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ค าน า 
 

  คู่มือการถอดองคค์วามรู้ชุมชนเล่มน้ี เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การ
ท างานของผูเ้ขียนท่ีวนเวยีนในวงการพฒันาสังคมมายาวนาน โดยเฉพาะช่วงท่ีไดร่้วมงานกบั
วทิยาลยัการจดัการทางสังคม (วจส.) และสถาบนัเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข 
(สรส.)  ผูเ้ขียนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบติักบัผูรู้้หลายท่าน จนกระทั้งพอเขา้ใจ 
แนวความคิด กระบวนการ และเทคนิควธีิการ “การจดัการความรู้ ” (Knowledge Management) 
จึงไดเ้ขียนคู่มือการถอดองคค์วามรู้ชุมชนแบบง่ายๆออกมา ตอนแรกเขียนเพื่อใชส้ าหรับการ
ท างานของตนเอง ต่อมาทั้งสององคก์รไดน้ าไปพิมพเ์ผยแพร่ต่างกรรมต่างวาระกนั โดยเน้ือหา
ส่วนใหญ่คงเดิม มีการปรับแกเ้น้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัการใชง้านบา้งเพียงเล็กนอ้ย 
  คร้ังน้ีก็เช่นกนัผูเ้ขียนมีโอกาสเขา้มาเป็นท่ีปรึกษาโครงการประจ าภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ของโครงการรักษป่์า สร้างคน ๘๔ ต าบล วถีิพอเพียง (ควพ.) ซ่ึง
ด าเนินการโดย บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และภาคีเครือข่าย ไดร่้วมมือกบัคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จดัท าหลกัสูตรอบรมนกัจดัการความรู้
ชุมชน หลกัสูตรท่ี 1 การถอดองคค์วามรู้ชุมชนและการจดัท าส่ือเพื่อการเรียนรู้โดยชุมชน 
ผูเ้ขียนจึงไดน้ าคู่มือการจดัการความรู้ซ่ึงเคยพิมพไ์ปแลว้ 2 คร้ัง กลบัมาปรับแกเ้น้ือหาใหม่เพียง
เล็กนอ้ยเพื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบการอบรมดงักล่าว ดงันั้นคู่มือเล่มน้ีจึงมีวตัถุประสงค์
ส าคญัเพื่อใชเ้ป็นคู่มือในการถอดองคค์วามรู้ชุมชนท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง ส าหรับแกนน า
ชุมชน เจา้หนา้ท่ีโครงการ และผูท่ี้สนใจการถอดองคค์วามรู้ชุมชนในประเด็นต่างๆในระดบั
พื้นท่ี 

ความจริงการถอดองคค์วามรู้ สามารถท าไดห้ลายเคร่ืองมือ หลายวธีิการ แต่คู่ 
มือเล่มน้ีจะเนน้การถอดองคค์วามรู้ดว้ยเทคนิค “เร่ืองเล่า ” เน้ือหาในเล่มประกอบไปดว้ย
แนวความคิด หลกัการ ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการถอดองคค์วามรู้ และบทเรียน
ประสบการณ์จริงของนกัจดัการความรู้ รวมทั้งตวัอยา่งการถอดองคค์วามรู้ชุมชนดว้ย 
   หวงัวา่คู่มือพื้นฐานการจดัการความรู้ชุมชนเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์กบัท่านท่ี
สนใจคน้หาชุดองคค์วามรู้ชุมชนบา้งไม่มากก็นอ้ย เน่ืองจากมีขั้นตอน กระบวนการ เทคนิค 
วธีิการง่ายๆ สามารถด าเนินการไดด้ว้ยตวัเอง ขอขอบพระคุณ เพื่อนพี่นอ้งเจา้หนา้ท่ีโครงการ 
แกนน าชุมชน ครัวเรือนอาสา บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) ท่ีไดร่้วมกนัสร้างสรรคจ์นเกิดองค์
ความรู้ข้ึนในโครงการ และในชุมชนอยา่งมากมาย  
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ส่วนที่ 1 แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ีการจดัการความรู้ 
 
 

1. การจดัการความรู้ 
วงการพฒันาวนัน้ี ถา้ใครไม่พดูถึงการจดัการความรู้ การถอดองคค์วามรู้ ก็จะ

กลายเป็นคนลา้หลงั ไม่ทนัสมยั หรือไม่ก็ตกกรอบการพฒันาไปเลย  
แนวคิดการจดัการความรู้ การถอดองคค์วามรู้ พฒันามาจากทฤษฎีสามเหล่ียม

เขยื้อนภูเขาของท่านอาจารยป์ระเวศ วะสี โดยท่านเสนอวา่การพฒันา หรือการเปล่ียนแปลง
สังคมใหดี้ข้ึนนั้น ตอ้งประสานพลงั 3 ส่วนและด าเนินการไปพร้อมๆกนั ไดแ้ก่พลงัทางความรู้ 
พลงัทางสังคม และพลงัทางการเมือง  

ทฤษฎีดงักล่าวไดรั้บการขานรับ และถูกแปรไปสู่การปฏิบติัโดยนกัพฒันาท่ี
อยูใ่นภาคส่วนต่างๆของขบวนการพฒันาสังคมทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะ
พลงัความรู้นั้นมีองคก์รใหม่ๆเกิดข้ึนเพื่อรองรับภารกิจในการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการ
ความรู้ในช่วงท่ีผา่นมาหลายองคก์ร เช่น สถาบนัส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข 
(สรส.) วทิยาลยัการจดัการทางสังคม (วจส.) สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม 
(สคส.) ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) เป็นตน้ ท าใหเ้กิดการคิดคน้ แลกเปล่ียน
กระบวนวธีิการจดัการความรู้ในแวดวงนกัพฒันาสังคม ด าเนินไปอยา่งกวา้งขวางต่อเน่ือง 

การจัดการความรู้จึงหมายถึงกระบวนการในการจัดเกบ็ รวมรวม จัดท า
ฐานข้อมูล การสรุปวเิคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ข้อมูล เพือ่ให้ได้ความรู้ใหม่ รวมทั้งการน า
ความรู้ใหม่ทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมโดยรวม 

 

2. การถอดองค์ความรู้ 
การถอดองคค์วามรู้ เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการความรู้ มีวตัถุประสงคส์ าคญั 

เพื่อสืบคน้กระบวนวธีิการด าเนินงานของกลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งใจเขา้ไปศึกษาเรียนรู้ ไม่เน้น
ระเบียบวธีิเหมือนงานวจัิย แต่จะเน้นพูดคุย แลกเปลีย่น สัมภาษณ์ เล่าเร่ือง และสังเคราะห์จับ
ประเด็นให้ได้กระบวนวธีิการท างานในเชิงบทเรียนประสบการณ์ทีด่ าเนินงานผ่านมาจริงๆ 
ผลลพัธ์จะเป็นเอกสารทีส่ื่อแสดงออกมาอย่างง่ายๆ เป็นเร่ืองเล่า เลก็ๆบางๆ เข้าใจง่าย ไม่
ซับซ้อน ผู้ทีส่นใจศึกษาค้นคว้า สามารถน าไปปรับใช้ได้กบัตัวเองโดยง่าย 
 

3. องค์ความรู้ทั่วไป 
องคค์วามรู้ทัว่ๆไปนั้นเกิดจากการทดลอง ปฏิบติัซ ้ า มีการสังเกต จดบนัทึก 

วเิคราะห์หาเง่ือนไขปัจจยัต่างๆ จนไดข้อ้สรุปเป็นความรู้ใหม่ในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงเป็นความรู้ท่ี



เขา้ใจได ้ปฏิบติัได ้ขยายผลได ้ประกอบดว้ยขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ รวมทั้งความรู้ใน
เชิงเทคนิค วธีิการดว้ย เช่น คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 

 

4. องค์ความรู้ชุมชน 
องคค์วามรู้ชุมชนนั้นเกิดจากการด าเนินชีวติ และท างานของชุมชนชาวบา้น 

จนเกิดเป็นความเขา้ใจ ความช านาญ การรู้ลึก สามารถถ่ายทอด และน าไปใชต่้อๆกนัในวถีิ
ชีวติประจ าวนัได ้มีการปรับปรุงพฒันาใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลง
ของชุมชน และมีการสืบทอดโดยวถีิทางวฒันธรรมของชุมชน เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหา
ของชุมชนไดจ้ริง เช่น ตีมีด สานแหสมุนไพรรักษาโรค การจดัการป่าชุมชน โรงสีรวม เป็นตน้ 

 

5. ความแตกต่างระหว่างข้อมูล ชุดบทเรียน/ประสบการณ์ องค์ความรู้ ภูมิ
ปัญญา 

ข้อมูล หมายถึง ขอ้เทจ็จริง หรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่าง ๆ  เช่น บุคคล 
ส่ิงของ  สถานท่ี   ฯลฯ ไดจ้ากการเก็บรวบรวม เป็นบนัทึกการกระท าในเร่ืองนั้นๆ ท่ีเกิดข้ึน
ต่อเน่ือง   อยา่งเป็นขั้นตอน มีตวัเลขในเชิงปริมาณ ท่ีถูกตอ้งแม่นย  า   มีการบรรยายในเชิง
คุณภาพ ขอ้มูลเปล่ียนแปลงได ้พฒันาต่อเน่ืองไปเป็นองคค์วามรู้ได ้

ชุดบทเรียน/ประสบการณ์  ไดจ้ากการร่วมกนัสรุปทบทวนกระบวนการ
ท างานท่ีผา่นมาของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยการวเิคราะห์กระบวนการท างานในเร่ืองนั้นๆทั้งครบ 
กล่าวคือทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ เพื่อคน้หาวา่อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า 

ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเนน้ถึงการจ าและการระลึกไดถึ้ง
ความคิด วตัถุ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นความจ าท่ีเร่ิมจากส่ิงง่าย ๆ ท่ีเป็นอิสระแก่กนั ไป
จนถึงความจ าในส่ิงท่ียุง่ยากซบัซอ้นและมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

องค์ความรู้  ไดจ้ากการน าชุดบทเรียน/ประสบการณ์มาปฏิบติัการซ ้ า พฒันา
ยกระดบัการท างานอยา่งต่อเน่ืองทั้งครบ จนเกิดความชดัเจน มีการถ่ายทอดได ้เขียนเป็น
หลกัสูตรเพื่อการเรียนรู้ได ้ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง  ความรู้ของชาวบา้นใน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดม้าจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบา้น  รวมทั้งความรู้ท่ีสั่งสม
มาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง  ระหวา่งการสืบทอดมีการปรับ 
ประยกุตแ์ละเปล่ียนแปลง  จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวฒันธรรม 
และส่ิงแวดลอ้ม  

“ภูมิปัญญา” มีความหมายวา่ ความรู้ ความสามารถ ความเช่ือ  ความสามารถ
ทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของมนุษย ์ 



ปรีชา อุยตระกลู (อา้งอิงจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2541. ไม่มีเลขหนา้) ภูมิปัญญาเป็นเร่ืองท่ีสั่งสมกนัมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  และเป็นเร่ือง
ของการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติแวดลอ้ม คนกบัส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ โดยผา่นกระบวนการทางจารีตประเพณี วถีิชีวติ การท ามาหากินและพิธีกรรมต่าง ๆ 
เพื่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งความสัมพนัธ์เหล่าน้ี  เป้าหมายก็คือ เพื่อใหเ้กิดความสุขทั้งใน
ส่วนท่ีเป็นชุมชนหมู่บา้นและในส่วนท่ีเป็นปัจเจกของชาวบา้นเอง  ถา้หากเกิดปัญหาทางดา้น
ความไม่สมดุลกนัข้ึน ก็จะก่อใหเ้กิดความไม่สงบสุขเกิดปัญหาในหมู่บา้นและชุมชน 

ประเวศ วสี (เอกสารประกอบการสัมมนาทางวชิาการเน่ืองในการจดังานมหา
กรรมวฒันธรรมพื้นบา้นไทย  '33 ณ. จงัหวดันครราชสีมา เร่ือง ภูมิปัญญาชาวบา้น , 2533. ไม่มี
เลขหนา้) กล่าวไวว้า่  ความรู้ท่ีเป็นภูมิปัญญา  หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเช่ือ ความ-
สามารถทางพฤติกรรมและความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของมนุษย์  ท่ีสั่งสมกนัมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัจารีตประเพณี วถีิชีวติ การท ามาหากิน การศึกษาเล่าเรียน พิธีกรรม
ต่าง ๆ การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อใหเ้กิดความสมดุลของความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน คนกบั
ส่ิงแวดลอ้มและคนกบัส่ิงเหนือธรรมชาติ เพื่อใหเ้กิดความสุขในการด ารงชีวติ 

สรุปภูมิปัญญา  จึงเป็นความรู้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเองไดจ้ริง สั่งสม 
สืบทอด กนัอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ินกนัมายาวนาน 

 

6. ความแตกต่างระหว่างองค์ความรู้ชุมชนกบัองค์ความรู้ในสถานศึกษา 
เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งองคค์วามรู้ชุมชนกบัองคค์วามรู้ในสถานศึกษา จะ

เห็นวา่มีความแตกต่างกนัหลายประการดงัน้ี 
ประการที ่1 ทีม่าขององค์ความรู้ 
องคค์วามรู้ชุมชน ; เกิดจากการสังเกต ทอดลอง ปฏิบติัจริงของคนในชุมชน 

เป็นความรู้ท่ีมาจากฐานศาสนา ความเช่ือ ความรู้บางเร่ืองล้ีลบั ฝังแน่นอยูก่บัตวัผูรู้้ เช่น  การใช้
คาถาอาคมรักษาโรคต่างๆเป็นตน้ 

องคค์วามรู้ในสถานศึกษา ; เกิดจากการท างานของนกัวจิยั นกัวชิาการ เป็น
ความรู้ท่ีมีหลกัการทางทฤษฎี สามารถคน้ควา้ จากหนงัสือ ต ารา เป็นความรู้ท่ีตายตวั ส าเร็จรูป  
ใชอ้ธิบายกบัทุกสภาพแวดลอ้มได ้

ประการที ่2 เป้าหมายของการเรียนรู้ 
องคค์วามรู้ชุมชน ; มีเป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อการด ารงชีวติของบุคคล และ

ชุมชน เพื่อการแกไ้ขปัญหาของชุมชน เม่ือเรียนรู้แลว้สามารถน าไปปฏิบติัได ้เป็นความรู้ท่ี
น าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัเป็นหลกั 



องคค์วามรู้ในสถานศึกษา ; มีเป้าหมายการเรียนรู้ เพื่อการแข่งขนัไต่ไปสู่ช่วง
ชั้นสูงๆ มีวฒิุทางการศึกษา มีใบประกาศรับรองการเรียนรู้ และเป็นความรู้เพื่อใชป้ระกอบ
อาชีพตามระบบการพฒันาประเทศเป็นหลกั ใชใ้นชีวติประจ าวนัไดน้อ้ย 

ประการที ่3 กระบวนการถ่ายทอด 
องคค์วามรู้ชุมชน ; มีการสืบทอดดว้ยการปฏิบติัตาม ด าเนินการตามวถีิ

วฒันธรรม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก วดั จากผูรู้้ แหล่งเรียนรู้ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน  และจาก
ธรรมชาติ 

องคค์วามรู้ในสถานศึกษา ; เรียนรู้จากสถานศึกษา เนน้วชิาการ ความรู้ท่ีมี
ลกัษณะท่ีเป็นสากล เป็นความรู้กลาง ไม่อิงกบัฐานชุมชนใดๆ ใชแ้กปั้ญหาชุมชนไม่ค่อยได ้

ประการที ่4 ลกัษณะการถ่ายทอด 
องคค์วามรู้ชุมชน ; มีการดดัแปลงแกไ้ข พฒันาใหเ้หมาะสมกบัสถาพการณ์

ของทอ้งถ่ินไดง่้าย เป็นการเรียนรู้ตามใจชอบ ตามอธัยาศยั สมคัรใจ ไม่จ  ากดัเวลา เรียนกบัผูรู้้ 
องคค์วามรู้ในสถานศึกษา ; มีการเรียนรู้จากครู อาจารย ์มีเวลาเรียนเวลาสอน 

จ ากดัเวลาชดัเจน เป็นช่วงชั้น มีการสอบวดัประเมินผล 
 

7. ความส าคญัขององค์ความรู้ชุมชน  
องคค์วามรู้ชุมชนเป็นผลิตผลจากกระบวนการท างานร่วมกนัของกลุ่มคนท่ีอยู่

ในโครงการเดียวกนั มีเป้าหมาย วตัถุประสงคเ์ดียวกนั ซ่ึงมีหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง คือมีทั้งแกน
น าชาวบา้น ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ เจา้หนา้ท่ีโครงการ รวมทั้งภาคีความร่วมมือดว้ย  

จากกระบวนการท างานโครงการไดก่้อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มคน
ดงักล่าว องค์ความรู้ชุมชนจึงนับเป็นต้นทุนในการแก้ปัญหาชุมชนสังคม สู่ความเข้มแข็งยัง่ยนื 
และมีการ เผยแพร่ขยายองค์ความรู้ชุมชนออกไป เพือ่เป็นทางเลอืกทางรอดของชุมชนสังคม
อย่างกว้างขวางไม่หยุดน่ิง 

 

8. ประโยชน์ขององค์ความรู้ชุมชน  
องคค์วามรู้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพ ลดตน้ทุนการผลิต ถ่ายทอดใหค้นรุ่น

ใหม่ สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสัมพนัธ์ใหก้บัคนในชุมชน ก่อใหเ้กิดการรวมตวั 
แลกเปล่ียนท ากิจกรรมร่วมกนั อนัจะน าไปสู่การสร้างความเขม้แขง็พึ่งตนเองใหชุ้มชนใน
ทา้ยท่ีสุด 

ดังน้ันประโยชน์ขององค์ความรู้ชุมชน จึงไม่ใช่การสร้างความรู้เป็นเล่ม แต่
เน้นทีก่ารน าองค์ความรู้ทีไ่ด้ ไปใช้ปรับปรุงการด าเนินชีวติของคนในชุมชนท้องถิ่นให้ดี ขึน้เป็น
หลกั  
 

9. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 



9.1 ความหมายความส าคัญ 
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน หมายถึง แหล่งท่ีมีองคค์วามรู้ชุมชน ซ่ึงองคค์วามรู้นั้น

เกิดจากการด าเนินชีวติ เช่น การเกษตรผสมผสาน การตีมีด หมอพื้นบา้น เป็นตน้ นอกจากน้ี
องคค์วามรู้ชุมชนยงัเกิดจากท างานของชุมชนชาวบา้น เช่น การจดัการป่าชุมชน กลุ่มออม
ทรัพย ์กลุ่มโรงสีรวมเป็นตน้ มีการด าเนินการจนเกิดเป็นความเขา้ใจ ความช านาญ การรู้ลึก 
สามารถถ่ายทอด และน าไปใชต่้อๆกนัในวถีิชีวติประจ าวนัได ้มีการปรับปรุงพฒันาให้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงของชุมชน และมีการสืบทอดโดยวถีิทาง
วฒันธรรมของชุมชน เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาของชุมชนไดจ้ริง 

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหอ้งเรียน เป็นสถานท่ีส าหรับ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ชุมชนใหก้บัผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษาเรียนรู้ ซ่ึงผูท่ี้สนใจมาศึกษาเรียนรู้ก็คือ
ชาวบา้นดว้ยกนัเอง ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนจึงนบัเป็นตน้ทุนท่ีส าคญัในการพฒันา แกไ้ขปัญหา
ดว้ยตนเอง อนัจะน าไปสู่การสร้างความเขม้แขง็พึ่งตนเองใหชุ้มชนในทา้ยท่ีสุด 

9.2 องค์ประกอบ 
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนทัว่ไป ควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัๆดงัน้ี 
1) มีองค์ความรู้ชุมชน 

ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน จะตอ้งมีองคค์วามรู้ชุมชนท่ีพร้อมจะถ่ายทอดสู่
สาธารณะชนได ้ซ่ึงจะมีเพียงเร่ืองเดียว หรือหลายเร่ืองก็ได ้เช่นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนบา้นพอ่ค า
เด่ือง ภาษี จงัหวดับุรีรัมย ์จะมีองคค์วามรู้ชุมชนดา้นการเกษตรผสมผสาน เป็นองคค์วามรู้ท่ี
ส าคญัเร่ืองเดียว ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนต าบลเสียว จงัหวดัศรีสะเกษ จะมีองคค์วามรู้ชุมชนดา้น
การจดัการชุมชนแบบบูรณาการ มีองคค์วามรู้ท่ีส าคญัหลายเร่ือง ไดแ้ก่ กระบวนการจดัท าแผน
แม่บทพึ่งตนเอง การจดัการป่าชุมชนโนนใหญ่ สภาองคก์รชุมชน โรงสีรวมเป็นตน้ 

2) มีผู้รู้ 
 ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน จะตอ้งมีปราชญ ์ผูรู้้ หรือครูภูมิปัญญา ซ่ึงเป็น

ชาวบา้นท่ีด าเนินชีวติ หรือด าเนินกิจกรรมพฒันาชุมชน จนกระทัง่ประสบความส าเร็จดว้ย
ตนเอง เป็นเจา้ขององคค์วามรู้ชุมชนในเร่ืองนั้นๆ มีบทบาทหนา้ท่ีถ่ายทอดเร่ืองราว 
กระบวนการท างาน ท่ีเป็นบทเรียนประสบการณ์ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริงใหผู้ท่ี้สนใจ ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัจากของจริงมากกวา่หลกัคิดทฤษฎี 

3) มีผู้เรียน  
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน จะตอ้งมีผูม้าเรียนรู้องคค์วามรู้ชุมชนท่ีมี ซ่ึง

ส่วนมากจะเป็นชาวบา้นทั้งใกลแ้ละไกลศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนนั้นๆ อาจจะมากนัไปหมู่คณะ
เล็กใหญ่ การใชเ้วลาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ข้ึนอยูก่บัความสะดวกของผูท่ี้สนใจมาศึกษาเรียนรู้ 
เรียนรู้กบัแบบสบายๆไม่เคร่งครัดเหมือนในสถานศึกษา 

4) มีหลกัสูตรการถ่ายทอดความรู้ 



ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน จะตอ้งมีเน้ือหา กระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรู้
ชุมชนใหผู้ท่ี้สนใจศึกษาเรียนรู้ ไดเ้รียนรู้อยา่งง่ายๆ สบายๆ เรียนจากของจริงเป็นหลกั ซ่ึง
อาจจะเรียกวา่เป็นหลกัสูตรการถ่ายองคค์วามรู้ของชุมชนก็ได ้เช่น มีการแนะน า ช้ีแจง
วตัถุประสงคข์องผูท่ี้มาเรียนรู้ ศูนยก์ารเรียนรู้บรรยายสรุปภาพรวมองคค์วามรู้ท่ีมี อาจมีส่ือวี
ซีดีประกอบการอธิบาย มีการลงฐานไปศึกษาเรียนรู้จากของจริงโดยมีผูรู้้คอยใหค้  าแนะน าอยู่
ดว้ย และมีการสรุปการศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั ก็ถือเป็นการจบกระบวนการเรียนรู้แบบง่ายๆ   

5) มีส่ือการเรียนรู้ 
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน จะตอ้งมีส่ือการเรียนรู้ประกอบการบรรยายใหผู้ท่ี้

สนใจศึกษาเรียนรู้ไดเ้ขา้ใจง่ายข้ึน และลดการบรรยายของผูรู้้ลงดว้ย ส่ือการเรียนรู้จะช่วยใหผู้รู้้
เหน่ือยนอ้ยลง แต่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ดีกวา่การบรรยายอยา่งเดียว ส่ือการเรียนรู้ เช่น แผน่
พบั แผน่พลิก รูปภาพ นิทรรศการ วซีีดี เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ส่ือการเรียนรู้ท่ีดีสุดส าหรับศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนก็คือ ของจริงนัน่เอง 

6)  มีการจัดการศูนย์การเรียนรู้ 
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน จะตอ้งมีการจดัการ หมายถึงมีระบบการบริหาร

จดัการ โดยมีผูรั้บผดิชอบชดัเจน ซ่ึงจะอยูใ่นรูปของคณะกรรมการก็ได ้ผูท่ี้สนใจเขา้มาศึกษา
เรียนรู้ก็ตอ้งรับในเง่ือนไขการจดัการของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนดว้ย เช่นตอ้งเสียค่าบ ารุงศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน ค่าวทิยากร ค่าอาหาร อาหารวา่ง เป็นตน้ 

9.3 แนวทางการพฒันาให้เกดิเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  
การพฒันาใหเ้กิดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนนั้น จะตอ้งค านึงถึงองคค์วามรู้

