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เก็บจากเวทีการเรียนรู  

 
“การถอดบทเรยีน” สู “ตลาดนัดความรู” 

สํานักงานปองกันควบคมุโรคที่ ๕ (สคร.๕) 
โดย: นวลทิพย  ชูศรีโฉม สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.) 

เขียนจากเวที การจัดการความรู สคร.๕(คร้ังท่ี ๓)  ๑๖-๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๐ โรงแรมราชพฤกษ จังหวัดนครราชสีมา  
 
 

  ครั้งน้ีเปนการตั้งวง (การเรยีนรู)ครั้งที่ ๓ ผูเขารวมมากันมากกวาครั้งกอนๆ ถึงเวลาอันเปนมงคลฤกษ 
เปดเวทีดวยอาจารยไพโรจนเจาของงานมากลาวตอนรับผูเขารวมรวมถึงเลาเรื่องวา ๒ เวทีที่ผานมาไดเรียนรูใน
หัวขออะไรไปบาง จากนั้นเปนคิวของผูเขียน เริ่มตนดวยการกลาวทกัทาย ชวนผูเขารวมพูดคุยอุนเครื่องเนนความ
เปนกันเองอยางผอนคลาย ไมทราบเหมือนกันวาทานผูเขารวมจะผอนคลายหรือเปลา? ขณะเดียวกันก็เปนการรอ
ทานที่ยังเดินทางมาไมถึงไปในตวั ที่น่ีหองประชุมแคบไปหนอย ทึบมองไมเห็นภายนอก แสงไฟก็ชวนใหงวง แตก็
ไมเปนไรเปนงานกันเองพ่ีๆ นองๆ กันทั้งน้ันก็วาไปตามสภาพ อยางนอยแคมาเจอหนากันก็มีความสุขแลว อยาง
อ่ืนไมตองพูดถึง 
 
 เม่ือเปดเวทีอุนเครื่องชวนพูดคุยเสร็จก็เปนคิวของทานอาจารยทรงพล ซ่ึงทานนั่งเตรียมการของทานแต
เชาแลว เริ่มตนดวยการฉายภาพกิจกรรมเปนการฟนอดีตทบทวน ใครเปนใคร ใครบางไมมาในวันน้ีก็ทําใหติดถึง
กันเล็กๆ จากนั้นทานก็ทบทวนการเรียนรูที่ผานมา เปนตนวา “ความหมายของการจัดการความรู” เพ่ือทําความ
เขาใจสําหรับทานที่พ่ึงเขามารวมเวทเีปนครั้งแรก ตามดวยเรื่องตาง ๆ นาๆ รวมถึงเรื่องยอดฮิตที่ใครไมพูดถึงจะ
เชยมากในยามนี้ คือเรื่อง “จตุคามรามเทพ” กระแสจตคุามรามเทพเชื่อมโยงไปสูเรื่องการจัดการความรู การรูเทา
รูทัน ความเชือ่มโยงไปถึงเรื่องฐานคิด ความเชื่อของคน เรียกวาโยงไปไดกับทุกเรือ่ง  รวมทั้งหมดชวงเชากอน
เบรคเปนการทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูมาทั้งหมด 
  
ปญหาของการทํางานเกิดจากอะไร  
 
 เกิดจาก “ความสามารถไมพอ” เน่ืองจาก  
 ฐานคิด การกําหนดขอบเขตของ ...ที่เราเขาไปเกี่ยวของดวย (การเห็นคุณคา ประโยชน) ความสามรถใน
การคิดเชื่อมโยง 
 ในเรื่องของการคิดเชื่อมโยง การศึกษาของเราทําใหเราคิดแยกสวน เชน เรื่องสุขภาพมองแคเรื่องออก
กําลังกาย สุขภาพที่แทจริงคือ การอยูการกินแบบมีปญญา กินตามวัน กินตามฤดู  แตความชอบมาคลุมปญญา 
ทําใหกินตามใจตามปากตามความอยากไมฝกฝนตวัเอง ไมมีวินัยจนกลายเปนนิสัย แคน้ันไมพอครับทาน...ทาน
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อาจารยยังยกตัวอยางผูเขยีนวาเปนผูไมกินตามปญญา ประมาณวากินไวกอนแลวคอยไปอดทหีลัง... โถ...อาจารย
มาดวยกัน จะกลับดวยกันม๊ัยเนี่ย คิดอีกทีก็ยังดี ไดเปนตัวอยางใหอาจารยยกเปนกรณีศึกษาได 
 ใจ ความตั้งใจ ความมุงม่ัน (สนใจ ใสใจ ตั้งใจ) 
 ความรู หลักคิด หลักยึด หลักปฏิบตั ิ

ความรู คือ หลักคิด หลักปฏิบัติ และหลกัวิชาตางๆ   เวลาถอดบทเรียนเราตองใชหลักเหลานีม้า หลักวา
ดวยการบริหารบุคคล หลักเศรษฐศาสตร หลักรัฐศาสตร มีหลักหลายหลักที่อยูเบื้องหลังการตีความ เราจะตอง
เรียนรูจากของจริงสรางทฤษฏีและสรางหลักเองได หากคนมีหลักคดิ หลักยึดดีก็จะปฏิบัติงานไดดี เรื่อง “วชิาการ” 
ไมใชเรื่องนาเบื่อหนาย จริง ๆ แลวชาวบานก็มีวิชาการอยู แตคําวาวชิาการถูกใชไปกับคนที่เรียนจบสูงๆ 
 ทักษะ ทักษะตาง ๆ   
 

เครื่องมือการถอดบทเรียน ถอดในเรื่อง   
• ใจ ความรูสึกอารมณ 
• ความรูใหม ขอคิดใหม ทําแลวไดความรูใหม ขอคิดใหมอะไรบาง  ( เชน รูเกี่ยวกบั

ชาวบาน เพ่ือนรวมงาน หรือ ตัวเอง รูจักตัวเองในแงมุมไหนบาง) 
• ทักษะตาง ๆ ที่เกิดจากการทํางาน  

เม่ือพักเบรคชวงเชา เขามาทานอาจารย ชวนผูเขารวมคุยเรื่อง “การทํางานในพื้นที่ของแตละพ้ืนที่” เปนการถาม
ขาวคราวกัน  
 “ชวยเลาใหฟงหนอยครับวา ใชเร่ืองการจัดการความรูไปใชในการทํางานในพื้นที่อยางไร” 
  ในชวงเชาเลาได ๒ พ้ืนที่อยางคราวๆ กเ็ห็นการนําเรื่องการจัดการความรูไปใชอยู เชน หลังจากการทํา
กิจกรรมก็มีการมา AAR กัน  สาธุ! 

พรอมน้ียังมีขอเสนอวา “อยากใหสรางเครอืขายคุณอํานวยในพื้นทีใ่หมาก ๆ  เพ่ือชวยการทํางานในพื้นที”่ 
เปนขอเสนอแนะที่ดี แตตอนนี้ขอจัดการความหิวกอนดวยการพักทานอาหารกลางวัน  

 
 การทานอาหารกลางวันของที่น้ีเราก็ตองจัดการความรูกอนทําอีก สืบเนื่องจากวาอาหารกลางวันเปนแบบ
บุปเฟห ซ่ึงตองทานรวมกับกลุมอ่ืน ดังน้ัน เราตองชิงลงไปจัดการกอน เพ่ือไมตองไปแยงกับคนอื่น หลักการคือ 
“ตัก (อาหาร) กอนไดเปรียบ”  อีกทั้งยังมีโอกาสไดเลือกไดตักกอนคนอ่ืนแถมไมตองไปแยงทีน่ั่งกับคนอื่นดวย  น่ี
แหละ!การจัดการความรูกอนทํา ถาจัดการไดดีก็จะสงผลไปสูการจัดการความรูระหวางทําไดอยางราบรื่บอ่ิมหนํา
กันถวนหนา แตตองมาที่หองประชุมเร็วขึ้นตามเวลาทีเ่ลิกกอน เลิกเวลา ๑๑.๔๕ น. ก็ตองกลับมาที่หองประชุมน้ี
เวลา ๑๒.๔๕ น. รวมแลว ๑ ชั่วโมงเหมือนเดิม...เดอคะ 
 
 ชวงบายเร่ิมดวยกิจกรรมยอยอาหาร ถามกันเลน ๆ วา “เกิดมาทําไม” ถามแตละทาน  

จากนั้น ใหผูเขารวมน่ังเกาอ้ีอยูกับที่แลวก็ขยับขาขยับมือ ถูมือเรียกพลังแลวนวดตามสวนตาง ๆ ของ
รางกาย เปนการเรียกพลังเพ่ือการตื่นรูในชวงตอไป 
 
อาจารยเปดหัวชวงบายดวยการบรรยายเล็กนอย 
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“การถอดความรูเราตองเปนคนที่สังเกต และเปนผูฟงที่ดี ฟงแลวคดิ เพ่ือใหเห็นองคประกอบ  การตั้ง
คําถามเพื่อถอดบทเรียน เม่ือถอดออกมาเราบันทึกความทรงจําไดมากนอยแคไหน หากเราถอดบทเรียนภายหลัง 
เรามีเครื่องมืออะไรบางที่จะชวยใหเราทบทวนและถอดบทเรียนไดมาก  การบันทึกภาพ บันทึกเปนตวัหนังสือ การ
ถายภาพ สิ่งเหลานี้จะชวยเวลามาถอดบทเรียนจะทําใหเกิดความละเอียดมากขึ้น...” 
 
 จากนั้นฉาย ซีดีของ “ครูทีส่อนวิชาพุทธศาสนา” เปนการสอนวิชาพุทธศาสนา ดวยวธิีการสอนแบบใหม   
 ซีดีเรื่องนี้ผูเขียนก็พ่ึงไดดูเปนครั้งแรก สนุกดี ไดความรูดวยคิดวานาจะนําไปประยุกตในการทํากิจกรรมใน
กระบวนการเรียนรูได เม่ือดูจบทานอาจารยก็ตั้งโจทยเพ่ือการเรียนรู เรียกวาทุกอยางเปนการเรียนรู แมกระทั่งการ
ดูซีดีก็ไมใชเพ่ือการหนุกหนานอยางเดียว ตองดูเพ่ือการเรียนรูและใหเกิดความรูดวยตามแบบฉบับของ
กระบวนการเรียนรูแบบ KM 
 

อาจารยตั้งโจทย เพ่ือแลกเปลี่ยนกันในกลุม (แยกกลุมตามพื้นที่) 
ดูแลว ใจ อารมณความรูสึกเปนอยางไรบาง 

   ดูแลว ไดความรูใหม ขอคิดใหมอะไรบาง 
 
 แบงกลุมยอยได ๖ กลุม (พ้ืนที่ ๕ กลุม / สคร ๑ กลุม) โดยอาจารยใหเวลาตามสบายไมกําหนดกรอบเวลา 
อาจารยจะสังเกตจากการพูดคุยวาควรจะใหหยุดคุยในเวลาเทาไหร คงจะกลัวผูเขารวมเกร็งก็เลยไมตั้งกรอบเวลา
ให  
 ระหวางนี้ผูเขยีนก็แปลงรางเปนชางภาพ เดินวนเวยีนไปมาระหวางกลุมการพูดคุยโดยมีวัตถุสงคสองอยาง
คือ ถายรูปและสังเกตการพดูคุยของแตละกลุมยอย  บรรยากาศในแตละกลุมคึกคกัทีเดียว มีคณุอํานวยและคุณ
บันทึกประจํากลุมโดยการแตงตั้งกันเองในวง คุณอํานวยเชิญชวนใหทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็น  นับวา
เปนกลุมการเรียนรูที่เปนระบบมากขึ้นกวาครั้งกอนที่เจอกันตอนแรก น่ี! ตองเรียกวาเปนมืออาชีพมากขึ้นเลย
ทีเดียว 
 

เม่ือเสร็จทํากลุมยอยเรียบรอยพรอมกับทานเบรคไปในตัว อาจารยใหเขากระบวนการเรียนรูตอไป แทนที่
จะมีการนําเสนอกลุมยอยเหมือนที่เคยทาํ แตอาจารยใชกระบวนการ “เยี่ยมบานเพื่อการแลกปลี่ยนเรียนรู”  
แทน 
 
กระบวนการ “เยี่ยมบาน” คือ 

๑) ใหแตละบานหรือแตละกลุมยอย ใหเจาของบานหรือตัวแทนกลุมอยูในกลุม ๑ คนเพ่ือรอให
คนอ่ืนมาแลกเปลี่ยน 

๒) สงลูกบานในกลุมออกไปเรียนรูจากบานอ่ืน 
๓) เมื่อมีทั้งเจาบานและผูมาเยือนเขาตามกลุมเรียบรอยแลว ใหจัดการแลกเปลี่ยนกันโดย เอา

เร่ืองเจาของบานเปนตัวตั้ง สวนคนไปเยือนก็ใหขอเสนอแนะกบัเจาของบานได 
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เม่ือแยกบานแยกกลุมกันเรียบรอยแลว อาจารยก็ใหสัญญาณ เปดบานเปดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
เทานั้นแหละเสียงเจาของบานแตละบานก็ดังประสานกันเล็กนอย เพราะแตละกลุมอยูใกลกัน สวนคนที่มาเปนแขก
เยี่ยมแตละทีก่็ตั้งหนาตั้งตาฟงกัน สักระยะก็มีเสียงแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นแบบไมตองเกรงใคร หนาตา
ทาทางดูมันมาก แตละทานคงผานการเรียนรูจากของจริงมาแลว สัมผัสผลมาแลว แมกระทั่งทานที่เคยมาครั้งน้ีเปน
ครั้งแรกก็ดูกลมกลืนในการแสดงความคดิเห็น ชางเปนผูสัมผัสผลไดเร็วดีจริงๆ คะ 

ระหวางที่มีการทํากระบวนการ “เยี่ยมบาน” อยูน้ัน ทานอาจารยทรงพลในฐานะ “คุณอํานวยการเรียนรู” ก็
เดินเยี่ยมชมไปทีละบาน (เหมือนไปแอบฟงอยางไรก็ไมรู อิ ๆ ) 
 
 เม่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในแตละบานแลว อาจารยก็ใหสัญญาณ ใหทุกคนแยกยายกลับบานของ
ตัวเอง เม่ือกลบับานแลว ทานอาจารยก็ใหโจทยตอวา 
 

“เมื่อกลับบานแลวใหแตละบานประมวลกันเองภายในบานวาไดไปเรียนรูจากบานอ่ืนในเรื่อง
อะไรบาง” 

ขอสุดทายเปนการประมวลความรูเพ่ือใหแตละพ้ืนที่นําไปประยุกตใชในการทํางาน 
 
ผูเขียนตื่นเตนกับบรรยากาศการเรียนรูครั้งน้ีมาก รูสึกมีความสุขกบัทานผูเขารวม ในกระบวนการเรียนรู

เต็มเปยมไปดวยบรรยากาศที่มีความสุข เปนกันเอง แตละกลุม แตละคนมีการเทความรู เทประสบการณออกมา
อยางเต็มที่ อีกทั้งกระบวนการกลุมก็ไหลลื่น ไมติดขดั ทั้งการทําหนาที่คุณอํานวย คุณบันทึกประจํากลุม เห็นแลว
นาชื่นชมจริง ๆ แตละทานมีดวงตาใฝรู ตั้งอกตั้งใจไมงวง มีอาการหนานิ่วคิ้วขมวดเล็กนอย แตไมใชอาคารเบื่อ 
เปนอาการของคนกําลังคิดและเก็บเกี่ยวความรูเห็นไดจากการมีการจดบันทึกกัน สงสัยที่หนานิ่วคิว้ขมวดเพราะวา
โกยความรูที่ออกมาจากเพื่อน ๆ ไมทัน เพราะเยอะจัด จริงๆคา... 

 
ทานอาจารยทรงพล ดูเหมือนทานก็คงเห็นเหมือนกับผูเขียน เพราะหลังจากที่ทานเดินสังเกตแตละกลุม

ทานก็มากระซิบกับผูเขียนวา “แตละกลุมความรูทะลกัออกมาเต็มที่...”  
เม่ือทํากลุมเสร็จอาจารยก็ไมใหนําเสนอ แตไดเสนอแนะวาใหประมวลความรูที่ไดกลับไปใชในการทํางาน

พ้ืนที่ 
จากนั้นอาจารยไดใหความรูในเรื่อง “การจัดการความรู” เพ่ืมเติม ทั้งน้ี เพ่ือใหทานผูเขารวมที่พ่ึงมาครั้งน้ี

เปนครั้งแรกไดทําความเขาใจไปดวย 
 
การจัดการความรูตองมีเปาหมาย  การจัดการความรูตองมีแรงบันดาลใจ แลวแรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นได

อยางไร มีพอหรือไม ถาไมพอจะหาไดอยางไร   
ทางพุทธศาสนา มนุษยเกิดมาเพื่อการเรียนรู เรียนรูจากสิ่งรอบตัว เรียนรูจากตัวเองใหมากที่สุด เม่ือเขาใจ

ตัวเองเราจะเขาใจคนอื่น ตองเขาใจความสัมพันธระหวางเรากับธรรมชาติ หากเราไมเขาใจเราก็จัดความสัมพันธไม
ถูก หากเราไมรูจักเราไมรูจักเพื่อนมนุษยเราก็จัดความสัมพันธกับเพ่ือนไมถูก เราไมมีความรูพอที่จะเขาใจและ
เขาถึง 
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เราตองศึกษารากของปญหาใหเขาใจเพื่อจะไดแกปญหาไดถูก 
รองความเคยชินในการมอง มองแลวไมเกิดความรูไมเกิดปญญา รองของการฟง รองของการคิด การมอง

การฟงการคิดจะเกิดไดเพราะเราเปดใจ เราจะเปดใจได ในฐานคิดเราตองคิดวาเราเกิดมาเพื่ออะไร หากเราเกิดมา
เพ่ือการเรียนรูใจเราก็จะเปดตลอดเวลา การศึกษาไมใชจบแคการจบปริญญา การศึกษามีอยูตลอดชีวิต หากจบ
มหาวิทยาลัยแลว เราคิดวาจบการศึกษา เราก็จะไมคิดเรียนในขณะทีเ่ราทํางาน  

หากเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู เราก็จะเกิดแรงปนดาลใจ เกิดการเฝาดู เกิดการสังเกต เรียนรูใฝรู 
แรงบันดาลใจการเรียนรู โยงไปสูการดําเนินชีวติ หากเกิดมาเพื่อการเรียนรูพฤติกรรมจะเปลี่ยน หากคนมี

กระบวนทัศน ฐานคิดวาเราเกิดมาเพื่อการเรียนรูเราจะไมมีปญหาเรื่องผลประโยชน เพราะหัวใจมันอยูที่เราได
เรียนรูกับงาน มีความสุขในการเรียนรูกับงาน งานมันสอนเรา งานทําใหเรามีความสุข งานทําใหชีวิตเราเปลีย่น
จากหนามือเปนหลังมือ (เรื่องนี้ผูเขียนขอแนะนําวา “ไมเชื่ออยาลบหลู”)  

 
การเรียนรูอยาไปกังวลเรื่องเทคนิค หากเราเรียนรูแลว เรื่องเทคนิคเรื่องวิธีการก็จะตามมาเอง  
หากเราเรียนรูจากสถานการณจริง เฝาดู สถานการณจะสอนเราเอง การถอดบทเรยีนหลังการปฏิบัติเราจะ

พบคุณคา ปญญาอยูที่การปฏิบัติ แหลงเรียนรูคือสิ่งที่อยูรอบๆ ตัวเรา 
อุปสรรคของการเรียนรูคือ “รองความเคยชิน” 
พอเปนกลุมการเรียนรูตั้งแต ๒ กลุมขึ้นไป เรียนรูเปนกลุม ปฏิบัติแลวมาแลกเปลีย่นมุมมอง ทําใหเพ่ิม

มุมมองของเรา ทําใหมุมมองของเรากวางและลึกขึ้น น่ีคือประโยชนของกลุมการเรียนรู พอเราขยับไปกลุมอ่ืนๆ ก็
ไดมุมมองมากขึ้น กวางออกไปอีก ยิ่งขยายขอบเขตกลุมออกไป ทําใหไดรับการเรียนรูไมมีที่สิ้นสุด  

การจัดกระบวนการเรียนรูตองละเอียดและชาพอ ตองนั่งคุยอยางละเอียดแบบผอนคลาย 
เรื่องเลาเปนเรื่องที่สําคัญ เลาเรื่องเลาอยางไรใหเปนประโยชนและมีคุณคา  เรื่องที่เราคุยเปนเรื่องที่สนใจ

รวมและจะนําไปใชประโยชน เลยเกิดตวัรวม  
การฟงอยางลึกซึ้งเปนเรื่องที่ตองฝกฝน ฟงอยางไรไมตกรองความเคยชินเดิม ฟงแบบหอยแขวน อยาฟง

แบบ  “ออ รูแลว” เวลาฟงอะไรฟงเขาใหจบเสียกอน ฟงแลวอยาเอาอคติไปตัดสิน  การฟงอยางลึกซึ้งตองมีสมาธิ 
เปดรับอยางเต็มที่ คิดใครครวญไตรตรอง เปดชองวางสําหรับจินตนาการใหมดวย หากเราตีความดวย
ประสบการณเดิมตลอดเวลาความรูใหมจะไมเกิด ไมไดมุมมมองใหม  การฟงอยางลึกซึ้งเปนเรื่องที่สําคัญในการ
สะกัดความรูและจับประเด็น  ขณะที่เลาความรูจะไหลออกมา ออกมาจากประสบการณ เพียงแตวา...เราจะไลตระ
ครุบความรูอยางไร สิ่งที่เลาสิ่งที่คุยมีขุมความรูออกมา เราตองจับแกนความรูออกมาวาเปนอะไรบาง แตทั้งน้ี ก็ไม
สําคัญเทากับ “การโยงความรูไปใช” ซ่ึงตรงนี้เปนเรื่องสําคัญ คุยแลวตองเอาไปใชประโยชน  

 
เราตองคุยแบบการจัดการ “ฟงแลวโยงไปที่ชีวติและงานตลอดเวลา”  แตกอนจะโยงตองรูวาวาความรูที่จะ

เปนประโชนคอือะไร 
การทํากลุมการเรียนรู ประเด็นตองโดนใจสมาชิกในกลุม เปนเนื้อหาที่นาสนใจ  
เวลาเราจัดวงการเรียนรูตองพยายามใหไดไปถึงวิธีการปฏิบัติ เพราะคนที่จะเอาความรูไปทํางานเขา

ตองการความรูที่เปนรูปธรรม ดังน้ัน เราจึงเลือก Best Practice มาเลา เพ่ือใหเห็นแนวทางความสําเร็จ  
 อาจารยบอกวา การเรียนรูสําหรับวันนี้เปนแคการอุนเครื่องเทานั้น เปนการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือให

ผูเขารวมชิมรสเรื่อง “การจัดตลาดนัดความรู” การจัดตลาดนัดความรูที่เนนใหทุกคน “ได” มากที่สุดภายใต
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บรรยากาศทีไ่มเครียด เลน ๆ เรียน ๆ แตไดความรู ซ่ึงตรงนี้เวลาใชกับชาวบานจะตอง “ประยกุต” ใหเขากับ
วัฒนธรรมการเรียนรูของแตละกลุม  ขอใหเขาใจวา “คนแตละกลุมมีการเรียนรูตางกัน” 

 
กอนปดเวทีชวงบาย เปดใหถามครับ 
 อยากทราบเรือ่ง “สุนทรียสนทนา” คะ เปนเสียงหญิงสาวสงเสียงถามมา  

อาจารยก็มีคําตอบใหยาวพอสมควร จัดใหคะ  
 

สุนทรียสนทนา  (Dialogue)  
 
สุนทรียสนทนา หรือ การสนทนาอยางลุมลึก การสนทนาแบบกลุมการเรียนรูเปนเรื่องสําคัญมาก เราตอง

เขาใจอยางทองแท สุนทรียสนทนาเปนเครื่องมือการเขาหาความรูและความจริง  มนุษยเรามีอุปสรรคเรื่องการฟง 
ฟงแบบตัดสินใจ มีรองความเคยชินในการมองการฟง  

 
กติกาของสุนทรียสนทนาคือ 

๑) ไมมีหมวกไมมีตําแหนง ใหทุกคนถอดหมวกถอดตําแหนง ความไมกลาบางครั้งเนื่องจากมี
อํานาจมากดทับ เชนตําแหนงหัวหนางานทําใหลูกนองไมกลาพูดความจริง อาจจะเปนขอมูลที่
สรางภาพ อาจถูกเคลือบ เพราะมีอํานาจในการตัดสิน การใหคุณใหโทษครอบงํา 

๒) ไมมีวาระ ทุกคนสรางวาระของตัวเองได เชน คนชนบทตกเย็นน่ังรอบกองไฟ คุยกัน หรือ
ครอบครัวที่อบอุนเวลาทานขาวดวยกันทุกคนสามารถเลาหรือเสนออะไรก็ไดในวง วาระจะ
เปลี่ยนไปได  ไมตัดสินตามที่เรามองเพ่ือเปดชองวางใหคนอ่ืนเติมมุมมองเขามา “เราคิดวามันเปน
อยางนี้.....” ไมใชบอกวา “มันตองเปนอยางนี้...” 

๓) ไมมีผูดําเนินการประชุม  
๔) พูดเมื่อมีความรูสึกวาอยากจะพูด ไมถูกบังคับ ขณะที่เขานิ่งไมไดพูด แตเขากําลังพูดกับตวัเอง 

กําลังพิจารณา ความเงียบก็เปนประโยชน ขอใหเราเขาใจวาความเงียบไมไดหมายความวาเรา
ไมไดพูดคุย ความเงียบทําใหเราไดยินเสยีงจากภายในของตัวเอง  อยารังเกียจความเงียบ 
(คําถาม ตอยอด เติมเต็ม พูดเพื่อขอเปลี่ยนประเด็น...) กอนพูดตองรูวาตวัเองพูดเพื่ออะไร พูด
เพ่ือถาม เพ่ือรู เพ่ือเติมเต็ม ไมใชพูดเพื่ออวดรู   

๕) ฟงอยางลึกซึง้ ฟงแลวสงพลังไปใหคนเลา เปนพลังของการเกื้อหนุน  สมาธิ ใจ หอยแขวน อยา
ดวนตัดสินใจ ไตรตรอง ใหเขาใจทุกนัยพอเขาพูดออกมาคําหนึ่งมันมีความหมายรอบดาน 
สมัยกอนมนุษยเรียนรูจากการสัมผัสของจริง แตปจจุบันมนุษยเรียนรูดวยภาษา ดังน้ันคําๆ เดียว
จะตีความแตกตางกัน การฟง ฟงแลวใหเขาใจถึงเบื้องหลังของคํานั้น อยาไปยึดแคทาทีของเขา 
ขอใหเขาใจวาเขากําลังจะสือ่อะไร อยาตัดสินแคปรากฏการณ สิ่งที่เขาสื่อกับสิ่งที่เขาคิดมันอาจจะ
ตรงกันขาม  ฟงใหเกิดมุมมองใหม ฟงดวยใจเปดรบัอยาดวนสรุป พิจารณาใครครวญ ไตรตรองให
ลึกซึ้งใหเขาใจทุกนัยยะเราจะเกิดมุมมองใหม อยาใชความรูเดิม ทักษะเดิมเพราะจะไมเกิดความรู
ใหม “หากเราเปนผู...รูแลวๆ ๆ  เราจะไดความรูใหมไดอยางไร”  
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๖) ไมมีการสรุป (ตีความโดยอิสระ) เลือกตคีวามเลือกไปใชของตวัเอง เวลาสรปุเราตองตีความตาม
ความหมายของเรา อาจจะไมตรงกับคนอ่ืนสรุป 

 
หัวขอสวนใหญในการพูดคุยจะโยงไปในเรื่อง “งาน ชีวติ การเรียนรู”  พูดคุยไปจนถึงเห็นมุมมองใหม เรื่อง

แบบน้ีอาจจะนําไปคุยในการบริหารจัดการไมได เพราะการบริหารจัดการตองการคําตอบที่ชัดเจน สุนทรียสนทนา
จะใชพูดคุยในเรื่องนามธรรม วิธีคิด กระบวนทศัน คอนขางมาก  
 “การเรียนรู เริ่มตนที่การฟง” 
 
 

เม่ือจัดการอาหารเย็นเรียบรอยแลวเวลาประมาณหกโมงครึ่งผูเขารวมก็ทะยอยมาที่หองประชุม ภาค
กลางคืนวันนี้ ทานอาจารยเปด ซีดีเรื่อง “ภาวะโลกรอน” ใหผูเขารวมดู ดูเพ่ือการเรียนรูอีกนั้นแหละ เรียนรูในฐานะ
ที่เปนมนุษยในโลกนี้  เศราจัง! โลกของเรา ทั้งเศราและนากลัว... 
กลับไปพักผอนดีกวาคะสําหรับวันนี้ พรุงน้ีเจอกันใหม ราตรีสวัสดิ์คะ 
 
การเรียนรูวันที่สอง 
  

เชานี้อุนเครื่องดวยกิจกรรมกระตุนเซลการเรียนรูใหตื่นตัวดวยเกม “ทองสูตรคูณ”  ที่จริงเชานี้ผูเขียนกะวา
จะใชกิจกรรมใหมเขามา แตพอพูดคุยเปดเวทีแลวสถานการณพาไปเลยตองมาตกรองเดิมเกมเดิม แตก็ไมเบาเลย 
หนุกหนานตามประสาคนกนัเอง กะวาจะตออีกสักเกมดวยเวลาก็ลวงเลยไปมากแลว เลยตองยกเวทคีืนใหกบัทาน
อาจารยทรงพล 

อาจารยตอกย้ําเรื่อง “การจัดการความรู”  ซ่ึงเปนเรื่องที่ยิ่งพูดบอยๆ ยิ่งดีสําหรับหัวขอน้ี เพราะเปนเรื่องที่
เขาใจยากอยู 
 
การทําความเขาใจตอการประยุกตใช KM 

 
การทํางานแบบสรางนวตักรรม เราตองลงไปอยูในสถานการณ สังเกตและหมั่นถอดบทเรียน  
ปญหาของการถอดบทเรียน เพราะ ธงหรือเปาไมชัด ตองปกธง ตองตั้งเปาใหชัดแลวมากําหนดวาจะเดิน

ไปสูธงอยางไร ตองมีบันใดกี่ขั้น  
เม่ือเรารูวาเราจะไตบันใดกีข่ั้น  แตละขั้นตองมีเครื่องมือ มีความรู (ฐานคิด ใจ ความรู และทักษะ) อะไรบาง  
การจัดการความรูกอนทํา การหาขอมูลที่จําเปนและเพียงพอเปนเรื่องสําคัญ เราตองสืบคนขอมูล หา

ขอมูล เชน เราตองรูชาวบาน รูวิถีชวีิตของชาวบาน 
ใชหลักการ “องคกรการเรียนรู” เขามาจับในการทํางาน คือ 

๑) ทําอะไรตองมีอนาคตรวม เห็นภาพอนาคตรวมกัน ตองเขาใจคุณคาและความหมายของสิ่งที่
จะทํารวมกัน ใครจะไดประโยชนอะไร  มันจะเปนประโยชนอยางไร งานนั้นตองมีคุณคา
พอที่จะทําใหคนเสียสละเวลา ตองใหความสําคัญกับการสรางภาพอนาคตรวมกัน  
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๒) กลุมการเรียนรู หัวเดียวสูหลายหัวไมได  ทําใหกลุมการเรียนรูมีพลังมากที่สุด ตองฟงเปน 
หมุนเกลียวความรูใหเปน โดยมีคุณอํานวยเขามาชวย 

๓) การเห็นชางทั้งตวั คือ การคิดเชิงระบบ เชน การจะวาดคนจะตองมีสวนประกอบอะไรบาง 
เชน คนตองประกอบดวย ลาํตัว แขน ขา หัว เปนตน ตองเขียนองคประกอบหลักๆ ขึ้นมากอน
อยาไปติดรายละเอียดมากเกินไป  

กิจกรรมที่ไปจัดหนึ่ง ๑ ครั้ง เชน เวทีเบาหวาน วาการจัดเวที ๑ ครัง้มีองคประกอบ
อะไรบาง เชน  

• มีธง มีตัวชีว้ัดที่ชี้วาเวทีจะจัดไดดีหรือไมไดดีใหดูตรงไหน เม่ือจัดไปแลวถอด
บทเรียนแลวทาบกับตัวชี้วดัวาไดสูงหรือต่ํากวาตัวชี้วดั 

• ผูเขารวม ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญ เชน นายก อบต. เราจะสรางตัวชี้วัดวา 
เม่ือนายก อบต.เขาเวทีจะเกิดอะไรขึ้นบาง  

• กิจกรรมที่จะทํา 
• ปจจัยเง่ือนไขที่จําเปนและเพียงพอ เชน การสื่อสาร สื่อสารที่ใหคนมารวม ตองใช

วิธีไหนบางจึงจะไดผล 
 
ทําอะไรเราตองเฝาดู เชน ทําไมคนมารวมประชุมชา ก็ตองคิดตองสังเกต เพ่ือดูวามีอะไรอยูเบื้องหลังของ

การมาชา ตีความออกมาเปนบทเรียน น่ีคือกระบวนการการทํางานแบบการจัดการความรู 
 ทําอะไรแลวตองถอดบทเรียน ถอดบทเรียนจะตองละเอียด  

ความรูจะเกิดขึ้นได ตองสังเกต เห็นขอมูล จัดระบบหมวดหมูขอมูล เพราะขอมูลที่เกิดขึ้นมันจะกระจัด
กระจายเราตองนํามาจัดเปนหมวดหมู โดยใชเครื่องมือ  

 ใจอารมณ ความรู 
 ขอคิดใหม ความรูใหม 
 ทักษะ ความชํานาญ เชน การจัดประชุมที่ผานไปทําใหเราเกิดความชํานาญในเรือ่งอะไรบาง 

เชน ใชภาษาที่เหมาะสมกับกลุม พูดเกง คิดเกงมากขึ้น 
   

 “เมื่อเราปฏบิัติไปแลวเรามาถอดบทเรียนบอยๆ  เราจะสรางทฤษฏีเองได เราเอาประสบการณมา
สรางหลักคดิ หลักทฤษฏีของเราได” 
  
แบบฝกหัด  :  การฝกวิธีคิดแบบ “การเห็นชางทั้งตัว”   
วิธีการ  :  แบงกลุมตามพื้นที่ 
โจทย  :  หากจะถอดบทเรียนเราจะใชหลกัหรือองคประกอบในการถอดบทเรียนบาง (ใหเลือกมาเพียงหนึ่ง
กิจกรรม)   
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ตัวอยาง : กอนใหลงมือทํา อาจารยไดยกตัวอยางเพื่อความเขาใจ  
  เชน  “การจัดฝกอบรม” จะตองมีองคประกอบ เชน 

  ๑) เน้ือหา ความนาสนใจ (วิธีการวิเคราะหความสนใจ) 
  ๒) ผูเขารวม (ฐานความรู ทัศนคติ ทุนเดิมของผูเขารวม) 
  ๓) สถานที่และบรรยากาศ ที่เอ้ือตอการเรียนรู 
  ๔) การสื่อสารที่มีพลัง (เขาใจไดงาย มีสื่อในการถายทอด ภาษากายกิจกรรม) 
  ๕) วิทยากร มีความเขาใจตอเน้ือหาและมีทาทีที่เปนมิตร 

 
“ไมตองกลัวถกูผิดนะครับ คิดออกมากอน” อาจารยพูดใหกําลังใจแบบสุด ๆ  

 เม่ือใหโจทยเรียบรอยก็เริ่มปฏิบัติการ ระหวางนี้ก็มีเบรครออยูดานนอก ใครใครเบรคก็เชิญตามอัธยาศัย 
บางกลุมไมเบรคก็จับกลุมทาํงานตามที่อาจารยให บางทานไมเขาใจโจทยก็เดินมาถาม ชางเปนคนตื่นรูจริงๆ 
 

เม่ือทํากลุมยอยไปสักพักก็ใกลเวลาเที่ยง  อาจารยจึงใหหลักการเพิ่มเติมกอนเพ่ือชวงบายจะไดเริ่มถอด
บทเรียนจากการทํางานจริงเลย 

การที่เราทําอะไรไปเรากต็องการผลใหออกมาดีที่สุด หากเรามีหลักการ หลักคิด หลักทฤษฏี จะทําใหเรา
ทํางานแบบมหีลัก ไมใชทํางานแบบมวยวัด  หลักการควรทําอยางไร เชน คนที่ทาํสมตําอรอยเขาก็มีหลักวาจะทํา
อยางไรจึงจะทําสมตําใหอรอย เราเปนคนทําสมตํามือใหมเราตองมีการลองผิด ลองถูก ขณะที่เราทําสมตํา ตอง
สังเกตสัดสวนที่จะทําใหสัมตําออกมาอรอย ตอง “คอยสังเกตและจับหลัก”  

 ตอนนี้กระบวนการเนนใหเรียนรูจากการปฏิบัติ ปฏบิัตแิลวจับหลัก ทําไปแลวเราดูวาองคประกอบ
ที่สําคัญ หรือปจจัยที่สําคัญ พรอมดวยเง่ือนไขที่ดี เชน ปจจับตองมีนํ้าตาล เง่ือนไขคือตองมีนํ้าตาลทีเ่พียงพอดวย
จึงจะทําใหรสชาติสมตําออกมาดี 

จากแบบฝกหัด จากที่เราไปทํามาแลวหากเราจะหาองคประกอบสาํคัญ มันควรมีองคประกอบอะไรบาง 
เหมือนวาเรากําลังสรางหลกัคิดหลักทฤษฏีของเราเอง 

 
สวนกอบที่สําคัญคือ ตัวเรา  ตัวเรามีใจ ความรูสึกอยางไร เราไดขอคิดความรูใหมอะไร เชน ถาจะทําเรื่อง

น้ีไดดีจะตองมีองคประกอบอะไรบาง ทายสุดเรามีทักษะความชํานาญอะไรเกิดขึน้บาง ถาเราทําแบบนีบ้อยๆ  มัน
จะเขาวงจรในการหมุนเกลียวความรู หากเราทําอยางนี้ได “งานกับชีวติจะไปดวยกัน” ความสาํเร็จภายนอกและ
ภายในจะไปดวยกัน 

   
เวลาเราถอดบทเรียนจริง ๆ เชน เราจะจัดประชุม ตัวแรกที่เราตองดู คือ 

เปาหมาย วัตถุประสงค ตองทําใหชัด จะใหเกิดอะไร 
คนที่เกี่ยวของ เชน ทีมงาน (เม่ือผานไปแลวทีมงานจะเปนอยางไร ) ชมรมหรือเครือขาย อบต. แกน
นํา (เม่ือเขาสูกระบวนการจะตองมีผลกระทบตอตัวคน เพราะกิจกรรมที่ทําไปทั้งหมดทั้งมวลเราหวัง
ผลให “คนเกิดการเปลี่ยนแปลง”) 
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ผลที่เกิดขึ้นจริง ไดมากกวาที่คาด หรือไดนอยกวาที่คาด ตรงนี้จะไดมากหรือนอยตองเทียบกบั
ตัวชี้วัด ทุกคนที่เขามารวม เราตองมีจุดมุงหมายวาเขาจะไดอะไร จะเกิดอะไร  จุดมุงหมายจะโยง
มาถึงเรื่องการออกแบบกิจกรรม  
“วิเคราะหวาคนที่มาจะไดอะไร จะเกดิอะไร และกิจกรรมอะไรที่จะทําใหเขาไดตามแผน  
เอาคนเปนตวัตัง้แลวออกแบบกิจกรรมที่มีผลตอการสรางการเรียนรูใหกับคน” 

  ผลที่เกิดนอยกวาที่คาดหวงั เราตองหาเหตุผลวาเพราะอะไร เราอาจจะจัดการไมดี เห็นจุดออน
ทันที จุดออนอยูตรงไหน เราตองถอยไปดูเปนชวง ๆ  

วิธีการและขั้นตอน อะไรกอน-หลัง มันมีผล 
บทบาทของทมีงานและผูเขารวม เปนอยางไร คนที่มาเราเปดโอกาสใหเขามีบทบาทมีสวนรวมอยางไร 

หลักการคือ “ทุกคนที่มามีสวนรวม” เราจะสรางกระบวนอยางไรใหทุกคนมีสวนรวม  
 
“สิ่งที่สําคญัที่สุดคือ การยอนไปดูอยางละเอียด จงึจะเห็นจุดทีเ่ราละเลย” 

 
ชวงบาย 
ถอดบทเรียนจากการทํางานจริง 

แบงกลุมยอยตามพื้นที่ ใหแตละกลุมถอดบทเรียนจากการทํางานในพื้นที่ โดยใชหลักการถอดบทเรียน
ตามที่ทําแบบฝกหัดในชวงเชา 

อาจารยใหคําแนะนําวา “กอนทําตรวจสอบกอนวา ความสําเร็จตัวชีว้ัดคืออะไร” 
 
บรรยากาศในการทํากลุมยอย คึกคักกันใหญ พูดคุยกันอยางสนุกสนาน เวลาผานไปพรอมเบรคไปในตัว 
เม่ือเสร็จจากกลุมยอย อาจารยใหมารวมกลุมใหญ แลวตั้งคําถามวา 
“มีขอสังเกตอะไรจากกระบวนการกลุมยอย” 

 
แตละกลุมใหตัวแทนใหขอสังเกต จับความไดวา 
 “คนที่เปนคนทําจริงตัวจริงมาคนเดียว อาจจะนําเสนอไมหมด”  
 “ในกลุมชวยกนัเสริม ชวยกนัถาม เรียนรูไปดวยกัน” 
 “การเลาไมชัด ถอดไดไมชัด” 
 “คนถามตกรองเดิม เอาความคิดของตัวเองไปใส” 
 “เปาไมชัด ถอดไมชัด” 
 “มีผูสรุปประเด็นในกลุม” 
 “เวลาถอดเกรงวาจะไมเปนไปตามกระบวนการถอดบทเรียน” 
 “คนเลามีความวิตก กังวล ในกลุมชวยทําใหเกิดการผอนคลาย” 
 “ในฐานะคนถกูถอด บางครั้งไมเขาใจคําถาม การสื่อสารอาจไมคอยดี”  
  
อาจารยเพ่ิมเติม 
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 หากทํากิจกรรมเสร็จแลวถอดบทเรียนเลยมันจะสดใหม ใหแบงเวลาในการถอดบทเรียนเก็บไวเรื่อย ๆ จะ
ดี ในการถอดบทเรียนตองมีสวนรวมของทีมงาน “รวมคิดรวมทํา รวมประเมินผล รวมเรียนรู” น่ีคือหลักการ หาก
ทีมถอดบทเรยีนหลังปฏิบตั ิทีมก็จะไดเรียนรูเยอะเพราะสถานการณจริงจะเปนตัวบงชี้ ปรากฏการณจริงจะบอก 
หลังจากลงมือทํามันคือของจริง ความเชื่อเกิดจากสถานการณที่บอก การจะเปลี่ยนวิธีคิดของคนตองใหเขาลงมือ
ทําดวยตวัเอง 
 
 การถอดบทเรยีน หากมีการใหหัวขอใหกรอบก็จะเกิดการตอบตามกรอบตามหัวขอ ดังน้ัน จึงพยายามให
ผูเขารวมสรางกรอบขึ้นมาเอง  อยาพยายามตอบคําถามของครู แตขอใหเปนการถอดประสบการณ กระบวนการนี้
เหมือนเปนการนํา Best Practice มาถอดสิ่งที่เขาทํา ไมใชการทํา AAR การทํา AAR ตองถอดเปนทีม 
 AAR เราดูอะไร 
  วัตถุประสงคชัดหรือไม 
  ตัวชี้วัด คืออะไร (แปลงจากความคาดหวงั) 
  เม่ือจบกิจกรรมแลวถอดบทเรียนเราไดด่ังใจหรือไม 
   อะไรไดตามเปา 
   อะไรไดเกินเปา 
   อะไรไดต่ํากวาเปา 
    มันเกิดขึ้นไดอยางไร  

สิ่งที่เห็นสิ่งที่เกิด (ทีมงานตองชวยกันมอง) เกิดอะไรจึงไมไดตามเปา มัน
บกพรอง ผิดพลาดตรงไหน หากเราทําใหมเราจะทําอยางไร 

   
  ความรูที่ไดจากการทํากิจกรรม ไดความรู (อาจจะไมใชบทเรียนก็ได) – ความรูใหม แตละคนจะไดไม
เหมือนกัน แตหากนําความรูใหมของแตละคนในกลุมมารวมกันก็จะเปนความรูใหมของกลุม 
 บทเรียนที่ได เชน การเขาพื้นที่ตองกินขาวใหอ่ิมเสียกอน 
 บทเรียน คือ  อะไรที่ทําไปแลวหากไมดีเราจะไมทําอีก 
 สิ่งที่อยากจะย้ํา คือ พอถอดบทเรียนแลวอยากใหเฟนหาความรูเดน (ขอคนพบใหม ความรูใหม เรื่องที่
โดนใจ เกิดปติ – เอาความรูสึกเขาไปจับ) 
 หาความรูเดนที่จะเปนประโยชนตอเครือขาย เปนประโยชนตอแวดวง หากเปรียบเปนสินคาก็เปนสินคา
ใหมที่คนตองการ ตลาดตองการ หากเราพบเราควรเผยแพรไปสูคนอ่ืนๆ เปนการนําเรื่อง “ตลาดทางสังคม” เขามา 
  
 กระบวนการถอดบทเรียน หากเรามองละเอียดเราจะเห็นในสื่งที่คนอ่ืนมองไมเห็น เราจะพบในสิ่งที่คนอ่ืน
มองไมพบ ขึ้นอยูกับวาเรามองลึกซึ้งหรือไม การถอดไดมากนอยแคไหนไมตายตัว ขึ้นอยูกบัความลึกซึ้งของทีม 
ระยะเวลา ไมทําอะไรแบบมุงสูผลลัพทอยางเดียว ไมเอาความเคยชนิเดิมมาตอบ  อยาไปติดกรอบและอยาเอา
กรอบเปนตวัตัดสิน 
 
 จากนั้น อาจารยใหแตละจังหวัดนําเสนอผลการถอดบทเรียน เม่ือนําเสนอเสร็จในแตละพ้ืนที่ก็เปดใหมีการ
แสดงความคดิเห็นแลกเปลีย่นประสบการณในประเด็นที่นําเสนอในการถอดบทเรียนของกลุม  
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 ผูเขียนสังเกตจากการนําเสนอของกลุม การทํางานในพื้นที่เห็นไดชดัวา ใชกระบวนการการ “การจัดการ
ความรู” เขาไปในการทํางาน เชน มีการวางแผนการทาํงาน เตรียมการ เตรียมคนกอนทํา ใชกระบวนการกลุมโดย
มี “คุณอํานวย” ในวงการเรยีนรู เม่ือทํากิจกรรมเสร็จมีการพูดคุยทํา AAR หลังทํากิจกรรม 
 
 ปดเวทีการเรยีนรูสําหรับวนัน้ี เพราะรอบค่ําจะมีการสงัสรรค กระชบัความสัมพันธใหแนบแนนยิ่งขึ้นดวย
กิจกรรมยามค่ํา “กิน เตน เลน รอง” ตามประสานองพ่ี หนุกหนานเดอคะ... อยางไรก็พรุงน้ียังตองเรียนรูกันอีก
วันเดอ อยาตื่นสายเดอ 
 
การเรียนรูวันที่สาม 
 
 เปดเวทีดวยการพูดคุยทักทายยามเชา ตามดวยกิจกรรม “นก งู กระตาย”   

จากนั้นทานอาจารยทรงพลฉายภาพกิจกรรม เวทีเครือขายสุขภาพของ สคร. ๑ “เวทีถอดบทเรยีน
โรคเบาหวาน” วัตถปุระสงคอาจารยจะสื่อเรื่อง “การเปนคุณอํานวย” การเปนคณุอํานวยตองสังเกตเรื่องรอบๆ ตวั 
สิ่งที่เขาพูดแลวเราสามารถนํามาเปนประเด็นโยงไปในเรื่องการพูดคุยในวงได พรอมน้ีไดโยงไปสูเรื่องเครื่องมือที่
คุณอํานวยควรใชประกอบในการพูดคุยถอดบทเรียน  การใชสื่อเพ่ือประกอบการพูดคุยที่เหมาะสมตามสภาพ ตาม
ประเด็นการพูดคุย เชน ในวันดังกลาวนี้ ใชสื่อโดยการวาดรูปขึ้นมา เปน “ภาพเชิงระบบ” เพ่ือประกอบการพูดคุย
ในเรื่อง “โรคเบาหวาน” วาดใหเห็นตัวละครตางๆ เพ่ือตรึงความคิดทําใหเกิดพลังในการพูดคุย เห็นการเชื่อมโยง
ของเรื่องที่จะพูดคุย เรียกวา “การเห็นชางทั้งตัว” หากจะลงลึกไปตรงจุดไหนก็เจาะลึกไป อีกเหตุผลหนึ่งที่อาจารย
นําเรื่องเวทีดังกลาวมาเลา นาจะเพื่อการนําเสนอรูปแบบ “การจัดเวทีพูดคุยถอดบทเรียนเร่ืองโรคเบาหวาน” อีก
เวทีหน่ึง  
 
 หนวยงานรัฐที่เขามาในพืน้ที่มากมาย นอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่ไมเปนราชการอีก เชน สสส. สปสช. ใน
พ้ืนที่การทํางานมีตัวละครที่เกี่ยวของหลายตวั เราวเิคราะหผูที่มีสวนไดเสียอยางไร 
 ลองเปลี่ยนมุมมองเปนการมองแบบ “เห็นชางทั้งตัว” 
 เปลี่ยนบทบาทของตัวเองสมมุติวา “เราเปนรัฐมนตรีสาธารณสุข” อะไรบางที่เรายงัไมรู 
เราตองมีทีมงาน อสม.เปนทีมงานของเราหรือไม 
 รัฐมนตรีมีสิทธิ์ที่จะคิดที่จะทํา เพ่ือสุขภาพของคนในพื้นที่ 
 ตัวละครที่สําคัญที่สุดคือ แกนนําชาวบาน แตปจจุบันชาวบานไมไดลุกขึ้นมา เพราะเขาขาดแรงบันดาลใจ 
ที่ผานมาราชการเขาไปชวยเขาตลอด ดังน้ัน จิตสํานึกการพึ่งตนเองจึงมีนอย พอจะใหชาวบานลุกขึ้นมาชวยตัวเอง
เปนเรื่องที่คอนขางยาก ดังน้ัน เราตองเปน “ผูนําการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพ” สถานีอนามัยควรจะเปนโรงเรียน
สุขภาพสําหรับชาวบาน พาชาวบานเรยีนรูเรื่องสุขภาพภายในชุมชน เรียนรูสุขภาพในมิติตางๆ เรียนรูจากสิ่งใกล
ตัววาเกี่ยวของกับเรื่องสุขภาพอยางไร 
 
 จากนั้น อาจารยฉายซีดี “ตลาดนัดความรู สรส.” เพ่ือเสนอใหเห็นภาพ “การจัดการความรูในชมุชน” เปน
การจุดประกายความคิดผูเขารวม “เกิดประกายจากของจริง” อาจารยเพ่ิมเติมวา 
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 “การจัดการโดยเอาพื้นที่เปนตัวตั้ง สรางการเรียนรูเชงิบูรณาการในพื้นที่ ความรูตองตอบคําถามชีวิต 
ความรูตองตอบปญหาชาวบานได ปจจุบันการศึกษาเปนการศึกษาแบบแยกสวน เปนการเรียนรูที่ถีบตัวออกจาก
ชุมชนไปเรื่อยๆ...หากเราคัดสรรนายก อบต.ที่มีวสิัยทศันชวนเขาทาํเรื่องการจัดการความรู เราพบวาไปได...
ชุมชนทองถิ่นถูกขาศึกตีรอบดาน เปนขาศึกที่มองไมเห็นตัว ดังน้ันแตละประตบูานตองมีคนไปยันไว เชน ดาน
สุขภาพก็ตองมีงานสาธารณสุข ลองจัดการแบบ “โมเดลประเทศ” มีรัฐมนตรีดานตางๆ รับผดิชอบตามความชอบ
....ปญหาใหญของประเทศคอืการไมเตรียมคน ไมเตรียมการปรับความคิด ไมเรียนรูแบบใหม การพัฒนาอะไรก็ไม
ไดผล...”   
 
 พักเบรคกันกอนนะคะ แลวคอยมาตอกัน   
 กลับเขามาในวงใหญ “จากการที่ฟงเรื่องเลาและดูซดีี ใครมีคําถาม หรือมีขอคิดเห็นอะไร” เชิญ
ครับ... 
 
ถาม : ดูแลวตรงกับงานทีค่ิดจะทํา  แตมีคนที่ยังไมเปดใจ...อยากไปดูงาน กอนไปดูงานอยากมีเทคนิคใหคนที่จะ

ไปดูเปดใจกอน  ตรงนี้มีเทคนิคอะไร  
 
ตอบ : เวลาทาํงานกับคนตองมีหลักอยูวา “การรูเรา รูเขา รูสถานการณ” ตองวิเคราะหวาเขามีจุดเดนอะไรบาง 

เชน ความสนใจ เขาชอบเรือ่งอะไร เขามีตําแหนงอะไร  จากนั้นเปนเรื่องของการจัดการ จัดการจุดเดนของ
แตละคนมาเปนองคประกอบของการเคลือ่นงาน ใหแตละคนใชจุดเดนเปนจุดหนึ่งของภาพงานใหญ ใหทุก
คนมีสวนรวม บริหารคน ใสคนใหถูกกับงาน ใหเขารับงานที่เขาชอบ ใหเขาไดคิดกับงาน บริหารความรูสึก
ของคนใหเขารูสึกดี ตองใชความละเอียดในการบริหาร  ตองวิเคราะหปจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จ การ
ทํางานกับคนตองใชหลักการบริหารบุคคล  กิจกรรมที่เราจะทําทุกคนตองมีที่ยืน ยืนอยางมีศักดิ์ศรี มีคุณคา 
มีความหมาย  งานจะสําเร็จไดดวยคน คนจะทํางานไดดี เพราะมีแรงบันดาลใจ ไปชวนเขาทําตองชี้แจงทํา
ความเขาใจใหเขาเห็นวางานที่เขาจะทํามันดีตอเขาอยางไร ดีตอคนอ่ืนอยางไร หากคนยังไมมีฉันทะ เรา
ตองสรางใหเขามีฉันทะ เม่ือสรางฉันทะเสร็จจึงใสเครื่องมือในการทํางานใหเขา  

เราตองมีวิธีคดิที่ละเอียดเปนขั้นเปนตอน อยากระโดดขามขั้นตอน กระบวนการตองเปดใหเขา 
เลือก ใหเขาเคลื่อนจากจุดเดน เคลื่อนจากศักยภาพของเขา ที่สําคัญตองทําให “ประโยชนตน ประโยชนทาน” 
เชื่อมกันใหได “เขาตองไดและคนอื่นตองไดดวย – ผลประโยชนรวม” ... ชาวบานจะศรัทธาและเชื่อถือไดตอเม่ือ
เขาเห็นรูปธรรม 
  การสรางการมีสวนรวมอยาเนนที่ปริมาณ ตองเนนการวิเคราะหจุดเดนเขา ใหเขายืนบนจุดเดน
ของเขา มีที่ยืนใหเขา เราตองคิดใหทะลุ วาเราจะเชญิใครมารวม มาแลวเขาจะมายืนตรงจุดไหน 
 
 “ทําอะไรก็ตาม หลักคิด หลักปฏิบตัิตองแมน” 
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การจัดเวทีการเรียนรู (เวทชีาวบาน) 
 
 ๑)  ตองสรางความรูสึกที่เปนกันเอง (ดวยวิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสม) 
 ๒)  ฟงเขากอน เพ่ือหาขอมูล วาจะเริ่มตนอยางไร หาจุดเขา หาจุดเริ่มตนใหมันเนียน เริ่มจากเรื่องที่เขา
พูดเปนตัวนําเรื่อง 
 ๓)  ใหภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับผูฟง หาคําที่เขาใจเร็ว  
 ๔)  วางกรอบการพูดคุยโดยใชภาพ “ภาพเชิงระบบ” เพ่ือตรึงการพูดคุย ใชสื่อเพ่ือการพูดคุยบนรูปธรรม  
 ๕)  วางกําหนดโครงขอบเขตของเนื้อหา ตองเฝาสังเกตการพูดคุย เพราะชาวบานไมพูดตามโครง แตเรา
จับได ปลอยเขาพูดไปแตใชโครงจับได ตองตรึงดวยโครง “ตองมีโครงจับ เพ่ือไมใหหลุด” 
(จะชวยคุณอํานวยและคุณบันทึกไดดวย) 
 ๖)  การสรางการมีสวนรวม ตองม่ันสังเกต ตาไว ทําอยางไรใหคนตื่นตวัอยูตลอดเวลา ใหเขามีสวนรวม 
กระตุนใหเขาพูดคุย  การหาที่ยืนใหกับทกุคน ทุกฝาย 
          ๗)  สรุปประเด็น (เพ่ือการขับเคลื่อนตอ) หากทุกคนมีสวนรวมยิ่งดี ทําใหมีความรูสึกวางานเคลื่อนและ
ขยับไป 
 
 
 หลักจากที่อาจารยตอบคําถามและใหหลักการในการจัดเวทีการเรยีนรูแลว อาจารยยังไดตอกย้ําเรื่อง “การ
คิดเชิงระบบ”  และคําวา “เครือขาย”  เครือขายคือ การวิเคราะห การเขาถึง เขาใจ เพ่ือการพัฒนาตอได  การ
เขาถึงเขาใจทกุคนเปนเรื่องที่ยาก เราลองทําเปนจุดเล็ก ๆ กอน เม่ือสําเร็จแลวคอยแพรระบาดออกไป  แหม! ฟง
แลวไมตางกับเชื้อโรคเลยนะคะ 
 เม่ือตอบคําถามเสร็จ ทานผูตั้งคําถามก็บอกวา ไดรับคาํตอบของคําถามแลว และรูวาจะตองกลบัไปทํา
อะไรตอ โอ! พระเจา...รวดเร็วจริงๆ  ขออนุโมทนาสาธุดวยนะคะทานอาจารย 
  
ถาม :   การหาที่ยืนใหกับทุกฝาย เชิญหลายฝายมา สุดทายก็ไมมีที่ยืนใหกับทุกฝาย ทําใหมีบางฝาย    หายไป 
ตอบ :   ที่เปนแบบน้ันเพราะขาดการจัดการความรูกอนทํา ตองวิเคราะหเขากอน “รูเขากอน” และเห็น คราวๆ 

กอนวาเขานาจะยืนตรงไหน จัดกระบวนการใหเขาเห็นที่ยืนของตวัเอง  
ถาม :   การวิเคราะหองคประกอบ ตองมีเวททีี่เชิญกลุมมาชวยคิดกอนหรือไม 
ตอบ :   เราตองคิดเสนความสัมพันธออกมากอน และมีคนมาชวยเตมิ  คนที่เราจะไปเกี่ยวของลวนแตตกรอง

ความเคยชิน เราตองลงไปตั้งคําถามจัดกระบวนการใหเขาเห็น “เราตองเห็นกอนแลวเราจึงจะจัดการให
เขาเห็น” ซ่ึงกระบวนการนีคุ้ณอํานวยตองเกงในเรื่องการเชื่อมโยง สามารถชี้ใหเห็นถึงรอยตอรอยเชื่อม
ได  

    
 พักทานอาหารกลางวันกอนเถอะเจาคะ  เพื่อสุขภาพของหมูเฮา เฮๆๆๆๆ 
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 เม่ือทานอาหารกลางวันเรียบรอยแลว ทุกทานก็มานั่งในหองประชุมเตรียมความพรอม บายนี้จะไมมี
กิจกรรมกระตุนตอมการเรียนรู เพ่ือประหยัดเวลา กวาผูเขารวมจะมารวมในหองประชุมไดครบก็ใชเวลาพอสมควร 
เพราะตองไปเก็บขาวของออกจากหองพักตามขอควรปฏิบัตขิองโรงแรม 
 ไดเวลาอาจารยก็เริ่มตนดวยการเปดใหถาม “ใครยังมีคําถามอะไรตอไหมครับ...เชิญครับ”  
ก็มีผูเขารวมตัง้คําถาม คือ “ปาลูซ่ี” น่ันเอง  ฟงดูไมนาจะใชคําถามแตเปนการเลาเรื่องการทํางานในพื้นที่ใหฟง
มากกวา วางานที่ทําเกี่ยวของกับหัวขอที่อาจารยสอนอยางไร เชื่อมโยงคะ.. 
 
อาจารยเพ่ิมเติม 
 ในชุมชนตองการเรียนรูไปสูการกินดีอยูดี ระดับครอบครัวกต็องการการกินดีอยูดี เรื่องเด็กเยาวชน 
วัