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การจัดการความรู (Knowledge Management ; KM) เปนเครื่องมือ
สําคัญของการดําเนินโครงการ “การพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน
จังหวัดตราด เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง และประยุกตใชองคความรูชุมชน
รวมกับความรูทางวิทยาศาสตรตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
ที่ดําเนินมาในชวงป พ.ศ. 2555 ถึงปลายป พ.ศ. 2556
โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดในฯ มีเปาหมายจะสราง
ความรูใหม โดยการผสานความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นเดิมกับความรูทาง
วิทยาศาสตร เพือ่ การบริหารจัดการตนเองและชุมชน เสริมหนุนความเขมแข็ง
ของชุมชนใหสามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะความเสีย่ งที่
เกิดจากการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ในโครงการฯ มีทมี นักวิจยั ทีแ่ บงสาขาตาม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ทั้งดานพลังงานหมุนเวียน การจัดการปาชายเลน
และการกัดเซาะชายฝง โดยใช “การจัดการความรู” เปนเครื่องมือสําคัญ
ตลอดทั้งโครงการ การจัดการความรูจึงมีบทบาทเปนเครื่องมือที่เชื่อมทั้งผูคน
องคความรู และเปนผลลัพธสําคัญตอการพัฒนารูปแบบ โครงสรางและ
แนวทางการดําเนินงานของ “ศูนยเรียนรูช มุ ชน” ใหสามารถดําเนินงานไดอยาง
มีประสิทธิผลและยั่งยืน
ในชวง 2 ปของการดําเนินโครงการ ทีมงานดานการจัดการความรูซึ่ง
นําทีมโดย อาจารยจตุพร วิศิษฎโชติอังกูร หรือที่สมาชิกชุมชนบานเปร็ดใน
เรียกกันวา “อาจารยเอก” ไดจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อชวยใหทีม
วิจัยและสมาชิกชุมชนบานเปร็ดในไดมีความเขาใจรวมกันมากขึ้นวา “การ
จัดการความรู” ซึง่ กลายเปนกิจกรรมแบบกระแสนิยมในชวงหลายปทผี่ า นมา

มีความหมายที่ถูกตองอยางไร และนํามาใชไดในชีวิตจริงอยางไร และที่สําคัญ
ที่สุด คือ ทําใหสมาชิกในชุมชนบานเปร็ดในสามารถนําเครื่องมือนี้ไปใชเปน
ประโยชนตอ ชุมชนไดในอนาคตแมวา จะสิน้ สุดระยะการดําเนินงานตามกรอบ
เวลาโครงการ
หนังสือเลมนีน้ บั เปนผลลัพธทมี่ คี ณ
ุ คาอีกเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรม
การจัดการความรูข องชุมชนบานเปร็ดใน เปนการบันทึกและถอดบทเรียนของ
กิจกรรมการจัดการความรูในชวงสําคัญๆ ของการดําเนินโครงการ รอยเรียง
นํามาเสนอใหเห็นภาพของการจัดการความรูทั้งในเชิงเนื้อหาและในเชิง
กระบวนการ ซึ่งจะชวยใหเขาใจความหมายและการประยุกตใชเครื่องมือการ
จัดการความรูมากยิ่งขึ้น เปนประโยชนทั้งตอสมาชิกชุมชนบานเปร็ดในที่จะ
ไดทบทวนและเพิม่ ความเขาใจเกีย่ วกับการจัดการความรู ชวยเสริมความมัน่ ใจ
ตอการนําเครื่องมือนี้ไปใชประโยชนในอนาคต รวมทั้งเปนประโยชนตอผูที่
สนใจศาสตรของการจัดการความรู ที่จะเพิ่มเติมความรูและความเขาใจเกี่ยว
กับเรื่องราวของ KM ที่มาจากภาคปฏิบัติการจริง
ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม
ผูอํานวยการสถาบันธรรมรัฐฯ
และผูจัดการโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดในฯ
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KM ã¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂªØÁª¹
·ÕèºŒÒ¹à»Ãç´ã¹ ¨.μÃÒ´
จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร

àÃÔèÁμŒ¹à´Ô¹·Ò§....
ที่ตึก SM Tower กลางเมืองหลวง ไดมีโอกาสไดพูดคุยกับทีมงานวิจัย
ของ GSEI หรือ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ใน
ประเด็นทีเ่ ปนโครงการวิจยั ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนจาก สสส. มีชอื่ โครงการวิจยั
ทีน่ า สนใจเปนอยางมาก “การพัฒนาศูนยเรียนรูช มุ ชนบานเปร็ดใน จ.ตราด
เพือ่ เสริมสรางความเขมแข็ง และประยุกตใชองคความรูช มุ ชนรวมกับความ
รูทางวิทยาศาสตรตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
กระบวนการนี้เปนการถอดบทเรียน โดยใชกระบวนการกลุมเขามา
เกี่ยวของ เพื่อใหชุมชนไดเกิดการเรียนรูตัวเองในมิติที่สําคัญ ดังนั้นการสรุป
สังเคราะหจากเวทีจะเปนขอมูลสวนหนึง่ สําหรับโครงการวิจยั ฯ จากนัน้ อาจมีการ
เติมเต็มขอมูลโดยการคนหาขอมูลในรูปแบบอื่นๆตอไป โดยทีมนักวิจัยในพื้นที่
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ที่วานาสนใจคือ มีคียเวิรดหลักๆ เชน ศูนยการเรียนรู (ที่กําลังอยูใน
ความสนใจในขณะนี)้ การประยุกตใชความรู (หากมองในรูปศัพท ก็คอื KM
โดยแท) และความรูช มุ ชนกับความรูท างวิทยาศาสตรทจี่ ะมาผสานกัน ตรง
นี้ยิ่งทําใหนาสนใจวา ความรูที่เปนองคความรูของชุมชน จะมาผสานกับองค
ความรูทางวิทยาศาสตรไดอยางไร หากสามารถจัดการความรูประเด็นแบบนี้
ได นาจะเปนเรื่องที่ดี ตอการพัฒนาชุมชนที่อยูภายใตปญหาซับซอน และ
ปญหาเรงดวน เชน กรณีภัยพิบัติใหมๆ ที่มีตอมนุษย แมวาพื้นที่การทํางานจะ
เปนพื้นที่เล็กๆ ในจังหวัดตราดก็ตาม
วาดวยเรือ่ งของพืน้ ที่ ก็เคยไดยนิ ชือ่ เสียงพืน้ ทีว่ จิ ยั มานานแลว เกีย่ วของ
กับ กลุมสัจจะสะสมทรัพย บานเปร็ดใน จ.ตราด โดยเริ่มจาก “ปญหาของ
 หาเปน” ผูท อี่ ยูเ บือ้ งหลังความสําเร็จ
ชาวบาน ใหรจู กั คิดเปน ทําเปน แกปญ
ดังกลาวคือ พระอาจารยสุบิน ปณีโต ทานเปนพระนักพัฒนาที่ใชหลักธรรมะ
เชื่อมรอย เปนธรรมะในเชิงเศรษฐกิจ ใหความสําคัญกับการพึ่งตนเอง วิธีคิด
ในการแกไขปญหารวมกัน การบริหารจัดการอยางมีสว นรวม จนถึงการจัดการ
โครงสรางโดย “วัด” เปนจุดศูนยกลาง ลาสุดมีรุนพี่ปริญญาเอกทานหนึ่งได
ศึกษาประเด็นกองทุนชุมชนดังกลาวอยูดวย
ยอนมาที่ตัวโครงการวิจัยของ GSEI เทาที่อานจากขอเสนอโครงการ ที่
มีเเนวทางในการตอยอดความเขมแข็งของชุมชน ถือวาเปนความทาทายอยาง
ยิง่ ของชุมชนบานเปร็ดใน ทีจ่ ะสรางความรูใ หม ผสานกับความรูข องภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นเดิม กับความรูทางวิทยาศาสตร เพื่อบริหารจัดการตนเองและชุมชน
รองรับการเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ โดยโครงการมีแนวคิดวา หากทําไดสาํ เร็จในชุมชนบานเปร็ดในแลว
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นาจะเปนตนแบบขยายฐานในการตอยอดความรู ไปยังชุมชนชายฝงทะเล
ตะวันออก ทั้งในจังหวัดตราดและอื่นๆ
โดยสวนตัวตืน่ เตนกับรูปแบบการวิจยั ในครัง้ นีพ้ อสมควร เพราะวามีทมี
นักวิจัยที่แบงสาขาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน แลวมีแนวคิดการใช “การ
จัดการความรู” เปนเครือ่ งมือสําคัญตลอดทัง้ โครงการ ดังนัน้ การจัดการความ
รูจะมีบทบาทเปนเครื่องมือเชื่อมทั้งผูคน องคความรู และเปนผลลัพธสําคัญ
ตอการคิดรูปแบบ “ศูนยการเรียนรูชุมชน” ในชวงตอไป
สําหรับประเด็นศูนยการเรียนรูช มุ ชนนัน้ เราอาจไมเนนอาคาร สถานที่
หรือโครงสรางอื่นใด แตทวามุงเนน “การจัดการความรู” ใหกบั คนในชุมชน
เปนพื้นฐานกอนใหเขมแข็ง สวนการถายทอดสูสาธารณะผานรูปแบบใดๆนั้น
นาจะเปนผลลัพธปลายทาง ซึ่งมองวาไมนาจะยากนัก
ความทาทายอยูท วี่ า เราอยูใ นสวนของผูท จี่ ะมาชวยดําเนินการดานการ
จัดการความรู และการจัดการความรูนั้นตองดําเนินการอยางเปนระบบ เปน
ธรรมชาติ เนียนไปกับกระบวนการศึกษา วิจัย โดยพื้นฐานเทาที่ผมเห็นขอมูล
และศึกษาผานการไปยังพืน้ ทีบ่ า นเปร็ดใน เรามีการจัดการความรูอ ยูแ ลว เพียง
แตตองมาจัดระบบกันอีกครั้ง และ ชวยหันหมุนวงลอของการจัดการความรู
ใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ไดตกลงกับ ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม กับทีมงานทั้งหมด วาจะเดิน
ทางลงพืน้ ทีพ่ รอมทีมงานทีเ่ ปนนักวิจยั ชุดใหญ เพือ่ ลงไปดูพนื้ ที่ พูดคุย เตรียม
เพื่อจะออกแบบเวทีในชวงตอไป
ทีมวิจัยที่เดินทางไปในวันดังกลาวมี 4 ทีมจากกรุงเทพ
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ทีมวิจยั โครงการพลังงานเพือ่ การพึง่ พาตนเองและลดโลกรอน โดย
ดร.บุญรอด สัจจกุลนุกิจ บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และดร.สายจิตร จะวะนะ นักวิจยั
อิสระ
•

ทีมวิจัยโครงการฟนฟูสภาพพื้นที่ปาชายเลน โดย ผศ.ดร.ลดาวัลย
พวงจิตร และ รศ.ดร.มณฑล จําเริญพฤกษณ พรอมทีมคณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
•

ทีมวิจัยโครงการแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นที่บริเวณชายฝง โดย
ผศ.ดร.ปราโมทย โศจิศภุ ร และดร.สมภพ รุง สุภา สถาบันวิจยั ทรัพยากรทางนํา้
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
•

ทีมวิจยั ทางดานการพัฒนาศูนยเรียนรู โดย รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
ดร. อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ อ.นนท นุชหมอน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร และ รศ.ดร.โสภารัตน จารุสมบัติ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
•

และมีอีก 1 ทีมในพื้นที่ คือ ทีมวิจัยในพื้นที่ศึกษา
ดังนั้นการเดินทางไปพื้นที่ครั้งนี้ ไดพบเจอกันทุกทีม นอกจากไดศึกษา
สภาพจริงของพื้นที่แลว ยังไดประชุมพูดคุยภาพรวมของโครงการไปดวย ใน
ดานการจัดการความรูในสวนที่เราไดไปเรียนรู ก็ไดออกแบบกระบวนการ
ไวกอ นลวงหนา โดยการทบทวน แนวคิดหลักของโครงการ ทีเ่ นน “การบูรณา
การองคความรู” หาแนวทางทีเ่ หมาะสม ในกิจกรรมการพัฒนา จะใชรปู แบบ
“การจัดการความรู” ทัง้ ในรูปแบบและวิธกี าร มีผลลัพธในการสรางองคความ
รูใหม และศูนยการเรียนรู ผานการพัฒนาแบบมีสวนรวมของชุมชน
12
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การผสานองคความรู ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ กับ องคความรูท างวิทยาศาสตร
ไดกําหนดออกมาเปน 3 ประเด็น (ตามบริบทของทองถิ่นที่ผานการวิเคราะห
ขอมูลในระดับหนึง่ แลว และระดมผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดานในสวนขององคความ
รูทางวิทยาศาสตร) โดยมีการวิเคราะหองคความรูของชุมชนบานเปร็ดใน
ชองวางขององคความรู โจทยองคความรูทางวิทยาศาสตร และเปาหมายของ
ศูนยและกระบวนการจัดการความรู ในแตละประเด็น ดังนี้
•

การใชพลังงานหมุนเวียน

•

การแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝง และการฟนฟูทรัพยากรชายฝง

•

การบริหารจัดการระบบนิเวศปาชายเลน

สิง่ ทีข่ าดไปก็คอื ประเด็นที่ 4 “ชุดความรูเ ดิม” ของชุมชน และเจาะลง
เฉพาะ 3 ประเด็นดังกลาวลงเชิงลึก
13
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มองวา กลุมความรูชุดที่ 4 นี่ละสําคัญมากที่เปน “ตนทุน” เริ่มตนของ
โครงการฯ สวน กระบวนการจัดการความรู ก็จะถูกออกแบบผานเวทีวเิ คราะห
สถานการณชุมชน โดยคนในชุมชนเองมารวมกันแลกเปลี่ยน สรุป วิเคราะห
และ สังเคราะห ชุดความรูนี้รวมกัน
ความยากและทาทายสําหรับการทํางานของนักจัดการความรูก็คือ
“กระบวนการ” ที่ตองทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู และ สรุป สังเคราะห
โดยชุมชนเอง ในขั้นตอนที่สําคัญนี้ ผูนํากระบวนการเรียนรู (Facilitator) ก็
ตองมีประสบการณมากพอสมควรในงานวิจยั เพือ่ ทองถิน่ มีประสบการณการ
เปนผูนํากระบวนการเรียนรู (Facilitators) รวมไปถึงทักษะการถอดบทเรียน
ที่เปนสวนหนึ่งของการจัดการความรูดวย
ในระหวางทีไ่ ดมโี อกาสพูดคุยเตรียมพรอม ไดออกแบบเวทีวเิ คราะห
ชุมชนแบบมีสวนรวม (ภาพรวมชุมชน) ไวในใจบางแลว
เวทีวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม (ภาพรวมชุมชน)
กระบวนการ และ กลยุทธ
การวิเคราะหชมุ ชนแบบมีสว นรวมเพือ่ พัฒนาและเตรียมความพรอมใน
การยกระดับศูนยเรียนรูตามโครงการ
วัตถุประสงคของการวิเคราะหชุมชน
เพื่อใหชุมชนและผูเกี่ยวของเกิดความรู ความเขาใจแนวคิดหลักการ
และกระบวนการการทํางานของโครงการวิจัย
•

เพือ่ ใหชมุ ชนและผูเ กีย่ วของไดทบทวนองคประกอบหลักของประเด็น
การวิจัย รวมถึงบริบทชุมชน
•
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เพือ่ ใหมฐี านขอมูลในการพัฒนา และยกระดับองคความรู เปนตนทุน
ในการเรียนรู ตอยอดองคความรูเดิม
•

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ áÅÐ¡ÃÍºà¹×éÍËÒËÅÑ¡ÊÙμÃ
เปนกระบวนการทีท่ าํ งานทีเ่ นนการมีสว นรวม และการทํางานเชิงบูรณาการ
รวมกัน 3 ฝาย ไดแก ชุมชนเปาหมาย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และสวน
วิชาการ/ กระบวนการ ทีค่ าดวาจะสามารถพัฒนายกระดับการทํางานรวมกัน
โดยชุมชนเปาหมายไดรับประโยชนสูงสุด และสามารถดําเนินการตอเนื่องได
เมื่อสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้จะใหความสําคัญกับกระบวนการ “วิเคราะหชุมชน
แบบมีสวนรวม” ซึ่งถือวาเปนเวทีในระยะแรกที่สําคัญอยางยิ่งตอการทํางาน
วิจัยและการเสริมพลังชุมชน (Empowerment) ในระยะตอๆไป
กระบวนการการจัดเวทีวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวม (ภาพรวม เวที 1)
วิเคราะหผูมีสวนได สวนเสีย ในชุมชน ตลอดจนคัดเลือกเปาหมาย
(Key person) ที่เกี่ยวของ
•

ทีมงานวิทยากรศึกษาขอมูลมือสอง เพื่อเตรียมพรอมออกแบบ
กระบวนการเวทีวิเคราะหขอมูล
•

เวทีวิเคราะหขอมูลภาพรวม (ในพื้นที่) : แบงกลุมออกเปน 4 กลุม
ยอย เพื่อทบทวนสถานการณขององคประกอบหลักตามโครงการวิจัย ไดแก
รูจักตนเอง (ระบบชุมชน) เปนบริบทของชุมชนทุกมิติ รูจักทรัพยากร (การ
จัดการดิน นํ้า ปา) เนน ทรัพยากรทางทะเลตามบริบทชุมชน รูจักระบบการ
ผลิต (พืช สัตว) รูจ กั โลก (ระบบการบริโภค) ในชุมชน ระบบนีเ้ ปนระบบใหญ
ที่ตองใชเวลา สมาธิ และผูชํานาญพิเศษเปนวิทยากร ดังนั้นในการวิเคราะห
•
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จะปรับเปน “ระบบบริโภคในชุมชน” เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศที่สงผลตอวิถีการผลิตและบริโภค
นําเสนอขอมูลจากการระดมความคิดในกลุมใหญ จากนั้นนักวิจัยใน
พื้นที่และนักวิจัยหลักทําการสรุปขอมูล วิเคราะหขอมูล
•

กระบวนการนี้เปนการถอดบทเรียนชุมชนโดยใชกระบวนการกลุมเขา
มาเกี่ยวของ เพื่อใหชุมชนไดเกิดการเรียนรูตัวเองในมิติที่สําคัญ
ดังนัน้ การสรุป สังเคราะหจากเวทีจะเปนขอมูลสวนหนึง่ สําหรับโครงการ
วิจัยฯ จากนั้นอาจมีการเติมเต็มขอมูลโดยการคนหาขอมูลในรูปแบบอื่นๆตอ
ไป โดยทีมนักวิจัยในพื้นที่
ทัง้ หมดนักจัดการความรูไ ดรา งรูปแบบในใจคราวๆไวกอ น และคาด
หมายวาจะลงพื้นที่บานเปร็ดใน ในเร็ววัน
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¡‹Í¹·Õè¨Ð¾Ñ²¹Òã¤Ã
...ãËŒà¢ŒÒã¨à¢ÒãËŒ´Õ¾Í
จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร

ในรอบปที่ผานมาไดรวมทํางานกับหนวยงานมากมายทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงชุมชนดวย ประสบการณการทํางานที่หลากหลาย และทําให
เห็นถึงความพยายามในการพัฒนาและแกไขปญหาใหลุลวงดวยวิธีการที่แตก
ตางกันรวมไปถึงวิธคี ดิ ตอการพัฒนาทีต่ า งกันดวย ซึง่ ทุกอยางมีผลตอเปาหมาย
ที่ตองการ เพียงแตระยะหางของความสําเร็จนั้นสั้นหรือยาวหรืออาจวัดกันที่
เราไดเรียนรูอะไรจากการพัฒนาเหลานั้น
ดังนั้น งานนี้ไดเรียนรูคอนขางเยอะและมีความสุขในการเขารวม
ทํางานไมวา จะเปนการทํางานรวมกับทีมงานสองสามทีมทีป่ ระสานงานกันเพือ่
ทํางานชิ้นเดียวกัน คือทีมนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา นักพัฒนาจาก
หนวยงานเอกชนที่มีฐานคิดตอการพัฒนาที่ตางกัน และชุมชนที่เปนพื้นที่การ
ทํางานของพวกเรา หนาทีข่ องนักจัดการความรูท ที่ าํ หนาทีเ่ ปนนักจัดการความ
รูก็พยายามผสานชองวางของวิชาชีพและสถานะของผูคนเหลานั้น เพื่อชี้ชวน
ใหมองเปาหมายรวมและใหความสําคัญในกระบวนการสรางการเรียนรูท มี่ พี ลัง
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ที่สําคัญเปนกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับความสุข มีความหลากหลายมี
สวนรวม ใชการทํางานรวมกันสรางองคความรูใ หม พัฒนาทักษะใหมๆ เพือ่ ใช
ตอยอดในการพัฒนาและแกไขปญหาที่มีอยูใชหลักการ “เขาใจ” วิถีคิดของ
คนทํางานที่หลากหลาย
จะวาไปการทําหนาที่ “โคช” ซึ่งเรียกไดวามาแรงในชวงนี้ การโคช
(Coach) เปนกระบวนการที่เปนแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในยุค
ศตวรรษที่ 21 โดยผานแนวคิด “Guide on the side” ใชความเปนเพื่อน
เปนกัลยาณมิตรที่เขาถึง เขาใจในการดึงศักยภาพที่เขามี การสรางโคชที่ดีใน
ชุมชนจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางมากเพราะโคชจะเปนทั้งพี่เลี้ยง ที่
ปรึกษาและการสอนงานใหกบั ทีมงานไดอยางมีประสิทธิผลมากกวาการสัง่ จาก
ผูที่ทําหนาที่ผูนํา การทําใหคนทํางานมีทักษะเปนโคชก็เปนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมคนทํางานดวยเชนเดียวกันเพราะโคชตองมีจิตวิทยาในการบริหาร
และจูงใจคนทํางานและดึงศักยภาพของเขาออกมาโดยใหเขาเปนผูเ ปลีย่ นแปลง
ตัวเอง ใชหลักการ “เขาถึง” ใจของกันและกันและคอยๆ ดึงศักยภาพเขา
ออกมา
ในชวงเวลาทีผ่ า นมาเราก็ไดออกแบบกระบวนการพัฒนาแกนนําชุมชน
ที่เรียกตัวเองวาเปน “นักวิจัยชุมชน” ที่เปร็ดใน เพื่อใหทุกทานไดเปนโคช
เปนนักพัฒนาทีเ่ ขาใจทักษะของการเรียนรู สรางกระบวนการเรียนรูใ หกบั ผูม า
ศึกษาดูงาน และสมาชิกในชุมชนตอไป ยอนมามองที่ ชุมชนบานเปร็ดใน โดย
มีเปาหมายในการทําโจทยการจัดการความรู ทําหนาที่วิเคราะหกระบวนการ
เรียนรูเ พือ่ เสริมกระบวนการขับเคลือ่ นใหกบั ชุดโครงการ โดยมุง สรางเวทีเรียน
รูใ หกบั ชุมชนไดเห็นเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ จริงในระบบชุมชนหลายประเด็นดวยกัน
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ทั้งในระดับปจเจกซึ่งเปนตัวคนในชุมชนเอง ทั้งในระดับองคกรชุมชนคือ วัด
โรงเรียน ชุมชน อปท. และภาคีอื่นที่มีสวนไดสวนเสีย
การทํางานกับชุมชนไดเรียนรูอีกอยางหนึ่งวา ระบบการมอบนโยบาย
จากขางบนกับความเปนจริงของพื้นที่ที่บางครั้งก็ดูวาเชื่อมตอกันยากเพราะ
ความแตกตางของวิธีคิดและการปฏิบัติจริงในพื้นที่ นโยบายหลักๆ ที่มอบให
ทัง้ กรม กองและสวนอืน่ ๆ ระดับประเทศ ทัง้ หมดพุง ลงมาเปนกระสวยกระจุก
ลงที่ชุมชนที่เดียว แมจะผานการบริหารจัดการชุมชนโดยอปท.ที่ใกลชิดกับ
ชุมชนหากไมมีความเขาใจบริบทชุมชนอยางถองแท ไมเขาใจ ก็ไมเขาถึง
รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ก็ไมเกิด
เมื่อกาวไปในโรงเรียนบางครั้งไปพบและเรียนรูกับครู ถามครูวา“ครู
ครับวันนี้เปนอยางไรบาง สุขทุกขอยางไร”หลายครั้ง เราก็ไดเห็นรอยยิ้มที่
เเหงเเลง และเสียงหัวเราะที่ขมขื่น บอกเบาๆ วา “อะไรๆ ก็ครู”
ทั้งกรณีโรงเรียนและครูอาจตองเปลี่ยนวิธีคิดบางอยางเสียใหม เพราะ
หากเดินซํ้ารอยเดิมทํางานตามนโยบายอยางเดียว ไมมีการถอดบทเรียนการ
ทํางานทีผ่ า นมา ไมมกี ารมองฉากทัศนอนาคตทีจ่ ะเดินตอดวยตนทุนทีม่ อี ยู ผม
คิดวาไมนาน ทั้งครู ยํ่าแย เปนมะเร็งระยะสุดทายกันทั้งหมดเพราะงุนงงกับ
นโยบายรายวันจากขางบน และงานหนักที่มองไมเห็นปลายทางของความ
สําเร็จ เพียงเพราะเราละเลยความเขาใจในวิถีที่เปนตนทุนเดิมของพื้นที่อยาง
แทจริง
เรือ่ งราวกระบวนการทํางานทีบ่ า นเปร็ดใน กลับกลายมาเปนสะทอน
เรือ่ งราวทีเ่ ห็นออกมากอน ซึง่ ผมคิดวา เราในฐานะ “คนนอก”อาจตองเขาใจ
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คนปฏิบัติงานใหมากขึ้นหากเอาแตมาตรฐานของตัวเองไปตัดสินเขาโดยไม
คํานึงหรือเขาใจบริบททีเ่ ขาอยูแ ทนทีจ่ ะสงเสริมกันกลายเปนทําลายกันไปเลย
การทํางานรวมกันระหวางนักวิชาการกับชุมชนก็เปนอีกประเด็นหนึง่ ที่
คนทํางานตองเปดใจ ทําความเขาใจ ในฐานะทีเ่ ปนหนึง่ ในทีมงานทีเ่ ปนคนนอก
สิ่งที่คนทํางานตองเรียนรู และตระหนักมากที่สุดคือ“ความเขาใจ” เมื่อเรา
เขาใจเปนเบื้องตน เราจะสะทอนบทเรียนที่เกิดขึ้นออกมาอยางเปนจริง และ
เปน“บทเรียน”ทีส่ รางสรรคเพือ่ สิง่ ใหมๆ ทุกฝายยอมรับบนพืน้ ฐานของความ
จริง
โดยสรุปเรื่องราวที่เขียนมาทั้งหมดเพียงแตอยากชี้ชวนใหทุกทาน
“เขาใจ เขาถึง และ พัฒนา”
เขาใจใคร? เขาใจคน เขาใจพื้นที่ เขาใจสังคม
เขาถึงใคร? เขาถึงใจ เขาถึงปญหาที่แทจริง และเขาถึงศักยภาพที่มี
อยู (ตนทุน)
เมื่อเขาถึง เขาใจแลวเปนชวงตอไปของ การพัฒนาที่เหมาะสมกับ
ชุมชนจริงๆ
ทัง้ หมดเปนสูตรในการเขาไปรวมเรียนรูแ ละพัฒนาใชไดเสมอ สิง่ หนึง่ ที่
อยากฝากนักพัฒนาไวก็คือใหเวลามากๆสําหรับการทําความเขาใจกันและกัน
(ที่เพียงพอ)กอนที่จะนั่งลงคุยกันเพื่อสรางสรรคงานใหมๆรวมกัน
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ความเขาใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน จะนําไปสูผ ลลัพธของงานทีด่ เี ยีย่ ม
สามารถทะลุทะลวงตัวปญหาทีม่ อี ยูไ ด และในกระบวนการพัฒนานอกจากเกิด
บรรยากาศการเรียนรูต ลอดเวลาแลวผลลัพธทอี่ อกมาเปน ผลงานทีม่ คี ณ
ุ คา
แมไมสาํ เร็จหรือสําเร็จเพียงระดับหนึง่ ทุกคนก็ยดื อกรับผลลัพธรว มกันอยาง
ภาคภูมิใจ
โดยสรุปการทํางานรวมกัน การทํางานเพื่อใหไดงานนั้นไมยาก เเต
ยากตรงทีใ่ หใจกันนีล่ ะ ลดอัตตา เปดใจรับความหลากหลาย เพียงเทานีง้ าน
พัฒนาที่อยูบนความซับซอนของปญหาก็ไมไดยากกวาที่คิด เพราะทุกคน
ตางก็ใชศักยภาพของตนเองที่มีอยูอยางเต็มที่ เอื้อ เกื้อหนุนกัน ขับเคลื่อน
ไป เราก็หวังวาจะเห็นภาพแบบนี้ที่บานเปร็ดในดวยเหมือนกัน
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·ÕèºŒÒ¹à»Ãç´ã¹
จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร

การจัดการความรูสําหรับชุมชนเปนงานที่ตองใชเวลาและความอดทน
ในการสรางกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติแมวาชวงแรกจะ
เกิดปรากฏการณ“จูน”กันเพือ่ ตอใหตดิ ขลุกขลักไปบางแตตวั กระบวนการการ
เรียนรูที่เกิดขึ้นในเวทีที่ออกแบบไวในเบื้องตนก็จะเปนพื้นที่การแลกเปลี่ยน
ความรูเริ่มตนที่ใหชาวบานมีโอกาสไดเรียนรูผานการสนทนาที่เปนธรรมชาติ
ความรูที่เรียกวา “ความรูฝงลึก” (Tacit Knowledge) ที่ทุกคนมี ตางก็ถูกนํา
มาถายทอด เลาสูแมในการอํานวยการกลุมของเหลานักพัฒนาที่เรียกวา
Facilitator จะพยายามสรุป สกัดความรูที่แทรกมากับเรื่องเลาที่สนุกสนาน
เหลานั้นก็เปนเพียงสวนหนึ่งของผลผลิตจากวงจัดการความรูแบบชุมชนแต
การซึมซับความรูที่ถูกคุยออกมาตางก็ไดเรียนรูแบบไขวประสบการณกันถวน
หนา ทีไ่ มเคยไดรกู ไ็ ดรู เรือ่ งเกาถูกนํามาเลาใหมเชือ่ มตอองคความรูใ นปจจุบนั
ไดอยางเปนอยางดี “ออ...มันเปนแบบนี้นี่เอง”
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เวทีวิเคราะหชุมชนแบบมีสวนรวมของโครงการวิจัย “การพัฒนาศูนย
เรียนรูช มุ ชนบานเปร็ดใน จังหวัดตราดเพือ่ เสริมสรางความเขมแข็งและประยุกต
ใชองคความรูช มุ ชนรวมกับความรูท างวิทยาศาสตรตอ ปญหาการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ” ที่เราใช“การจัดการความรู”เปนเครื่องมือในการผูกโยง
ความรูเกา กับความรูใหมทางวิทยาศาสตร จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง“รื้อชุด
ความรูเ ดิม” ออกมากอนเพือ่ เปนตนทุนคนหาและเขาใจรองรอยของการเดิน
ทางของความรูข องชุมชนทีส่ งั่ สมมาจนถึงปจจุบนั ในเวทีแบบนีเ้ ราจะเห็นความ
มหัศจรรยของความรูที่เกิดจากความรูภูมิปญญา ที่เกิดเงื่อนไขจากความ
ตองการ“การอยูรอด”ของชุมชน“คิด...ไดไง”
หลายครัง้ ทีน่ กั พัฒนาพยายามปรับวิถคี ดิ ของชุมชนใหพฒ
ั นาในประเด็น
ใหมๆไมวา จะเปนการเพิม่ ศักยภาพทีม่ อี ยู หรือ การแกไขปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในรูป
แบบของงานวิจยั และพัฒนา นักพัฒนากลับโฟกัสไปทีก่ ระบวนการแตลมื ยอน
กลับไปมอง“ตนทุนเดิม”ที่ชุมชนมีอยู การพัฒนาแบบนี้ก็เหมือนการเริ่มตน
ใหมๆทุกครัง้ โดยมิไดใชศกั ยภาพเดิมของชุมชนเลย ถือวานาเสียดายเปนอยาง
ยิ่งนี่ก็เปนเหตุผลหนึ่งในการจัดการความรูผานกระบวนการเรียนรูที่เปน
ธรรมชาติ แมจะดูวาใชเวลาไปคอนขางมาก แตจําเปนอยางยิ่งกับความยั่งยืน
ในการแกไขปญหา หรือ งานพัฒนาทีย่ งั่ ยืนผานการมองเห็นตนเองอยางชัดเจน
เมื่อเห็นจุดยืนของตัวเองชัดเจนก็ยอมมองเห็น ปลายทางชัดเจนเชนกัน
“กาวไปชาๆ แตทวามั่นคง”
ชุดโครงการฯ จึงตอง ปรับการทํางานใหเดินชาลงในกาวแรกๆ เพือ่ การ
ตอยอดความรูท งั้ ประเด็น ของนักวิจยั แตละโครงการ โดยมี “การจัดการความรู”
เปนเครื่องมือ
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หลั ง จากที่ ท างชุ ด โครงการได เ ป ด ตั ว รายละเอี ย ดการทํ า งานของ
โครงการวิจัยกับชาวบานที่บานเปร็ดในแลว เวทีแรกก็เปดตัวขึ้นเปนเวทีการ
วิเคราะหชมุ ชนแบบมีสว นรวม (ชือ่ ทีเ่ ปนทางการ) แตโดยกระบวนการเวทีนี้
อยากใหชุมชนเขามามีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยเฉพาะองคความรู
ทองถิ่น อันเปน“ตนทุน”ของชุมชนและขอมูลจากเวทีนี้สวนหนึ่งจะเปนการ
สกัดบทเรียนของชุมชน ทางทีมงานจัดการความรูเ ขาใจวา ชุมชนทีบ่ า นเปร็ดใน
เปนชุมชนที่มีนักพัฒนาเขามามากมายและถูกผลิตชุดความรูออกไปมากมาย
เชนกัน สิ่งที่เราตองนั่งคุยกันก็คือชุดความรูเหลานั้นจะผสานกันไดอยางไร
นํามารอยเรียงอยางไร (ทีผ่ า นการสะทอน ตรวจสอบโดยชุมชน) จริงอยูว า การ
ไดมาซึ่งขอมูลที่ละเอียด และเชิงลึก อาจจะตองใชกระบวนการ “สัมภาษณ
เชิงลึก” (In-depth interview) เปนวิธีที่นักวิจัยใชในการไดมาซึ่งขอมูล แต
จุดออนของการสัมภาษณเชิงลึกก็คอื ความรูท ไี่ ดสว นหนึง่ ถูกเก็บงําไวในเอกสาร
วิชาการ มากกวาจะถูกถายทอดหรือไมก็มีการถายทอดออกไปแตเจือปน
ดวยวาทกรรมทางวิชาการที่ลําบากมากเกินไปสําหรับการทําความเขาใจ
เวทีวิเคราะหขอมูลแบบมีสวนรวมอาจใชเวลาสวนใหญไปกับการนั่งพูดคุย
ชุดความรูกวางๆผานกลุมเปาหมายที่คัดเลือกมาแลว คุยกันไป เรียนรูกันไป
ชวยกันชีช้ วนความรูท ผี่ ดุ ขึน้ จากวงสนทนา เชือ่ มโยงไปยังชุดโครงการวิจยั มอง
หาวิธีการในการเดินทางกันตอของเหลานักวิจัยและชุมชน
เวทีครั้งนี้ เราจัดขึ้นอยางเรียบงายที่ศูนยการเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน
เปนกระบวนการที่ทํางานที่เนนการมีสวนรวม และการทํางานเชิงบูรณาการ
รวมกัน 3 ฝาย ไดแก ชุมชนเปาหมาย หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และสวน
วิชาการ/ กระบวนการ ทีค่ าดวาจะสามารถพัฒนายกระดับการทํางานรวมกัน
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โดยชุมชนเปาหมายไดรับประโยชนสูงสุดและสามารถดําเนินการตอเนื่องได
เมื่อสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้จะใหความสําคัญกับกระบวนการ“วิเคราะหชุมชน
แบบมีสวนรวม”ซึ่งถือวาเปนเวทีในระยะแรกที่สําคัญอยางยิ่งตอการทํางาน
วิจัยและการเสริมพลังชุมชน (Empowerment) ในระยะตอๆ ไป เปนเวที
นั่งพูดคุยกลุมยอยแยกตามประเด็นสถานการณขององคประกอบหลักตาม
โครงการวิจัย โดยมีการสรุปจาก Moderator ที่ชวยในการพูดคุย สะทอนให
กลุม และ กลุมใหญเรียนรู 4 กลุม 4 ประเด็น
¡ÃÍºà¹×éÍËÒ/¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃã¹àÇ·Õ 1 ÇÑ¹ (6 ªÑèÇâÁ§ : àªŒÒ º‹ÒÂ)
ªÕéá¨§ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤áÅÐ¡ÒÃá¹Ð¹íÒμÑÇ
áº‹§¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂà¾×èÍ·º·Ç¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³
¢Í§Í§¤»ÃÐ¡ÍºËÅÑ¡ §Ò¹ÇÔ¨ÑÂ GSEI
ÃÙŒ¨Ñ¡ÃÐºº¡ÒÃ¼ÅÔμ
(¾×ª ÊÑμÇ)

ÃÙŒ¨Ñ¡μ¹àÍ§
(ÃÐººªØÁª¹)

ÃÙŒ¨Ñ¡·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã
(´Ô¹ ¹íéÒ »†Ò)

ÊÃØ»ÀÒ¾ÃÇÁ¨Ò¡¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂ
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§àμÔÁàμçÁ¢ŒÍÁÙÅ¤ÇÒÁÃÙŒ
à©¾ÒÐ´ŒÒ¹ º¹°Ò¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾ªØÁª¹
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á¼¹·ÕèªØÁª¹

กระบวนการนี้เปนการถอดบทเรียน โดยใชกระบวนการกลุมเขามา
เกี่ยวของเพื่อใหชุมชนไดเกิดการเรียนรูตัวเองในมิติที่สําคัญ ดังนั้นการสรุป
สังเคราะหจากเวทีจะเปนขอมูลสวนหนึ่งสําหรับโครงการวิจัยฯ จากนั้นอาจมี
การเติมเต็มขอมูลโดยการคนหาขอมูลในรูปแบบอื่นๆตอไปโดยทีมนักวิจัยใน
พื้นที่
หลังจากที่รวบรวมขอมูลมือสองของบานเปร็ดในมาระดับหนึ่งทางทีม
งานจัดการความรูจึงชวนชาวบานมานั่งคุยกัน ผานประเด็นแบงกลุมออกเปน
4 กลุมยอยเพื่อทบทวนสถานการณขององคประกอบหลักตามโครงการวิจัย
ไดแก
ก. รูจ กั ตนเอง (ระบบชุมชน) เปนบริบทของชุมชนทุกมิติ ระบบคุณคา
ความเชือ่ และการจัดการความสัมพันธของชุมชน ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะถิน่ เฉพาะ
เผาพันธุเปนเครื่องยึดโยงความสัมพันธของคนไวดวยกัน หรือที่เรียกวา
“วัฒนธรรม” นั่นเอง เชน ระบบญาติ ระบบอุปถัมภ ระบบผูนํา ความเชื่อใน
เรื่องความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ
ข. รูจักทรัพยากร (การจัดการ ดิน นํ้า ปา) เนนทรัพยากรทางทะเล
ตามบริบทชุมชน วิถีชีวิตชุมชนที่อิงอยูกับทรัพยากร เชน ดิน นํ้า ปา ในฐานะ
เปนฐานการผลิต ปจจัย 4 ที่เชื่อมโยงสูแหลงธรรมชาติ การมอง แนวคิด การ
อนุรักษ
ค. รูจักระบบการผลิต (สัตว พืช) เปนการประเมินกระบวนทัศน ตอ
ระบบการผลิตของชุมชน การจัดการผลผลิต ปญหาการผลิต ศักยภาพการ
ผลิตเปนตน
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ง. แผนที่ชุมชน
เราใชเวลาเกือบสองวันที่บานเปร็ดใน เรามีโอกาสไดเห็นเคาราง
ของ“ชุดความรู”ที่เปนองคความรูดั้งเดิมของชุมชนชัดเจนมากขึ้นตลอดจน
เห็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่สนุกสนานและเปนไปตามความคาดหวังของทีม
งานจัดการความรู ในสวนของกระบวนการไดดําเนินการจนประสบความ
สําเร็จไปดวยดี มีบรรยากาศของการมีสวนรวมของชุมชนในการรวมกันดึง
ความรูออกมาใหเห็นในภาพรวมของชุมชนวามีความรูอะไรบาง?แตหากจะ
วิเคราะหขอมูลในเชิงลึกอาจตองใชเวลาในการเขาถึงขอมูลแตละประเด็น
ในดานผลลัพธนอกจากเวทีนไี้ ดเปนพืน้ ทีเ่ ปดใหชมุ ชนไดเขามารวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรูแลวมีขอมูลชุดหนึ่งซึ่งถือวาเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับเปน
ขอมูลเบื้องตนสําหรับโครงการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน
บ า นเปร็ ด ในจั ง หวั ด ตราด เพื่ อ เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง และประยุ ก ต ใช
องคความรูชุมชนรวมกับความรูทางวิทยาศาสตรตอปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
¨Ðä»μ‹Í¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ?
งานการจัดการความรูยังตองเดินเคียงขางนักวิจัยทั้ง 3 โครงการ
ประกอบดวย ประเด็นการใชพลังงาน ประเด็นการกัดเซาะชายฝงและการ
ฟนฟูทรัพยากรชายฝง และประเด็นการฟนฟูสภาพพื้นที่ปาชายเลนและ
ทรัพยากรชายฝง
ความรูชุดที่ 1 จากเวทีแรกที่เปนชุดความรูเดิมจะเปนตนทุนพื้นฐาน
ของทุกประเด็น และจะเติมดวยความรูเชิงลึกของแตละประเด็นที่ชาวบานมี
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ผสานเขากันกับวิธีการทางวิทยาศาสตรของนักวิจัย องคความรูเกา และใหม
จะปะทะกันอยางสมดุลและสมานฉันท ทั้งหมดก็ตอบโจทยของการยกระดับ
องคความรูแ ละการอยูร อดของชุมชนบานเปร็ดในอยางมีความสุขและมีศกั ดิศ์ รี
บนภูมิปญญาที่พวกเขาชวยกันเรียนรูถอดบทเรียนอยางสมํ่าเสมอ
คุณคาและความมหัศจรรยของทรัพยากรทีเ่ ปนความรูเ ปนทรัพยากรที่
ยิ่งใช ยิ่งดี ยิ่งใชก็เกิดคุณคา ยกระดับใหเขมแข็งเรื่อยไป ไมมีคาเสื่อมราคา
สะสมและไมมีวันหมดไป
ที่บานเปร็ดในของเรายังคงจะมีเวทีเรียนรูเล็กๆ เกิดขึ้นอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการสมํ่าเสมอผานประเด็นการเรียนรูของชุดโครงการ
วิจัยโดยทั้งหมดเปนภารกิจของทีมจัดการความรูที่เรามองถึงชุมชนแหงการ
เรียนรู (Learning Community) ที่จะเกิดขึ้น
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