ชุมชน และผูรู้้เป็นส าคญั เน่ืองจากองคป์ระกอบทั้งสององคป์ระกอบน้ี ไม่สามารถสร้างกนัได้
ง่ายๆ ตอ้งใชเ้วลา ตอ้งผา่นการปฏิบติัจริง จนเกิดเป็นความช านาญ ความส าเร็จ จนกระทัง่
สามารถน าไปถ่ายทอดขยายผลได ้ดงันั้นแนวทางการพฒันาใหเ้กิดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน
นั้นจึงควรจะมีองคค์วามรู้ชุมชน และผูรู้้ เป็นทุนเดิมอยูก่่อนแลว้ การพฒันาปรับปรุงต่อยอด 
องคป์ระกอบท่ีเหลือ เพื่อใหเ้กิดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนท่ีสมบูรณ์ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ส่ือการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ และการจดัการ ซ่ีงด าเนินการไดง่้าย ไม่ตอ้งใชเ้วลามากนกั  

อยา่งไรก็ตามมีความพยายามด าเนินการพฒันาใหเ้กิดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชน โดยการด าเนินกิจกรรมพฒันาตั้งแต่เร่ิมตน้เลยก็มี เช่นโครงการเสริมกระบวนการเรียนรู้
เพื่อวดัเขตปลอดสุราเฉลิมราชย ์จงัหวดัสุรินทร์ ด าเนินการงานในพื้นท่ีเป้าหมายเป็นเวลา 1 ปี 
โดยมีเป้าหมายใหเ้กิดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนเพื่อขยายผลวดัเขตปลอดสุรา เป็นตน้ ซ่ึงตอ้ง
อาศยัความเอาจริงเอาจงัของชาวบา้น และผูน้ าชุมชนอยา่งมาก จึงจะประสบความส าคญัเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนในลกัษณะดงักล่าวไดจ้ริง 
 

10. การสรุปบทเรียนการท างานโครงการ 
10.1 ความหมาย 



บทเรียนคือ ความรู้ ขอ้คน้พบใหม่ ท่ีไดจ้ากประสบการณ์การท างาน ซ่ึงไม่
เหมือนกบัการเล่าเร่ือง หรือการอธิบายเร่ืองท่ีเกิดข้ึน บทเรียนจึงมีความหมาย มีคุณค่าต่อการ
ท างานมาก โดยเฉพาะจะท าใหไ้ม่เกิดการกระท าผดิซ ้ าอีก และตอ้งน าบทเรียนไปสร้างการ
เรียนรู้ใหไ้ด ้ถา้ไม่มีการเรียนรู้ก็ไม่ไดก้็หมายความวา่เรายงัไม่ไดบ้ทเรียนนัน่เอง ส่วนค าวา่สรุป
หรือถอดคือกระบวนการท่ีด าเนินไปอยา่งเป็นขั้นตอนเพื่อใหไ้ดบ้ทเรียน 

ดงันั้นการสรุปบทเรียนการท างานโครงการจึงหมายถึง ขั้นตอนกระบวนการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดจากด าเนินงานโครงการในระยะท่ีผา่นมา และน ามาวเิคราะห์คน้หา
เหตุปัจจยัต่างๆท่ีท าใหเ้กิดผลลพัธ์นั้นๆข้ึนมา สุดทา้ยตอ้งน าขอ้มูลท่ีได ้มาสังเคราะห์ใหเ้กิด
เป็นความรู้เชิงบทเรียนการท างานโครงการ กล่าวคือจากวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดตอ้งช้ีใหไ้ดว้า่
อะไรท่ีเป็นแนวทาง เคร่ืองมือ เทคนิค วธีิการท างานท่ีไม่ควรน าไปใชอี้ก พร้อมทั้งใหเ้หตุผล
สนบัสนุนแนวความคิดนั้นดว้ยวา่เพราะอะไร และท านองเดียวกนัตอ้งช้ีใหไ้ดว้า่อะไรท่ีเป็น
แนวทาง เคร่ืองมือ เทคนิค วธีิการท างานท่ีควรน าไปใชต่้อได ้พร้อมทั้งใหเ้หตุผลสนบัสนุน
แนวความคิดนั้นดว้ยวา่เพราะอะไร  ดงันั้นบทเรียนการท างานโครงการจึงมีทั้งขอ้เสียท่ีไม่ควร
น าไปใชอี้ก และมีขอ้ดีท่ีควรน าไปขยายผลในกระบวนการท างานของโครงการต่อไป  
กระบวนการสรุปบทเรียนไม่ไดจ้บแค่เพียงเขียนชุดบทเรียนออกมาไดแ้ลว้เท่านั้น แต่ตอ้ง
น าเอาบทเรียนท่ีไดไ้ปสร้างการเรียนใหก้บัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

ปัจจุบนัมีค าวา่ “การจดัการความรู้ ” เกิดข้ึน การสรุปบทเรียนจึงนบัเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงในการจดัการความรู้ดว้ย 

10.2 ช่วงเวลา 
กระบวนการสรุปบทเรียนการท างานโครงการนั้น จะด าเนินการตอนไหนก็

ได ้ข้ึนอยูก่บัจงัหวะโอกาส และความจ าเป็นท่ีผูรั้บผดิชอบงานโครงการเห็นเหมาะสม ซ่ึง
อาจจะเป็นการสรุปบทเรียนเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการท างานในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงทนัที 
เป็นกลุ่มความคิดท่ีเช่ือวา่การเรียนรู้เกิดข้ึนไดต้ลอดโครงการ เน่ืองจากตอ้งมีการวางแผนการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายอยูเ่ป็นระยะๆ จึงสามารถสรุปบทเรียนไดต้ลอดกระบวนการ ซ่ึง
ตอ้งออกแบบวา่เราจะสรุปบทเรียนประเด็นอะไร ตอ้งคน้หาประเด็นท่ีจะท าใหโ้ครงการ
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย เอาส่ิงดีๆเป็นบทเรียนก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งเอาแต่บทเรียนเชิงลบ ซ่ึง
จะใชป้ระโยชน์ไดท้ั้งระยะสั้น ระยะกลาง การคน้หาบทเรียนเชิงบวกส่ิงดีๆท่ีเกิดข้ึนนั้นจะท า
ใหเ้กิดความภูมิใจ เม่ือพบวา่เราสามารถปรับปรุงงานใหม้นัดีข้ึน จึงมีก าลงัใจในการท า
โครงการต่อไป และท าใหก้ารท างานในระยะยาวมีประสิทธิภาพตามไปดว้ย 

อีกลกัษณะหน่ึงเป็นการสรุปบทเรียนการท างานโครงการในรอบเดือนท่ีผา่น
มา หรือสรุปบทเรียนการท างานโครงการคร่ึงปี หน่ึงปี และสรุปบทเรียนการหลงัจบส้ิน
โครงการ เป็นการคน้หาส่ิงดีๆท่ีเกิดข้ึน หรือความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึน ก่อนท่ีจะด าเนินงาน



โครงการในเดือนต่อไป ปีต่อไป หรือในโครงการใหม่ใหดี้ข้ึน เป็นแนวความคิดในการสรุป
บทเรียนท่ีใหค้วามส าคญักบัผลงานในอดีตเป็นหลกั 

ดงันั้นการถอดบทเรียนแบบน้ีจึงท าไดต้ั้งแต่เร่ิมตน้ ระหวา่งการท างาน และ
เม่ือส้ินสุดการด าเนินงานโครงการ  

10.3 เทคนิค วธีิการ 
บทเรียนมีทั้งท่ีเป็นแบบปัจเจก เฉพาะตวั บางเร่ืองอาจจะเป็นของกลุ่ม หรือ

ทีมงาน บางอยา่งเป็นบทเรียนของโครงการเช่นโครงการรักษป่์า สร้างคน ๘๔ ต าบล วถีิ
พอเพียง การสรุปบทเรียนจึงมีวธีิวทิยาท่ีหลากหลายมาก แต่ถา้จะใหเ้กิดประโยชน์จริงในทนัที 
ไม่ควรมีกระบวนการสรุปบทเรียนท่ีซบัซอ้น ควรท าแบบง่ายๆ ทุกคนทุกฝ่ายเขา้ถึงได ้และ
สามารถน าบทเรียนการท างานท่ีไดรั้บกลบัไปปรับสร้างการเรียนรู้ในการท างานต่อไปไดท้นัที 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้เม่ือด าเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงจบส้ินลง ผูรั้บผดิชอบ
การด าเนินงานทั้งหมดตอ้งใหเ้วลาในการสรุปบทเรียนการท างานในทนัที โดยใชรู้ปแบบการ
ประชุมผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานลกัษณะประชุมกลุ่มยอ่ย โดยตั้งประเด็นสรุปบทเรียนทั้งเชิง
เน้ือหา กระบวนการ และการจดัการ เน่ืองจากขอ้มูลยงัสดใหม่ สามารถเก็บบนัทึกไวเ้ป็นบท
เรียนรู้ไดง่้าย ส่วนการสรุปบทเรียนการท างานในรอบเดือน รอบคร่ึงปี รอบปี หรือหลงัเสร็จ
ส้ินการท างานโครงการนั้น อาจจะตอ้งอาศยักระบวนการ เทคนิค วธีิการท่ีซบัซอ้น เช่นการ
สัมภาษณ์เจาะลึก การประชุมกลุ่มยอ่ย กลุ่มใหญ่ เป็นตน้ และอาจะตอ้งอาศยัผูท่ี้มีทกัษะ
ความสามารถเขา้มาช่วยด าเนินการสรุปบทเรียนให ้

มีเทคนิคการสรุปบทเรียนท่ีแตกต่างกนั ถา้เราจะสรุปบทเรียนตอนเร่ิมตน้
โครงการ ตอ้งใชเ้ทคนิคไปเรียนรู้กบัคนในพื้นท่ี ถา้ถอดบทเรียนระหวา่งโครงการตอ้งใช ้ AAR 
เราจะปรับปรุงการท างานโครงการอยา่งไร สรุปบทเรียนเม่ือส้ินสุดโครงการตอ้งใชก้ารสรุป
บทเรียนแบบยอ้นความหลงั หรือเทคนิคจากการสรุปบทเรียนจากการประเมินผลการท างาน 
เป็นตน้ 

10.4 การสรุปบทเรียนด้วยเทคนิค “ย้อนความหลงั” (Retrospect) มีลกัษณะดังนี ้
1) ท าเพื่อปิดโครงการ หรือท าเพื่อปิดช่วงเวลาส าคญัของโครงการ 
2) ใชก้ระบวนการกลุ่มของผูเ้ขา้ร่วม 
3) คน้หาบทเรียนทั้งในส่ิงท่ีดี และผดิพลาด เพื่อน าไปปรับปรุงงานในช่วง

ต่อไป 
4) ส่ิงท่ีไดจ้ากระบวนการสรุปบทเรียนจะน าไปใชใ้นโครงการระยะต่อไป 
5) ช่วยสร้างเง่ือนไขใหก้บัคนในโครงการเพื่อมาเจอกนัก่อนแยกยา้ยกนั

ไปท่ีใหม่ 
6) มีกระบวนการ ในเชิงโครงสร้างค าถาม เป็นค าถามปลายเปิด อภิปราย

ไดทุ้กประเด็น 



7) คิดยอ้นหลงัไปใหไ้กลท่ีสุดเท่าท่ีจะคิดได ้
8) ชุดบทเรียน และขอ้เสนอแนะ บทเรียนคือขอ้ความสั้นๆ 3-4 บรรทดั 

เช่น การจดัการเรียนรู้แบบอบรม หรือแบบบรรยายอยา่งเดียวส่งผลต่อการเรียนรู้นอ้ยมาก 
9) ค าถามหลกั คือ 1) ทบทวนเป้าหมายโครงการ  2) ใหอ้ธิบายส่ิงท่ีท าไดดี้

ในโครงการน้ี  และเพราะเหตุใดจึงไดผ้ลเช่นนั้น (อนัหลงัน้ีตอ้งถามกนัใหม้ากๆ ช่วยกนัคิด
มากๆ) 3) ขอ้เสนอส าหรับการท างานต่อไปในอนาคต (รวมสถานการณ์ปัญหาไวใ้นหวัขอ้น้ี) 

10.4 ความส าคัญ 
บทเรียนการท างานโครงการ เป็นผลิตผลจากกระบวนการท างานร่วมกนัของ

กลุ่มคนท่ีอยูใ่นโครงการเดียวกนั มีเป้าหมาย วตัถุประสงคเ์ดียวกนั ซ่ึงมีหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
คือมีทั้งแกนน าชาวบา้น ชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการ เจา้หนา้ท่ีโครงการ รวมทั้งผูบ้ริหาร
โครงการดว้ย และจากกระบวนการท างานโครงการไดก่้อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 
บทเรียนการท างานโครงการจึงนบัเป็นตน้ทุนในการพฒันาปรับปรุงแนวทาง เคร่ืองมือ เทคนิค 
วธีิการท างานโครงการใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ เพื่อใหก้ารด าเนินงานโครงการ
บรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมายโครงการ สู่ความเขม้แขง็ย ัง่ยนืของชุมชนทอ้งถ่ินนัน่เอง 

10.5 ประโยชน์ 
บทเรียนการท างานโครงการ ช่วยใหเ้กิดการพฒันา ปรับปรุง แนวทาง 

เคร่ืองมือ เทคนิค วธีิการท างานในการท างานคร้ังต่อไปใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน และจะไม่
ก่อใหเ้กิดการท างานท่ีผดิพลาดซ ้ าซากข้ึนอีก นอกจากน้ีบทเรียนการท างานโครงการยงั
สามารถถ่ายทอดใหเ้ป็นบทเรียนรู้กบัผูท่ี้สนใจในรุ่นต่อๆมาไดน้ าไปใชป้ฏิบติัการไดจ้ริง ท าให้
งานโครงการกา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งรวดเร็วเน่ืองจากมีบทเรียนมาก่อนแลว้  

ดงันั้นประโยชน์ของการสรุปบทเรียน จึงไม่ใช่การสร้างความรู้เป็นเล่ม แต่
เนน้ท่ีการน าความรู้ท่ีได ้ไปใชป้รับปรุงงานใหดี้ข้ึนต่อเน่ืองต่อไป ท่ีผา่นมาการท าโครงการ
ต่างๆ มกัจะท าเหมือนเดิม แบบเดิม ไม่มีการน าเอาบทเรียนประสบการณ์ไปปรับใช ้ท าใหง้าน
พฒันาย  ้าอยูก่บัท่ีเป็นส่วนมาก เหมือนการข้ึนบนัได ปีน้ีกา้วไดข้ั้นหน่ึงแลว้ ปีสองเปล่ียนคน
ใหม่มาก็กา้วอยูก่บัท่ีเหมือนปีท่ีผา่นอีก บทเรียนจึงไม่ถูกน ามาใชป้ระโยชน์ 

10.6 บทสรุป 
อยา่งไรก็ตามบทเรียนการท างานโครงการ โดยเฉพาะโครงการพฒันาชุมชน

นั้น เม่ือไดส้รุปทบทวนกนัอยา่งละเอียดรอบคอบแลว้จะพบวา่ บางคร้ังแนวทาง เคร่ืองมือ 
เทคนิค วธีิการท างานต่างๆท่ีผา่นมาก็ไม่ไดมี้ขอ้ดีทั้งหมด หรือมีแต่ขอ้เสียทั้งหมด คือมีขอ้ดีใน
ขณะเดียวกนัก็มีขอ้เสียปะปนอยูด่ว้ย ดงันั้นเจา้หนา้ท่ีโครงการ โดยเฉพาะผูบ้ริหารโครงการจึง
ตอ้งมีความละเอียดรอบคอบในการตดัสินใจปรับเปล่ียนแนวทาง เคร่ืองมือ เทคนิค วธีิการใดๆ 
เน่ืองจากการปรับเปล่ียนใดๆในแต่ละคร้ัง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 เคร่ืองมือ วธีิการ และขั้นตอน การถอดองค์ความรู้ 
 

 
ขณะน้ีมีกลุ่มองคก์รชุมชม ไดรั้บงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น

ส านกังานกองทุนการสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
องคก์ารมหาชน (พอช.) ส านกังานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นตน้ เพื่อ
สนบัสนุนกิจกรรมพฒันาชุมชนในประเด็นต่างๆเช่นประเด็นการเสริมสร้างสุขภาวะของชุมชน 
ประเด็นส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นสวสัดิการชุมชน ประเด็นเกษตรกรรม เป็นตน้ ท าใหมี้โครงการ
พฒันาขนาดเล็ก เกิดข้ึนกระจดักระจายอยูใ่นพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก 

โครงการรักษป่์า สร้างคน ๘๔ ต าบล วถีิพอเพียง โดยบริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) และภาคีเครือข่าย ก็เป็นอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีก าลงัด าเนินโครงการกิจกรรมพฒันา
ร่วมกบัชุมชนอยูใ่นพื้นท่ีกระจายอยูใ่นพื้นท่ี 84 ต าบล ทัว่ประเทศ  



จึงมีความพยายามท่ีจะด าเนินการถอดองคค์วามรู้ชุมชนท่ีเกิดจากการปฏิบติั
จริง โดยรวบรวมเป็นชุดองคค์วามรู้ชุมชนหลากหลายประเด็น ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อ
เป็นทางเลือก ทางออกใหก้บัชุมชน และสังคมโดยรวมต่อไป 

การด าเนินการถอดองคค์วามรู้ชุมชน ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริงในโครงการ
ขนาดเล็ก สามารถด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ มีเคร่ืองมือ วธีิการ ขั้นตอนแตกต่างกนัไป คู่มือ
การถอดองคค์วามรู้โครงการขนาดเล็ก ในท่ีน้ีจะใชเ้ทคนิค “เร่ืองเล่า ” ซ่ึงมีเคร่ืองมือ วธีิการ 
และขั้นตอน กระบวนการ รวมทั้งเทคนิควธีิการต่างๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. ถอดองค์ความรู้ด้วยเทคนิค “พลงัเร่ืองเล่า” 
นกัจดัการความรู้ยคุใหม่ มีความเช่ือวา่ความรู้นั้นเราสร้างเองได ้ถา้มีวธีิการ 

กระบวนการท่ีดีพอก็จะสร้างความรู้ข้ึนมาได ้ในชีวติคนเราใชก้ารเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัจริง
มากกวา่การเรียนรู้จากต ารา  ดงันั้นถา้น าการปฏิบติับติัจริงมาถอดบทเรียนก็จะไดเ้ป็นชุดองค์
ความรู้มากมาย 

การด าเนินงานโครงการพฒันาขนาดเล็กในพื้นท่ี ถือเป็นการเรียนรู้ผา่นการ
ปฏิบติัจริง ซ่ึงมีคุณค่าส าหรับการเรียนรู้อยา่งมาก ในการท างานโครงการพฒันามีค าส าคญั 3 ค  า 
คือวธีิคิด วธีิท า และผลท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นภายใตก้ารท างานโครงการพฒันาขนาดเล็กในพื้นท่ี จึง
สามารถเรียนรู้ไดม้ากมาย เพราะทุกคนท าอะไรตอ้งผา่นการคิด คิดแลว้ท า ท าแลว้จึงเกิดเป็น
ผลลพัธ์ 

การถอด การสกดัองค์ความรู้ชุมชน เรามักถามหาเคร่ืองมือและวธีิการถอด 
ความจริงเคร่ืองมือทีส่ าคัญทีสุ่ดอยู่ทีต่ัวเรา  โดยเฉพาะการถอดองคค์วามรู้ดว้ยเทคนิคเร่ืองเล่า 
เคร่ืองมือในการถอดองคค์วามรู้ท่ีส าคญัคือการฟังและการเล่า ฟังอยา่งไรใหมี้คุณภาพ ฟังแลว้
สามารถแปลงมาเป็นความรู้ใหม่ไดห้รือไม่ การซกัถามเป็นเทคนิคท่ีส าคญั บางคนถามไม่เป็น 
ไม่รู้จะถามอะไร ไม่เคยถูกฝึกใหต้ั้งค  าถาม  ในการถอดองคค์วามรู้ดว้ยเทคนิคเร่ืองเล่า ค  าถาม
คือจุดเร่ิมตน้ของการหาความรู้ การจบัประเด็นท่ีเป็นหวัใจส าคญัของเร่ือง แต่ถา้เราไม่รู้วา่
หวัใจของเร่ืองอยูต่รงไหน ค าถามหลกัคืออะไร การฟังและการเล่าคร้ังนั้นก็ไดป้ระโยชน์นอ้ย 
บางทีเราท าโครงการไปเร่ือยๆ จนเกิดความเคยชิน  และมองวา่ส่ิงท่ีท าอยูไ่ม่มีอะไรน่าสนใจ ถา้
คนขา้งนอกมาถามเร่ืองโครงการเรา  เราตอบค าถามเหล่านั้นไดห้รือไม่ เรารู้คุณค่าของ
โครงการท่ีท าอยูห่รือไม่    

พอสรุปไดว้า่ หัวใจส าคัญของวธีิการถอดองค์ความรู้ด้วยเทคนิคเร่ืองเล่า คือ
การฟัง การคิด วเิคราะห์ การตั้งค าถาม การจดบันทกึ การสังเคราะห์ และการเขียนสรุป
ประมวลผล 

เม่ือเรารู้จกัเคร่ืองมือและวธีิการแลว้ ตอ้งก าหนดวตัถุประสงคก์ารถอดสกดัให้
ไดว้า่ความรู้ หรือบทเรียนท่ีเราตอ้งการนั้นคืออะไร ฟังแลว้เราไดอ้ะไรบา้ง เราอยากจะไดอ้ะไร



จากคนท่ีเราไปเรียนรู้บา้ง ดงันั้น ความรู้ใหม่ จึงเกดิจากการตั้งค าถามของเราเอง บางคร้ัง
ค าตอบทีไ่ด้อาจจะมากกว่าทีเ่ราอยากจะรู้ด้วยซ ้าไป 

เวลาเราถอดองคค์วามรู้จากโครงการพฒันาขนาดเล็กในพื้นท่ี เราตอ้งมีค าถาม 
วตัถุประสงค ์ท่ีอยากรู้ก าหนดไวก่้อน ซ่ึงจะไดม้าดว้ยการระดมสมองและประมวลออกมา แต่
ละคนยอ่มอยากรู้ในแง่มุมท่ีไม่เหมือนกนั  เราจะตีขอบเขตในการถามแค่ไหน ตอ้งมีการ
วางแผนก่อนวา่เราอยากจะรู้เร่ืองอะไรบา้ง  ทา้ยท่ีสุดแลว้เราไดอ้ะไรบา้ง  การเกิดข้ึนของแรง
บลัดาลใจแต่ละคนไม่เหมือนกนั  ค  าถามก็จะแตกต่างออกไป  ค าถามจะโยงกบัความรู้ และ
บทเรียนท่ีได ้ 

การเขียนแผนท่ีทางความคิด ( Mind Map) น่าจะเป็นตวัช่วยท าใหเ้ราเห็น
ระบบและความเช่ือมโยง โดยธรรมชาติของมนุษยไ์ม่ไดคิ้ดเป็นค า แต่คิดเป็นภาพ จะเขา้ใจง่าย
ข้ึน ภาพช่วยจดัระบบความคิดใหเ้รา แต่ถา้เราตอ้งการจะรู้จริงก็ตอ้งเขา้ไปสัมผสัของจริง  

องคค์วามรู้นั้น จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต ท่ีส าคญัท่ีสุดคือเราสามารถ
รู้ไดว้า่ท าอะไรแลว้ไดดี้ ท าอะไรแลว้ไม่ไดดี้ เราสามารถแกไ้ขไดห้รือเปล่า จะเกิดการเรียนรู้
และการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

มีประเด็นอยูว่า่ เวลาเรารายงานต่อสาธารณะวา่โครงการขนาดเล็กนั้นเกิด
ประโยชน์  ตอ้งอธิบายใหไ้ดว้า่ประโยชน์คืออะไร เห็นชดัหรือไม่ สมาชิกเห็นประโยชน์
อยา่งไร  คนใกลเ้คียงเห็นหรือไม่  ดงันั้นส่ิงท่ีทุกคนอยากรู้ร่วมกนัคือโครงการขนาดเล็ก
ด าเนินการมาไดอ้ยา่งไร มีปัจจยัเก้ือหนุนอะไรบา้ง   

การถอดองคค์วามรู้โครงการพฒันาขนาดเล็ก จะตอ้งเร่ิมตั้งแต่จุดเร่ิมตน้จนถึง
ปัจจุบนั ซ่ึงแน่นอนวา่จะมีทั้งปัญหาและความส าเร็จ เราจะใชพ้ลงัเร่ืองท่ีเล่า  ภายใตค้วาม
ภาคภูมิใจ ความส าเร็จ ความสุข  การเล่าเร่ืองมีพลงัในตวัเอง มีเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกเขา้มา
เก่ียวขอ้ง  

อยา่งไรก็ตามจากประสบการณ์ การถอดองคค์วามรู้ท่ีดีท่ีสุด คือถอดเม่ือท า
โครงการแลว้เสร็จใหม่ๆ และด าเนินการถอดเลย จะท าใหมี้ความสด มีอารมณ์ความรู้สึกท่ี
ยงัแจ่มแจง้ ซ่ึงจะท าใหไ้ดชุ้ดองคค์วามรู้ท่ีสมบูรณ์  

