาหารธรรมชาติตามฤดูกาลสาหรับรับประทานแล้ว ชาวบ้านรอบผืนป่ ายังมีรายได้จากอาหาร
ธรรมชาติตามฤดูกาลอย่างเป็ นกอบเป็ นกาอีกด้วย จากผลงานวิจยั ของชาวบ้านตาบลเขาคอก
พบว่า มีการใช้ประโยชน์จากป่ าได้แก่ ใช้เป็ นแหล่งอาหาร ยาสมุนไพร ไม้เชื้อเพลิง ไม้ใช้สอย
ทาเลเลี้ยงสัตว์ เป็ นต้น ป่ าชุมชนจึงเปรี ยบเสมือนหม้อข้าวหนอแกงของชาวบ้านรอบผืนป่ า
รวมทั้งเป็ นแหล่งเงินทุน สร้างรายได้ให้กบั บางครอบครัวด้วย จากข้อมูลการวิจยั ครัวเรื อน
จานวน 587 ครัวเรื อนใน 5 ชุมชนรอบป่ าละหอกกระสัง พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากป่ าเชิง
เศรษฐกิจมีมูลค่าสู งถึง 2 ล้านกว่าบาทต่อปี กล่าวได้วา่ ป่ าชุมชนเป็ นทางเลือก ทางรอดในการ
แก้ปัญหาความยากจนของชุมชนโดยรอบได้เป็ นอย่างดี ยิง่ ผืนป่ ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
เท่าไร คาตอบในการแก้ปัญหาความยากจนของคนตาบลเขาคอกก็ยงิ่ เด่นชัดมากขึ้น
นอกจากนี้ยงั ใช้เป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้ในระบบนิเวศน์สาหรับผูท้ ี่สนใจ
และสถาบันการศึกษาทั้งในระดับประถมและมัธยม เช่นโรงเรี ยนบ้านเขาคอก บ้านละหอก
กระสัง ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็ นต้น
2.4 หน่ วยงานภาคีการพัฒนาให้ การสนับสนุนกิจกรรมด้ านต่ างๆ
จากความตั้งใจจริ ง และความพยายามแสวงหาความรู ้จากภายนอกของ
ผูน้ าชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะคุณประมวล
เจริ ญยิง่ ประธานเครื อข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเขาคอก รวมทั้งรู ปธรรมความสาเร็ จในด้านความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชน กล่าวคือมีการรวมกลุ่มดาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนหลากหลาย และมี
กิจกรรมการดูแลรักษาป่ าอย่างต่อเนื่อง จนทาให้ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ข้ ึนระดับหนึ่ง จึงมี
หน่วยงานภาคีการพัฒนาให้ความสนใจสนับสนุนงบประมาณ และการอบรมให้ความรู ้กบั กลุ่ม
ชาวบ้าน เพื่อร่ วมกันดาเนินการอยูใ่ นพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีกิจกรรมภาคีกการพัฒนาที่ดาเนินการ
อยูใ่ นขณะนี้ ได้แก่โครงการวิจยั “การศึกษากระบวนการมีส่วนร่ วมในการจัดการป่ าชุมชนป่ า
ละหอกกระสัง” และโครงการฟื้ นฟูชีวติ ชุมชนท้องถิ่นตาบลเขาคอก
2.5 การปรับ เปลีย่ นบทบาทและ แนวทางการทางานของภาครัฐและองค์ กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (อบต.)
จากความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ที่ผนู้ าสามารถหาความรู้ และ
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาจากภายนอกได้เอง จนมีรูปธรรมความสาเร็ จในด้าน
ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย โดยไม่รอคอย ร้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เป็ นการยืนยัน
ความคิด ความเชื่อที่วา่ การแก้ไขปั ญหาใดๆของชุมชน ถ้าให้ชาวบ้านเป็ นหลัก หน่วยงานเป็ น
ผูส้ นับสนุน งานนั้นจะสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน กรณี การอนุรักษ์ป่าเขาคอกโดยกลุ่มองค์กรชุมชน ทา
ให้หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อบต.) หันมาให้ความ
สนใจศึกษาเรี ยนรู ้กระบวนการ วิธีการทางานของกลุ่มองค์กรชุมชน และนาไปปรับเปลี่ยน

บทบาทและแนวทางการทางานภายในหน่วยงานของตนเอง โดยยึดหลักเอาพื้นที่เป็ นตัวตั้ง
ชาวบ้านเป็ นเจ้าของเรื่ อง หน่วยงานเป็ นพี่เลี้ยงคอยให้การสนับสนุนห่างๆ จะเห็นได้จากคุณ
ประมวล เจริ ญยิง่ มีภาระงาน และตาแหน่งที่ทางหน่วยงานตั้งเพิ่มให้อีกหลายตาแหน่ง
3. ปัจจัยเกือ้ หนุนทั้งภายในและภายนอก
3.1 ปัจจัยภายใน
1) วิกฤตป่ าเขาคอก
จากสภาพป่ าที่อุดมสมบูรณ์ ใช้กนั ไม่มีวนั หมด แต่เมื่อเวลาผ่านไปเพียง
10-15 ปี เท่านั้นชาวบ้านก็ตอ้ งพบกับวิกฤตป่ าเขาคอก คือไม้ใหญ่ถูกตัดโค่น ชักลากออกไปยัง
โรงงานแปรรู ปไม้ ไม้เล็กถูกตัดเผาถ่าน ความอุดมสมบูรณ์หายไปอย่างรวดเร็ ว บ่อน้ าตื้นที่เคย
มีน้ าให้ดื่มกินกลับแห้งขอด สัตว์นอ้ ยใหญ่นานาพันธุ์หนีหายเอาชีวติ รอด ชาวบ้านรอบผืนป่ า
มาอยูอ่ าศัยกันตั้งแต่ป่าอุมสมบูรณ์ จนกระทัง่ ป่ าหมดสภาพไปต่อหน้าต่อตา เท่านั้นยังไม่พอ
นายทุนยังบุกรุ กตัดไม้ทาลายป่ ากันอย่างไม่หยุดยั้ง ท้าทายความรู ้สึกที่ยอมให้เกิดการบุกรุ ก
ทาลายกันต่อไปอีกไม่ได้ จนในที่สุด ปี 2540 ผูน้ าชุมชนทนไม่ได้ จึงพาชาวบ้านลุกขึ้นขับไล่
นายทุนลักลอบตัดไม้ในป่ าละหอกกระสังข์ และร่ วมมือกันดูแลรักษาป่ าตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
2) กระบวนการเรียนรู้ ของผู้นา
ผูน้ าชุมชนโดยเฉาะคุณประมวล เจริ ญยิง่ มีความกระตือลือร้นขวานขวาย
หาความรู ้ใหม่ๆเข้ามาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีการออกไปแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เครื อข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมภายนอกชุมชนอย่างสะหม่าเสนอ
ปี 2548 ชุมชนรอบผืนป่ าตาบลเขาคอก ได้แก่ชุมชนละหอกกระสัง เขา
คอก โคกเศรษฐี และโคกระมัง รวม 5 หมู่บา้ น ได้ทาการศึกษาวิจยั ขบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการจัดการป่ าชุมชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป และนาองค์ความรู ้ที่ได้เผยแพร่ ขยายผลสู่ ชุมชนข้างเคียง
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า มีการชั้ประโยชน์จากป่ าเชิงเศรษฐกิจ จาก
ครัวเรื อน 587 ครัวเรื อนใน 5 ชุมชนรอบป่ า มีมูลค่ากว่า 2,000,000 บาทต่อปี แต่การบุกรุ ก
ทาลายป่ า ทาให้พนั ธุ์พืช และสัตว์ป่าบางชนิดแทบจะสู ญพันธุ์ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ซึ่งมี
ความจาเป็ นกับวิถีชีวติ ของคนและสัตว์ อย่างไรก็ตามป่ าชุมชน ตาบลเขาคอก ก็ยงั คงเป็ นแหล่ง
อาหารที่สาคัญของคนในชุมชน และคนละแวกใกล้เคียงกัน รวมทั้งเป็ นแหล่งที่สร้างรายได้จาก
ผลผลิตของป่ าอีกด้วย
อย่างไรก็ตามความรู ้ใหม่ ที่ได้รับมาจากภายนอกได้แปรมาสู่ การกาหนด
รู ปแบบ กฎกติกา และกลไก การจัดการอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาคอกชัดเจนขึ้น กระบวนการเรี ยนรู ้
แบบมีส่วนร่ วมดังกล่าวยังนาไปสู่ การก่อรู ปการจิตสานึกรักและหวงแหนผืนป่ าชุมชน ของคน
ในชุมชนท้องถิ่นได้เป็ นอย่างดี

3) การมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ผูน้ าชุมชนพยายามสร้างความเข้าใจ และนาพาชาวบ้านให้ร่วมมือกัน
อนุรักษ์ทรัพยากป่ าไม้ไว้ โดยการพูดชี้แจงผ่านหอกระจายข่าว เปิ ดเวทีทาความเข้าใจ
สนับสนุนกิจกรรมการรวมกลุ่มพัฒนาชุมชนจัดการตนเองในด้านต่างๆ เช่นเกิดกลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มทอผ้า กลุ่มอาชีพเสริ มหลากหลาย เป็ นต้น ทาให้ชาวบ้านร่ วมมือปฏิบตั ิตามกฎกติกาของ
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม และเข้าร่ วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้เป็ นอย่างดี
เช่นร่ วมกันปลูกป่ าในวันสาคัญ ทาแนวกันไฟ เดินลาดตระเวนป่ า และอื่นๆ ทาให้ทรัพยากรป่ า
ไม้คืนความอุดมสมบูรณ์ข้ ึนเรื่ อยๆ พืชพันธุ์ไม้ใหญ่นอ้ ยนานาหนาแน่นมากขึ้น สัตว์ป่าคืนกลับ
สู่ ป่าอีกครั้ง รวมทั้งคนในชุมชนเองก็เกิดจิตสานึกรักหวงแหนผืนป่ ารอบชุมชนของตนเองมาก
ขึ้น
4) เป็ นพืน้ ทีอ่ พยพ
ตาบลเขาคอก เป็ นตาบลที่แยกตัวออกมาจากตาบลปังกู อาเภอประโคนชัย
ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่อพยพมาจากต่างถิ่น ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม อุบลราชธานี ศรี สะ
เกษ และสุ รินทร์ มีวฒั นธรรมหลากหลาย ที่สาคัญมี 3 ชนเผ่า ได้แก่ลาว เขมร และส่ วย ได้เข้า
มาบุกเบิกจับจองที่ดินทากินกันอย่างอิสระ ช่วงปี 2516 เป็ นช่วงที่มีผอู ้ พยพเข้ามาแถบนี้มาก
ที่สุด การอพยพย้ายถิ่นแม้จะมากันเป็ นกลุ่มตระกูล แต่ก็มีความหลากหลายของชนเผ่า
ประกอบกับสภาพพื้นที่ที่เป็ นป่ าดง ทางคมนาคมไม่สะดวก มีภยั จากโจรผูร้ ้ายชุกชุม ทาให้กลุ่ม
ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาต้องอยูแ่ บบรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ พึ่งพาซึ่ งกันและกัน จนกลายเป็ นวิถี
ปฏิบตั ิของชาวบ้านในแถบนี้ที่มีลกั ษณะรักสามัคคีกนั สู ง เชื่อฟังผูน้ า ทาให้แนวความคิด แนว
ทางการอนุรักษ์ป่าเขาคอกได้รับการตอบสนองไม่ยากจนเกินไป
5) เป็ นพืน้ ทีเ่ คลือ่ นไหวต่ อสู้ ทางอุดมการณ์ ของพรรคคอมมิวนิสต์ แห่ ง
ประเทศไทย
ช่วงปี 2516-2522 พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ได้ปฏิบตั ิการต่อสู ้
ด้วยอาวุธกับทหารรัฐบาล ป่ าเขาคอกก็เป็ นอีกสมรภูมิหนึ่งของการต่อสู ้ในครั้งนั้นด้วย
ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาอยูใ่ นแถบนี้จึงถูกกดดันทั้งจากฝ่ ายรัฐบาล และฝ่ ายพรรคคอมมิวนิสต์
ในขณะเดียวกันตัวเองก็ยงั มีความต้องการที่ทากินอยู่ มีบางส่ วนที่ทนต่อแรงกดดันจาก
สถานการณ์รอบด้านไม่ไหวตัดสิ นใจพาครอบครัวอพยพกลับบ้านเดิมก็มี ชาวบ้านที่เหลืออยูก่ ็
อาศัยการรวมกลุ่มช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยไม่แยกพวกแยกเหล่า เหตุการณ์ความรุ นแรง
ดังกล่าว ได้หล่อหลอมให้ชาวบ้านแถบนี้รู้รักสามัคคี และอยูร่ ่ วมกันโดยมีผนู ้ าชุมชนเป็ นหลัก
สาคัญ ซึ่ งส่ งผลให้ต่อมาถึงการร่ วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าเขาคอกในปั จจุบนั ด้วย
6) วัฒนธรรมความเชื่อ

ชาวบ้านแถบนี้แม้วา่ จะมีหลายชนเผ่า อพยพมาจากที่ต่างๆ แต่ก็เป็ นคน
ภาคอีสาน
เหมือนกัน มีวฒั นธรรมความเชื่อคล้ายๆกัน เช่นมีความเชื่อว่า ถ้ามีคนตายในหมู่บา้ น เมื่อรู ้แล้ว
ต้องหยุดงานที่ทาทั้งหมดไว้ก่อน เพื่อไปช่วยงานศพจนแล้วเสร็ จ จึงค่อยกลับมาทาใหม่ ใครฝ่ า
ฝื นเชื่อว่าผีผตู ้ ายจะมาเอาชีวติ เป็ นต้น วัฒนธรรมความเชื่อของคนอีสานก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ง ที่
เป็ นเครื่ องหล่อหลอมจิตใจผูค้ นที่มาจากทัว่ สารทิศให้อยูร่ ่ วมกัน ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน มี
ความเห็นเป็ นหนึ่งเดียวกันได้ง่าย ดังนั้นการประกาศกฎกติกาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ของ
กลุ่มผูน้ า จึงได้รับการขานรับอย่างรวดเร็ วกว้างขวาง
3.2 เงื่อนไขปัจจัยภายนอก
1) นโยบายปิ ดป่ า
การประกาศนโยบายปิ ดป่ าเมื่อปี 2532 มีผลทาให้การประกาศกฏกติกา
ของเครื อข่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่ งแวดล้อมตาบลเขาคอกชอบธรรมมากขึ้น เนื่องจากเป็ นกฎหมายสาคัญ มี
บทลงโทษผูฝ้ ่ าฝื น กระทาความผิด และมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ออกตรวจจับภายใต้กฎหมายดังกล่าว
ทาให้ชาวบ้านตื่นกลัวเจ้าหน้าที่บา้ นเมือง ไม่กล้าลักลอบตัดไม้ทาลายป่ ากันอีกต่อไป
2) ป่ าไม้ จังหวัด
เจ้าหน้าที่ป่าไม้จงั หวัด เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทโดยตรงในการดูแลรักษาป่ า มี
หน่วยย่อยตั้งอยูท่ ี่อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์เป็ นผูส้ ่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินงานของ
เครื อข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมและสิ่ งแวดล้อม และประกาศให้ป่าเข่าคอกเป็ น “ป่ าชุมชน”
ดาเนินการดูแลรักษาป่ าโดยองค์กรชุมชนมาตั้งแต่ปี 2543 เป็ นต้นมา
3) การสนับสนุนภาคีการพัฒนา
ป่ าชุมชนเขาคอก ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาคีการพัฒนาจาก
ภายนอก เนื่องจากการดูแลรักษาป่ าเริ่ มต้นโดยชาวบ้าน และสามารถร่ วมกันดาเนินการได้อย่าง
เข้มแข้ง มีรูปธรรมสาเร็ จ อย่างยัง่ ยืนหน่วยงานภาคีการพัฒนาจึงให้ความสนใจเข้ามาสนับสนุน
ส่ งเสริ มและเรี ยนรู ้วธิ ี การทางานร่ วมกับชาวบ้านเพื่อนาไปเผยแพร่ ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ
ต่อไป หน่วยงานที่มีบทบาทในการส่ งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรชุมชนได้แก่กองทุน
เพื่อสังคม (SIF) สานักงานกองทุนส่ งเสริ มการวิจยั (สกว.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
คณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รางวัลลูกโลกสี เขียว) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็ นต้น

บทที่ 5 บทสรุป / ข้ อคิดเห็น / ข้ อเสนอแนะ

แนวความคิดการฟื้ นฟูชีวติ ชุมชนท้องถิ่น เป็ นความคิดการพัฒนาที่ตอ้ งใช้ทุน
ทางสังคมนาการพัฒนา ซึ่ งจะตรงกันข้ามกับแนวคิดการพัฒนาที่ใช้เงินทุนนาการพัฒนา การจะ
ผลักดันแนวคิดการฟื้ นฟูชีวติ ชุมชนท้องถิ่นไปสู่ การปฏิบตั ิ ต้องอาศัยผูน้ าชุมชนที่มีความเข้าใจ
มีศกั ยภาพ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ รวมทั้งมีหลักคิด
อุดมการณ์การพึ่งตนเองที่เข้มแข็งเพียงพอ เนื่องจากแนวคิดการฟื้ นฟูชีวติ ชุมชนท้องถิ่นเป็ น
แนวคิดที่สวนกระแสการพัฒนาที่รัฐบาลให้การสนับสนุนส่ งเสริ มโดยสิ้ นเชิง
เดิมสังคมไทยมีระบบความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ มีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่อบอุ่น
เรี ยบง่าย เอื้ออาทรต่อกัน มีวฒั นธรรมประเพณี ที่ดีงาม มีการลงแขกดานาเกี่ยวข้าวเอาแรงกัน
โดยไม่ตอ้ งใช้เงินเป็ นค่าจ้าง มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่แนวทางการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะที่ผา่ นมา วางแนวทางการพัฒนา
ประเทศให้ทนั สมัยตามแบบประเทศตะวันตก ซึ่ งเน้นความเป็ นอยูแ่ บบปั จเจก ใช้เงินทุนนาการ
พัฒนา ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็ นการพัฒนาด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ สังคมไทยจึง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ศีลธรรมประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาดังเดิมเป็ นสิ่ งล้าสมัย ไม่มี
คุณค่า จริ ยธรรม คุณธรรมของสังคมเสื อมทรุ ด ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุ กทาลายแปรเป็ น
เงิน คนหนุ่มสาวอพยพเข้าเมืองขายแรงงานแลกเงิน ปล่อยทิ้งท้องไร่ ทอ้ งนารกร้างว่างเปล่า
ชีวติ ของคนในชุมชนท้องถิ่นเต็มไปด้วยหนี้สิน และในที่สุดที่ดินก็หลุดไปอยูใ่ นมือนายทุน
เงินกู้ ชุมชนท้องถิ่นตกอยูใ่ นสภาพที่อ่อนแอหาทางออกไม่เจอ
ท่ามกลางวิกฤตการณ์ของชุมชนท้องถิ่นที่กล่าวมาแล้ว แนวคิดการฟื้ นฟูชีวติ
ชุมชนท้องถิ่น จึงเป็ นทางเลือก ทางรอดของชุมชนท้องถิ่น โดยมีทุนทางสังคมเป็ นพลังสาคัญ
ในการเปลี่ยนแปลง และช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นมีทางเลือกทางรอดได้ แนวทางการทางานฟื้ นฟู
ชีวติ ชุมชนท้องถิ่น ต้องเริ่ มต้นจากการจัดทาแผนฟื้ นฟูชีวติ ครอบครัวชุมชน จากพื้นที่นอ้ ยโยง
ไปสู่ พ้นื ที่ใหญ่ สิ่ งที่จะต้องฟื้ นฟูเป็ นอันดับแรกคือครอบครัว โดยให้มีการจัดทาแผน
ครอบครัว พัฒนาครอบครัวต้นแบบให้เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน การเปลี่ยนแปลงความคิดสู่
แนวทางปฏิบตั ิตอ้ งเริ่ มจากส่ วนน้อยให้ได้ ในครอบครัวก่อนแล้วค่อยขยับไปสู่ ขา้ งนอก
จากนั้นจึง ยกระดับจัดความสัมพันธ์ไปสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และขยายไปสู่ พ้นื ที่
ใกล้เคียงอื่นๆ การขยายจะมีพ้นื ที่กว้างขวางเพียงไร การสื่ อสารต้องชัดเจน เพื่อให้เข้าใจ
ตรงกัน และเชื่อมโยงขบวนการฟื้ นฟูชีวติ ชุมชนท้องถิ่นสู่ ภาคีการพัฒนาอื่นๆ มีการโยงเป็ น
เครื อข่ายระดับภาค เกิดขบวนการสร้างฐานที่เข้มแข็งทางด้านฐานเศรษฐกิจไปพร้อมกับการ
สร้างขบวนคน จากที่ขอทุนจากองค์กรมากก็ค่อยๆลดลง จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่ตอ้ ง
ไปขอทุนสนับสนุนจากภายนอก ดังนั้นการฟื้ นฟูตอ้ งกาหนดจากภายใน เริ่ มปรับความเข้าใจ
จากภายในสู่ ภายนอก
เมื่อ ๑๐ กว่าปี ที่แล้วเราจะพูดถึงการเกษตรผสมผสานมีคนต่อต้าน แต่ตอน
หลังมีคนเห็นด้วยมาก ปั จจุบนั คนไม่รู้ตวั ตนที่แท้จริ ง คุณเป็ นใคร มาจากไหน และจะไป

ไหน เรามีทางเลือกอื่นของชีวติ บ้างหรื อไม่ เราสารมารถฟื้ นฟูเองได้หรื อไม่ เวลาพูดถึงชุมชน
ท้องถิ่นเรามองที่ไหน ถ้ามีการเล่าประวัติศาสตร์ ชุมชน คนจะเริ่ มเห็นความสาคัญของตนเอง
ทาให้ชาวบ้านปรองดองกัน ไม่มีการทะเลาะกัน แต่การวิเคราะห์ของชาวบ้านก็มีขอ้ จากัด
ดังนั้นเวลาจะพูดถึงการฟื้ นฟูชุมชนท้องถิ่น จึงต้องมองให้ทะลุ ต้องฟื้ นฟูตวั เอง เราต้องคงตัว
เราไว้ เราต้องพอใจในตัวเราเอง ภูมิใจในตนเอง ความภูมิใจในตนเองจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่
เข้าใจตนเอง ไม่เห็นความสาคัญภายใน แต่ให้ความสาคัญกับภายนอกโดยที่ไม่มองสิ่ งดีๆที่มี
อยูใ่ นตัวเอง เวลาเราฟื้ นฟูเราต้องมองถึงตัวตน และต้องเคารพตัวตนของคนอื่น รวมทั้งรัก
ความเป็ นตัวตนของตนเองด้วย สร้างความเท่าเทียมกัน ต้องปรับวิธีคิดใหม่ ให้ภูมิใจใน
ตัวเอง ค้นหาตัวเองให้เจอ มองอดีตว่าเป็ นอย่างไร แล้วหยิบขึ้นมาเรี ยนรู ้ ปรับนามาใช้ในทาง
ที่ถูกต้องในปัจจุบนั
บทสรุ ปกรณี ความสาเร็ จของการฟื้ นฟูป่าชุมชนเขาคอก พบว่าการทาวิจยั โดย
ทีมวิจยั ชุมชนเป็ นเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้คนในชุมชนล่วงรู ้ถึงความเป็ นมาของชุมชนในหลายๆ
ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นวัฒนธรรมการกิน การแต่งกาย ความเชื่อประเพณี รวมทั้งการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรป่ าไม้ ที่แตกต่างกันไปของแต่ละชนเผ่าที่อพยพเข้ามาอยูใ่ นแถบนี้ นอกจากนี้ยงั
ได้รู้ถึงหลักการตั้งถิ่นฐานของบรรพบุรุษ รู ้ถึงความยากลาบาก และความพยายามในการบุกเบิก
ตั้งชุมชนใหม่ที่พฒั นามานานเป็ นสิ บๆปี กว่าจะเป็ นชุมชนที่มนั่ คงให้ลูกหลานได้พ่ งึ พาอาศัย
กันในทุกวันนี้ ได้รู้ถึงพัฒนาการของทรัพยากรป่ าไม้รอบชุมชนของตนเอง จากความอุดม
สมบูรณ์ที่สุดมาจนถึงยุคที่ป่าถูกทาลายลงอย่างย่อยยับต่อหน้าต่อตา ทาให้ชุมชนตระเกิดความ
สานึก หนักถึงคุณค่าของที่ทากินที่บรรพบุรุษหาไว้ให้ เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของ
ตนเองอย่างลึกซึ้ ง ความรู ้สึกเหล่านี้นาไปสู่ ความรักความหวงแหน ความภาคภูมิใจในถิ่นฐาน
บ้านเกิดของชุมชนตนเอง รักและหวงแหนทรัพยากรป่ าไม้ที่มีอยูร่ ายรอบชุมชนไปด้วย
อย่างไรก็ตามแนวความคิดการฟื้ นฟูชีวติ ชุมชนท้องถิ่นจะประสบผลสาเร็ จได้
นั้น นอกจากชุมชนจะมีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้แล้ว ชุมชนต้องดาเนินกิจกรรมด้าน
อื่นๆพร้อมกันด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมที่สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ การมีส่วนร่ วมของชุมชน อัน
จะนาไปสู่ ความเข้มแข็งยัง่ ยืนของชุมชนท้องถิ่นได้ในที่สุด

2. ตัวอย่ างการถอดองค์ความรู้ เรียบเรียงและนาเสนอแบบเรื่องเล่า
โครงการรักษ์ ป่า สร้ างคน ๘๔ ตาบล วิถพี อเพียง
กรณีคนต้ นแบบ ตาบลคาแคน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ยายแหวนตาเสาเกษตรใหญ่ แห่ งบ้ านกุดขอนแก่ น

ตาบลคาแคน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
“ยายแหวนตาเสา แกไม่มีแดดมีฝน ไม่มีร้อนมีหนาวกับเขาหรอก ” เพื่อนบ้านพูดถึง
ความขยันขันแข็งของสองตายาย “ข้าวก็เกี่ยวเอง หมดบ้านนี้ไม่มีคนแบบนี้อีกแล้ว”
เมื่อย่างกายเข้าไปในสวนยายแหวานตาเสา ทุกคนต้องตื่นตาตื่นใจกับพืชผักไม้ใหญ่
น้อยนานาชนิดยืนต้นเบียดกันอยูอ่ ย่างเป็ นระเบียบเขียวขจีเต็มแปลง สองตายายปลูกพืชผัก
นานาชนิด แซมระหว่างแถวไม้ยนื ต้นผสมผสานกันอย่างลงตัวบนที่ดิน 22 ไร่ 3 งาน
มีพืชผักสวนครัวทุกชนิด ทั้งพริ ก ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรู ด มะนาว มะเขือเทศ ผักบุง้
ผักชี ผักกาด ยีห่ ล่า หอม มีพืชไร่ พืชสวนแข่งกันอวดยอดงามเต็มไปหมดมีท้ งั ไผ่เลี้ยง ข้าวโพด
มะพร้าว กล้วย ชะอม ลาไย สะตอ น้อยหน่า มะม่วง มะละกอ ขนุน มีไม้ยนื ต้นจาพวกตะกู
มะค่า ประดู่ สะเดา นอกจากนี้ยงั มีโรงเห็ดเล็กๆ อยูข่ า้ งเถียงนาน้อย มีตน้ หม่อมสาหรับเลี้ยงตัว
ไหมปลูกแซมอยูใ่ นดงไม้ มีแม่ไก่ 4 แม่ พาลูกๆคุย้ เขี่ยหากินอยูใ่ นสวนประมาณ 50 ตัว
เดินเลยเรื่ อยลึกเข้าไปจะพบกับสระน้ าขนาด 2 ไร่ เก็บน้ าไว้ลดพืชผักได้ตลอดแล้ง
สองฝั่งสระเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด มีแปลงนา แปลงข้าวโพด ในบริ เวณที่ราบท้ายทุ่งห่าง
ออกไป
“ตาปลูกเองทุกต้นเลยหรื อเนี่ย ” เพื่อนในกลุ่มเปรยขึ้นเบาๆ เมื่อยายเล่าถึงวิธีทาสวน
ผสมผสานโดยใช้แรงงานของสองตายายเท่านั้น
“ยายไม่เคยจ้างใคร ทากันสองเฒ่า ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้า คนหนึ่งนึ่งข้าว อีกคนหนึ่งก็
ออกมาก่อนแล้ว ใส่ บาตรแล้วจึงค่อยตามออกมา เย็นย่าชาวบ้านเปิ ดไฟจึงพากันเข้าบ้าน ” ยาย
แหวนหัวเราะลงลูกคอพร้อมกับเอามือปิ ดปากอายฟันหลอของตัวเอง ชอบใจความขยันอย่าง
บ้าบิ่นของตัวเอง
“มันซาบายใจ อยูก่ บั ต้นไม้เห็นมันโตขึ้นทุกวัน เราก็มีรายได้ดว้ ย” แกยืนยันการกระทา
ของตัวเองว่าทาด้วยความรัก มีความสุ ขจึงได้ทา ไม่ได้มีใครบังคับ ไม่ได้แสร้งทาเอาหน้าใคร
แม่แหวน ป้ องบุญจันทร์ อายุ 63 ปี พ่อบุญศรี ป้ องบุญจันทร์ อายุ 68 ปี ครอบครัว
ต้นแบบในโครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตาบล วิถีพอเพียง ตาบลคาแคน อาเภอมัญจาคีรี
จังหวัดขอนแก่น ชาวบ้านเรี ยกขานสองตายายว่ายายแหวนตาเสา มีลูกด้วยกัน 4 คน ชาย 2 คน
หญิง 2 คน ต่างแยกย้ายกันไปมีครอบครัวทามาหากินต่างถิ่น มีคนหนึ่งเป็ นพยาบาลอยูอ่ าเภอ
ใกล้เคียง ที่เหลือเป็ นพ่อค้าขายของชาอยูใ่ นกรุ งเทพฯ ทุกวันนี้อยูก่ นั ตามลาพังสองตายาย
สองตายายเผชิญชีวติ ร่ วมกันมาอย่างโชกโชน ยายแหวนเล่าว่า เริ่ มต้นชีวติ ด้วยการเป็ น
แม่คา้ ขายของชาอยูท่ ี่บา้ นไผ่ ต่อมาไปซื้ อที่ทาไร่ ปลูกข้าวโพด ถัว่ เขียว ถัว่ เหลือง แถบจังหวัด
กาญจนบุรี แต่ประสบกับการขาดทุนไปไม่รอดจึงหันกลับเข้ากรุ งเทพฯ ออกรถปิ๊ คอัพ๊ เร่ ขาย
กับข้าวตามตลาดนัด ฐานะดีข้ ึนจึงขยายกิจการซื้ อรถเพิ่มอีกคันหนึ่งให้ลูกๆรับช่วงกิจการ

ปี 25540 เห็นว่าตัวเองอายุมากขึ้นแล้ว มีเงินเก็บจานวนหนึ่ง จึงตัดสิ นใจส่ งตาเสากลับ
บ้านเกิดพร้อมกับนาเงินไปซื้ อที่ดินแปลงแรก 22 ไร่ 3 งาน แต่ยายแหวนกับลูกๆ ยังค้าขายอยู่
ในกรุ งเทพฯ ได้เงินก็ส่งกลับมาซื้ อที่ดินเพิ่มอีก 2 แปลง 26 ไร่ และ 20 ไร่ สมัยนั้นที่ดินราคาไร่
ละ 6,000.- เป็ นการเตรี ยมที่ดินก่อนจะอพยพกลับบ้านเกิด
สองตายายกลับมาบ้านเกิดอย่างคนมีความหวัง เห็นเพื่อนบ้านร่ ารวย ก็ทาตามบ้าง
ลงทุนทาไร่ ออ้ ยขนาดใหญ่ หวังว่าจะร่ ารวย ซื้ อรถไถใหญ่ รถหกล้อ เช่าที่ดินเพิม่ กว่า 200 ไร่
แต่ก็ตอ้ งพบกับความผิดหวัง สู ้ค่าปุ๋ ย ค่าแรง ค่าขน ค่าขึ้น ค่าตัด ค่าผ่อนรถไม่ไหว หาคนงานก็
ยาก ลาพังตัวเองก็ทาไม่ไหว ทาไร่ ออ้ ยอยู่ 3 -4 ปี รถหกล้อถูกยึด รถไถต้องขายทิ้ง เป็ นหนี้
โรงงาน 50,000 บาท ต้องนาเงินที่ลูกๆ ส่ งมาให้ไปปลดหนี้ เอาใบ น.ส. 3 ที่จานองไว้ออกมา
คืน ร่ างกายก็สู้ไม่ไหว กาลังวังชาก็เสื่ อมถอย จึงยกไร่ ให้เพื่อนบ้านเช่า ตัวเองหันกลับมาทา
สวนเล็กน้อยๆบนที่ดินแปลงใกล้บา้ น
“โอ้ย..เมื่อก่อนใครเห็นก็วา่ ทาไม่ได้หรอก มีแต่ป่าหญ้าค้า เป็ นป่ ามีไม้เล็กๆขึ้นเต็มไป
หมด ” ตาเสาได้ยนิ แนวทางการทาเกษตรแบบผสมผสานมาจากวิทยุ ประกอบกับใจรัก
การเกษตรอยูเ่ ป็ นทุนเดิม จึงเริ่ มต้นด้วยการขุดสระเก็บน้ าก่อน ไถกลบหญ้า เอาปุ๋ ยขี้ววั ขี้ควาย
มาใสทุกปี ไม่ใช้สารเคมี จนดินฟื้ นตัว ปลูกพืชพันธุ์นานาชนิดได้อย่างที่เห็น
“ เหนื่อยกายแต่ซาบายใจ ไม่ตอ้ งจ้าง ใช้แรงเจ้าของ พืชผักในสวนขายได้ทุกวันๆละ
100-300.- เอาพอดี พอประมาณ ตามกาลังตัวเอง ทามาได้ 3 ปี แล้ว เห็นไม้โตขึ้น มีรายได้พออยู่
พอกิน ก็ทาเพิ่มไปเรื่ อยๆ ใครมาชวนไปไหนก็ไม่ไปแล้ว จะทาอย่างนี้จนกว่าจะทาไม่ไหวนัน่
แหละ” ยายเสาหัวเราะอย่างอารมณ์ดี ยืนยันความตั้งใจของตัวเอง
“ทุกวันนี้ไม่ตอ้ งซื้ อกับข้าวกิน จะซื้ อบ้างก็จาพวกที่ทาไม่ได้ ซื้ อเนื้อหมู น้ าตาล น้ าปลา
อยากกินปลาก็เอาปลาในบ่อมากิน อยากกินไก่ กินผักก็มีหมดทุกอย่าง”
ยายแหวนเล่าว่า ตอนเย็นจะมีชาวบ้านมาซื้ อของในสวนแกทุกวัน ทาให้มีรายได้
หมุนเวียนอยูต่ ลอดเวลา ถ้าเป็ นพืชไร่ จานวนมากก็เหมาสวนครั้งละ 6,000-7000.- ทาให้มี
รายได้เป็ นรายวัน รายฤดู และรายปี หมุนเวียนต่อเนื่อง
สองตายายอยากแนะนาให้ทุกคนทาตาม แต่จะทาได้หรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั หลายอย่าง
1. ต้ องใจรักในการทาการเกษตร ไม่ใจออกไปทางอื่น ทาให้มนั ดีข้ ึนไปเรื่ อยๆ
2. ต้ องมีความขยันอดทน ออกแต่เช้า “ตื่นดึกลุกเช้า ” คนหนึ่งนึ่งข้าว อีกคนหนึ่งก็
ออกมาก่อน ใส่ บาตรแล้วจึงค่อยตามออกมา
3. ต้ องหาความรู้ ใหม่ ๆ จากการอ่าน การฟัง ไปดูตวั อย่างจากคนที่สาเร็ จ เอากลับมา
ทดลองทา ลองผิดลองถูกไปเรื่ อยๆ
4. หวังให้ พออยู่พอกิน ไม่เป็ นหนี้ ทาตามกาลังตัวเอง ไม่คิดแข่งกับใคร คนปลูกพืช
เชิงเดี่ยวอย่างเดียวไปไม่รอด รวยเงินไม่เอาแล้ว อยากรวยความสุ ข ได้เห็นกันอยูส่ องตายาย
อย่างนี้ เจ็บป่ วยก็เห็นกัน ไปอยูท่ ี่ไหนก็ไม่ใช่ของเรา สู ้อยูก่ บั ต้นไม้ของตัวเองไม่ได้

5. มีความตั้งใจมุ่งมั่น ต้องทาให้ได้ จะทาให้คนในหมู่บา้ นมาซื้ อของตัวเองให้ได้
ค่อยเป็ นค่อยไป ไม่ตอ้ งกูห้ นี้ยมื สิ น พยายามไปเรื่ อยๆ
“ปลูกพืชแบบเดียว มันเอาออกยาก ของยายแหวน ตาเสา เขามีหลายอย่าง ข้อย
อยากเฮ็ดจังซี้ ” เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาเยีย่ มยามสองตายายต่างออกปากเป็ นเสี ยงเดียวกัน
ปลูกแบบผสมผสานเป็ นทางเลือกทางรอดได้จริ ง
ยายแหวนมีโครงการจะซื้ อหมูมาเลี้ยงกินเศษพืชผัก อยากทาขนมจีนวันละ 20 กิโล พอ
ขายให้ได้เงินตามแรงกาลังตัวเอง อยากให้ลูกกลับมาสื บทอด มาเปิ ดร้านค้าในบ้าน มาทาไร่
สวนผสมสื บต่อไป
วันนีส้ องตายายมีความสุ ขอยู่กบั ไร่ นาสวนผสมของตนเอง ได้ ทาบุญตักบาตร เป็ นร่ ม
โพธิ์ร่มไทรให้ ลูกหลาน เป็ นผู้เฒ่ าผู้โอของชุ มชน เป็ นเกษตรใหญ่ ในสายตา และนา้ เสี ยงเยาะเย้ ย
ของเพือ่ นบ้ าน เป็ นครอบครัวต้ นแบบวิถีแบบพอเพียงของโครงการรักษ์ ป่า สร้ างคน ๘๔ ตาบล
วิถีพอเพียง และเป็ นทางเลือกทางรอดทีเ่ ป็ นรู ปธรรมสาหรับชาวนาชาวไร่ รายย่ อยทีส่ นใจ
คาเพียง ร่ องลามูล
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3. ตัวอย่ างการถอดองค์ความรู้ เรียบเรียงและนาเสนอแบบเรื่องเล่า
การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ ความรู้จากการดาเนินงานโครงการสร้ าง
ระบบสวัสดิการท้ องถิน่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
กรณีศึกษา ; กลุ่มแม่ บ้านเย็บผ้าตาบลสู งเนิน อาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์
จากวิกฤตเป็ นโอกาส
เย็นย่าโพล้เพล้ ดวงตะวันทิ้งแสงอ้อยอิงบอกลาขอบฟ้ าซี กตะวันตก ลมเย็น
จากไอฝนที่พ่ งึ ขาดเม็ดไป พัดโชยอ่อนๆ ช่วยให้จิตใจอ่อนล้าจากการกรางานมาทั้งวันแช่มชื่น
ขึ้นมาได้บา้ ง
ตรงแคร่ ไม้หน้าเพิงพักทรงหมาแหงน คราคราไปด้วยผูค้ น แลดูคึกคักกว่าทุก
วัน นางถนอม ทวีรัมย์ ประธานกลุ่มแม่บา้ นตาบลสู งเนิน หันรี หนั ขวางเรี ยกคนโน้นคนนี้ให้
เข้ามาร่ วมพูดคุยกับคนแปลกหน้าที่เดินทางมาขอแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การทางานของกลุ่ม นางใช้

เพิงพักทรงหมาแหงนเป็ นทั้งที่พกั หลับนอน เป็ นที่ทาการกลุ่มแม่บา้ นซึ่ งนางเป็ นประธาน
รวมทั้งเป็ นสถานที่เย็บผ้าของกลุ่มแม่บา้ นด้วย มีจกั รเย็บผ้าตั้งเรี ยงรายรวมกันกว่า 20 ตัว
นางถนอมเล่าให้ฟังว่ากลุ่มแม่บา้ นเย็บผ้าตาบลสู งเนิน ตั้งอยูห่ มู่ที่ 9 ตาบลสู ง
เนิน อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ30 กิโลเมตร มีนางรับหน้าที่
เป็ นประธานกลุ่ม นางประมุข เก้ารัมย์เป็ นรองประธาน มีตวั แทนของกลุ่มสมาชิก 6 หมู่บา้ นใน
ตาบลเดียวกัน บ้านละ2 คน มาร่ วมเป็ นคณะกรรมการกลุ่ม โดยมีพระสงฆ์เป็ นที่ปรึ กษา
ปัจจุบนั มีสมาชิกจานวน 130 คน กระจายอยูใ่ นเขตตาบลสู งเนิน 6 หมู่บา้ น
คือหมู่ที่ 10, 2, 1, 8, 14 และหมู่ที 9 มีกองทุนหมุนเวียนประมาณ 247,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย
ดอกเบี้ย 77,000 บาท และเงินที่สมาชิกกูย้ มื จานวน 170,000 บาท
“ป้ าตกงานเมื่อปี 40 โรงงานเย็บผ้าโหลที่บุรีรัมย์เขาปิ ด ลอยแพคนงานหมด
เลย ป้ าไปสมัครงานที่กรมแรงงานเขาก็ไม่รับ บอกว่าป้ าแก่แล้วไม่เอา ตาก็ไม่ค่อยจะดี ” นาง
ถนอมบอกเล่าถึงสาเหตุที่ตอ้ งตกงาน และความยากลาบากของตนเองในช่วงนั้น น้ าเสี ยงเนิบ
นาบ เหมือนน้อยใจในโชคชะตาตัวเอง
ตามที่ทราบกันดีแล้วว่าปี 2540 ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาล
ประกาศให้ค่าเงินบาทลอยตัว ส่ งผลกระทบถึงบรรดาโรงงานอุตสาหกรรม บริ ษทั ห้างร้านน้อย
ใหญ่ตอ้ งปิ ดกิจการลงเนื่องจากประสบปั ญหาขาดทุนอย่างหนัก พนักงานเอกชน คนงาน
โรงงานถูกลอยแพ ตกงานกันเป็ นจานวนมาก
นางถนอม ทวีรัมย์ ก็เป็ นชาวบ้านอีกคนหนึ่ง ที่ไปเป็ นคนงานในโรงงานเย็บ
ผ้าโหลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับผลกระทบตกงาน ไม่มีรายได้ เนื่องจากโรงงาน
ต้องปิ ดกิจการด้วยเช่นกัน
“ไปหาประชาสงเคราะห์จงั หวัด ได้รับคาแนะนาให้ป้าทาโครงการฝึ กอาชีพ
เพื่อบรรเทาความยากจนของสตรี ผดู้ อ้ ยโอกาส ป้ าเลยขอให้มาลงที่บา้ นป้ า” นางถนอมเล่าให้ฟัง
ถึงการเริ่ มต้นดาเนินกิจกรรมกลุ่มแม่บา้ นเย็บผ้าตาบลสู งเนิน
ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนั้น รัฐบาลประกาศมาตรการแก้ปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจออกมาหลายประการ หน่วยงานภาครัฐเร่ งจัดทาโครงการช่วยเหลือคนตกงาน
ผูด้ อ้ ยโอกาสหลายต่อหลายโครงการ ซึ่ งนางถนอม ได้ไปปรึ กษาหารื อเพื่อขอรับการช่วยเหลือ
จากประชาสงเคราะห์จงั หวัดบุรีรัมย์และเนื่องจากนางถนอม เป็ นผูท้ ี่มีความรู้ในด้านการเย็บ
เสื้ อผ้ามาก่อน จึงได้รับคาแนะนาให้รวมกลุ่มแม่บา้ นที่เป็ นคนด้อยโอกาส ตกงานในชุมชน
จานวน 25 คน เพื่อเปิ ดอบรมการตัดเย็บเสื้ อผ้า ตามโครงการฝึ กอาชีพเพื่อบรรเทาความยากจน
ของสตรี ผดู้ อ้ ยโอกาส โดยมีค่าอาหารวันละ 50 บาทให้ทุกคน และมีค่าอุปกรณ์การเรี ยนอีก
ต่างหาก

“ป้ ากลับมารวมผูห้ ญิงที่ตกงาน ไม่มีงานทา และสนใจเรี ยนเย็บผ้าได้ 25 คน
จากบ้านพวง และบ้านประดู่ ตอนนั้นต้องวิง่ หาจักรเย็บผ้าเก่าๆ ทัว่ หมู่บา้ นเลย เอามาซ่อมโดย
เรี่ ยรายค่าซ่อมจักรจากสมาชิก จนกระทัง่ ได้จกั รมาเรี ยนกันในตอนเดือนเมษายน ปี 2542”
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนเย็บผ้าต้องใช้เวลานานประมาณ
3 เดือน
นอกจากนี้ทางราชการยังได้เปิ ดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานกลุ่มเย็บผ้าที่อื่นด้วย ทาให้
สมาชิกมัน่ ใจมากขึ้น จึงได้ตดั สิ นใจลงทุนซื้ อจักรมาทากันอย่างจริ งจัง
วิกฤตเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ หลายคนพ่ายแพ้ หาทางออกด้ วยการฆ่าตัวตาย หลาย
คนชี วติ ต้ องระหกระเหิน หลีกเร้ นไปอยู่ในซอกหลืบของสั งคม แต่ ยงั มีผ้ หู ญิงตัวเล็กๆ ทีไ่ ม่ ยอม
แพ้ต่อโชคชะตา แปรวิกฤติชีวติ ให้ เป็ นโอกาส จากคนตกงาน ทีไ่ ด้ ชื่อว่าเป็ นคนด้ อยโอกาส วันนี้
นางกลายเป็ นตัวอย่ าง ต้ นแบบของคนสู้ ชีวติ เป็ นเสาหลักให้ กลุ่มผู้หญิงด้ อยโอกาสในชุ มชน
ห่ างไกลแสงสี ในเมืองได้ อย่ างน่ าชื่ นชม ควรแก่ การศึกษาเรียนรู้ เป็ นอย่ างยิง่
การจัดสวัสดิการของคนด้ อยโอกาสเพือ่ คนด้ อยโอกาส
หลังจากเสร็ จสิ้ นการอบรมแล้วประชาสงเคราะห์จงั หวัดได้ให้การสนับสนุน
เงินช่วยเหลือสตรี ดอ้ ยโอกาสในชุมชนจานวน 30 คน คนละ 1,900 บาท กลุ่มแม่บา้ นที่ได้รับ
การช่วยเหลือได้นาเงินดังกล่าวไปรวมกลุ่มกันเพื่อใช้เป็ นต้นทุน สาหรับดาเนินกิจการเย็บผ้า
ห่มนวมและตัดชุดนักเรี ยน โดยมีคาสั่งซื้ อมาจากหน่วยงานราชการในจังหวัด เช่น กาชาด
จังหวัด สสว.เขต และ พมจ. เป็ นต้น กลุ่มเคยมีประสบการณ์ในการรับคาสั่งซื้ อจากหน่วย
ราชการและมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สูงถึง 1,600,000 บาท
“ป้ าเห็นว่าการเย็บผ้านี้ เราทาแล้วเราได้เงินแน่นอน ถ้าไปทาอย่างอื่นมันบูด
เน่า แต่เสื้ อผ้าไม่บูดเก็บไว้ได้ ” ป้ าถนอมยืนยันงานอาชีพเสริ มที่ทาให้กลุ่มแม่บา้ นมีรายได้จุน
เจือครอบครัวได้บา้ ง
ต่อมาปี 2547 ประชาสงเคราะห์จงั หวัดในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นการจัดการ
ของกลุ่มที่สามารถนาเงินสวัสดิการช่วยเหลือคนยากลาบากที่ได้รับ มาบริ หารจัดการในรู ปของ
กองทุนสวัสดิการชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน ก้าวหน้า จึงได้สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือกลุ่ม
แม่บา้ นเย็บผ้าตาบลสู งเนินเพิ่มเติมมาอีก เป็ นการเพิ่มสมาชิกให้กบั กลุ่มอีกจานวน 100 คนๆ
ละ 1,000 บาท กลุ่มสตรี ที่ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือไปลงทุนดาเนินกิจการร่ วมกับกลุ่ม ทา
ให้เงินทุนและจานวนสมาชิกของกลุ่มเพิ่มมากขึ้น
“การจ่ายเงินสงเคราะห์รายบุคคล แทนที่เราจะจ่ายเป็ นรายๆ แล้วหมดไปเลย
เราผลักดัน สร้างเงื่อนไขให้ผทู ้ ี่ได้รับเงินช่วยเหลือรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันเอง มันจึงจะเป็ น
การจัดสวัสดิการช่วยเหลือกันระยะยาว คนที่ได้รับเงินช่วยเหลือในภายหลังก็ให้เข้าไปรวมกับ

กลุ่มป้ าถนอม ทาให้กลุ่มขยายเพิม่ มากขึ้นอีก ” คุณวัลภา นิยมตรง เจ้าหน้าที่พฒั นาสังคมฯ
จังหวัดบุรีรัมย์ที่ตามเข้ามาอานวยความสะดวกให้คณะเราอธิ บายเพิ่มเติม และเล่าต่อว่าการ
จัดการตัวเองของกลุ่มแม่บา้ นตาบลสู งเนิน เป็ นตัวอย่างการการเปลี่ยนการสงเคราะห์คน
ยากลาบากจากการให้แบบเดิมคือเป็ นรายบุคคลเป็ นการให้เป็ นกลุ่มให้เกิดการช่วยเหลือกันเป็ น
กลุ่ม ทางพมจ.บุรีรัมย์ได้เอาวิธีคิดการจัดสวัสดิการของตาบลสู งเนินซึ่ งสอดคล้องกับนโยบาย
การจัดสวัสดิการท้องถิ่นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ไปขยายผล
จนเกิดการจัดสวัสดิการของท้องถิ่นใน 4 ตาบล คือ ตาบลประสาท ตาบลกะลันทา ตาบลโนน
ทอง ตาบลสู งเนิน ภายใต้ชื่อกองทุนสวัสดิการผูด้ อ้ ยโอกาส
ทาให้ เรามองเห็นหลักคิด วิธีการจัดสวัสดิการสั งคม ทีด่ าเนินการโดยชุ มชน
เพือ่ คนในชุ มชนกันเองได้ ชัดเจนมากขึน้ เห็นถึงวิธีการช่ วยเหลือกันเองของคนด้ อยโอกาสเพือ่
คนด้ อยโอกาส เห็นจิตใจเอือ้ อาทร ไม่ ทอดทิง้ กันของในชุ มชนท้ องถิ่นอย่ างเป็ นรู ปธรรม เห็น
ถึงบทบาทของหน่ วยงานภาครัฐทีใ่ ช้ แนวทางการจัดสวัสดิการโดยคนในชุ มชนมีส่วนร่ วม เป็ น
กลยุทธในการทางาน แทนการสงเคราะห์ ช่วยเหลืออย่ างเดียวจนประสบความสาเร็จ
รอบๆเพิงพักของนางถนอม เติมไปด้วยกองผ้าที่เย็บสาเร็ จรู ปแล้ว และกองผ้า
ที่ยงั ไม่ได้แปรรู ปกองแกะกะเต็มไปหมด มีจกั รมอเตอร์ ใหม่ๆ เรี ยงรายอย่างเป็ นระเบียบจานวน
20 หลัง ทราบจากการบอกเล่าของแกนนากลุ่มว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) สู งเนินให้
การสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการกระตุน้ เศรษฐกิจตาบลละ 1 ล้าน โดยดาเนินการ
จัดซื้ อจักรเย็บผ้าจานวน 20 หลังให้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
แม่บา้ น เป็ นสิ้ นค้า OTOP ประจาตาบลด้วย
กิจการกลุ่มแม่บา้ นเย็บผ้าตาบลสู งเนินมีพฒั นาการต่อเนื่องเรื่ อยมา อย่าง
น่าชื่นชม ภายใต้การให้คาแนะนาห่างๆ ของ พมจ.จังหวัดบุรีรัมย์
“กลุ่มเราไม่ได้อาศัยแค่เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสมาลงทุนดาเนิน
กิจการเย็บผ้าเท่านั้น มีการไปกูเ้ งินจากกองทุนหมู่บา้ นมาลงทุนเพิ่มด้วย เนื่องจากเงินทุนของ
กลุ่มมีไม่เพียงพอ ถ้าช่วงไหนกลุ่มมีเงินเหลือยังไม่ได้ลงทุนอะไร กลุ่มก็จะเปิ ดให้สมาชิกกูย้ มื
โดยเก็บดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาทต่อเดือน รวมทั้งเปิ ดให้สมาชิกฝากออมกับกลุ่มด้วย ” แกนนา
กลุ่มที่นงั่ ร่ วมวงสนทนาอยูด่ ว้ ย อธิ บายสอดแทรกขึ้นมาเพื่อให้ผมู ้ าเยีย่ มเยือนได้ขอ้ มูลชัดเจน
ขึ้น
จากคนด้ อยโอกาส ไม่ มีงานทา เป็ นผู้หญิงตัวเล็กๆ การศึกษาต่า กระจัด
กระจาย ไร้ พลัง ซ่ อนตัวอยู่ตามซอกหลืบของชุ มชนท้ องถิ่น แต่ เมื่อเธอมารวมตัวกันได้ มันทา

ให้ กลุ่มแม่ บ้านตาบลสู งเนินก็มีพลังมากพอจะพลิกฟื้ นวิกฤตของชี วติ จนกลายเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่ างต้ นแบบ ทีผ่ ้ คู นในวงการพัฒนาชุ มชนของจังหวัดต้ องกล่ าวขวัญถึงเป็ นระยะๆ
เส้ นทางสู่ ความสาเร็จ กว่ าจะมาถึงวันนี้
ประสบการณ์การทางานของกลุ่มแม่บา้ นทอผ้าตาบลสู งเนิน มีข้ นั ตอน
กระบวนการดาเนินการร่ วมกันที่น่าสนใจ กล่าวคือ มีประธานคือนางถนอมที่มีบทบาทสาคัญ
มีพี่เลี้ยงที่เป็ นส่ วนราชการ มีผนู ้ าชุมชนทั้งกานันผูใ้ หญ่บา้ นและอบต.ให้การสนับสนุน ซึ่งพอ
สรุ ปให้เห็นถึงขั้นตอนกระบวนการได้ดงั นี้
1. นางถนอม ทวีรัมย์ ซึ่งเป็ นชาวบ้านที่มีความรู้การเย็บผ้ามากจากการเป็ น
คนงานโรงงานเย็บผ้ามาก่อน ได้ไปขอรับการสนับสนุนการฝึ กอาชีพจากประชาสังเคราะห์
จังหวัด โดยร่ วมกลุ่มแม่บา้ นด้อยโอกาสจานวน 25 คน ดาเนินการเปิ ดการอบรมการตัดเย็บ
เสื้ อผ้า
2. ประชาสงเคราะห์จงั หวัด (พมจ.ในปัจจุบนั ) จัดสรรเงินสงเคราะห์
ผูด้ อ้ ยโอกาส ให้สมาชิกกลุ่มครั้งแรกจานวน 30 คน ๆ 1,900 บาท นางถนอม ทวีรัมย์ ได้
รวมกลุ่มสตรี ที่ได้รับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือดังกล่าว จัดตั้งเป็ นกลุ่มสตรี ตดั เย็บผ้าตาบลสู ง
เนินขึ้น ในปี 2542 โดยนาเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือมารวมกันดาเนินกิจการตัดเย็บเสื้ อผ้า เป็ น
การหารายได้เสริ มให้กบั กลุ่มแม่บา้ นได้อย่างยัง่ ยืน
3. ต่อมาปี 2547 ประชาสงเคราะห์จงั หวัด ซึ่ งเล็งเห็นพัฒนาการของกลุ่มสตรี เย็บ
ผ้าตาบลสู งเนิน ที่มีความก้าวหน้ามัน่ คงมาโดยลาดับจึงได้จดั สรรงบประมาณสงเคราะห์
ช่วยเหลือคนยากลาบาก เพื่อให้กลุ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนอีกจานวน 100 คน ๆ ละ 1,000 บาท
4. กลุ่มแม่บา้ นตัดเย็บผ้าตาบลสู งเนิน นอกจากจะใช้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาสมารวมกันเป็ นเงินทุนสาหรับดาเนินกิจการตัดเย็บเสื้ อผ้าแล้ว ยังใช้เงินดังกล่าวเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนกูย้ มื สาหรับสมาชิก และผูท้ ี่เดือดร้อนในชุมชนได้ดว้ ย โดยเปิ ดให้มีการกูย้ มื
และคิดดอกเบี้ยร้อยละ 2 บาทต่อเดือน
5. นางถนอม ทวีรัมย์ และแกนนากลุ่มอีกประมาณ 10-15 คน จะเป็ นแกนนา
สาคัญของกลุ่ม ในการกาหนดแผนการผลิต หาตลาด รับคาสั่งการผลิต และหาเงินลงทุน
เพิ่มเติม รวมทั้งแสวงหาความรู ้เพื่อนามาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วย การบริ หาร
จัดการกลุ่มจึงดาเนินการได้ต่อเนื่องมาตามลาดับ
6. สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริ ม จากผลกาไรที่มาจากการขายผ้าร่ วมกัน โดยเฉลี่ย
คนละประมาณ 500 บาทต่อเดือน
7. ผลกาไรบางส่ วนนาไปสนับสนุนงานบุญ งานส่ วนรวมในชุมชน เช่นตั้งโรง
ทานในงานบุญ สนับสนุนกิจกรรมกีฬาของเยาวชน สมทบการสร้างศาลา เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั

จัดให้เป็ นสวัสดิการสาหรับสมาชิก เมื่อมีความจาเป็ นเร่ งด่วนการกูย้ มื ระยะสั้น จะไม่คิด
ดอกเบี้ย
8. พมจ.บุรีรัมย์(ประชาสงเคราะห์ในอดีต) มีบทบาทสาคัญในการให้คาปรึ กษา
คอยช่วยเหลือประสานงาน ผลักดันให้แนวคิดการช่วยเหลือกันในชุมชนดาเนินไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้ง หน่วยงานในระดับตาบลทั้งกานันผูใ้ หญ่บา้ น/อบต. และระดับจังหวัด ต่างให้
การสนับสนุนส่ งเสริ มกลุ่มสตรี เย็บผ้าตาบลสู งเนินเป็ นอย่างดี ทาให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้ และมี
กาลังใจดาเนินกิจการกันมาได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเกือบสิ บปี ที่ กลุ่มสตรีตาบลสู งเนินยืนหยัดดาเนินกิจการอยู่ได้ อย่ าง
ต่ อเนื่อง จึงเป็ นอีกรู ปธรรมความสาเร็จหนึ่ง ทีย่ นื ยันแนวความคิด แนวทางการทางานพัฒนา
อย่ างยัง่ ยืนนั้น ชุ มชนชาวบ้ านต้ องเป็ นแกนหลักสาคัญในการดาเนินการ และมีหน่ วยงาน
ภายนอกคอยเป็ นพีเ่ ลีย้ งให้ การสนับสนุนอยู่ห่างๆ กระบวนการดาเนินงานเช่ นนีเ้ ท่ านั้นชุ มชน
ท้องถิ่นจึงจะเข้ มแข็งจัดการตนเองได้
ความสาเร็จของการจัดสวัสดิการโดยชุ มชน
ความสาเร็ จ ภายใต้การจัดสวัสดิการสังคมแบบรวมกลุ่มช่วยเหลือกันเองของกลุ่ม
สตรี เย็บผ้าตาบลสู งเนินนั้น พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. มีผ้ ดู ้ อยโอกาส คนยากลาบากจานวน 130 คน มีรายได้ เสริมต่ อเนื่องยัง่ ยืน
เนื่องจากผูด้ อ้ ยโอกาสนาเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ จาก พมจ. มารวมกลุ่มเป็ นทุนเริ่ มต้นในการ
ทากิจกรรมพัฒนาอาชีพเย็บผ้า โดยเงินทุนยังคงอยู่ และนากาไรที่ได้ไปแบ่งปั นให้สมาชิก เป็ น
ประจา และต่อเนื่อง
2. มีเงินทุนเพิม่ มากขึน้ เริ่ มจากต้นทุนจานวน 130,000 บาท สามารถบริ หาร
จัดการให้มีผลกาไรเพิม่ มากขึ้น ปั จจุบนั มีเงินทุนหมุนเวียนสู งมากถึง 247,000 บาท
3. เกิดแกนนาสาคัญประมาณ 10-15 คน แกนนาดังกล่าวมีหลักคิดในการ
ช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือกันเองอย่างมีศกั ดิ์ศรี มีความมุ่งมัน่ พยายามที่จะสร้างรายได้ให้กบั
สมาชิกกลุ่ม เพื่อพึ่งพากันเองให้ได้มากที่สุด
4. เกิดตัวอย่ างการรวมกลุ่มช่ วยเหลือกันเอง จากเงินกองทุนสวัสดิการท้องถิ่น
โดยคนยากลาบาก เพื่อคนยากลาบากกันเองได้อย่างยัง่ ยืน
5. เกิดการหนุนเสริมเพือ่ ความเข้ มแข็งขององค์ กรชุ มชน โดยภาคีความร่ วมมือ
ระดับท้องถิ่น ทั้งจากพมจ.บุรีรัมย์ สสว.เขต 5 กาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
อื่นๆ

บนรู ปธรรมความสาเร็จทีเ่ กิดขึน้ เราคนภายนอกได้ มีโอกาสมาแลกเปลีย่ น เรียนรู้
เพียงเวลาสั้ นๆแต่ มันก็ทาให้ เรามีความหวัง มีกาลังใจ รวมทั้งได้ แนวทางการส่ งเสริมสนับสนุน
พัฒนาระบบสวัสดิการชุ มชนให้ เข้ มแข็งต่ อเนื่องต่ อไป
ทุนทางสั งคม เงื่อนไขปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
ทุนความรักความเอือ้ อาทร
ประธานกลุ่ม คือนางถนอม ทวีรัมย์ เป็ นคนที่มีจิตใจเอื้ออาทร มีจิตใจอยากช่วย
ผูอ้ ื่น กล่าวคืออยากเห็นคนในชุมชนมีงานทาในชุมชน เพื่อจะได้อยูร่ ่ วมกับครอบครัวอย่าง
อบอุ่น เป็ นความคิดที่ออกมาจากจิตใจส่ วนลึก ที่ตนเองผ่านความยากลาบากในชีวติ มาก่อน ทา
ให้มีความมุ่งมัน่ หยัดยืนฝันฝ่ าอุปสรรคนานามาโดยตลอด ทาให้กลุ่มเติมโตอย่างต่อเนื่อง
“แต่ละวัน ที่มาเย็บผ้าอยูต่ รงนี้ เราคุยกันทุกเรื่ องทั้งเรื่ องหนัง เรื่ องครอบครัว ใครมี
ปั ญหาก็มาปรับทุกข์กนั มันได้ช่องทางแก้ปัญหา ได้กาลังใจ เราก็สู้กนั ต่อไป”
ความจริ งชีวติ ป้ าถนอม มีปัญหาแยะกว่าใครๆ ลูกได้กนั แล้วเลิกกัน เอาหลานมา
ทิ้งให้ป้าเลี้ยง ป้ าจึงเป็ นตัวอย่างของคนสู ้ชีวติ เป็ นคนคอยปลอบใจให้กบั สมาชิกคนอื่น
“ป้ าอยากให้สมาชิกมีงานทาทุกคน อยากให้เขาได้อยูก่ บั ลูก อยูก่ บั ครอบครัว ป้ า
เคยทิ้งลูกไปทางานจังหวัดระยอง มันไม่มีความสุ ขคิดถึงลูกมาก ” ป้ าถนอมเล่าประสบการณ์
ชีวติ ของตนเองด้วยเสี ยงสั่นเครื อ น้ าตาคลอเบ้า
ทาให้หลายคนในวงสนทนาต้องป้ ายปาดน้ าตาตามไปด้วย คนแปลกหน้าต่างถิ่น
อย่างพวกเรา ก็ซาบซึ้ งในความจริ งใจของป้ ามาก นี่หรื อเปล่าที่เรี ยกว่าการทางานที่ออกมาจาก
ด้านใน มันจึงดูเข้มแข็งมีพลัง
ทุนความรู้ เดิม
การใช้ความรู ้เดิม ที่เป็ นศักยภาพของตนเอง มาขยายความรู ้ให้กลุ่มสมาชิกและ
ประกอบกิจการร่ วมกัน ทาให้กลุ่มสามารถควบคุมปั จจัยเสี่ ยงได้ คือควบคุมวัตถุดิบ และการ
แปรรู ปได้ง่าย มีเรื่ องเดียวที่ควบคุมได้ยาก คือการตลาดซึ่ งไม่แน่นอน
ทุนทีเ่ ป็ นรายได้
สมาชิกมีรายได้เพิ่ม สมาชิกมีความพอใจในการบริ หารจัดการ ภายใต้บทบาทการ
จัดการของคณะกรรมการกลุ่ม ที่มีกาไรมาแบ่งปั นให้สมาชิกทุกเดือนๆละประมาณ 500 บาท
ต่อคน
“อย่างน้อยเราก็มีเงินเดือนเนาะ 500 บาทก็เงินเดือน ได้ทุกคน ใครขยันก็ได้
มากกว่านี้” เหรัญญิกกลุ่มโพล่งออกมาอย่างภาคภูมิใจในความสาเร็ จของกลุ่มตนเอง
ทุนความโปร่ งใส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ หาร จัดระบบการบริ หารจัดการด้วยความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ ทาให้ได้รับความไว้วางใจจากทั้งสมาชิก และภาคีสนับสนุน
ทุนการสนับสนุนจากภายนอก
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีการพัฒนา มีการสนับสนุนทั้งเงินทุน วัสดุ
อุปกรณ์ และความคิด จากหน่วยงานภาคีการพัฒนามาสู่ กลุ่มอยูเ่ ป็ นระยะๆ ทาให้เกิดความ
ตื่นตัวในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มสตรี เย็บผ้าตาบลสู งเนิน รวมกลุ่มกันทาธุ รกิจเย็บผ้า ด้วยเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือรายบุคคลนั้น เป็ นความก้าวหน้าในระบบการจัดสวัสดิการระดับหนึ่ง แต่ยงั
จาเป็ นต้องร่ วมกันคิดค้น พัฒนาหลักคิด วิธีการ การจัดสวัสดิการของคนในชุมชนท้องถิ่น โดย
คนชุมชนท้องถิ่น เพื่อคนอยากลาบากที่อยูใ่ นชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งร่ วมกันขยายความสาเร็ จที่
พบเห็นไปสู่ สังคมวงกว้างให้มากยิง่ ขึ้น
วงสนทนาวันนีจ้ บลงด้ วยกาลังแรงใจทีม่ ีให้ กนั และกัน คนแปลกหน้ าต่ างถิ่นอย่าง
เรา เต็มอิม่ กับความมุ่งมั่น ตั้งใจของกลุ่มสตรีทไี่ ด้ ชื่อว่ าเป็ นคนบ้ านนอก เป็ นคนยากลาบาก คน
ด้ อยโอกาส ในการทีจ่ ะช่ วยเหลือกันดูแลกันเอง
ค่านีแ้ สงเดือนนวลเย็นส่ องสว่ างไปทัว่ เหมือนกาลังลูบไล้ ปลอบโยนกลุ่มคน
ยากลาบากให้ เข้ มแข็งมีกาลังแรงใจทีจ่ ะต่ อสู้ ชีวติ กันต่ อไป

คาเพียง ร่ องลามูล
19 กันยายน 2550

บทส่ งท้ าย

องค์ความรู ้น้ นั มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ตั้งอยูใ่ นทุกถิ่นที่ ดังคากล่าวที่วา่ “ที่ไหนมีชีวติ ที่
นัน่ มีความรู ้ ” องค์ความรู ้จึงมีคุณค่าความหมายอยูใ่ นตัว รอให้ผสู ้ นใจเลือกศึกษาเรี ยนรู ้ นาไป
ปรับใช้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ชุมชน ยังรอคอยให้นกั จัดการความรู้เข้าไปเรี ยนรู้ สื บค้น และนา
ออกเผยแพร่ สู่สังคม เพื่อเป็ นทางเลือกในการดาเนินชีวติ ของผูค้ นท่ามกลางวิกฤตสังคมปั จจุบนั
องค์ความรู ้จะมีคุณค่าความหมายมากขึ้น ถ้าองค์ความรู ้น้ นั เป็ นองค์ความรู ้ที่ไม่ตาย
เป็ นองค์ความรู ้ที่สามารถนาไปเคลื่อนไหวให้คนในสังคมตระหนักรู ้ และเปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่ง
ที่ดีกว่าได้
การถอดองค์ความรู ้ และการนาเสนอเอกสารชุดองค์ความรู ้น้ นั จาเป็ นอย่างยิง่ ต้องการ
ลงมือปฏิบตั ิการ ต้องฝึ กปฏิบตั ิท้ งั การถอดและการนาเสนออย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถสื่ อสาร
องค์ความรู ้กบั สังคมให้เห็นถึงคุณค่าความหมายขององค์ความรู ้ที่คน้ พบ ซึ่ งจะนาไปสู่ การ
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีจดั การกับปั ญหาของทั้งระดับบุคคล ชุมชน สังคม
ได้
อย่างไรก็ตามองค์ความรู ้เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งในกระบวนการจัดการความรู ้เท่านั้น ยัง
จาเป็ นต้องมีการคิดค้นรู ปแบบ วิธีการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ให้ได้รับการยอมรับ และนาสู่ การ
ปฏิบตั ิให้จริ งอีกมาก จึงหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าคู่มือพื้นฐานการจัดการความรู ้ชุมชน จะเป็ น
จุดเริ่ มต้นสาหรับนักพัฒนาสังคม นักจัดการความรู ้ให้ร่วมกันพัฒนากระบวนการจัดการความรู ้
ต่อเนื่องต่อไป