ผูท่ี้เรียนรู้การถอดองคค์วามรู้ดว้ยเทคนิคเร่ืองเล่า ตอ้งใชค้วามละเอียด 
ด าเนินการพดูคุยซกัถามไปอยา่งชา้ๆ ลงลึกในบางประเด็น ใหค้วามส าคญักบัทุกค าพดู ทุกวลี 
ซ่ึงมีความหมายอยูใ่นตวั  ในระหวา่งการเก็บขอ้มูล  ดว้ยวธีิการซกัถาม แลกเปล่ียนกนันั้นควร
ใหค้วามส าคญักบัการพดูคุยดว้ย เน่ืองจากเห็นวา่ประโยชน์สูงสุดของกระบวนการเก็บขอ้มูล 
การเล่า การฟังนั้น คือสามารถยกระดบัพฒันาการท างานไปในตวั  เป็นส่ิงส าคญัมากกวา่การ
สรุปเอกสารออกมาเป็นรูปเล่มท่ีสวยงาม แต่ไม่สามารถน าไปใชป้ฏิบติัการอะไรได ้

 
 

2. ขั้นตอนการถอดองค์ความรู้ชุมชน 



2.1 ขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติ 
1) เตรียมทมี  2-3 คน คน้หาคนท่ีมีทกัษะ มีความสนใจ ประชุมวางแผน แบ่ง

บทบาทหนา้ท่ีกนัท า มีคนตั้งค  าถาม และคนจดบนัทึกจบัประเด็น ซ่ึงทีมงานควรมีสัมพนัธภาพ
ท่ีดีต่อกนั 

2) เตรียมอุปกรณ์ สมุดบนัทึก ปากกา เทปบนัทึกเสียง กลอ้งวดีีโอ กลอ้งถ่ายรูป 
3) เตรียมกรอบเนือ้หา / ประเด็น การตั้งค  าถามจะขาดประสิทธิภาพ หากไม่มี

การท าการบา้นมาก่อน ดงันั้นตอ้งหาความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีจะถอดมาก่อน ถา้เป็นโครงการ
ขนาดเล็กก็ตอ้งไดอ่้านโครงการขนาดเล็กนั้น ก่อนปฏิบติัการถอดองคค์วามรู้ 

4) เตรียมแนวค าถาม /แนวสัมภาษณ์  ชุดค าถามส าคญัๆ ตอ้งเตรียมประเด็น
เอาไว ้ไล่เรียงมาตั้งแต่ความเป็นมาของโครงการขนาดเล็ก กระบวนการด าเนินงาน ผลการ
ด าเนินงาน วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ สังเคราะห์เพื่อใหไ้ดค้วามรู้ใหม่ และ
บทสรุปใหข้อ้คิดความเห็น อยา่งไรก็ตามแนวค าถามท่ีควรจะเตรียมเป็นอยา่งยิง่ คือชุดค าถามท่ี
เก่ียวกบัแรงบนัดาลใจท่ีท า  อะไรกระตุน้ใหคิ้ด คิดอยา่งไร มีใครมาร่วมคิด ตอ้งรู้ใหถึ้ง
เบ้ืองหลงัความคิด 

ตัวอย่างค าถามทีเ่กีย่วกบัแรงบันดาลใจ 
(1) มีแรงบนัดาลใจอะไรในการท าโครงการ 
(2) งานอะไรบา้งท่ีท าแลว้มีความภาคภูมิใจมาก  
(3) โครงการมีประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนต่อ “อะไร” “ใคร” ซ่ึงค าตอบอาจจะ

เป็นครอบครัว ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย เครือข่าย หรือประเทศชาติ 
(4) ส่ิงท่ีอยากใหเ้กิด และไดต้ามความหวงัคืออะไรบา้ง 
(5) ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมากกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ไม่ไดค้าดไวก่้อนคืออะไรบา้ง 
(6) ส่ิงท่ีไม่เกิดข้ึน เกิดข้ึนนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้ไม่เกิดข้ึนเลย  หรือไม่

ส าเร็จ คืออะไรบา้ง 
ขอ้ 4-6 ตั้งค  าถามอยา่งลึกซ้ึงต่อไปวา่ เกิดไดเ้พราะอะไร ท าไดอ้ยา่งไร ท า

อะไร / กบัใคร / ท าอยา่งไร / ตอ้งใชอ้ะไร / ภายใตเ้ง่ือนไขอะไร / ทุนเดิม ความรู้ใหม่ 
ความสามารถใหม่ท่ีไดจ้ากการท างาน วธีิคิด / วธีิมอง / ความรู้ท่ีได ้ 

การใหคุ้ณค่า ความหมายกบัส่ิงรอบตวั ความสามารถในการคิด – การแตก
ประเด็น – ลงลึก – การเช่ือมโยง – การสรุปประเด็น – การจบัหลกั – การวเิคราะห์แตกใหเ้ห็น
องคป์ระกอบ – สังเคราะห์ โดยมีค าถามในใจวา่ “นิทานเร่ืองน้ีสอนใหรู้้วา่..... 

ตัวอย่างค าถามในประเด็นส าคัญอืน่ๆ 
(1) กระบวนการทีท่ า ตอ้งแตกค าอธิบายโดยละเอียด เช่นท าอะไร  

ภายใตเ้ง่ือนไขอะไร เพราะอะไร กบัใคร  ท าอยา่งไร ตอ้งใชอ้ะไร 



(2) ผลทีเ่กดิ จากกระบวนการท างานของโครงการขนาดเล็ก มีอะไร
เกิดข้ึนบา้ง เป็นไปตามเป้าหมายวตัถุประสงคท่ี์วางไวก่้อนหนา้น้ีหรือไม่ เช่น เกิด
ความกา้วหนา้ ความส าเร็จ ความภาคภูมิใจ เกิดความรู้ใหม่ ความสามารถใหม่ท่ีไดจ้ากการ
ท างาน ไดแ้ก่วธีิคิด วธีิมองสถานการณ์ การใหคุ้ณค่า ความหมายกบัส่ิงรอบตวั  แปรเป็น
ความรู้  ความสามารถท่ีท าได ้

(3) การคิดวเิคราะห์ การคน้หาเส้นทางสู่ความส าเร็จ มีเง่ือนไขปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จอะไรบา้ง ซ่ึงอาจจะเกิดจากแกนน า พนัธมิตร พี่เล้ียง ความพร้อมชุมชน ทุนทาง
สังคมท่ีมีอยูเ่ดิม หรือแนวนโยบาย 

(4) ส่ิงท่ียงัไม่ไดด้ัง่ใจ มีอะไรบา้ง เพราะอะไร แลว้แกก้นัอยา่งไร 
(5) ส่ิงท่ียงัไม่ไดค้าดหวงั  แต่เกิดข้ึนแลว้ เกิดข้ึนไดเ้พราะอะไร 
(6) มีความคิด ความรู้ ทกัษะใหม่ๆ ท่ีไดคื้ออะไรบา้ง 

5) เตรียมงบประมาณ  อาจจะตอ้งคิดถึงส่ิงของท่ีจะน าไปฝากผุรู้้ หรือ
กลุ่มเป้าหมายบา้ง ตามธรรมเนียมไทย 

6) เตรียมกลุ่มเป้าหมาย  2-3 คน โครงการพฒันายอ่ยๆ ท่ีกระจายอยูใ่นพื้นท่ี มกั
ด าเนินการโดยกลุ่มองคก์รชุมชน หรือเป็นเครือข่ายองคก์รชุมชน ดงันั้นจึงตอ้งก าหนดวา่จะคุย
กบัใคร ใครรู้จริง ใครเป็นผูบ้ริหารโครงการ ตอ้งมีการประสานงานกนัไวล่้วงหนา้ 

7) นัดหมาย วนั เวลา และสถานที่  การนดัหมายวนั เวลา สถานท่ีเป็นเร่ืองส าคญั 
เพราะในบางช่วงชาวบา้นตอ้งท างานในไร่นา มีความกงัวลใจ จะเป็นอุปสรรคต่อการ
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ ควรหลีกเล่ียง 

 

2.2 ข้ันปฏิบัติการถอดองค์ความรู้ 
1) การเร่ิมต้นในสถานการณ์ต่อหน้าผู้รู้ 

การแนะน าตวั การบอกกล่าววตัถุประสงคต์อ้งชดัเจน ทั้งน้ีการแนะน าตวั 
บอกวตัถุประสงคคื์อการใหเ้กียรติแก่ผูรู้้ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศใหผู้ร่้วมสนทนาไวว้างใจ
และเป็นกนัเองก็จ  าเป็น  เป็นการสร้างความยอมรับ เพราะในบางสถานการณ์ บางวชิาชีพเช่น 
หมอยา หากผูรู้้ไม่ไวว้างใจจะส่งผลต่อการถอด ตอ้งมีการกระตุน้ใหผู้รู้้อยากจะถ่ายทอด พดูคุย
ออกมา เพราะหากไม่เกิดข้ึน การพดูคุยจะเป็นไปในลกัษณะถามค าตอบค า  

2) การเปิดประเด็นค าถาม 
เปิดโอกาสใหผู้รู้้ไดใ้ชค้วามคิดในส่ิงท่ีท าวา่  ท าไมจึงมาท า ท าไมจึงมาอยูต่รง

น้ี เทา้ความ ดว้ยเร่ืองความเป็นมา โดยค่อยๆ ถาม ดูลกัษณะการบอกเล่า ทั้งน้ี วธีิท่ีดีท่ีสุดคือ
กระตุน้ถามใหผู้รู้้ เล่าออกมาอยา่งเป็นเร่ืองเป็นราว โดยท่ีไม่ตอ้งตั้งค  าถามบ่อยๆ ลกัษณะท่ีผูรู้้
เขา้ใจถึงวตัถุประสงคจ์ะท าใหข้อ้มูลพร่ังพรู  และมีชีวติชีวา 

3) เจาะลกึ 



ขอ้มูลเชิงปริมาณ อาจจะตอ้งเอาขอ้มูลเอกสารเขา้มาประกอบดว้ย บางเร่ืองท่ี
ลึกซ้ึงอาจตอ้งใชเ้วลา กลบัมาเก็บซ ้ าเพราะอาจมีการตกหล่น 

4) เกบ็ตก 
ผูรู้้อยากจะเล่าส่ิงใดต่อ ตอ้งกระตุน้ใหเ้ล่า และส่ิงใดท่ีเรายงัไม่ไดถ้ามตอ้งถาม 

ขอค าเสนอแนะใหเ้ตม็ท่ี และกล่าวค าล ่าลาอยา่งประทบัใจ ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดอ้าจยงัไม่สมบูรณ์ 
เพราะองคค์วามรู้บางอยา่งตอ้งใชเ้วลา เช่นกรณียาสมุนไพร การเก็บยามีเวลาท่ีเก็บ 
เพราะฉะนั้นตอ้งรอระยะเวลาใหส้อดคลอ้งดว้ย เป็นตน้ 

 

2.3 ข้ันประมวลสรุปข้อมูล 
ทีมงานตอ้งมานัง่ลอ้มวง ทบทวนขอ้มูลท่ีไดม้า เพื่อยนืยนัวา่ครบ หรือขาด 

รวมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ในบางกรณีทีมงานตอ้งมีส่วนร่วม อยา่ใหท้  าอยูค่น
เดียว จะเป็นจุดอ่อน การถอดความรู้ในทีมทุกคนมีความส าคญัเท่ากนั ตอ้งสรุปร่วมกนัเม่ือขาด
จะไดรั้บรู้แลช่วยกนัเติมเตม็ 

 

2.4 ขั้นวเิคราะห์-สังเคราะห์-สรุปความ-การอธิบายตีความองค์ความรู้ 
แรงบนัดาลใจ อะไรคือแรงบนัดาลใจใหเ้กิดองคค์วามรู้ดงักล่าวข้ึนมาได ้

อยา่งบางท่ีแลง้มาก น ้าลด เขามีวธีิการทดน ้าข้ึนนาอยา่งไร แกปั้ญหาอยา่งไร ช้ีใหเ้ห็นถึงแรง
บนัดาลใจ เบ้ืองหลงัความเป็นมา การแกไ้ขปัญหาอุปสรรค การจดัการ ความคิด เบ้ืองหลงั
ความคิด เทคนิควธีิการ ความรู้สึกลึกๆ และแนวทางการท างาน รวมทั้งค  าแนะน าอ่ืนๆ 

หลกัส าคญัคือ หลกัความจริง – ความรู้ ความเขา้ใจท่ีเรามีอยูใ่นตวัเรา ความรู้
จากขา้งนอกตวั และสภาพแวดลอ้มรอบตวั ส่ิงท่ีกดดนัเขา้มาใหต้อ้งท าอยา่งนั้น อยา่งน้ี (ส่ิงเร้า
ต่างๆ) ตอ้งอธิบายอยา่งเช่ือมโยงก็จะท าใหแ้ง่มุมการวเิคราะห์มีน ้าหนกั 

กรอบการสังเคราะห์ความรู้ท่ีมกัใชก้นัโดยทัว่ไป ซ่ึงตอ้งสังเคราะห์ใหเ้ห็น
ประเด็นส าคญัคือ  

1) ฐานความคิดความเช่ือ 
2) กลไกการขบัเคล่ือนงาน 
3) กระบวนการท างาน  
4) เทคนิควธีิการ  
5) ความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนสนบัสนุนความเช่ือการพึ่งพาตวัเองไดอ้ยา่งไร 

 

2.5 ข้ันเขียนเอกสารชุดองค์ความรู้ชุมชน 
การน าเสนอเป็นเอกสร ตอ้งจัว่หวัถึงความส าคญัขององคค์วามรู้ท่ีท าก่อนวา่

ส าคญัต่อชีวติเรา ชีวติชุมชน บา้นเมืองอยา่งไร ประเทศอยา่งไร ตอ้งอธิบายและเช่ือมโยงให้
เห็น  

ตัวอย่างโครงสร้างการเขียน 



 บริบท/ความหมาย/ความส าคญัขององคค์วามรู้ 
 การด าเนินงานโครงการขนาดเล็ก ตั้งแต่เร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนั  

- เบ้ืองหลงัความคิด 
- แรงบนัดาลใจท่ีท าเร่ืองน้ี 

 เทคนิค วธีิการ ลูกเล่น กลเมด็ ในการด าเนินงาน 
 ผลท่ีเกิดข้ึนในเชิงความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งการ

แกไ้ข 
 วเิคราะห์เง่ือนไขปัจจยัสู่ความส าเร็จ ซ่ึงมีทั้งภายในและภายนอก 
 สังเคราะห์ / สรุปความ 

- ความส าคญัขององคค์วามรู้ท่ีถอด บทเรียนรู้ท่ีได ้
- ส่ิงท่ีท ามีคุณค่าความหมายส าหรับชีวติตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน สังคมโดยรวมอยา่งไร 
- เป็นทางเลือก ทางรอดในการแกปั้ญหาชุมชน พึ่งตนเองได้

อยา่งไร 
 ความรู้สึกลึกๆ ค าแนะน า เสนอแนะ 

 

2.6 ข้ันการคืนข้อมูลให้เจ้าของโครงการ 
ในการเขียนเอกสารชุดองคค์วามรู้ชุมชนนั้น ควรเขียนเป็นร่างก่อน เป็นร่างท่ี

คิดวา่สมบูรณ์ท่ีสุดแลว้ แลว้น าเน้ือหาทั้งหมดกลบัไปคืนใหก้บัเจา้ของโครงการ หรือกลุ่มผูรู้้ท่ี
เราไปถอดองคค์วามรู้จากเขามา การคืนขอ้มูลน้ีอาจจะใชว้ธีิจดัเป็นเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เล็กๆ โดยมีผูถ้อดองคค์วามรู้เป็นผูน้ าเสนอเน้ือหาตามเอกสารชุดองคค์วามรู้ท่ีไดร่้างแลว้ และ
มีเจา้ของโครงการหรือผูรู้้เป็นผูใ้หค้วามเห็น เสนอแนะเพิ่มเติม เม่ือไดเ้น้ือหาเพิ่มเติมจึงน าร่าง
ชุดองคค์วามรู้มาปรับแกเ้ป็นฉบบัสมบูรณ์ การท าเช่นน้ีจะช่วยใหม้ัน่ใจไดอ้งคค์วามรู้ชุมชนท่ี
ก าลงัจะถูกน าไปเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไปนั้น ถูกตอ้งไม่ผดิเพี้ยนไปจากของจริง 

  

2.7 ข้ันน าชุดองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ / ขยายผล 
เม่ือไดชุ้ดองคค์วามรู้ท่ีสมบูรณ์แลว้ การขยายผลสู่สาธารณะ ตอ้งอาศยัการ

ส่ือสารซ่ึงท าไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่นแผน่พบั หนงัสือ นิทรรศการ ชาร์ทเพื่อการน าเสนอ วี
ซีดี เป็นตน้ ส่วนจะใชสื้อชนิดใดนั้น ตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงค ์กลุ่มเป้าหมาย ท่ีตอ้งการน าเอา
ชุดองคค์วามรู้ออกไปส่ือสาร และเลือกชนิดของส่ือใหเ้หมาะสม 

อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองมือส่ือสาร ส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด คือ
รูปธรรมการท างานท่ีเกิดข้ึนจริงในพื้นท่ี ดงันั้นการขยายผลองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการปฏิบติัจริง
ในโครงการพฒันาขนาดเล็ก ตอ้งยกระดบัพฒันาไปสู่ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน หรือสถาบนั



วชิาการชาวบา้นใหไ้ด้  ดงันั้นเอกสารชุดความรู้ชุมชนเป็นเพียงส่วนหน่ึงในการจดัการความรู้
เท่านั้น 
  

ส่วนที่ 3 ปัญหาที่พบบ่อยคร้ัง 
 
  

1.    บทเรียนการท างานของทีมงานถอดองค์ความรู้ชุมชน 
 ผู้ซักถาม (คุณอ านวย) และผู้บันทึก (คุณลขิติ) 

บทเรียนรู้จากการท างานของทีมงานถอดองคว์ามรู้ชุมชนในท่ีน้ี สรุปรวบรวม
จากการท างานจริงของทีมงานหลายคร้ัง หลายเวลา หลายสถานท่ี พอเป็นบทเรียนรู้ใหไ้ดศึ้กษา
กนัดงัต่อไปน้ี 

 บทเรียนผู้ซักถาม หรือ คุณอ านวย 
1) ตอ้งศึกษาขอ้มูลโครงการยอ่ยมาก่อน  / เตรียมกรอบค าถามมาใหพ้ร้อม 

เพื่อควบคุมวงสนทนาใหอ้ยูใ่นประเด็นท่ีจะตอ้งคน้หาความรู้ร่วมกนั 
2) ตอ้งควบคุมสถานการณ์ในวงพดูคุยไม่ใหร้วน หรือเอียงไปดา้นใดดา้น

หน่ึง ไม่ปล่อยใหก้ารพดูคุยหลงประเด็น หรือปล่อยใหค้นนอก ผูส้ังเกตการณ์ เขา้แทรกแซง
การพดูคุย จนท าใหห้ลงประเด็น 

3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้กัถามกบัผูบ้นัทึกตอ้งมีประสบการณ์และมี
สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ไม่ควรจบัคู่กบัคนท่ีพึ่งรู้จกักนั จะท าใหไ้ม่รู้แนวทางการท างานร่วมกนั 

4) ในการพดูคุยอาจมีศพัทท์างวชิาการ ศพัทท์างเทคนิค ตอ้งพยายามท า
ความเขา้ใจ และสรุปใหเ้ป็นค าธรรมดาใหไ้ด ้การน าไปส่ือสารต่อไปจะท าใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน 

5) ในขณะปฎิบติัการคน้หาความรู้ ผูซ้กัถามอาจจะตอ้งสรุปประเด็นใหค้น
บนัทึกเป็นระยะๆ เน่ืองจากการพดูคุยจะเล่ือนไหลจนบนัทึกไม่ทนัได ้

6) การป้อนค าถาม ควรเร่ิมจากประเด็นความส าเร็จ ความสุข และความ
ภาคภูมิใจของผูรู้้ในโครงการพฒันาขนาดเล็กก่อน จะช่วยท าใหป้ระเด็นการสนทนามีความล่ืน
ไหลไดดี้ สร้างบรรยากาศใหเ้ป็นกนัเอง ชวนกนัคุย ไม่ใช่การตั้งค  าถามเพื่อใหไ้ดค้  าตอบเพียง
อยา่งเดียว อาจจะใชว้ธีิสร้างประเด็นร่วมกนั แลว้ค่อยๆโยงไปสู่ประเด็นเร่ืองงานก็ได ้

7) ใชกุ้ศโลบายใหผู้เ้ล่าอยากเล่า โดยใหค้วามส าคญัดว้ยการรับฟังผูเ้ล่าใน
เร่ืองท่ีเขาส่ือสารออกมา และใชค้  าตอบมาเป็นค าถามอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่หยดุชงกั 

 บทเรียนคนจดบันทกึ หรือคุณลขิิต 
1) ควรมีความรู้พื้นฐานโครงการขนาดเล็กท่ีจะด าเนินการถอดองคค์วามรู้

พอสมควร 



2)  ตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยจ า เช่นเคร่ืองบนัทึกเสียง  กลอ้งถ่ายรูป เวลาสรุป
ทบทวนขอ้มูลจะไดต้รวจสอบเพิ่มเติมไดง่้าย 

3)  คนบนัทึกจะมีความเครียดมาก เน่ืองจากตอ้งฟัง ตอ้งคิดตาม และตอ้ง
สรุปจดบนัทึกใหไ้ดอ้ยา่งรวดเร็จ อาจจะใชเ้ทคนิคการบนัทึกโดยใชค้  ายอ่ก็ได ้

4)  คนบนัทึกควรก าหนดกรอบประเด็นเน้ือหาการบนัทึกไวก่้อน แลว้จบั
เน้ือหาท่ีฟังมาใส่ตามกรอบท่ีก าหนด เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะท าใหก้ารจบัหวัใจส าคญัในการ
สนทนา ท าไดง่้ายข้ึน 

5) คนบนัทึกสามารถซกัถามร่วมดว้ยได ้ถา้ไม่เขา้ใจ หรือบนัทึกไม่ทนั 
 

2. ปัญหาที่พบบ่อยคร้ัง 
 ปัญหาของการฟัง 

1) เวลา  สั้นเกินไปหรือนานเกินไป ท าใหฟั้งแลว้สรุปหวัใจส าคญัของ
เร่ืองไม่ได ้ดงันั้นจึงไม่ควรมีเง่ือนไขเวลาในการสนทนา ควรเป็นบรรยากาศของการ
แลกเปล่ียนซกัถามกนัไปเร่ือยๆ จนกวา่จะไดข้อ้มูล 

2) อารมณ์  สภาพผูฟั้งถา้มีอารมณ์โกรธ หงุดหงิด หรือไม่เขา้ใจ
ความรู้สึกของผูพ้ดู จะท าใหไ้ม่สามารถจบัประเด็นส าคญัของการสนทนาได ้

3) เนือ้หา ถา้คู่สนทนาขาดเทคนิการพดู พดูวกวน ไม่น่าสนใจ ท าให้
การฟังสรุปใจความส าคญัไดย้าก 

4) ภาษา  คนฟังไม่เขา้ใจภาษาท่ีพดู เน่ืองจากใชภ้าษาทอ้งถ่ิน ศพัท์
วชิาการ ศพัทเ์ทคนิคเฉพาะ ใชภ้าษาองักฤษผสมกบัภาษาไทย รวมถึงบางคร้ังอาจจะมีภาษาท่ี
กระทบความรู้สึก ค ารุนแรง ค าไม่สุภาพ 

5) ส่ิงแวดล้อม ภายใตบ้รรยากาศการสนทนา มีกล่ินรบกวน มีเสียง
รบกวน หรือเสียงท่ีฟังไม่ชดัเจน เน่ืองจากผูเ้ล่าพดูเบา พดูเร็ว บางคร้ังพบวา่สถานท่ีไม่เอ้ือ เช่น
มีอากาศร้อนอบอา้ว เป็นตน้ 

6) พืน้ฐานความรู้ / การศึกษา / อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหา
ไม่ตรงกนั ตีความเน้ือหาท่ีรับฟังไดไ้ม่เท่ากนั ไม่ตรงประเด็น 

7) สภาพร่างกายไม่ปกติ อยูร่ะหวา่งอาการป่วย / ไม่แขง็แรง / ไอ หรือ
อยูใ่นสภาพอาการไม่ปกติ เช่น เมาคา้ง ง่วงนอน เบลอ หิว เป็นตน้ 

 ปัญหาของการคิด 
1) คิดไปก่อน (สรุปก่อนท่ีจะจบ) 
2) ไม่กลา้คิด (กลวัไม่ถูก) 
3) ไม่ค่อยคิด (เช่ือเลย) 
4) คิดแต่ไม่กลา้น าเสนอ 



5) คิดไม่เป็นระบบ 
6) ยดึติด เช่ือมัน่ตนเอง ไม่เปิดรับความคิดของคนอ่ืนอีก 
7) ไม่เห็นความส าคญั 
8) คิดไม่ออก 
9) คิดดา้นเดียว อคติ 
10) คิดขดัแยง้ 

 ปัญหาของการถาม 
1) ถามไม่ตรงประเด็น / ไม่เขา้ใจรายละเอียด 
2) ถามไม่ต่อเน่ือง ถามวกวน 
3) ถามในส่ิงท่ีไม่ควรถาม 
4) ถามขา้มขั้นตอน 
5) ถามแบบค าถามปลายปิด 
6) ถามสอดแทรก ไม่ถูกกาละเทศะ ถามในขณะท่ีผูต้อบ ก าลงัตอบ  
7) ไม่กลา้ถาม 
8) ไม่มีความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีจะถาม 
9) ไม่สนใจในเร่ืองท่ีอยากจะถาม 
10)  ค  าถามไม่ลึกซ้ึง 
11)  ถามไม่ถูกคน 
12) ใชค้  าถามท่ีมีผลกระทบต่อผูต้อบ หรือถามขอ้มูลท่ีผูต้อบไม่อยาก

เปิดเผย 
13) ใชค้  าถามแบบลองภูมิ 
14) ไม่มีการสร้างบรรยากาศก่อนถาม / บรรยากาศไม่เอ้ือต่อการตอบ 
15) ใชภ้าษาในการถามคลุมเครือไม่ชดัเจน 
16) มุ่งแต่จะเอาค าตอบอยา่งเดียว 
17) ถามเฉพาะคน ไม่สร้างการมีส่วนร่วมในการตอบ 
18) ขาดประสบการณ์ในการถามแบบเช่ือมโยง 
19) บุคลิกของผูถ้ามไม่น่าเช่ือถือ 
 

 ปัญหาของการเขียน การบันทกึ 
1) บนัทึกโดยไม่สรุป (เขียนยาวเกินไป) 
2) จบัใจความส าคญัไม่ได ้
3) ผูบ้นัทึกขาดเทคนิคการบนัทึกท่ีดี (ไม่ไดฝึ้กฝนมาก่อน) 
 



 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 ส่ิงที่ควรท าและไม่ควรท า 
 
  ส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท าในท่ีน้ี ไดจ้ากการรวบรวมประสบการณ์ และขอ้คิด
ความเห็น ของทีมงานถอดองคค์วามรู้ชุมชน พอใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานถอดองค์
ความรู้ส าหรับผูท่ี้สนใจไดด้งัน้ี 
 

1. ขั้นตอนก่อนปฏิบัตกิาร 
 ส่ิงทีค่วรท า 

1) จดัทีมใหเ้หมาะสม แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ ตอ้งพดูคุยท าควมเขา้ใจ และ
วางแผนร่วมกนั 

2) สร้างสัมพนัธภาพท่ีดี ใหเ้กิดข้ึนในทีมงาน มีการท างานแบบมีส่วนร่วม 
3) ใชเ้วลาศึกษาโครงการยอ่ยร่วมกนั 
4) เตรียมกรอบเน้ือหา ประเด็นค าถาม  ตรวจสอบร่วมกนัเพื่อใหค้รอบคลุม

กบัสถานการณ์โครงการ 
5) ท าหนงัสือแจง้เจา้ของเร่ือง/ผูป้ฏิบติั โครงการพฒันาขนาดยอ่ย ใหเ้ตรียม

ตวัถอดองคค์วามรู้ร่วมกนั 
6) เตรียมแผนการเดินทาง 
7) มีการเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้นร่างกาย และจิตใจ 

 ส่ิงทีไ่ม่ควรท า 
1) ไม่มีการวางแผนการด าเนินงาน / ขาดการพดูคุยปรึกษากนัก่อนลงมือท า 
2) การท างานคนเดียว 
3) ไม่มีขอ้มูลในมือ 
4) การไม่ตรงต่อเวลา 
5) การคิดแบบเดิมๆ 
 

2. ขั้นตอนระหว่างปฏิบัตกิาร 



 ส่ิงทีค่วรท า 
1) มีเคร่ืองมือในการช่วยบนัทึกไปดว้ย 
2) แนะน าทีมงานก่อนพดูคุย / ทกัทาย / ช้ีแจงวตัถุประสงค ์/ เป้าหมาย  ใน

การมาของทีมงาน 
3) ยิม้แยม้แจ่มใสกบักลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี สร้างบรรยากาศในการพดูคุยให้

เป็นกนัเอง 
4) เร่ิมตน้ค าถามตามประเด็น ดว้ยท่าทีเป็นมิตรใชภ้าษาท่ีเหมาะสม ไม่น่า

เบ่ือ  
5) ใชเ้วลาซกัถามใหเ้หมาะสมไม่มาก / นอ้ยเกินไป  
6) คนซกัถามตอ้งคอยเอ้ืออ านวยในการจดบนัทึกใหก้บัผูบ้นัทึกดว้ย 
7) ทีมงานควรมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผซ่ึ่งกนัและกนั รักสามคัคี ท างานแบบมี

ส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของวงสนทนา 
8) มีการสรุปประเมินผลการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
 

 ส่ิงทีไ่ม่ควรท า 
1) บุคคลิกของผูถ้ามไม่ควรถามแบบจ้ี จบัผดิ ลองดี ไม่ควรถามแบบ

สอบสวนคน้หาประเด็น 
2) เสนอความคิดของตนเอง เพื่อช้ีน าความคิดของผูอ่ื้น 
3) วจิารณ์ อภิปรายขอ้มูลของผูเ้ล่า ในขณะท่ีผูเ้ล่าท าการเล่า 
4) การช้ีน า /ชกัจูง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามท่ีเราตอ้งการ 
5) การไม่ยอมรับฟังหรือโตแ้ยง้ค าตอบของผูเ้ล่า 
6) มีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม กินเหลา้ สูบบุหร่ี รับโทรศพัท ์
 

3. ขั้นตอนหลงัปฏิบัตกิาร 
 ส่ิงทีค่วรท า 

1) ประมวลความรู้ใหเ้ร็วท่ีสุด หลงัการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี โดยทีมตอ้งลง
ความเห็นร่วมกนั 

2) ส ารวจความครบถว้นของขอ้มูลในประเด็นต่างๆ 
3) เพิ่มเติมขอ้เสนอแนะ แนวทางท่ีควรปฏิบติั และหาจุดท่ีตอ้งเพิ่มเติม 
4) สรุปบทเรียนเพื่อพฒันาเป็นความรู้ในคร้ังต่อไป 
5) สรุปเป็นเอกสารชุดความรู้ชุมชน ท าเป็นรูปเล่มใชส้ าหรับเผยแพร่สู่

สาธารณชนต่อไป 
 ส่ิงทีไ่ม่ควรท า 



1) การปกปิดขอ้มูลไม่คายออกมาทั้งหมด 
2) เสร็จงานแลว้ไม่มีการประมวลผลขอ้มูล 
3) คุณอ านวยมอบหมายใหคุ้ณบนัทึกประมวลผลขอ้มูลคนเดียว 
4) ตั้งกรอบของการวเิคราะห์ไวล่้วงหนา้  
5) ช่วงตรวจสอบขอ้มูล ถา้ไม่ครบถว้นตอ้งกลบัไปสอบถาม อยา่ใส่ขอ้มูล

เอง 
 
** ข้อควรระวงั อย่าคิดเอาแต่ข้อมลูจากค าบอกเล่าเพียงอย่างเดียว ควรต้องลงไปในพืน้ท่ีจริง
ตามสถานท่ีต่างๆ มากกว่าหน่ึงคร้ัง** 
** อย่างไรกต็าม ปัจจุบันการถอดองค์ความรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเร่ืองนี ้มีพัฒนาการไปมาก แล้ว 
โดยเฉพาะการเน้นให้เจ้าของเร่ืองเป็นผู้ถอด เป็นผู้ถ่ายทอดเอง แทนนักวิชาการภายนอก ซ่ึงจะ
ท าให้เกิดความถกูต้องเท่ียงตรงของชุดองค์ความรู้ เกิดการเรียนรู้ การปรับใช้ในงานได้ในทันที 
รวมท้ังเจ้าของเร่ือง สามารถน าองค์ความรู้ของตนไปขยายผลต่อด้วยความมัน่ใจมากขึน้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 องค์ประกอบของเงือ่นไขปัจจยัความส าเร็จในการถอดความรู้ 
 
  กระบวนการ ขั้นตอนการถอดองคค์วามรู้ชุมชน จะประสบความส าเร็จ
หรือไม่นั้น มีเง่ือนไขปัจจยัหลายประการดว้ยกนัคือ 
 ประการที ่ 1 ขั้นเตรียมการ 

ตอ้งวางวตัถุประสงคใ์หช้ดัเจน ไม่เล่ือนลอย ค าถามมีจุดมุ่งหมาย มีการ
วางแผนในการลงไปสอบถาม อยา่ใชค้  าถามปลายปิด เพราะอาจมีความรู้อ่ืนๆแฝงอยูด่ว้ย 
ขอบเขตความรู้ มีการเช่ือมกนัอยา่งไร ถา้มีการคิดเคา้โครงไวล่้วงหนา้ จะท าใหเ้ราชดัเจนข้ึน 

ประการที ่2 ขั้นปฏิบัติการ 
ท่าทีของทีมงานถอดองคค์วามรู้ ท่ีใชใ้นการซกัถามแลกเปล่ียนตอ้งก่อใหเ้กิด

ความไวว้างใจ ชุดค าถามตอ้งเช่ือมโยงและไหลล่ืน  มีการเตรียมประเด็นหลกัเพื่อใหเ้ดินค าถาม
ไดดี้  มีการเช่ือมโยงของค าถามอยูใ่นความคิด จะท าใหก้ารสนทนาด าเนินไปดว้ยความไหลล่ืน 

ผูท่ี้จะมาร่วมแลกเปล่ียนตอบค าถาม ควรเป็นคนท่ีมีบทบาทส าคญัในงาน 
ผูต้อบตอ้งไม่เกร็ง สบายๆไม่ด่วนตอบ  ตอบเพื่อสร้างภาพ ผูถ้ามตอ้งช่วยใหผู้ต้อบคิดจริงจงั  
ชวนใหคิ้ดลึกลงไปกวา่เดิม บรรยากาศและสถานท่ีตอ้งเอ้ือต่อการพดูคุย มีสมาธิ สงบ   
ความคิดดีๆมกัอยูใ่นสถานท่ีผอ่นคลาย ส่วนเร่ืองเวลา จะใชม้ากนอ้ยข้ึนอยูก่บัขอบเขตในการ
ถอดองคค์วามรู้   และความรู้สึกของผูร่้วมถอดดว้ยวา่สนุกกบัการถอดหรือไม่ อุปกรณ์ในการ
ท ากระบวนการถอดความรู้ ไดแ้ก่เทปอดั กระดาษ ใชก้ารบนัทึกแบบแผนท่ีค าถาม ค าตอบ จะ
ช่วยใหป้ระมวลภาพรวมไดง่้าย 

การถอดความรู้ในสถานการณ์จริง เคร่ืองมือท่ีส าคญัอยูท่ี่ตวัเรา เรารับรู้หรือ
เรียนรู้หรือเปล่า  ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล มีความสามารถในการเดินความคิด แตกแขนง แยกแยะ
เช่ือมโยงได ้สามารถเดินความคิดได ้ส่ิงต่างๆระหวา่งการสนทนาซกัถามกนันั้นช่วยสอนอะไร
เราไดบ้า้ง 



ประการที ่3 ขั้นหลงัปฏิบัติการ 
การถอดความรู้ จ  าเป็นตอ้งล าดบัเวลาได ้ถา้ไม่มีอาจจะหลงลืมเหตุการณ์

ส าคญัได ้ การสรุปเอกสารชุดองคค์วามรู้ ไม่ควรทิ้งไวน้านเกินไป ขอ้มูลจะไม่สด การทิ้งไว้
นานเกินไปจะไดเ้ฉพาะตวัเน้ือหา ไม่ไดส้ภาวะอารมณ์มาดว้ย 

ความคิดในการเช่ือมโยงตามมิติของเวลา สามารถเช่ือมโยงกนัได ้ทั้งคน 
สถานท่ี เราสามารถเช่ือมโยงกบัส่ิงเหล่านั้นไดห้รือไม่  ความคิดเชิงเปรียบเทียบ หรือความคิดท่ี
เป็นภาพรวม ช่วยใหเ้ห็นองคป์ระกอบหรือไม่  

ความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนมกัจะสังเกตุไดจ้ากพฤติกรรมเหล่าน้ี   
(1) รู้แลว้ไม่เปล่ียนทศันะ  แต่เปล่ียนความคิด พฤติกรรม 
(2) รู้แลว้เปล่ียนทศันะ แต่ไม่เปล่ียนพฤติกรรม 
(3) รู้แลว้เปล่ียนพฤติกรรม 

 ดงันั้นเวลาถอดความรู้ไม่ไดถ้อดความรู้เชิงเน้ือหาอยา่งเดียว แต่ถอดความรู้
เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนเป็นส าคญั การลงความเห็น จะเกิดข้ึนต่อเม่ือมีความรู้ใหม่ 
ความรู้ท่ีดีท่ีสุดคือการลงมือปฏิบติันัน่เอง 

ผลส าเร็จเกิดจากการสร้างแรงบนัดาลใจ เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า จะท าให้
เกิดการเปล่ียนพฤติกรรม เราจะท าอยา่งไรใหเ้ขาเผชิญหนา้กบัสถานการณ์จริง  การเจอ
สถานการณ์จริง  จะมีผลใหไ้ดคิ้ด ใหเ้กิดการเปล่ียนเชิงพฤติกรรม เช่น จะตั้งกลุ่มออมทรัพย ์ก็
ตอ้งพากลุ่มเป้าหมายไปศึกษากลุ่มออมทรัพยท่ี์ประสบความส าเร็จมาก่อนเป็นตน้  

การเรียนรู้จากโครงการพฒันาขนาดเล็ก เป็นการเรียนรู้ท่ีดี ชาวบา้นในพื้นท่ี
เป็นฐานความรู้ท่ีส าคญัมาก เราสามารถท่ีจะถอดบทเรียนออกมาไดอ้ยา่งไร  ของจริงอยูใ่น
พื้นท่ี  เราจะสามารถถอดออกมาใชป้ระโยชน์ไดห้รือไม่  องคค์วามรู้จึงอยูท่ี่ชีวติจริง และความ
จริงในพื้นท่ีเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 6 ตวัอย่างการด าเนินการถอดองค์ความรู้ชุมชน 

 
 ตวัอยา่งกรณีศึกษาในท่ีน้ี น าเสนอเป็นเอกสารชุดความรู้ชุมชน ท่ีไดม้ากจากการ
ท างานของทีมถอดองคค์วามรู้ ซ่ึงน าเสนอเป็น 2 ลกัษณะ คือการเขียนเอกสารความรู้ใน
ลกัษณะเป็นตอนๆ เป็นส่วนๆ หรือเป็นบทๆ และการเขียนเอกสารชุดความรู้ในลกัษณะของ
เร่ืองเล่า พรรณนาไปเร่ือยๆ ภายใตก้รอบเน้ือหาท่ีก าหนด มีรายละเอียดพอใชเ้ป็นแนวทางใน
การเรียนรู้ไดด้งัน้ี 
 

1. การเขยีนชุดบทเรียนประสบการณ์ลกัษณะเป็นตอนๆ 
กรณกีารจดัการป่าชุมชน ต าบลเขาคอกอ าเภอประโคนชัย จงัหวดั

บุรีรัมย์ 
 

บทที่ 1 บทน า        
 

1. บริบทพืน้ที่ 
1.1 ประวตัิชุมชน ต าบลเขาคอก 

  ชุมชนต าบลเขาคอก เดิมช่ือ “เสราะพนมกรอล ” ซ่ึงเป็นภาษาไทยเขมรท่ี
แปลวา่ “ภูเขาท่ีเหมือนคอกววัคอกควาย ” เป็นการเรียกตามลกัษณะของพื้นท่ีท่ีมีภูมิประเทศ
เป็นภูเขารูปร่างส่ีเหล่ียมอยูล่อ้มรอบทุ่งหญา้ มีชาวบา้นกลุ่มนายไล วงศศิ์ริศกัด์ิ คนไทยเช้ือสาย
เขมรผสมจีน อพยพมาจากบา้นระกา ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ เขา้มาตั้งถ่ินฐาน
เป็นกลุ่มแรกเม่ือปี 2492 ซ่ึงเป็นบริเวณบา้นเขาคอก หมู่ท่ี 1 ในปัจจุบนั  เน่ืองจากตอ้งการท่ีท า



กินเป็นของตนเอง ประกอบพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นท่ีวา่งเปล่าไม่มีใครเขา้มาจบัจองเป็นเจา้ของ เป็น
พื้นท่ีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาก เหมาะแก่การเขา้มาบุกเบิกเป็นท่ีสวน ท่ีนา ดินก็เป็นดินด า
ร่วนซุยเหมาะแก่การเพาะปลูก และมีประชาชนกลุ่มต่างๆอพยพเขา้มาเป็นระยะๆ จนกลายเป็น
ชุมชนใหญ่ 
  ต าบลเขาคอก เดิมสังกดัต าบลปังก ูอ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ต่อมา
เม่ือประชากรมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน ทางราชการจึงไดแ้ยกการปกครองออกมาเป็น ต าบลเขาคอก 
อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์เม่ือปี 2518 

1.2 ลกัษณะทัว่ไปทางกายภาพ 
  ต  าบลเขาคอก มีพื้นท่ีการปกครองจ านวน 58,812 ไร่ 94.006 ตารางกิโลเมตร 
ตั้งอยูห่่างจากอ าเภอประโคนชยัไปทางทิศใตป้ระมาณ 19 กิโลเมตร และอยูห่่างจากจงัหวดั
บุรีรัมยป์ระมาณ 70 กิโลเมตร มีอาณาเขตการปกครองติดต่อกบัอ าเภอและต าบลใกลเ้คียงดงัน้ี  
 ทิศเหนือ จดต าบลปังก ู อ าเภอประโคนชยั  
 ทิศใต ้ จดต าบลหนองไมง้าม  อ าเภอบา้นกรวด  
 ทิศตะวนัออก จดต าบลหินลาด  อ าเภอบา้นกรวด  
 ทิศตะวนัตก จดต าบลจรเขม้าก อ าเภอประโคนชยั  

1.3 ลกัษณะภูมิประเทศ  
โดยทัว่ไปของต าบลเขาคอก เป็นท่ีราบทุ่งนา สลบัเนินเขาต ่า ๆ มีพื้นท่ีป่า

ทั้งส้ิน 5,000 ไร่เศษเป็นพื้นท่ีป่าชุมชนกวา่ 3,500 ไร่ ประกอบไปดว้ย ป่าเขาคอก ป่าละหอก
กระสัง ป่าโคกโมง ป่าโคกกรวด ป่าโคกสวายและป่าโคกสูง ซ่ึงผนืป่าเหล่าน้ีลอ้มรอบดว้ย
ชุมชนทั้งหมด 15 ชุมชน ประกอบดว้ยหมู่บา้นนอ้ยใหญ่ ไดแ้ก่หมู่ท่ี 1 บา้นเขาคอก  หมู่ท่ี 2
 บา้นส่ีเหล่ียม  หมู่ท่ี 3 บา้นหนองเอียน  หมู่ท่ี 4 บา้นโคกกลอย  หมู่ท่ี 5 บา้นโนนสวา่ง  
หมู่ท่ี 6 บา้นโคกกระนงั  หมู่ท่ี 7 บา้นหนองตะโก  หมู่ท่ี 8 บา้นละหอกกระสัง  หมู่ท่ี 9 บา้นโนน
ศิลาหมู่ท่ี10 บา้นไพรวลัยน์อ้ย  หมู่ท่ี 11 บา้นโคกเศรษฐี  หมู่ท่ี 12 บา้นหนองมะกอก  หมู่ท่ี 
13  บา้นโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 14 บา้นใหม่ถาวร หมู่ท่ี 15 บา้นเขาคอก 

1.4 สภาพทางเศรษฐกจิ 
ต าบลเขาคอก มีจ านวนประชากรทั้งส้ิน 9,808 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกัคือ

อาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่มนั ท าสวน รองลงมาคือ อาชีพรับจา้งทัว่ไป ทอผา้ จกัสานและ
เล้ียงสัตว ์ มีการอพยพแรงงานทัว่ไป โดยไปตามโรงงานอุตสาหกรรมในตวัเมืองใหญ่ๆ 
โดยเฉพาะกรุงเทพฯ 

1.5 สภาพทางสังคม 
วถีิชีวติวฒันธรรมประเพณีมีความหลากหลาย ตามกลุ่มชาติพนัธ์ุ ผสมผสาน

กนัระหวา่ง 3 เช้ือชาติ อนัไดแ้ก่ กลุ่มไทยลาว  กลุ่มไทยเขมร และกลุ่มไทยกวย  อยา่งไรก็ตาม
ประชาชนชาวบา้นใชชี้วติอยา่งเรียบง่าย กลมกลืนกนัทางวฒันธรรมประเพณีความเช่ือ และอยู่



ร่วมกนัอยา่งพี่นอ้ง มีกลุ่มองคก์รชุมชน และเครือข่ายองคก์รชุมชนท่ีส าคญัจ านวนมากไดแ้ก่ 
กลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติป่าชุมชน จ านวน 15 กลุ่ม กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 17 แห่ง 
กลุ่มกองทุนหมู่บา้น 15 กองทุน กลุ่มพฒันาสตรี 15 กลุ่ม กลุ่มเยาวชน 15 กลุ่ม กลุ่มเกษตร
ผสมผสาน 7 กลุ่ม กลุ่มทอผา้ไหมดว้ยสีธรรมชาติ 2 กลุ่ม กลุ่มทอผา้ไหม 13 กลุ่ม 

 
บทที่ 2   สถานการณ์ปัญหา 

 
  ก่อนการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบนัท่ี 1 (ปี 
2505) ประเทศไทยไดช่ื้อวา่เป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในดา้นทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งมาก
ประเทศหน่ึง แต่ดว้ยแนวทางการพฒันาประเทศภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตั้งแต่ฉบบัท่ี 1-8 กวา่ 40 ปี ซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาประเทศใหก้า้วหนา้ทนัสมยัโดยเลียนแบบการ
พฒันาตามอยา่งประเทศตะวนัตก ท่ีส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เนน้ท าการเกษตรเพื่อ
การส่งออก ส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีตอ้งอาศยัท่ีดินแปลงใหญ่ และใชเ้ทคโนโลยทีนัสมยั
ในการท าการผลิต แนวทางการพฒันาประเทศดงักล่าว ส่งผลใหป่้าไมถู้กบุกรุกท าลายอยา่ง
หนกั เพื่อเอาท่ีดินมาท าอุตสาหกรรมการเกษตร มีสถิติการลดลงของผนืป่าท่ีน่าตกใจดงัน้ี 

ผนืป่าเขาคอก จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงมีเน้ือท่ี 3,500 ไร่ ก็ตกอยูใ่นสภาพเดียวกนั
กบัผนืป่าทัว่ๆไปของไทย กล่าวคือ แต่เดิมมาป่าเขาคอกมีความอุดมสมบูรณ์ มีความ
หลากหลายทางชีวภาพมาก มีพืชพนัธ์ุไมแ้ละสัตวป่์านานาชนิด ผูค้นบุกรุกเขา้มาท ามาหากิน
ในแถบน้ีนอ้ยมาก  ทางราชการก าหนดใหเ้ป็นป่าสงวนแห่งชาติ ช่ือ “ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา
คอก” เแต่พอมีการประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าใหมี้การขยายพื้นท่ี
เพื่อท าการผลิต ป่าเขาคอกจึงถูกบุกรุกท าลายอยา่งหนกัซ่ึงพอจะแบ่งพฒันาการสถานการณ์
ปัญหาเป็นยคุๆไดด้งัน้ี 
 

  ยุคที ่ 1 ระหว่างปี 2492 -2513  
ยุคอพยพบุกเบิกจับจองทีท่ ากนิ  

  เป็นยคุท่ีป่าไมย้งัอุดมสมบูรณ์ มีน ้าซบัตลอดปี มีพืชพนัธ์ุไม ้และสัตวป่์า
หลากหลาย ท่ีดินและป่าไมไ้ม่มีเจา้ของ ถากถางท ากินเท่าไรก็ไม่มีหมด มีชาวบา้นกลุ่มหน่ึง ซ่ึง
มีภูมิล าเนาเดิมยากแคน้ร าเคญ็ ไม่มีท่ีดินท ามาหากิน เดินทางมาพบความอุดุมสมบูรณ์ของท่ีดิน
ป่าไมใ้นบริเวณน้ี จึงกลบัไปชกัชวนญาติพี่นอ้งเพื่อนบา้นอพยพยา้ยถ่ินมาตั้งบา้นเรือนจบัจอ้งท่ี
ท ากินกนัอยา่งอิสระเสรี ตามแรงก าลงัท่ีสามารถจะบุกเบิกจบัจองเอาได ้ลกัษณะมือใครยาว
สาวไดส้าวเอา มีกลุ่มผูอ้พยพเขา้มาเป็นกลุ่มใหญ่หลายกลุ่มดว้ยกนัคือ กลุ่มคนเขมรและคน
ส่วยจากจงัหวดัสุรินทร์ บุรีรัมย ์กลุ่มคนลาว จากจงัหวดัมหาสารคาม ร้อยเอด็ และอุบลราชธานี 
เป็นตน้ กลุ่มผูอ้พยพท่ีมาก่อนเม่ือจบัจองและถากถางป่าจนโล่งเตียนเป็นท่ีท ามาหากินท่ีดีได้



แลว้ ก็จะขายใหก้บัผูท่ี้อพยพมาทีหลงั โดยขายใหก้นัในราคาถูกๆ แลว้ตนเองก็ไปบุกเบิกแผว้
ถางป่าท่ีใหม่ต่อไปเร่ือยๆ นบัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหป่้าไมถู้กบุกรุกท าลายหมดไปอยา่งรวดเร็ว
ประการหน่ึงดว้ยเหมือนกนั 
 

  ยุคที ่2 ระหว่างปี 2514-2529  
ยุคการให้สัมปทานป่าไม้  
เป็นยคุท่ีป่าไมถู้กบุกรุกท าลายอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ปี 2514 ราชการเป็น

ตวัแทนภาครัฐใหส้ัมปทานการแปรรูปไมก้บัภาคเอกชน ซ่ึงเป็นนายทุนนกัธุรกิจคา้ไม ้ไมใ้หญ่
ในผนืป่าถูกเคร่ืองจกัรตดัโค่นแปรรูป หมดไปอยา่งรวดเร็ว เม่ือไมใ้หญ่ถูกตดัโค่นจนหมดป่า
แลว้ ปี 2516 ราชการยงัเปิดใหมี้การสัปทานถ่านใหก้บันายทุนท าถ่านต่อเน่ืองอีก ไมข้นาด
กลาง ขนาดเล็กจึงถูกท าลายหมดไปดว้ย เหลือเพียงตน้ไมข้นาดเล็กเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 
2-3 น้ิวเท่านั้น ระยะเวลาเพียง 2 ปีท่ีมีการใหส้ัมปทานป่าติดต่อกนั ส่งผลใหป่้าเขาคอกเส่ือม
โทรมลงอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัชาวบา้นไดอ้พยพเขา้มาอยูอ่าศยัในบริเวณน้ีมีจ านวนเพิ่ม
มากข้ึน การบุกเบิกท่ีท ากินท าไดง่้ายข้ึน บา้งก็ยดึอาชีพท าไร่ไถนา ล่าสัตว ์เก็บผกัหาของป่าขาย 
แต่ยงัมีชาวบา้นส่วนหน่ึงไดย้ดึอาชีพเร่ือยไมข้ายใหพ้อ่คา้นนายทุนในเมืองเพื่อน าไปซ้ือขายกนั
อีกทอดหน่ึง ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหค้วามอุดมสมบูรณ์ของป่าไมห้มดไปอยา่ง
น่าใจหาย 
  อยา่งไรก็ตามปี 2532 มีเหตุการณ์ฝนตกหนกั น ้าป่าพดัพาเอาท่อนซุงจ านวน
มากไหลลงมาจากภูเขาทบัหมู่บา้นกะทูน จงัหวดันครศรีธรรมราช ความเสียหาจ านวนมาก 
ประกอบรัฐบาลไดเ้ล็งเห็นวา่ป่าไมข้องชาติถูกบุกรุกท าลายหมดไปอยา่งรวดเร็ว ถา้ไม่
ด าเนินการอยา่งใดอยา่งประเทศอาจกลายเป็นทะเลทรายได ้รัฐบาลจึงไดป้ระกาศปิดป่ายกเลิก
การท าสัมปทานป่าไมท้ัว่ประเทศ ป่าเขาคอกก็ไดรั้บอานิสสงฆไ์ปดว้ย เจา้หนา้ท่ีป่าไมอ้อก
ตรวจจบัคนท่ีลกัลอบตดัไมท้  าลายป่าจบัจองท่ีท ากินถ่ีข้ึน 

ในช่วงน้ีมีเหตุการณ์การขดัแยง้กนัทางความคิดระหวา่งพรรคคอมมิวนิสต์
แห่งประเทศไทย กบัฝ่ายรัฐบาล มีการต่อสู้กนัดว้ยอาวธุ ป่าเขาคอกก็เป็นเขตเคล่ือนไหวของ
พรรคคอมมิวนิสต ์และเป็นจุดปะทะกนัระหวา่งกองก าลงัทั้งสองฝ่ายดว้ย นอกจากน้ียงัมี
เหตุการณ์การสู้รบกนัระหวา่งเขมร 3 ฝ่ายในประเทศกมัพชูา และมีการขา้มแดนเขา้มา
ปลน้สะดม และจบัคนไทยไปเป็นตวัประกนั เผาท่ีท าการอ าเภอบา้นกรวดซ่ึงอยูใ่กลเ้คียงกบั
ต าบลเขาคอกปัจจุบนั ท าใหช้าวบา้นต่ืนกลวัหยดุท าลายป่าไปไดร้ะยะหน่ึง 
 

  ยุคที ่ 3 ระหว่างปี 2530-2540  
ยุคลกัลอบตัดไม้ท าลายป่า  

  เน่ืองจากความเป็นอยูข่องชาวบา้นฝืดเคือง ชาวบา้นส่วนหน่ึงยงัยดึอาชีพ
ลกัลอบเร่ือยไมข้าย เล้ียงชีพแมว้า่จะมีเจา้หนา้ท่ีป้องกนัรักษาป่าเขา้มาดูแลก็ตาม ชาวบา้นก็



ไม่ไดเ้กรงกลวั เพราะคุน้เคยกบัเส้นทางการหลบหนีเจา้หนา้ท่ีเป็นอยา่งดี เจา้หนา้ท่ีเองก็มี
จ  านวนนอ้ย ไม่ไดเ้ขา้มาดูแลทุกวนั นอกจากน้ียงัมีนายทุนเขา้มาลกัลอบตดัไมใ้นป่าเขาคอกอยู่
เป็นระยะๆ จนกระทัง่มีเหตุการณ์ส าคญัท่ีน ามาซ่ึงความต่ืนตวั และเกิดการรวมกลุ่มกนัอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไมก้นัมาจนถึงทุกวนัน้ีคือ 
  ปี 2540 มีนายทุนน าคนงานจ านวน 20 คนเขา้มาลกัลอบตดัไมใ้นเขตป่าใกล้
ชุมชนละหอกกระสัง โดยใชร้ถบรรรทุกขนาดใหญ่เขา้มาขน ชาวบา้นในระแวกใกลเ้คียงได้
รวมตวักนัไปแจง้ความกบัป่าไมจ้งัหวดั โดยมีผูน้ าส าคญั 2 คนคือผูใ้หญ่นายบุญมาก ภาลี และ
นางประมวล เจริญยิง่ (ขณะนั้นมีต าแหน่งเป็นประธานกลุ่มแม่บา้น) เป็นผูน้ าพากนัไปแจง้
ความกบัป่าไมจ้งัหวดั แต่เผอิญวนัท่ีไปแจง้ความตรงกบัวนัอาทิตย ์เจา้หนา้ท่ีป่าไมไ้ม่สามารถ
ออกปฏิบติัหนา้ท่ีได ้เน่ืองจากเป็นวนัหยดุ ไม่สามารถเบิกเบ้ียเล้ียง ค่าน ้ามนัรถได ้ผูน้ าชาวบา้น
ทั้ง 2 คนจึงพาชาวบา้นเดินทางต่อไปแจง้ความกบักองก าลงัต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวดั
บุรีรัมยใ์หเ้ขา้มาช่วยเหลือตรวจจบันายทุนท่ีลกัลอบตดัไม ้ต ารวจตระเวนชายแดนเขา้มาท าการ
ยดึของกลางไวไ้ด ้และกล่าวกบัผูน้ าวา่ “ป่าไมเ้ป็นของชาวบา้น ชาวบา้นสามารถออกกฎกติกา
รักษาป่ากนัเองได ้เจา้หนา้ท่ีมีก าลงันอ้ยไม่สามารถดูแลไดท้ัว่ถึง  ตอ้งอาศยัก าลงัของชาวบา้น
ดูแลร่วมดว้ย” ท  าใหผู้น้  าและชาวบา้นไดค้วามคิดในการด าเนินการแบบพึ่งตนเอง โดยร่วมกนั
จดัตั้งเป็นกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้มีการออกกฎกติกากนัเอง หา้มไม่ใหใ้ครลกัลอบตดัไม้
ท าลายป่าอีกต่อไป มีการจดัเวรยามเดินตระเวนป่ากนัอยา่งเขม้แขง็จริงจงั แรกๆชาวบา้นผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบเน่ืองจากมีอาชีพเร่ือยไม ้เผาถ่านขายไม่พอใจอยา่งมาก แต่ดว้ยความตั้งใจจริง
ของผูน้ าและกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้ท าใหเ้กิดความเขา้ใจ และใหค้วามร่วมมือกนัไดใ้น
ท่ีสุด 
 

   
 
 

ยุคที ่4 ระหว่างปี 2540 - ปัจจุบัน  
ยุคอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าชุมชน 

  การอนุรักษป่์าเขาคอกไดเ้ร่ิมตน้เม่ือปี 2540 หลงัจากท่ีผนืป่าในต าบลเขาคอก
ถูกบุกรุกท าลายจนเส่ือมโทรมอยา่งหนกั และเม่ือ เหตุการณ์ชาวบา้นรวมตวักนัขบัไล่นายทุน
ลกัลอบตดัไมผ้า่นพน้ไปแลว้ ไดเ้กิดการต่ืนตวัทั้งหมู่ของผูน้ าและชาวบา้นในทอ้งถ่ินอยา่ง
กวา้งขวาง นางประมวล เจริญยิง่ในฐานะประธานกลุ่มสตรีชุมชนละหอกกระสังไดเ้สนอ
แนวคิดการอนุรักษป่์าโดยมีขอ้คิดวา่ “ป่าไม้เป็นทีพ่ึง่พงิของทุกคนในชุมชนแทบจะทุกเร่ือง ถ้า
พวกเราไม่ช่วยกนัดูแลรักษาไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกนแล้ว จะคอยให้ใครมาดูแลแทนพวกเรา 
เพราะถ้าจะคอยให้เจ้าหน้าทีเ่ข้ามาดูแลเพยีงฝ่ายเดียวกค็งไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าทีต้่องดูแลป่าอกี



หลายพืน้ที ่พวกเราควรช่วยกนัดูแลรักษาป่าเพือ่การใช้ประโยชน์ของพวกเราเอง และเข่ือว่าทุก
คนท าได้ เพยีงคอยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวงัไม่ให้ใครเข้ามาลกัลอบตัดไม้ในพืน้ทีป่่าใกล้บ้านเรา 
และทุกคนกจ็ะต้องเลกิตัดไม้ท าลายป่าโดยเด็ดขาด ถ้าจ าเป็นต้องใช้ไม้เพือ่ท าฟืนกใ็ห้เราต้นที่
ตายแล้วเท่าน้ัน ถ้าพวกเราท าได้อกีไม่นานป่าแห่งนีก้จ็ะกลบัมาอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตให้
พวกเราได้เห็นอกีคร้ัง ” ซ่ึงมีทั้งผูท่ี้เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย แต่ก็มีการรวมตวักนัของชาวบา้น
จ านวน 45 คน จดัตั้งเป็น “กลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มบา้นละหอก
กระสัง” ข้ึน โดยมีนางประมวล เจริญยิง่ เป็นประธาน ชาวบา้นไดร่้วมกนัจดัท ากฎกติกาในการ
อนุรักษป่์าละหอกกระสังหา้มไม่ใหมี้การลกัลอบตดัไมท้  าลายป่ากนัอีกต่อไป และพร้อมใจกนั
น าแผน่ป้ายไปติดประกาศไวจ้นทัว่ป่า จดัเวรยามเดินตระเวนป่า จดัใหมี้กิจกรรมปลูกป่าในวนั
ส าคญั จดัท าแนวกนัไฟป้องกนัไฟป่าในฤดูแลง้ ความคิดความเขา้ใจในการอนุรักษท์รัพยากร
ป่าไมก้ระจายออกไปยงัชุมชนใกลเ้คียงอยา่งรวดเร็ว  

จนกระทัง่ปลายปี 2542 ชุมชนในต าบลเขาคอก ไดท้  าการแบ่งพื้นท่ีในการ
ดูแลรักษาป่า โดยก าหนดใหชุ้มชนใดอยูใ่กลก้บัพื้นท่ีป่าแปลงไหนก็ใหดู้แลพื้นท่ีป่าแห่งนั้น 
และขออนุมติัจดัตั้งเป็นป่าชุมชน จากผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผลส าเร็จ ป่าไมจ้งัหวดัไดเ้ขา้มา
จดัตั้ง และประกาศใหป่้าเขาคอกเป็นป่าชุมชนท่ีดูแลโดยชุมชน เพื่อชุมชนใน  ต่อมาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล (อบต.) จดังบประมาณขดุคลองเป็นเขตแนวรอบป่า โรงเรียนจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนใหเ้ด็กรักและหวงแหนในผนืป่าธรรมชาติ นอกจากน้ียงัมีองคก์รภาคีการพฒันา
ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมการฟ้ืนฟู อนุรักษป่์าเขาคอกมาโดยตลอด ไดแ้ก่กองทุนเพื่อสังคม 
(SIF) ส านกังานกองทุนส่งเสริมการวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน (สกว.) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 
(พอช.) นอกจากน้ีสถาบนัวชิาการในทอ้งถ่ินยงัใหค้วามส าคญั โดยเฉพาะมหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีรัมยจ์ดัใหน้กัศึกษาเขา้มาศึกษาเรียนรู้ในป่าเขาคอกอยูเ่ป็นระยะๆดว้ย 
  ขบวนการฟ้ืนฟูป่า ฟ้ืนวถีิวชุิมชนไดเ้ร่ิมตน้แลว้ ผลพวงจากการท างานอยา่ง
เขม้แขง็ของผูน้ าในการอนุรักษป่์าชุมชนเขาคอก ส่งผลใหคุ้ณประมวล เจริญยิง่ ไดรั้บรางวลั
ลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคลสร้างสรรคผ์ลงานอนุรักษดี์เด่น คร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2547 จากนาย
อนนัต ์ปันยารชุน และท าใหป่้าชุมชนเขาคอกไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ จากชุมชนชาวบา้นโดยมี
เครือข่ายอนุรักษท์รัพยยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเขาคอกเป็นแกนน าส าคญั ผา่นปัญหา
อุปสรรคมามากมาย บดัน้ีป่าเขาคอกค่อยๆฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์กลบัมาอีกคร้ัง แต่ก็ยงัไม่
เหมือนในอดีต แต่เช่ือวา่อีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ป่าชุมชนจะตอ้งฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์เหมือนใน
อดีตแน่นอน อยา่งไรก็ตามความเขม้แขง็ของเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเขาคอก เป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้ดูงานการจดัการป่าชุมชนของ
สาธารณะชนทัว่ไปอยา่งกวา้งขวางดว้ยแลว้ 

 

บทที่ 3   บทบาทภาคกีารพฒันา 



 
  ตลอดระยะเวลาของการด าเนินการอนุรักษป่์าชุมชนเขาคอกกวา่ 8 ปี (ปี 2540- 
ปัจจุบนั) นอกจากผูน้ าชุมชน และชาวบา้นจะรวมตวักนัด าเนินกิจกรรมดูแลรักษาป่ากนัอยา่ง
เขม้แขง็ ภายใตแ้กนน าของ “เครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเขาคอก ”  
แลว้ หน่วยงานภาคีการพฒันาหลายองคก์รก็เขา้มามีบทบาทในการสนบัสนุนส่งเสริมใหผู้น้  า
และชาวบา้น รวมกลุ่มกนัดูแลรักษาป่า และท ากิจกรรมพฒันาหลากหลายรูปแบบ เช่นกลุ่มออก
มทรัพย ์กลุ่มแม่บา้น กลุ่มทอผา้ กลุ่มสหกรณ์ร้านคา้ เป็นตน้ เป็นการสร้างการเรียนรู้และ
พฒันาความคิดความเขา้ใจการดูแลรักษาป่าอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงพอจะสรุปบทบาทภาคีการพฒันา
ไดด้งัน้ี 

1. กองทุนเพือ่สังคม (SIF) 
ปี 2541 แกนน าเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเขาคอก 

ไดจ้ดัท าโครงการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม ( SIF) 
จ านวน 50,000 เพื่อจดัเวทีสร้างจิตส านึก และสร้างความเขา้ใจในการอนุรักษป่์า โดยการเชิญ
ผูน้ าชุมชนรอบป่า เจา้หนา้ท่ีป้องกนัรักษาป่าเขา้ร่วมเวที มีคนใหค้วามสนใจเขา้ร่วมเวทีมากถึง 
130 คน ในโอกาสน้ีไดแ้ต่งตั้งผุใ้หญ่บา้นท่ีชุมชนอยูร่อบป่าเป็นคณะกรรมการร่วมดว้ย และ
รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์การอนุรักษท์รัพยากรป่าไมอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เขาคอก 
ปี 2544 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาคอก ไดใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณใน

การขดุคลองรอบป่าเพื่อเป็นเขตแดนป่าชุมชน ในลกัษณะกวา้ง 1 เมตร ลึก 1 เมตร รอบป่าใกลา้
บา้นหนองเอียน และใหก้ารสนบัสนุนอาหาร และน ้าด่ืม ในการท ากิจกรรมดูแลรักษาป่าชุมชน
เป็นระยะๆ เช่นการท าแนวกนัไฟ การปลูกป่า เป็นตน้ 

3. สถาบันพฒันองค์กรชุมชน (พอช.) 
ปี 2546 เครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดับุรีรัมย ์
ภายใตก้าร 

สนบัสนุนของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) ไดค้ดัเลือกใหเ้ครือข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มบา้นละหอกกระสัง เป็นชุมชนตน้แบบในการจดัการ
ทรัพยากรป่า พร้อมทั้งสนบัสนุนงบประมาณจ านวน 10,000 บาท  

นอกจากน้ีในปี 2548 สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนยงัไดค้ดัเลือกเอาต าบลเขาคอก
เป็นพื้นท่ีเป้าหมายในโครงการฟ้ืนฟูชีวติชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย โดยมีงบประมาณสนบัสนุนให้
ชุมชนด าเนินกิจกรรมพฒันาฟ้ืนฟูชีวติชุมชนทอ้งถ่ินจ านวน 3 แสนกวา่บาท มีหมู่บา้น
เป้าหมายในโครงการดงักล่าวจ านวน 8 หมู่บา้น มีกิจกรรมส าคญัคือพฒันาศกัยภาพผูน้ า การ
สร้างเศรษฐกิจชุมชน การใชค้วามรู้ ภูมิปัญญาในการจดัการทรัพยากรป่าไม ้การจดัการชุดองค์
ความรู้ชุมชน และการพฒันาเยาวชน มีเป้าหมายเพื่อการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ



ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งวถีิชีวติของคนในทอ้งถ่ินต าบลเขาคอกใหฟ้ื้นคืนความอุดมสมบูรณ์กลบัมา 
ขณะน้ีกิจกรรมการในโครงการฟ้ืนฟูชีวติชุมชนทอ้งถ่ินอยูใ่นช่วงด าเนินการยงัไม่ส้ินสุด 

4. ส านักงานกองทุนส่งเสริมการวจัิย (สกว) 
ปี 2548 ส านกังานกองทุนส่งเสริมการวจิยัทอ้งถ่ิน (สกว.) ไดใ้หก้าร

สนบัสนุนการท าวจิยัเร่ือง “การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนป่าละหอก
กระสังข”์ มีชุมชนรอบป่าเขา้ร่วมจ านวน 5 หมู่บา้น เป็นการวจิยัทอ้งถ่ินโดยชุมชนเป็นหลกั 
ขณะน้ียงัอยูใ่นช่วงการด าเนินการโครงการยงัไม่ส้ินสุด 

5. อืน่ๆ 
ปี 25467 นางประมวล เจริญยิง่ ประธานกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้มบา้นละหอกกระสัง ไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว ประเภทบุคคลสร้างสรรคผ์ลงาน
อนุรักษดี์เด่นคร้ังท่ี 6 ประจ าปี 2547 จากนายอานนัต ์ปัญญารชุน 
  นอกจากน้ียงัมีมหวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์และโรงเรียนในละแวกใกลเ้คียงเขา้
มาใชป่้าเขาคอกเป็นท่ีศึกษาเรียนระบบนิเวศน์ป่าชุมชนอยูเ่ป็นประจ า 

 

บทที ่4 รูปธรรมความส าเร็จ 
 

1. เกร่ินน า 
 ป่าชุมชนต าบลเขาคอก อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ไดรั้บการดูแล

จากชุมชนรอบผนืป่ามาตั้งแต่ปี 2540 ตลอดระยะเวลากวา่ 8 ปีท่ีชุมชนรอบผนืป่าเขา้มามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการดูแลรักษาป่า เช่น การเดินลาดตระเวนป่า การท าแนวกนัไฟ การปลูกป่า 
การจดักระบวนการเรียนรู้ใหก้บัชุมชน และจดัตั้งกลุ่มกิจกรรมพฒันาชุมชนต่างๆ เช่น กลุ่ม
ออมทรัพย ์กลุ่มทอผา้ เป็นตน้ กิจกรรมพฒันาดงักล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจดัการตนเอง 
พึ่งตนเองของชุมชน ส่งผลใหช้าวบา้นเกิดจิตส านึกรักและหวงแหนผนืป่า ท าใหส้ภาพผนืป่าท่ี
เคยถูกบุกรุกท าลายจนเสือมโทรมค่อยๆฟ้ืนคืนกลบัสู่สภาพความอุดมสมบูรณ์อีกคร้ัง 

 

2. รูปธรรมความส าเร็จ 
2.1 ความเข้มแข็งเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

แนวความคิดของเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม
ต าบลเขาคอก ไดรั้บการเผยแพร่ขยายวงกวา้งออกไปเร่ือย ๆ 
   ปี 2540 ชุมชนแรก คือชุมชนละหอกกระสัง ท่ีผูน้  าชุมชนลุกข้ึนมา
กระตุน้ใหช้าวบา้นดูแลรักษาป่า  
  ปี 2541 จดัตั้งคณะกรรมการเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเขาคอก ภายใตก้ารสนบัสนุนสนุนงบประมาณจากส านกังานกองทุนเพื่อสังคม 
(SIF) มีผูน้  าชุมชนเขา้ร่วมทั้งต าบล  



  ปี 2542 ขออนุมติัผูว้า่ราชการจงัหวดัจดัตั้งเป็นป่าชุมชน ด าเนินการดูแล
รักษาโดยชุมชนชาวบา้น และมีการก าหนดกฎกติกาใหชุ้มชนอยูก่บัป่าอยา่งเก้ือกลูกนั 
  ปี 2548 ขยายแนวความคิดผา่นงานวจิยัชุมชน ภายใตก้ารสนบัสนุนของ
กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ออกไปอีก 5 ชุมชน ไดแ้ก่ชุมชนละหอกกระสัง โคกเศรษฐี 
โคกกระมงั และชุมชนเขาคอก หมู่ 1 และหมู่ 15  
  ปลายปี 2548 ขยายแนวความคิดผา่นโครงการฟ้ืนฟูชีวติชุมชนทอ้งถ่ิน 
โดยขยายพื้นท่ีเป้าหมายเพิ่มเติม จากพื้นท่ีท าการศึกษาวจิยั 5 ชุมชน ออกไปเป็น 8 ชุมชน เพิ่ม
ข้ึนมา 3 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนส่ีเหล่ียม หนองเอียน และชุมชนหนองตะโก 
  แมว้า่กิจกรรมเครือข่ายอนุรักษฯ์ จะยงัไม่ครอบคลุมชุมชนทุกหมู่บา้นใน
ต าบลเขาคอกก็ตาม แต่กระแสการอนุรักษป่์าชุมชนก็ขยายวงออกไปอยา่งกวา้งขวางครอบคลุม
พื้นท่ีทั้งอ าเภอแลว้ก็วา่ได ้จะเห็นไดว้า่ ปัจจุบนัป่าชุมชนแห่งน้ี ไดรั้บความสนใจจากภาคส่วน
ต่างๆมากข้ึน เช่น สถานศึกษาทั้งจากมหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์และโรงเรียนในทอ้งถ่ินอีก
หลายแห่ง  หน่วยงานภาคีการพฒันาเขา้มาส่งเสริมกิจกรรมพฒันาชุมชน ซ่ึงมีทั้งกิจกรรมกลุ่ม
อาชีพ และกิจกรรมพฒันาป่าชุมชน นอกจากน้ีประธานเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มต าบลเขาคอก คุณประมวล เจริญยิง่ ยงัไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียวประจ าปี 
2546 อีกดว้ย  

2.2 ผู้น า และองค์กรชุมชนเข้มแข็งพึง่ตนเอง 
  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของต าบลเขาคอกโดยทัว่ไปก็ไม่ต่างจาก
ชุมชนชนบทอ่ืนๆกล่าวคือ  ชาวบา้นยงัมีหน้ีสิน ยากจน คนหนุ่มสาวด้ินรนเขา้เมืองเพื่อหางาน
ท า ปล่อยทิ้งเด็กกบัคนแก่ไวเ้ฝ้าบา้น อยา่งไรก็ตามภายใตก้ารส่งเสริมสนบัสนุนของหน่วยงาน
ภาคีการพฒันาภายนอก โดยยดึหลกัชุมชนตอ้งมีบทบาทส าคญัในงานพฒันา เช่นส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) สนบัสนุนใหช้าวบา้นท าวจิยักนัเอง สถาบนัพฒันาองคก์ร
ชุมชน (พอช.) สนบัสนุนใหช้าวบา้นจดัท าโครงการฟ้ืนฟูชีวติชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นตน้ ท าใหผู้น้  า
ชุมชนเรียนรู้การจดัการปัญหาของชุมชนดว้ยตนเอง ไม่รอคอยการช่วยเหลือจากภายนอก 
ปัญหาของชุมชนดา้นต่างๆถูกหยบิยกข้ึนมาแลกเปล่ียนหารือกนัเอง และก าหนดแนวทางแกไ้ข
ร่วมกนั ชุมชนจึงมีภูมิคุม้กนัปัญหาสังคมดา้นอ่ืนๆไดด้ว้ย ไม่วา่จะเป็นปัญหาดา้นสุขภาพ 
ปัญหาเด็กเยาวชน ปัญหาการวา่งงานของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน โดยจะเห็นไดจ้ากมีกลุ่มกิจกรรม
พฒันาเกิดข้ึนอยา่งหลายหลายกระจายอยูท่ ัว่ทั้งต าบล เช่นกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มทอผา้ กลุ่ม
แม่บา้น กลุ่มสมุนไพร เป็นตน้  
 
 
 

2.3 ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชน  



ป่าชุมชนจ านวนกวา่ 3,500 ไร่อุดมไปดว้ยอาหารธรรมชาติตามฤดูกาล 
เช่นเห็ดป่านานาชนิด พืชผกัป่า สมุนไพร  ไข่มดแดง ฯลฯ ซ่ึงนอกจะท าใหชุ้มชนรอบผนืป่ามี
อาหารธรรมชาติตามฤดูกาลส าหรับรับประทานแลว้ ชาวบา้นรอบผนืป่ายงัมีรายไดจ้ากอาหาร
ธรรมชาติตามฤดูกาลอยา่งเป็นกอบเป็นก าอีกดว้ย จากผลงานวจิยัของชาวบา้นต าบลเขาคอก
พบวา่ มีการใชป้ระโยชน์จากป่าไดแ้ก่ ใชเ้ป็นแหล่งอาหาร ยาสมุนไพร ไมเ้ช้ือเพลิง ไมใ้ชส้อย 
ท าเลเล้ียงสัตว ์เป็นตน้ ป่าชุมชนจึงเปรียบเสมือนหมอ้ขา้วหนอแกงของชาวบา้นรอบผนืป่า 
รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุน สร้างรายไดใ้หก้บับางครอบครัวดว้ย จากขอ้มูลการวจิยั ครัวเรือน
จ านวน 587 ครัวเรือนใน 5 ชุมชนรอบป่าละหอกกระสัง พบวา่มีการใชป้ระโยชน์จากป่าเชิง
เศรษฐกิจมีมูลค่าสูงถึง 2 ลา้นกวา่บาทต่อปี กล่าวไดว้า่ป่าชุมชนเป็นทางเลือก ทางรอดในการ
แกปั้ญหาความยากจนของชุมชนโดยรอบไดเ้ป็นอยา่งดี ยิง่ผนืป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน
เท่าไร ค าตอบในการแกปั้ญหาความยากจนของคนต าบลเขาคอกก็ยิง่เด่นชดัมากข้ึน  
  นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในระบบนิเวศน์ส าหรับผูท่ี้สนใจ 
และสถาบนัการศึกษาทั้งในระดบัประถมและมธัยม เช่นโรงเรียนบา้นเขาคอก บา้นละหอก
กระสัง ระดบัอุดมศึกษาจากมหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์เป็นตน้ 

2.4 หน่วยงานภาคีการพฒันาให้การสนับสนุนกจิกรรมด้านต่างๆ 
จากความตั้งใจจริง และความพยายามแสวงหาความรู้จากภายนอกของ

ผูน้ าชุมชนอยา่งเขม้แขง็ โดยเฉพาะคุณประมวล  เจริญยิง่ ประธานเครือข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเขาคอก รวมทั้งรูปธรรมความส าเร็จในดา้นความเขม้แขง็
ขององคก์รชุมชน กล่าวคือมีการรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมพฒันาชุมชนหลากหลาย และมี
กิจกรรมการดูแลรักษาป่าอยา่งต่อเน่ือง จนท าใหป่้าไมมี้ความอุดมสมบูรณ์ข้ึนระดบัหน่ึง จึงมี
หน่วยงานภาคีการพฒันาใหค้วามสนใจสนบัสนุนงบประมาณ และการอบรมใหค้วามรู้กบักลุ่ม
ชาวบา้น เพื่อร่วมกนัด าเนินการอยูใ่นพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ืองมีกิจกรรมภาคีกการพฒันาท่ีด าเนินการ
อยูใ่นขณะน้ี ไดแ้ก่โครงการวจิยั “การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนป่า
ละหอกกระสัง” และโครงการฟ้ืนฟูชีวติชุมชนทอ้งถ่ินต าบลเขาคอก 

2.5 การปรับเปลีย่นบทบาทและ แนวทางการท างานของภาครัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) 
จากความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชน ท่ีผูน้ าสามารถหาความรู้ และ

งบประมาณสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาจากภายนอกไดเ้อง จนมีรูปธรรมความส าเร็จในดา้น
ต่างๆเกิดข้ึนมากมาย โดยไม่รอคอย ร้องขอการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นการยนืยนั
ความคิด ความเช่ือท่ีวา่ การแกไ้ขปัญหาใดๆของชุมชน ถา้ใหช้าวบา้นเป็นหลกั หน่วยงานเป็น
ผูส้นบัสนุน งานนั้นจะส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื กรณีการอนุรักษป่์าเขาคอกโดยกลุ่มองคก์รชุมชน ท า
ใหห้น่วยงานภาครัฐระดบัทอ้งถ่ินและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อบต.) หนัมาใหค้วาม
สนใจศึกษาเรียนรู้กระบวนการ วธีิการท างานของกลุ่มองคก์รชุมชน และน าไปปรับเปล่ียน



บทบาทและแนวทางการท างานภายในหน่วยงานของตนเอง โดยยดึหลกัเอาพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง 
ชาวบา้นเป็นเจา้ของเร่ือง หน่วยงานเป็นพี่เล้ียงคอยใหก้ารสนบัสนุนห่างๆ จะเห็นไดจ้ากคุณ
ประมวล เจริญยิง่ มีภาระงาน และต าแหน่งท่ีทางหน่วยงานตั้งเพิ่มใหอี้กหลายต าแหน่ง 
 

3. ปัจจัยเกือ้หนุนทั้งภายในและภายนอก 
3.1 ปัจจัยภายใน 

1) วกิฤตป่าเขาคอก 
จากสภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ ใชก้นัไม่มีวนัหมด แต่เม่ือเวลาผา่นไปเพียง

10-15 ปีเท่านั้นชาวบา้นก็ตอ้งพบกบัวกิฤตป่าเขาคอก คือไมใ้หญ่ถูกตดัโค่น ชกัลากออกไปยงั
โรงงานแปรรูปไม ้ไมเ้ล็กถูกตดัเผาถ่าน ความอุดมสมบูรณ์หายไปอยา่งรวดเร็ว บ่อน ้าต้ืนท่ีเคย
มีน ้าใหด่ื้มกินกลบัแหง้ขอด สัตวน์อ้ยใหญ่นานาพนัธ์ุหนีหายเอาชีวติรอด ชาวบา้นรอบผนืป่า
มาอยูอ่าศยักนัตั้งแต่ป่าอุมสมบูรณ์ จนกระทัง่ป่าหมดสภาพไปต่อหนา้ต่อตา เท่านั้นยงัไม่พอ
นายทุนยงับุกรุกตดัไมท้  าลายป่ากนัอยา่งไม่หยดุย ั้ง ทา้ทายความรู้สึกท่ียอมใหเ้กิดการบุกรุก
ท าลายกนัต่อไปอีกไม่ได ้จนในท่ีสุด ปี 2540 ผูน้ าชุมชนทนไม่ได ้จึงพาชาวบา้นลุกข้ึนขบัไล่
นายทุนลกัลอบตดัไมใ้นป่าละหอกกระสังข ์และร่วมมือกนัดูแลรักษาป่าตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

2) กระบวนการเรียนรู้ของผู้น า  
ผูน้ าชุมชนโดยเฉาะคุณประมวล เจริญยิง่ มีความกระตือลือร้นขวานขวาย

หาความรู้ใหม่ๆเขา้มาพฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน มีการออกไปแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเครือข่ายอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายนอกชุมชนอยา่งสะหม ่าเสนอ  

ปี 2548 ชุมชนรอบผนืป่าต าบลเขาคอก ไดแ้ก่ชุมชนละหอกกระสัง เขา
คอก โคกเศรษฐี และโคกระมงั รวม 5 หมู่บา้น ไดท้  าการศึกษาวจิยัขบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการป่าชุมชน โดยไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการอนุรักษป่์าชุมชนอยา่งย ัง่ยนื
ต่อไป และน าองคค์วามรู้ท่ีไดเ้ผยแพร่ขยายผลสู่ชุมชนขา้งเคียง 

ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ มีการชั้ประโยชน์จากป่าเชิงเศรษฐกิจ จาก
ครัวเรือน 587 ครัวเรือนใน 5 ชุมชนรอบป่า มีมูลค่ากวา่ 2,000,000 บาทต่อปี แต่การบุกรุก
ท าลายป่า ท าใหพ้นัธ์ุพืช และสัตวป่์าบางชนิดแทบจะสูญพนัธ์ุ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ซ่ึงมี
ความจ าเป็นกบัวถีิชีวติของคนและสัตว ์อยา่งไรก็ตามป่าชุมชน ต าบลเขาคอก ก็ยงัคงเป็นแหล่ง
อาหารท่ีส าคญัของคนในชุมชน และคนละแวกใกลเ้คียงกนั รวมทั้งเป็นแหล่งท่ีสร้างรายไดจ้าก
ผลผลิตของป่าอีกดว้ย 

อยา่งไรก็ตามความรู้ใหม่ ท่ีไดรั้บมาจากภายนอกไดแ้ปรมาสู่การก าหนด
รูปแบบ กฎกติกา และกลไก การจดัการอนุรักษป่์าชุมชนเขาคอกชดัเจนข้ึน กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมดงักล่าวยงัน าไปสู่การก่อรูปการจิตส านึกรักและหวงแหนผนืป่าชุมชน ของคน
ในชุมชนทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี   



 
 

3) การมีส่วนร่วมของชุมชน 
ผูน้ าชุมชนพยายามสร้างความเขา้ใจ และน าพาชาวบา้นใหร่้วมมือกนั

อนุรักษท์รัพยากป่าไมไ้ว ้โดยการพดูช้ีแจงผา่นหอกระจายข่าว เปิดเวทีท าความเขา้ใจ 
สนบัสนุนกิจกรรมการรวมกลุ่มพฒันาชุมชนจดัการตนเองในดา้นต่างๆ เช่นเกิดกลุ่มออมทรัพย ์
กลุ่มทอผา้ กลุ่มอาชีพเสริมหลากหลาย  เป็นตน้ ท าใหช้าวบา้นร่วมมือปฏิบติัตามกฎกติกาของ
กลุ่มอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม และเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรป่าไมเ้ป็นอยา่งดี 
เช่นร่วมกนัปลูกป่าในวนัส าคญั ท าแนวกนัไฟ เดินลาดตระเวนป่า และอ่ืนๆ ท าใหท้รัพยากรป่า
ไมคื้นความอุดมสมบูรณ์ข้ึนเร่ือยๆ พืชพนัธ์ุไมใ้หญ่นอ้ยนานาหนาแน่นมากข้ึน สัตวป่์าคืนกลบั
สู่ป่าอีกคร้ัง รวมทั้งคนในชุมชนเองก็เกิดจิตส านึกรักหวงแหนผนืป่ารอบชุมชนของตนเองมาก
ข้ึน 

4) เป็นพืน้ทีอ่พยพ 
ต าบลเขาคอก เป็นต าบลท่ีแยกตวัออกมาจากต าบลปังก ูอ าเภอประโคนชยั 

ประชากรส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้อพยพมาจากต่างถ่ิน ไดแ้ก่ จงัหวดัมหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะ
เกษ และสุรินทร์ มีวฒันธรรมหลากหลาย ท่ีส าคญัมี 3 ชนเผา่ ไดแ้ก่ลาว เขมร และส่วย ไดเ้ขา้
มาบุกเบิกจบัจองท่ีดินท ากินกนัอยา่งอิสระ ช่วงปี 2516 เป็นช่วงท่ีมีผูอ้พยพเขา้มาแถบน้ีมาก
ท่ีสุด การอพยพยา้ยถ่ินแมจ้ะมากนัเป็นกลุ่มตระกลู แต่ก็มีความหลากหลายของชนเผา่ 
ประกอบกบัสภาพพื้นท่ีท่ีเป็นป่าดง ทางคมนาคมไม่สะดวก มีภยัจากโจรผูร้้ายชุกชุม ท าใหก้ลุ่ม
ชาวบา้นท่ีอพยพเขา้มาตอ้งอยูแ่บบรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ พึ่งพาซ่ึงกนัและกนั จนกลายเป็นวถีิ
ปฏิบติัของชาวบา้นในแถบน้ีท่ีมีลกัษณะรักสามคัคีกนัสูง เช่ือฟังผูน้ า ท าใหแ้นวความคิด แนว
ทางการอนุรักษป่์าเขาคอกไดรั้บการตอบสนองไม่ยากจนเกินไป 

5) เป็นพืน้ทีเ่คลือ่นไหวต่อสู้ทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย 
ช่วงปี 2516-2522 พรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย  ไดป้ฏิบติัการต่อสู้

ดว้ยอาวธุกบัทหารรัฐบาล ป่าเขาคอกก็เป็นอีกสมรภูมิหน่ึงของการต่อสู้ในคร้ังนั้นดว้ย 
ชาวบา้นท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นแถบน้ีจึงถูกกดดนัทั้งจากฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต ์
ในขณะเดียวกนัตวัเองก็ยงัมีความตอ้งการท่ีท ากินอยู ่มีบางส่วนท่ีทนต่อแรงกดดนัจาก
สถานการณ์รอบดา้นไม่ไหวตดัสินใจพาครอบครัวอพยพกลบับา้นเดิมก็มี ชาวบา้นท่ีเหลืออยูก่็
อาศยัการรวมกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั โดยไม่แยกพวกแยกเหล่า เหตุการณ์ความรุนแรง
ดงักล่าว ไดห้ล่อหลอมใหช้าวบา้นแถบน้ีรู้รักสามคัคี และอยูร่่วมกนัโดยมีผูน้ าชุมชนเป็นหลกั
ส าคญั ซ่ึงส่งผลใหต่้อมาถึงการร่วมมือกนัอนุรักษท์รัพยากรป่าเขาคอกในปัจจุบนัดว้ย 

6) วฒันธรรมความเช่ือ 



ชาวบา้นแถบน้ีแมว้า่จะมีหลายชนเผา่ อพยพมาจากท่ีต่างๆ แต่ก็เป็นคน
ภาคอีสาน 

เหมือนกนั มีวฒันธรรมความเช่ือคลา้ยๆกนั เช่นมีความเช่ือวา่ ถา้มีคนตายในหมู่บา้น เม่ือรู้แลว้
ตอ้งหยดุงานท่ีท าทั้งหมดไวก่้อน เพื่อไปช่วยงานศพจนแลว้เสร็จ จึงค่อยกลบัมาท าใหม่ ใครฝ่า
ฝืนเช่ือวา่ผผีูต้ายจะมาเอาชีวติ เป็นตน้ วฒันธรรมความเช่ือของคนอีสานก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึง ท่ี
เป็นเคร่ืองหล่อหลอมจิตใจผูค้นท่ีมาจากทัว่สารทิศใหอ้ยูร่่วมกนั ช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อกนั มี
ความเห็นเป็นหน่ึงเดียวกนัไดง่้าย ดงันั้นการประกาศกฎกติกาการอนุรักษท์รัพยากรป่าไมข้อง
กลุ่มผูน้ า จึงไดรั้บการขานรับอยา่งรวดเร็วกวา้งขวาง 
 

3.2  เงื่อนไขปัจจัยภายนอก 
1) นโยบายปิดป่า 

การประกาศนโยบายปิดป่าเม่ือปี 2532 มีผลท าใหก้ารประกาศกฏกติกา
ของเครือข่าย 

อนุรักษท์รัพยากรส่ิงแวดลอ้มต าบลเขาคอกชอบธรรมมากข้ึน เน่ืองจากเป็นกฎหมายส าคญั มี
บทลงโทษผูฝ่้าฝืน กระท าความผดิ และมีเจา้หนา้ท่ีป่าไมอ้อกตรวจจบัภายใตก้ฎหมายดงักล่าว 
ท าใหช้าวบา้นต่ืนกลวัเจา้หนา้ท่ีบา้นเมือง ไม่กลา้ลกัลอบตดัไมท้  าลายป่ากนัอีกต่อไป 

2) ป่าไม้จังหวดั 
เจา้หนา้ท่ีป่าไมจ้งัหวดั เป็นผูท่ี้มีบทบาทโดยตรงในการดูแลรักษาป่า มี

หน่วยยอ่ยตั้งอยูท่ี่อ  าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมยเ์ป็นผูส่้งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรธรรมและส่ิงแวดลอ้ม และประกาศใหป่้าเข่าคอกเป็น “ป่าชุมชน” 
ด าเนินการดูแลรักษาป่าโดยองคก์รชุมชนมาตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา 

3) การสนับสนุนภาคีการพฒันา 
ป่าชุมชนเขาคอก ไดรั้บความสนใจจากหน่วยงานภาคีการพฒันาจาก

ภายนอก เน่ืองจากการดูแลรักษาป่าเร่ิมตน้โดยชาวบา้น และสามารถร่วมกนัด าเนินการไดอ้ยา่ง
เขม้แขง้ มีรูปธรรมส าเร็จ อยา่งย ัง่ยนืหน่วยงานภาคีการพฒันาจึงใหค้วามสนใจเขา้มาสนบัสนุน
ส่งเสริมและเรียนรู้วธีิการท างานร่วมกบัชาวบา้นเพื่อน าไปเผยแพร่ขยายผลไปยงัชุมชนอ่ืนๆ
ต่อไป หน่วยงานท่ีมีบทบาทในการส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมขององคก์รชุมชนไดแ้ก่กองทุน
เพื่อสังคม (SIF) ส านกังานกองทุนส่งเสริมการวจิยั (สกว.) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) 
คณะกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (รางวลัลูกโลกสีเขียว) มหาวทิยาลยัราชภฎับุรีรัมย ์เป็นตน้ 
 

บทที่ 5 บทสรุป / ข้อคดิเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 



   แนวความคิดการฟ้ืนฟูชีวติชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นความคิดการพฒันาท่ีตอ้งใชทุ้น
ทางสังคมน าการพฒันา ซ่ึงจะตรงกนัขา้มกบัแนวคิดการพฒันาท่ีใชเ้งินทุนน าการพฒันา การจะ
ผลกัดนัแนวคิดการฟ้ืนฟูชีวติชุมชนทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบติั ตอ้งอาศยัผูน้ าชุมชนท่ีมีความเขา้ใจ 
มีศกัยภาพ สามารถวเิคราะห์สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคมได ้รวมทั้งมีหลกัคิด 
อุดมการณ์การพึ่งตนเองท่ีเขม้แขง็เพียงพอ เน่ืองจากแนวคิดการฟ้ืนฟูชีวติชุมชนทอ้งถ่ินเป็น
แนวคิดท่ีสวนกระแสการพฒันาท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมโดยส้ินเชิง 
   เดิมสังคมไทยมีระบบความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ มีชีวติความเป็นอยูท่ี่อบอุ่น
เรียบง่าย เอ้ืออาทรต่อกนั มีวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงาม มีการลงแขกด านาเก่ียวขา้วเอาแรงกนั
โดยไม่ตอ้งใชเ้งินเป็นค่าจา้ง มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ แต่แนวทางการพฒันา
ประเทศ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะท่ีผา่นมา วางแนวทางการพฒันา
ประเทศใหท้นัสมยัตามแบบประเทศตะวนัตก ซ่ึงเนน้ความเป็นอยูแ่บบปัจเจก ใชเ้งินทุนน าการ
พฒันา ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ เป็นการพฒันาดา้นวตัถุมากกวา่ดา้นจิตใจ สังคมไทยจึง
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ศีลธรรมประเพณี วฒันธรรมภูมิปัญญาดงัเดิมเป็นส่ิงลา้สมยั ไม่มี
คุณค่า จริยธรรม คุณธรรมของสังคมเสือมทรุด ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกท าลายแปรเป็น
เงิน คนหนุ่มสาวอพยพเขา้เมืองขายแรงงานแลกเงิน ปล่อยทิ้งทอ้งไร่ทอ้งนารกร้างวา่งเปล่า 
ชีวติของคนในชุมชนทอ้งถ่ินเตม็ไปดว้ยหน้ีสิน และในท่ีสุดท่ีดินก็หลุดไปอยูใ่นมือนายทุน
เงินกู ้ชุมชนทอ้งถ่ินตกอยูใ่นสภาพท่ีอ่อนแอหาทางออกไม่เจอ 
   ท่ามกลางวกิฤตการณ์ของชุมชนทอ้งถ่ินท่ีกล่าวมาแลว้ แนวคิดการฟ้ืนฟูชีวติ
ชุมชนทอ้งถ่ิน จึงเป็นทางเลือก ทางรอดของชุมชนทอ้งถ่ิน โดยมีทุนทางสังคมเป็นพลงัส าคญั
ในการเปล่ียนแปลง และช่วยใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีทางเลือกทางรอดได ้แนวทางการท างานฟ้ืนฟู
ชีวติชุมชนทอ้งถ่ิน ตอ้งเร่ิมตน้จากการจดัท าแผนฟ้ืนฟูชีวติครอบครัวชุมชน   จากพื้นท่ีนอ้ยโยง
ไปสู่พื้นท่ีใหญ่  ส่ิงท่ีจะตอ้งฟ้ืนฟูเป็นอนัดบัแรกคือครอบครัว โดยใหมี้การจดัท าแผน
ครอบครัว  พฒันาครอบครัวตน้แบบใหเ้กิดข้ึนในแต่ละชุมชน  การเปล่ียนแปลงความคิดสู่
แนวทางปฏิบติัตอ้งเร่ิมจากส่วนนอ้ยใหไ้ด ้ ในครอบครัวก่อนแลว้ค่อยขยบัไปสู่ขา้งนอก 
จากนั้นจึง ยกระดบัจดัความสัมพนัธ์ไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และขยายไปสู่พื้นท่ี
ใกลเ้คียงอ่ืนๆ การขยายจะมีพื้นท่ีกวา้งขวางเพียงไร  การส่ือสารตอ้งชดัเจน  เพื่อใหเ้ขา้ใจ
ตรงกนั  และเช่ือมโยงขบวนการฟ้ืนฟูชีวติชุมชนทอ้งถ่ินสู่ภาคีการพฒันาอ่ืนๆ มีการโยงเป็น
เครือข่ายระดบัภาค  เกิดขบวนการสร้างฐานท่ีเขม้แขง็ทางดา้นฐานเศรษฐกิจไปพร้อมกบัการ
สร้างขบวนคน  จากท่ีขอทุนจากองคก์รมากก็ค่อยๆลดลง  จนสามารถพึ่งพาตนเองได ้ไม่ตอ้ง
ไปขอทุนสนบัสนุนจากภายนอก  ดงันั้นการฟ้ืนฟูตอ้งก าหนดจากภายใน  เร่ิมปรับความเขา้ใจ
จากภายในสู่ภายนอก 

เม่ือ ๑๐ กวา่ปีท่ีแลว้เราจะพดูถึงการเกษตรผสมผสานมีคนต่อตา้น  แต่ตอน
หลงัมีคนเห็นดว้ยมาก  ปัจจุบนัคนไม่รู้ตวัตนท่ีแทจ้ริง  คุณเป็นใคร  มาจากไหน และจะไป



ไหน  เรามีทางเลือกอ่ืนของชีวติบา้งหรือไม่  เราสารมารถฟ้ืนฟูเองไดห้รือไม่  เวลาพดูถึงชุมชน
ทอ้งถ่ินเรามองท่ีไหน  ถา้มีการเล่าประวติัศาสตร์ชุมชน  คนจะเร่ิมเห็นความส าคญัของตนเอง  
ท าใหช้าวบา้นปรองดองกนั  ไม่มีการทะเลาะกนั  แต่การวเิคราะห์ของชาวบา้นก็มีขอ้จ ากดั  
ดงันั้นเวลาจะพดูถึงการฟ้ืนฟูชุมชนทอ้งถ่ิน  จึงตอ้งมองใหท้ะลุ  ตอ้งฟ้ืนฟูตวัเอง  เราตอ้งคงตวั
เราไว ้ เราตอ้งพอใจในตวัเราเอง  ภูมิใจในตนเอง  ความภูมิใจในตนเองจะไม่เกิดข้ึนถา้เราไม่
เขา้ใจตนเอง ไม่เห็นความส าคญัภายใน   แต่ใหค้วามส าคญักบัภายนอกโดยท่ีไม่มองส่ิงดีๆท่ีมี
อยูใ่นตวัเอง  เวลาเราฟ้ืนฟูเราตอ้งมองถึงตวัตน  และตอ้งเคารพตวัตนของคนอ่ืน  รวมทั้งรัก
ความเป็นตวัตนของตนเองดว้ย  สร้างความเท่าเทียมกนั  ตอ้งปรับวธีิคิดใหม่  ใหภู้มิใจใน
ตวัเอง  คน้หาตวัเองใหเ้จอ  มองอดีตวา่เป็นอยา่งไร  แลว้หยบิข้ึนมาเรียนรู้  ปรับน ามาใชใ้นทาง
ท่ีถูกตอ้งในปัจจุบนั 
   บทสรุปกรณีความส าเร็จของการฟ้ืนฟูป่าชุมชนเขาคอก พบวา่การท าวจิยัโดย
ทีมวจิยัชุมชนเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าใหค้นในชุมชนล่วงรู้ถึงความเป็นมาของชุมชนในหลายๆ
ดา้น ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมการกิน การแต่งกาย  ความเช่ือประเพณี รวมทั้งการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรป่าไม ้ท่ีแตกต่างกนัไปของแต่ละชนเผา่ท่ีอพยพเขา้มาอยูใ่นแถบน้ี นอกจากน้ียงั
ไดรู้้ถึงหลกัการตั้งถ่ินฐานของบรรพบุรุษ รู้ถึงความยากล าบาก และความพยายามในการบุกเบิก
ตั้งชุมชนใหม่ท่ีพฒันามานานเป็นสิบๆปี กวา่จะเป็นชุมชนท่ีมัน่คงใหลู้กหลานไดพ้ึ่งพาอาศยั
กนัในทุกวนัน้ี ไดรู้้ถึงพฒันาการของทรัพยากรป่าไมร้อบชุมชนของตนเอง จากความอุดม
สมบูรณ์ท่ีสุดมาจนถึงยคุท่ีป่าถูกท าลายลงอยา่งยอ่ยยบัต่อหนา้ต่อตา ท าใหชุ้มชนตระเกิดความ
ส านึก หนกัถึงคุณค่าของท่ีท ากินท่ีบรรพบุรุษหาไวใ้ห ้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของ
ตนเองอยา่งลึกซ้ึง ความรู้สึกเหล่าน้ีน าไปสู่ความรักความหวงแหน ความภาคภูมิใจในถ่ินฐาน
บา้นเกิดของชุมชนตนเอง รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไมท่ี้มีอยูร่ายรอบชุมชนไปดว้ย 
   อยา่งไรก็ตามแนวความคิดการฟ้ืนฟูชีวติชุมชนทอ้งถ่ินจะประสบผลส าเร็จได้
นั้น นอกจากชุมชนจะมีกิจกรรมอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ลว้ ชุมชนตอ้งด าเนินกิจกรรมดา้น
อ่ืนๆพร้อมกนัดว้ย โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน อนั
จะน าไปสู่ความเขม้แขง็ย ัง่ยนืของชุมชนทอ้งถ่ินไดใ้นท่ีสุด 
 

2. ตวัอย่างการถอดองค์ความรู้ เรียบเรียงและน าเสนอแบบเร่ืองเล่า 
โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ต าบล วถิพีอเพยีง 
กรณคีนต้นแบบ ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาครีี จงัหวดัขอนแก่น 

 
 

ยายแหวนตาเสาเกษตรใหญ่แห่งบ้านกุดขอนแก่น 



ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวดัขอนแก่น 
 

“ยายแหวนตาเสา แกไม่มีแดดมีฝน ไม่มีร้อนมีหนาวกบัเขาหรอก ” เพื่อนบา้นพดูถึง
ความขยนัขนัแขง็ของสองตายาย “ขา้วก็เก่ียวเอง หมดบา้นน้ีไม่มีคนแบบน้ีอีกแลว้”  

เม่ือยา่งกายเขา้ไปในสวนยายแหวานตาเสา ทุกคนตอ้งต่ืนตาต่ืนใจกบัพืชผกัไมใ้หญ่
นอ้ยนานาชนิดยนืตน้เบียดกนัอยูอ่ยา่งเป็นระเบียบเขียวขจีเตม็แปลง สองตายายปลูกพืชผกั
นานาชนิด แซมระหวา่งแถวไมย้นืตน้ผสมผสานกนัอยา่งลงตวับนท่ีดิน 22 ไร่ 3 งาน  

มีพืชผกัสวนครัวทุกชนิด ทั้งพริก ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว มะเขือเทศ ผกับุง้ 
ผกัชี ผกักาด ยีห่ล่า หอม มีพืชไร่พืชสวนแข่งกนัอวดยอดงามเตม็ไปหมดมีทั้งไผเ่ล้ียง ขา้วโพด 
มะพร้าว กลว้ย ชะอม ล าไย สะตอ นอ้ยหน่า มะม่วง มะละกอ ขนุน มีไมย้นืตน้จ าพวกตะก ู
มะค่า ประดู่ สะเดา นอกจากน้ียงัมีโรงเห็ดเล็กๆ อยูข่า้งเถียงนานอ้ย มีตน้หม่อมส าหรับเล้ียงตวั
ไหมปลูกแซมอยูใ่นดงไม ้มีแม่ไก่ 4 แม่ พาลูกๆคุย้เข่ียหากินอยูใ่นสวนประมาณ 50 ตวั  

เดินเลยเร่ือยลึกเขา้ไปจะพบกบัสระน ้าขนาด 2 ไร่ เก็บน ้าไวล้ดพืชผกัไดต้ลอดแลง้ 
สองฝ่ังสระเตม็ไปดว้ยพนัธ์ุไมน้านาชนิด มีแปลงนา แปลงขา้วโพด ในบริเวณท่ีราบทา้ยทุ่งห่าง
ออกไป 

“ตาปลูกเองทุกตน้เลยหรือเน่ีย ” เพื่อนในกลุ่มเปรยข้ึนเบาๆ เม่ือยายเล่าถึงวธีิท าสวน
ผสมผสานโดยใชแ้รงงานของสองตายายเท่านั้น 

“ยายไม่เคยจา้งใคร ท ากนัสองเฒ่า ต่ืนแต่ดึกลุกแต่เชา้ คนหน่ึงน่ึงขา้ว อีกคนหน่ึงก็
ออกมาก่อนแลว้ ใส่บาตรแลว้จึงค่อยตามออกมา เยน็ย  ่าชาวบา้นเปิดไฟจึงพากนัเขา้บา้น ” ยาย
แหวนหวัเราะลงลูกคอพร้อมกบัเอามือปิดปากอายฟันหลอของตวัเอง ชอบใจความขยนัอยา่ง
บา้บ่ินของตวัเอง  

“มนัซ าบายใจ อยูก่บัตน้ไมเ้ห็นมนัโตข้ึนทุกวนั เราก็มีรายไดด้ว้ย” แกยนืยนัการกระท า
ของตวัเองวา่ท าดว้ยความรัก มีความสุขจึงไดท้  า ไม่ไดมี้ใครบงัคบั ไม่ไดแ้สร้งท าเอาหนา้ใคร 

แม่แหวน ป้องบุญจนัทร์ อาย ุ 63 ปี พอ่บุญศรี ป้องบุญจนัทร์ อาย ุ 68 ปี ครอบครัว
ตน้แบบในโครงการรักษป่์า สร้างคน ๘๔ ต าบล วถีิพอเพียง ต าบลค าแคน อ าเภอมญัจาคีรี 
จงัหวดัขอนแก่น ชาวบา้นเรียกขานสองตายายวา่ยายแหวนตาเสา มีลูกดว้ยกนั 4 คน ชาย 2 คน 
หญิง 2 คน ต่างแยกยา้ยกนัไปมีครอบครัวท ามาหากินต่างถ่ิน มีคนหน่ึงเป็นพยาบาลอยูอ่  าเภอ
ใกลเ้คียง ท่ีเหลือเป็นพอ่คา้ขายของช าอยูใ่นกรุงเทพฯ ทุกวนัน้ีอยูก่นัตามล าพงัสองตายาย 

สองตายายเผชิญชีวติร่วมกนัมาอยา่งโชกโชน ยายแหวนเล่าวา่ เร่ิมตน้ชีวติดว้ยการเป็น
แม่คา้ขายของช าอยูท่ี่บา้นไผ ่ต่อมาไปซ้ือท่ีท าไร่ปลูกขา้วโพด ถัว่เขียว ถัว่เหลือง แถบจงัหวดั
กาญจนบุรี แต่ประสบกบัการขาดทุนไปไม่รอดจึงหนักลบัเขา้กรุงเทพฯ  ออกรถป๊ิคอัพ๊เร่ขาย
กบัขา้วตามตลาดนดั ฐานะดีข้ึนจึงขยายกิจการซ้ือรถเพิ่มอีกคนัหน่ึงใหลู้กๆรับช่วงกิจการ  



ปี 25540  เห็นวา่ตวัเองอายมุากข้ึนแลว้ มีเงินเก็บจ านวนหน่ึง จึงตดัสินใจส่งตาเสากลบั
บา้นเกิดพร้อมกบัน าเงินไปซ้ือท่ีดินแปลงแรก  22 ไร่ 3 งาน แต่ยายแหวนกบัลูกๆ ยงัคา้ขายอยู่
ในกรุงเทพฯ ไดเ้งินก็ส่งกลบัมาซ้ือท่ีดินเพิ่มอีก 2 แปลง 26 ไร่ และ 20 ไร่ สมยันั้นท่ีดินราคาไร่
ละ 6,000.- เป็นการเตรียมท่ีดินก่อนจะอพยพกลบับา้นเกิด 

สองตายายกลบัมาบา้นเกิดอยา่งคนมีความหวงั เห็นเพื่อนบา้นร ่ ารวย ก็ท  าตามบา้ง 
ลงทุนท าไร่ออ้ยขนาดใหญ่ หวงัวา่จะร ่ ารวย ซ้ือรถไถใหญ่ รถหกลอ้ เช่าท่ีดินเพิ่มกวา่ 200 ไร่ 
แต่ก็ตอ้งพบกบัความผดิหวงั สู้ค่าปุ๋ย ค่าแรง ค่าขน ค่าข้ึน ค่าตดั ค่าผอ่นรถไม่ไหว หาคนงานก็
ยาก ล าพงัตวัเองก็ท าไม่ไหว ท าไร่ออ้ยอยู ่ 3 -4 ปี รถหกลอ้ถูกยดึ รถไถตอ้งขายทิ้ง เป็นหน้ี
โรงงาน 50,000 บาท ตอ้งน าเงินท่ีลูกๆ ส่งมาใหไ้ปปลดหน้ี เอาใบ น.ส. 3 ท่ีจ  านองไวอ้อกมา
คืน ร่างกายก็สู้ไม่ไหว ก าลงัวงัชาก็เส่ือมถอย จึงยกไร่ใหเ้พื่อนบา้นเช่า ตวัเองหนักลบัมาท า
สวนเล็กนอ้ยๆบนท่ีดินแปลงใกลบ้า้น 

“โอย้..เม่ือก่อนใครเห็นก็วา่ท าไม่ไดห้รอก มีแต่ป่าหญา้คา้ เป็นป่ามีไมเ้ล็กๆข้ึนเตม็ไป
หมด ” ตาเสาไดย้นิแนวทางการท าเกษตรแบบผสมผสานมาจากวทิย ุประกอบกบัใจรัก
การเกษตรอยูเ่ป็นทุนเดิม จึงเร่ิมตน้ดว้ยการขดุสระเก็บน ้าก่อน ไถกลบหญา้ เอาปุ๋ยข้ีววัข้ีควาย
มาใสทุกปี ไม่ใชส้ารเคมี จนดินฟ้ืนตวั ปลูกพืชพนัธ์ุนานาชนิดไดอ้ยา่งท่ีเห็น 

“ เหน่ือยกายแต่ซ าบายใจ ไม่ตอ้งจา้ง ใชแ้รงเจา้ของ พืชผกัในสวนขายไดทุ้กวนัๆละ 
100-300.- เอาพอดี พอประมาณ ตามก าลงัตวัเอง ท ามาได ้3 ปีแลว้ เห็นไมโ้ตข้ึน มีรายไดพ้ออยู่
พอกิน ก็ท  าเพิ่มไปเร่ือยๆ ใครมาชวนไปไหนก็ไม่ไปแลว้ จะท าอยา่งน้ีจนกวา่จะท าไม่ไหวนัน่
แหละ” ยายเสาหวัเราะอยา่งอารมณ์ดี ยนืยนัความตั้งใจของตวัเอง 

“ทุกวนัน้ีไม่ตอ้งซ้ือกบัขา้วกิน จะซ้ือบา้งก็จ  าพวกท่ีท าไม่ได ้ซ้ือเน้ือหมู น ้าตาล น ้าปลา  
อยากกินปลาก็เอาปลาในบ่อมากิน อยากกินไก่ กินผกัก็มีหมดทุกอยา่ง”  

ยายแหวนเล่าวา่ ตอนเยน็จะมีชาวบา้นมาซ้ือของในสวนแกทุกวนั ท าใหมี้รายได้
หมุนเวยีนอยูต่ลอดเวลา ถา้เป็นพืชไร่จ านวนมากก็เหมาสวนคร้ังละ 6,000-7000.-  ท าใหมี้
รายไดเ้ป็นรายวนั รายฤดู และรายปี หมุนเวยีนต่อเน่ือง 

สองตายายอยากแนะน าใหทุ้กคนท าตาม แต่จะท าไดห้รือไม่ข้ึนอยูก่บัหลายอยา่ง 
1. ต้องใจรักในการท าการเกษตร ไม่ใจออกไปทางอ่ืน ท าใหม้นัดีข้ึนไปเร่ือยๆ 
2. ต้องมีความขยนัอดทน  ออกแต่เชา้ “ต่ืนดึกลุกเชา้ ” คนหน่ึงน่ึงขา้ว อีกคนหน่ึงก็

ออกมาก่อน ใส่บาตรแลว้จึงค่อยตามออกมา  
3. ต้องหาความรู้ใหม่ๆ จากการอ่าน การฟัง ไปดูตวัอยา่งจากคนท่ีส าเร็จ เอากลบัมา

ทดลองท า ลองผดิลองถูกไปเร่ือยๆ 
4. หวงัให้พออยู่พอกนิ  ไม่เป็นหน้ี ท าตามก าลงัตวัเอง ไม่คิดแข่งกบัใคร คนปลูกพืช

เชิงเด่ียวอยา่งเดียวไปไม่รอด รวยเงินไม่เอาแลว้ อยากรวยความสุข ไดเ้ห็นกนัอยูส่องตายาย
อยา่งน้ี เจบ็ป่วยก็เห็นกนั ไปอยูท่ี่ไหนก็ไม่ใช่ของเรา สู้อยูก่บัตน้ไมข้องตวัเองไม่ได ้ 



5. มีความตั้งใจมุ่งมั่น  ตอ้งท าใหไ้ด ้จะท าใหค้นในหมู่บา้นมาซ้ือของตวัเองใหไ้ด ้
ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ตอ้งกูห้น้ียมืสิน พยายามไปเร่ือยๆ 
 “ปลูกพืชแบบเดียว มนัเอาออกยาก ของยายแหวน ตาเสา เขามีหลายอยา่ง ขอ้ย
อยากเฮด็จงัซ้ี ”   เพื่อนบา้นท่ีแวะเวยีนมาเยีย่มยามสองตายายต่างออกปากเป็นเสียงเดียวกนั 
ปลูกแบบผสมผสานเป็นทางเลือกทางรอดไดจ้ริง 

ยายแหวนมีโครงการจะซ้ือหมูมาเล้ียงกินเศษพืชผกั อยากท าขนมจีนวนัละ 20 กิโล พอ
ขายใหไ้ดเ้งินตามแรงก าลงัตวัเอง อยากใหลู้กกลบัมาสืบทอด มาเปิดร้านคา้ในบา้น มาท าไร่
สวนผสมสืบต่อไป 
 วนันีส้องตายายมีความสุขอยู่กบัไร่นาสวนผสมของตนเอง ได้ท าบุญตักบาตร เป็นร่ม
โพธ์ิร่มไทรให้ลูกหลาน เป็นผู้เฒ่าผู้โอของชุมชน เป็นเกษตรใหญ่ในสายตา และน า้เสียงเยาะเย้ย
ของเพือ่นบ้าน เป็นครอบครัวต้นแบบวถิีแบบพอเพยีงของโครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ต าบล 
วถิีพอเพยีง และเป็นทางเลอืกทางรอดทีเ่ป็นรูปธรรมส าหรับชาวนาชาวไร่รายย่อยทีส่นใจ 
 

ค าเพยีง ร่องล ามูล 
28 พฤษภาคม 2552 

 

3. ตวัอย่างการถอดองค์ความรู้ เรียบเรียงและน าเสนอแบบเร่ืองเล่า 
การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้จากการด าเนินงานโครงการสร้าง
ระบบสวสัดกิารท้องถิน่  กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

      กรณศึีกษา ; กลุ่มแม่บ้านเยบ็ผ้าต าบลสูงเนิน อ าเภอกระสัง จงัหวดั
บุรีรัมย์ 
 
จากวกิฤตเป็นโอกาส 
 

เยน็ย  ่าโพลเ้พล ้ดวงตะวนัทิ้งแสงออ้ยอิงบอกลาขอบฟ้าซีกตะวนัตก ลมเยน็
จากไอฝนท่ีพึ่งขาดเมด็ไป พดัโชยอ่อนๆ ช่วยใหจิ้ตใจอ่อนลา้จากการกร างานมาทั้งวนัแช่มช่ืน
ข้ึนมาไดบ้า้ง  

ตรงแคร่ไมห้นา้เพิงพกัทรงหมาแหงน คราคร าไปดว้ยผูค้น แลดูคึกคกักวา่ทุก
วนั นางถนอม ทวรัีมย ์ประธานกลุ่มแม่บา้นต าบลสูงเนิน หนัรีหนัขวางเรียกคนโนน้คนน้ีให้
เขา้มาร่วมพดูคุยกบัคนแปลกหนา้ท่ีเดินทางมาขอแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานของกลุ่ม นางใช้



เพิงพกัทรงหมาแหงนเป็นทั้งท่ีพกัหลบันอน เป็นท่ีท าการกลุ่มแม่บา้นซ่ึงนางเป็นประธาน 
รวมทั้งเป็นสถานท่ีเยบ็ผา้ของกลุ่มแม่บา้นดว้ย มีจกัรเยบ็ผา้ตั้งเรียงรายรวมกนักวา่ 20 ตวั 

นางถนอมเล่าใหฟั้งวา่กลุ่มแม่บา้นเยบ็ผา้ต าบลสูงเนิน ตั้งอยูห่มู่ท่ี 9 ต าบลสูง
เนิน อ าเภอกระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ห่างจากตวัจงัหวดับุรีรัมยป์ระมาณ 30 กิโลเมตร มีนางรับหนา้ท่ี
เป็นประธานกลุ่ม นางประมุข เกา้รัมยเ์ป็นรองประธาน มีตวัแทนของกลุ่มสมาชิก 6 หมู่บา้นใน
ต าบลเดียวกนั บา้นละ 2 คน มาร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่ม โดยมีพระสงฆเ์ป็นท่ีปรึกษา  

ปัจจุบนัมีสมาชิกจ านวน 130 คน กระจายอยูใ่นเขตต าบลสูงเนิน 6 หมู่บา้น 
คือหมู่ท่ี 10, 2, 1, 8, 14 และหมู่ที 9 มีกองทุนหมุนเวยีนประมาณ 247,000 บาท ซ่ึงประกอบดว้ย 
ดอกเบ้ีย 77,000 บาท และเงินท่ีสมาชิกกูย้มืจ  านวน 170,000 บาท  

“ป้าตกงานเม่ือปี 40 โรงงานเยบ็ผา้โหลท่ีบุรีรัมยเ์ขาปิด ลอยแพคนงานหมด
เลย ป้าไปสมคัรงานท่ีกรมแรงงานเขาก็ไม่รับ บอกวา่ป้าแก่แลว้ไม่เอา  ตาก็ไม่ค่อยจะดี ” นาง
ถนอมบอกเล่าถึงสาเหตุท่ีตอ้งตกงาน และความยากล าบากของตนเองในช่วงนั้น น ้าเสียงเนิบ
นาบ เหมือนนอ้ยใจในโชคชะตาตวัเอง 

ตามท่ีทราบกนัดีแลว้วา่ปี 2540 ประเทศไทยเกิดวกิฤตเศรษฐกิจ รัฐบาล
ประกาศใหค้่าเงินบาทลอยตวั ส่งผลกระทบถึงบรรดาโรงงานอุตสาหกรรม บริษทัหา้งร้านนอ้ย
ใหญ่ตอ้งปิดกิจการลงเน่ืองจากประสบปัญหาขาดทุนอยา่งหนกั พนกังานเอกชน คนงาน
โรงงานถูกลอยแพ ตกงานกนัเป็นจ านวนมาก  

นางถนอม ทวรัีมย ์ก็เป็นชาวบา้นอีกคนหน่ึง ท่ีไปเป็นคนงานในโรงงานเยบ็
ผา้โหลแห่งหน่ึงในจงัหวดับุรีรัมย ์ และไดรั้บผลกระทบตกงาน ไม่มีรายได ้เน่ืองจากโรงงาน
ตอ้งปิดกิจการดว้ยเช่นกนั  

 “ไปหาประชาสงเคราะห์จงัหวดั ไดรั้บค าแนะน าใหป้้าท าโครงการฝึกอาชีพ
เพื่อบรรเทาความยากจนของสตรีผูด้อ้ยโอกาส ป้าเลยขอใหม้าลงท่ีบา้นป้า” นางถนอมเล่าใหฟั้ง
ถึงการเร่ิมตน้ด าเนินกิจกรรมกลุ่มแม่บา้นเยบ็ผา้ต าบลสูงเนิน 

ท่ามกลางวกิฤตเศรษฐกิจในขณะนั้น รัฐบาลประกาศมาตรการแกปั้ญหาวกิฤต
เศรษฐกิจออกมาหลายประการ หน่วยงานภาครัฐเร่งจดัท าโครงการช่วยเหลือคนตกงาน 
ผูด้อ้ยโอกาสหลายต่อหลายโครงการ ซ่ึงนางถนอม ไดไ้ปปรึกษาหารือเพื่อขอรับการช่วยเหลือ
จากประชาสงเคราะห์จงัหวดับุรีรัมยแ์ละเน่ืองจากนางถนอม เป็นผูท่ี้มีความรู้ในดา้นการเยบ็
เส้ือผา้มาก่อน จึงไดรั้บค าแนะน าใหร้วมกลุ่มแม่บา้นท่ีเป็นคนดอ้ยโอกาส ตกงานในชุมชน 
จ านวน 25 คน เพื่อเปิดอบรมการตดัเยบ็เส้ือผา้ ตามโครงการฝึกอาชีพเพื่อบรรเทาความยากจน
ของสตรีผูด้อ้ยโอกาส  โดยมีค่าอาหารวนัละ 50 บาทใหทุ้กคน และมีค่าอุปกรณ์การเรียนอีก
ต่างหาก 



“ป้ากลบัมารวมผูห้ญิงท่ีตกงาน ไม่มีงานท า และสนใจเรียนเยบ็ผา้ได ้ 25 คน 
จากบา้นพวง และบา้นประดู่ ตอนนั้นตอ้งวิง่หาจกัรเยบ็ผา้เก่าๆ ทัว่หมู่บา้นเลย เอามาซ่อมโดย
เร่ียรายค่าซ่อมจกัรจากสมาชิก จนกระทัง่ไดจ้กัรมาเรียนกนัในตอนเดือนเมษายน ปี 2542”  

หลกัสูตรการเรียนการสอนเยบ็ผา้ตอ้งใชเ้วลานานประมาณ 3 เดือน 
นอกจากน้ีทางราชการยงัไดเ้ปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มไปศึกษาดูงานกลุ่มเยบ็ผา้ท่ีอ่ืนดว้ย ท าให้
สมาชิกมัน่ใจมากข้ึน จึงไดต้ดัสินใจลงทุนซ้ือจกัรมาท ากนัอยา่งจริงจงั 

 
วกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้หลายคนพ่ายแพ้ หาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย หลาย

คนชีวติต้องระหกระเหิน หลกีเร้นไปอยู่ในซอกหลบืของสังคม แต่ยงัมีผู้หญงิตัวเลก็ๆ ทีไ่ม่ยอม
แพ้ต่อโชคชะตา แปรวกิฤติชีวติให้เป็นโอกาส จากคนตกงาน ทีไ่ด้ช่ือว่าเป็นคนด้อยโอกาส วนันี้
นางกลายเป็นตัวอย่าง ต้นแบบของคนสู้ชีวติ เป็นเสาหลกัให้กลุ่มผู้หญงิด้อยโอกาสในชุมชน
ห่างไกลแสงสีในเมืองได้อย่างน่าช่ืนชม ควรแก่การศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิง่ 
 
การจัดสวสัดิการของคนด้อยโอกาสเพือ่คนด้อยโอกาส 
 

หลงัจากเสร็จส้ินการอบรมแลว้ประชาสงเคราะห์จงัหวดัไดใ้หก้ารสนบัสนุน
เงินช่วยเหลือสตรีดอ้ยโอกาสในชุมชนจ านวน 30 คน คนละ 1,900 บาท กลุ่มแม่บา้นท่ีไดรั้บ
การช่วยเหลือไดน้ าเงินดงักล่าวไปรวมกลุ่มกนัเพื่อใชเ้ป็นตน้ทุน ส าหรับด าเนินกิจการเยบ็ผา้
ห่มนวมและตดัชุดนกัเรียน โดยมีค าสั่งซ้ือมาจากหน่วยงานราชการในจงัหวดั เช่น กาชาด
จงัหวดั สสว.เขต และ พมจ. เป็นตน้ กลุ่มเคยมีประสบการณ์ในการรับค าสั่งซ้ือจากหน่วย
ราชการและมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑสู์งถึง 1,600,000 บาท 

“ป้าเห็นวา่การเยบ็ผา้น้ี เราท าแลว้เราไดเ้งินแน่นอน ถา้ไปท าอยา่งอ่ืนมนับูด
เน่า แต่เส้ือผา้ไม่บูดเก็บไวไ้ด้ ” ป้าถนอมยนืยนังานอาชีพเสริมท่ีท าใหก้ลุ่มแม่บา้นมีรายไดจุ้น
เจือครอบครัวไดบ้า้ง 

ต่อมาปี 2547 ประชาสงเคราะห์จงัหวดัในขณะนั้น ไดพ้ิจารณาเห็นการจดัการ
ของกลุ่มท่ีสามารถน าเงินสวสัดิการช่วยเหลือคนยากล าบากท่ีไดรั้บ มาบริหารจดัการในรูปของ
กองทุนสวสัดิการชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื กา้วหนา้ จึงไดส้นบัสนุนงบประมาณช่วยเหลือกลุ่ม
แม่บา้นเยบ็ผา้ต าบลสูงเนินเพิ่มเติมมาอีก เป็นการเพิ่มสมาชิกใหก้บักลุ่มอีกจ านวน 100 คนๆ 
ละ 1,000 บาท กลุ่มสตรีท่ีไดรั้บเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือไปลงทุนด าเนินกิจการร่วมกบักลุ่ม ท า
ใหเ้งินทุนและจ านวนสมาชิกของกลุ่มเพิ่มมากข้ึน  

“การจ่ายเงินสงเคราะห์รายบุคคล แทนท่ีเราจะจ่ายเป็นรายๆ แลว้หมดไปเลย 
เราผลกัดนั สร้างเง่ือนไขใหผู้ท่ี้ไดรั้บเงินช่วยเหลือรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกนัเอง มนัจึงจะเป็น
การจดัสวสัดิการช่วยเหลือกนัระยะยาว คนท่ีไดรั้บเงินช่วยเหลือในภายหลงัก็ใหเ้ขา้ไปรวมกบั



กลุ่มป้าถนอม ท าใหก้ลุ่มขยายเพิ่มมากข้ึนอีก ” คุณวัลภา นิยมตรง เจา้หนา้ท่ีพฒันาสังคมฯ
จงัหวดับุรีรัมยท่ี์ตามเขา้มาอ านวยความสะดวกใหค้ณะเราอธิบายเพิ่มเติม และเล่าต่อวา่การ
จดัการตวัเองของกลุ่มแม่บา้นต าบลสูงเนิน เป็นตวัอยา่งการการเปล่ียนการสงเคราะห์คน
ยากล าบากจากการใหแ้บบเดิมคือเป็นรายบุคคลเป็นการใหเ้ป็นกลุ่มใหเ้กิดการช่วยเหลือกนัเป็น
กลุ่ม ทางพมจ.บุรีรัมยไ์ดเ้อาวธีิคิดการจดัสวสัดิการของต าบลสูงเนินซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย
การจดัสวสัดิการทอ้งถ่ินของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไปขยายผล
จนเกิดการจดัสวสัดิการของทอ้งถ่ินใน  4 ต าบล คือ ต าบลประสาท ต าบลกะลนัทา ต าบลโนน
ทอง ต าบลสูงเนิน ภายใตช่ื้อกองทุนสวสัดิการผูด้อ้ยโอกาส  

 
ท าให้เรามองเห็นหลกัคิด วธีิการจัดสวสัดิการสังคม ทีด่ าเนินการโดยชุมชน

เพือ่คนในชุมชนกนัเองได้ชัดเจนมากขึน้ เห็นถึงวธีิการช่วยเหลอืกนัเองของคนด้อยโอกาสเพือ่
คนด้อยโอกาส เห็นจิตใจเอือ้อาทร ไม่ทอดทิง้กนัของในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เห็น
ถึงบทบาทของหน่วยงานภาครัฐทีใ่ช้แนวทางการจัดสวสัดิการโดยคนในชุมชนมีส่วนร่วม เป็น
กลยุทธในการท างาน แทนการสงเคราะห์ช่วยเหลอือย่างเดียวจนประสบความส าเร็จ 

 
รอบๆเพิงพกัของนางถนอม เติมไปดว้ยกองผา้ท่ีเยบ็ส าเร็จรูปแลว้ และกองผา้

ท่ียงัไม่ไดแ้ปรรูปกองแกะกะเตม็ไปหมด มีจกัรมอเตอร์ใหม่ๆ เรียงรายอยา่งเป็นระเบียบจ านวน  
20 หลงั ทราบจากการบอกเล่าของแกนน ากลุ่มวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) สูงเนินให้
การสนบัสนุนงบประมาณ ภายใตโ้ครงการกระตุน้เศรษฐกิจต าบลละ 1 ลา้น โดยด าเนินการ
จดัซ้ือจกัรเยบ็ผา้จ านวน 20 หลงัให ้พร้อมทั้งสนบัสนุนใหมี้การพฒันาผลิตภณัฑข์องกลุ่ม
แม่บา้น เป็นส้ินคา้ OTOP ประจ าต าบลดว้ย 

กิจการกลุ่มแม่บา้นเยบ็ผา้ต าบลสูงเนินมีพฒันาการต่อเน่ืองเร่ือยมา อยา่ง
น่าช่ืนชม ภายใตก้ารใหค้  าแนะน าห่างๆ ของ พมจ.จงัหวดับุรีรัมย ์

“กลุ่มเราไม่ไดอ้าศยัแค่เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือคนดอ้ยโอกาสมาลงทุนด าเนิน
กิจการเยบ็ผา้เท่านั้น มีการไปกูเ้งินจากกองทุนหมู่บา้นมาลงทุนเพิ่มดว้ย เน่ืองจากเงินทุนของ
กลุ่มมีไม่เพียงพอ ถา้ช่วงไหนกลุ่มมีเงินเหลือยงัไม่ไดล้งทุนอะไร กลุ่มก็จะเปิดใหส้มาชิกกูย้มื 
โดยเก็บดอกเบ้ียร้อยละ 2 บาทต่อเดือน  รวมทั้งเปิดใหส้มาชิกฝากออมกบักลุ่มดว้ย ” แกนน า
กลุ่มท่ีนัง่ร่วมวงสนทนาอยูด่ว้ย อธิบายสอดแทรกข้ึนมาเพื่อใหผู้ม้าเยีย่มเยอืนไดข้อ้มูลชดัเจน
ข้ึน 

 
จากคนด้อยโอกาส ไม่มีงานท า เป็นผู้หญงิตัวเลก็ๆ การศึกษาต ่า กระจัด

กระจาย ไร้พลงั ซ่อนตัวอยู่ตามซอกหลบืของชุมชนท้องถิ่น แต่เมื่อเธอมารวมตัวกนัได้ มันท า



ให้กลุ่มแม่บ้านต าบลสูงเนินกม็ีพลงัมากพอจะพลกิฟ้ืนวกิฤตของชีวติ จนกลายเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างต้นแบบ ทีผู้่คนในวงการพฒันาชุมชนของจังหวดัต้องกล่าวขวญัถึงเป็นระยะๆ 

 
เส้นทางสู่ความส าเร็จ กว่าจะมาถึงวนันี้ 
 
  ประสบการณ์การท างานของกลุ่มแม่บา้นทอผา้ต าบลสูงเนิน มีขั้นตอน
กระบวนการด าเนินการร่วมกนัท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ มีประธานคือนางถนอมท่ีมีบทบาทส าคญั 
มีพี่เล้ียงท่ีเป็นส่วนราชการ มีผูน้ าชุมชนทั้งก านนัผูใ้หญ่บา้นและอบต.ใหก้ารสนบัสนุน  ซ่ึงพอ
สรุปใหเ้ห็นถึงขั้นตอนกระบวนการไดด้งัน้ี 

1. นางถนอม ทวรัีมย ์ซ่ึงเป็นชาวบา้นท่ีมีความรู้การเยบ็ผา้มากจากการเป็น
คนงานโรงงานเยบ็ผา้มาก่อน ไดไ้ปขอรับการสนบัสนุนการฝึกอาชีพจากประชาสังเคราะห์
จงัหวดั  โดยร่วมกลุ่มแม่บา้นดอ้ยโอกาสจ านวน 25 คน ด าเนินการเปิดการอบรมการตดัเยบ็
เส้ือผา้ 

2. ประชาสงเคราะห์จงัหวดั (พมจ.ในปัจจุบนั) จดัสรรเงินสงเคราะห์
ผูด้อ้ยโอกาส ใหส้มาชิกกลุ่มคร้ังแรกจ านวน 30 คน ๆ 1,900 บาท นางถนอม ทวรัีมย ์ได้
รวมกลุ่มสตรีท่ีไดรั้บเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือดงักล่าว จดัตั้งเป็นกลุ่มสตรีตดัเยบ็ผา้ต าบลสูง
เนินข้ึน ในปี 2542 โดยน าเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือมารวมกนัด าเนินกิจการตดัเยบ็เส้ือผา้ เป็น
การหารายไดเ้สริมใหก้บักลุ่มแม่บา้นไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

3. ต่อมาปี 2547 ประชาสงเคราะห์จงัหวดั ซ่ึงเล็งเห็นพฒันาการของกลุ่มสตรีเยบ็
ผา้ต าบลสูงเนิน ท่ีมีความกา้วหนา้มัน่คงมาโดยล าดบัจึงไดจ้ดัสรรงบประมาณสงเคราะห์
ช่วยเหลือคนยากล าบาก เพื่อใหก้ลุ่มมีสมาชิกเพิ่มข้ึนนอีกจ านวน 100 คน ๆ ละ 1,000 บาท 

4. กลุ่มแม่บา้นตดัเยบ็ผา้ต าบลสูงเนิน นอกจากจะใชเ้งินสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาสมารวมกนัเป็นเงินทุนส าหรับด าเนินกิจการตดัเยบ็เส้ือผา้แลว้ ยงัใชเ้งินดงักล่าวเป็น
เงินทุนหมุนเวยีนกูย้มืส าหรับสมาชิก และผูท่ี้เดือดร้อนในชุมชนไดด้ว้ย โดยเปิดใหมี้การกูย้มื
และคิดดอกเบ้ียร้อยละ 2 บาทต่อเดือน  

5. นางถนอม ทวรัีมย ์และแกนน ากลุ่มอีกประมาณ 10-15 คน จะเป็นแกนน า
ส าคญัของกลุ่ม ในการก าหนดแผนการผลิต หาตลาด รับค าสั่งการผลิต และหาเงินลงทุน
เพิ่มเติม รวมทั้งแสวงหาความรู้เพื่อน ามาออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆเพิ่มข้ึนดว้ย การบริหาร
จดัการกลุ่มจึงด าเนินการไดต่้อเน่ืองมาตามล าดบั 

6. สมาชิกกลุ่มมีรายไดเ้สริม จากผลก าไรท่ีมาจากการขายผา้ร่วมกนั โดยเฉล่ีย
คนละประมาณ 500 บาทต่อเดือน 

7. ผลก าไรบางส่วนน าไปสนบัสนุนงานบุญ งานส่วนรวมในชุมชน เช่นตั้งโรง
ทานในงานบุญ สนบัสนุนกิจกรรมกีฬาของเยาวชน สมทบการสร้างศาลา เป็นตน้ นอกจากน้ียงั



จดัใหเ้ป็นสวสัดิการส าหรับสมาชิก เม่ือมีความจ าเป็นเร่งด่วนการกูย้มืระยะสั้น จะไม่คิด
ดอกเบ้ีย 

8. พมจ.บุรีรัมย(์ประชาสงเคราะห์ในอดีต) มีบทบาทส าคญัในการใหค้  าปรึกษา 
คอยช่วยเหลือประสานงาน ผลกัดนัใหแ้นวคิดการช่วยเหลือกนัในชุมชนด าเนินไปไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง อีกทั้ง หน่วยงานในระดบัต าบลทั้งก านนัผูใ้หญ่บา้น/อบต. และระดบัจงัหวดั ต่างให้
การสนบัสนุนส่งเสริมกลุ่มสตรีเยบ็ผา้ต าบลสูงเนินเป็นอยา่งดี ท าใหส้มาชิกกลุ่มมีรายได ้และมี
ก าลงัใจด าเนินกิจการกนัมาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 
ตลอดระยะเกอืบสิบปีที ่กลุ่มสตรีต าบลสูงเนินยนืหยดัด าเนินกจิการอยู่ได้อย่าง

ต่อเน่ือง จึงเป็นอกีรูปธรรมความส าเร็จหน่ึง ทีย่นืยนัแนวความคิด แนวทางการท างานพฒันา
อย่างยัง่ยนืน้ัน ชุมชนชาวบ้านต้องเป็นแกนหลกัส าคัญในการด าเนินการ และมีหน่วยงาน
ภายนอกคอยเป็นพีเ่ลีย้งให้การสนับสนุนอยู่ห่างๆ กระบวนการด าเนินงานเช่นนีเ้ท่าน้ันชุมชน
ท้องถิ่นจึงจะเข้มแข็งจัดการตนเองได้ 
 
ความส าเร็จของการจัดสวสัดิการโดยชุมชน 

ความส าเร็จ ภายใตก้ารจดัสวสัดิการสังคมแบบรวมกลุ่มช่วยเหลือกนัเองของกลุ่ม
สตรีเยบ็ผา้ต าบลสูงเนินนั้น พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. มีผู้ด้อยโอกาส คนยากล าบากจ านวน 130 คน มีรายได้เสริมต่อเน่ืองยัง่ยนื  
เน่ืองจากผูด้อ้ยโอกาสน าเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ จาก พมจ. มารวมกลุ่มเป็นทุนเร่ิมตน้ในการ
ท ากิจกรรมพฒันาอาชีพเยบ็ผา้ โดยเงินทุนยงัคงอยู ่และน าก าไรท่ีไดไ้ปแบ่งปันใหส้มาชิก  เป็น
ประจ า และต่อเน่ือง 

2. มีเงินทุนเพิม่มากขึน้ เร่ิมจากตน้ทุนจ านวน 130,000 บาท สามารถบริหาร
จดัการใหมี้ผลก าไรเพิ่มมากข้ึน ปัจจุบนัมีเงินทุนหมุนเวยีนสูงมากถึง 247,000 บาท 

3. เกดิแกนน าส าคัญประมาณ 10-15 คน แกนน าดงักล่าวมีหลกัคิดในการ
ช่วยเหลือตวัเอง ช่วยเหลือกนัเองอยา่งมีศกัด์ิศรี  มีความมุ่งมัน่พยายามท่ีจะสร้างรายไดใ้หก้บั
สมาชิกกลุ่ม เพื่อพึ่งพากนัเองใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

4. เกดิตัวอย่างการรวมกลุ่มช่วยเหลอืกนัเอง จากเงินกองทุนสวสัดิการทอ้งถ่ิน 
โดยคนยากล าบาก เพื่อคนยากล าบากกนัเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

5. เกดิการหนุนเสริมเพือ่ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน  โดยภาคีความร่วมมือ
ระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งจากพมจ.บุรีรัมย ์สสว.เขต 5 กาชาดจงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
อ่ืนๆ 

 



บนรูปธรรมความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ เราคนภายนอกได้มีโอกาสมาแลกเปลีย่น เรียนรู้
เพยีงเวลาส้ันๆแต่มันกท็ าให้เรามีความหวงั มีก าลงัใจ รวมทั้งได้แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน 
พฒันาระบบสวสัดิการชุมชนให้เข้มแข็งต่อเน่ืองต่อไป 
 
ทุนทางสังคม เง่ือนไขปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 

ทุนความรักความเอือ้อาทร 
ประธานกลุ่ม คือนางถนอม ทวรัีมย ์เป็นคนท่ีมีจิตใจเอ้ืออาทร มีจิตใจอยากช่วย

ผูอ่ื้น กล่าวคืออยากเห็นคนในชุมชนมีงานท าในชุมชน เพื่อจะไดอ้ยูร่่วมกบัครอบครัวอยา่ง
อบอุ่น เป็นความคิดท่ีออกมาจากจิตใจส่วนลึก ท่ีตนเองผา่นความยากล าบากในชีวติมาก่อน ท า
ใหมี้ความมุ่งมัน่หยดัยนืฝันฝ่าอุปสรรคนานามาโดยตลอด ท าใหก้ลุ่มเติมโตอยา่งต่อเน่ือง 

“แต่ละวนั ท่ีมาเยบ็ผา้อยูต่รงน้ี เราคุยกนัทุกเร่ืองทั้งเร่ืองหนงั เร่ืองครอบครัว ใครมี
ปัญหาก็มาปรับทุกขก์นั มนัไดช่้องทางแกปั้ญหา ไดก้ าลงัใจ เราก็สู้กนัต่อไป” 

ความจริงชีวติป้าถนอม มีปัญหาแยะกวา่ใครๆ ลูกไดก้นัแลว้เลิกกนั เอาหลานมา
ทิ้งใหป้้าเล้ียง ป้าจึงเป็นตวัอยา่งของคนสู้ชีวติ เป็นคนคอยปลอบใจใหก้บัสมาชิกคนอ่ืน 

“ป้าอยากใหส้มาชิกมีงานท าทุกคน อยากใหเ้ขาไดอ้ยูก่บัลูก อยูก่บัครอบครัว ป้า
เคยทิ้งลูกไปท างานจงัหวดัระยอง มนัไม่มีความสุขคิดถึงลูกมาก ” ป้าถนอมเล่าประสบการณ์
ชีวติของตนเองดว้ยเสียงสั่นเครือ น ้าตาคลอเบา้  

ท าใหห้ลายคนในวงสนทนาตอ้งป้ายปาดน ้าตาตามไปดว้ย คนแปลกหนา้ต่างถ่ิน
อยา่งพวกเรา ก็ซาบซ้ึงในความจริงใจของป้ามาก น่ีหรือเปล่าท่ีเรียกวา่การท างานท่ีออกมาจาก
ดา้นใน มนัจึงดูเขม้แขง็มีพลงั 

 
ทุนความรู้เดิม 
การใชค้วามรู้เดิม ท่ีเป็นศกัยภาพของตนเอง มาขยายความรู้ใหก้ลุ่มสมาชิกและ

ประกอบกิจการร่วมกนั ท าใหก้ลุ่มสามารถควบคุมปัจจยัเส่ียงได ้คือควบคุมวตัถุดิบ และการ
แปรรูปไดง่้าย มีเร่ืองเดียวท่ีควบคุมไดย้าก คือการตลาดซ่ึงไม่แน่นอน 

ทุนทีเ่ป็นรายได้ 
สมาชิกมีรายไดเ้พิ่ม สมาชิกมีความพอใจในการบริหารจดัการ ภายใตบ้ทบาทการ

จดัการของคณะกรรมการกลุ่ม ท่ีมีก าไรมาแบ่งปันใหส้มาชิกทุกเดือนๆละประมาณ 500 บาท
ต่อคน 

“อยา่งนอ้ยเราก็มีเงินเดือนเนาะ 500 บาทก็เงินเดือน ไดทุ้กคน ใครขยนัก็ได้
มากกวา่น้ี” เหรัญญิกกลุ่มโพล่งออกมาอยา่งภาคภูมิใจในความส าเร็จของกลุ่มตนเอง 

ทุนความโปร่งใส 



นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหาร จดัระบบการบริหารจดัการดว้ยความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้ท าใหไ้ดรั้บความไวว้างใจจากทั้งสมาชิก และภาคีสนบัสนุน 

ทุนการสนับสนุนจากภายนอก 
การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาคีการพฒันา มีการสนบัสนุนทั้งเงินทุน วสัดุ

อุปกรณ์ และความคิด จากหน่วยงานภาคีการพฒันามาสู่กลุ่มอยูเ่ป็นระยะๆ  ท าใหเ้กิดความ
ต่ืนตวัในกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง 
 

กลุ่มสตรีเยบ็ผา้ต าบลสูงเนิน รวมกลุ่มกนัท าธุรกิจเยบ็ผา้ ดว้ยเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือรายบุคคลนั้น เป็นความกา้วหนา้ในระบบการจดัสวสัดิการระดบัหน่ึง แต่ยงั
จ าเป็นตอ้งร่วมกนัคิดคน้ พฒันาหลกัคิด วธีิการ การจดัสวสัดิการของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน โดย
คนชุมชนทอ้งถ่ิน เพื่อคนอยากล าบากท่ีอยูใ่นชุมชนทอ้งถ่ิน รวมทั้งร่วมกนัขยายความส าเร็จท่ี
พบเห็นไปสู่สังคมวงกวา้งใหม้ากยิง่ข้ึน 

 
วงสนทนาวนันีจ้บลงด้วยก าลงัแรงใจทีม่ีให้กนัและกนั คนแปลกหน้าต่างถิ่นอย่าง

เรา เต็มอิม่กบัความมุ่งมั่น ตั้งใจของกลุ่มสตรีทีไ่ด้ช่ือว่าเป็นคนบ้านนอก เป็นคนยากล าบาก คน
ด้อยโอกาส ในการทีจ่ะช่วยเหลอืกนัดูแลกนัเอง 

ค ่านีแ้สงเดือนนวลเยน็ส่องสว่างไปทัว่ เหมือนก าลงัลูบไล้ปลอบโยนกลุ่มคน
ยากล าบากให้เข้มแข็งมีก าลงัแรงใจทีจ่ะต่อสู้ชีวติกนัต่อไป 

 
 

ค าเพยีง ร่องล ามูล 
19 กนัยายน 2550 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

บทส่งท้าย 



 
องคค์วามรู้นั้นมีอยูเ่ป็นจ านวนมาก ตั้งอยูใ่นทุกถ่ินท่ี ดงัค ากล่าวท่ีวา่ “ท่ีไหนมีชีวติ ท่ี

นัน่มีความรู้” องคค์วามรู้จึงมีคุณค่าความหมายอยูใ่นตวั รอใหผู้ส้นใจเลือกศึกษาเรียนรู้ น าไป
ปรับใช ้โดยเฉพาะองคค์วามรู้ชุมชน ยงัรอคอยใหน้กัจดัการความรู้เขา้ไปเรียนรู้ สืบคน้ และน า
ออกเผยแพร่สู่สังคม เพื่อเป็นทางเลือกในการด าเนินชีวติของผูค้นท่ามกลางวกิฤตสังคมปัจจุบนั  

องคค์วามรู้จะมีคุณค่าความหมายมากข้ึน ถา้องคค์วามรู้นั้นเป็นองคค์วามรู้ท่ีไม่ตาย 
เป็นองคค์วามรู้ท่ีสามารถน าไปเคล่ือนไหวใหค้นในสังคมตระหนกัรู้ และเปล่ียนแปลงไปสู่ส่ิง
ท่ีดีกวา่ได ้

การถอดองคค์วามรู้ และการน าเสนอเอกสารชุดองคค์วามรู้นั้น จ  าเป็นอยา่งยิง่ตอ้งการ
ลงมือปฏิบติัการ ตอ้งฝึกปฏิบติัทั้งการถอดและการน าเสนออยา่งต่อเน่ือง จึงจะสามารถส่ือสาร
องคค์วามรู้กบัสังคมใหเ้ห็นถึงคุณค่าความหมายขององคค์วามรู้ท่ีคน้พบ ซ่ึงจะน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนวถีิชีวติ เปล่ียนวธีิคิด เปล่ียนวธีิจดัการกบัปัญหาของทั้งระดบับุคคล ชุมชน สังคม
ได ้

อยา่งไรก็ตามองคค์วามรู้เป็นเพียงส่วนหน่ึงในกระบวนการจดัการความรู้เท่านั้น ยงั
จ  าเป็นตอ้งมีการคิดคน้รูปแบบ วธีิการ เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ใหไ้ดรั้บการยอมรับ และน าสู่การ
ปฏิบติัใหจ้ริงอีกมาก จึงหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มือพื้นฐานการจดัการความรู้ชุมชน จะเป็น
จุดเร่ิมตน้ส าหรับนกัพฒันาสังคม นกัจดัการความรู้ใหร่้วมกนัพฒันากระบวนการจดัการความรู้
ต่อเน่ืองต่อไป 

 
 
 


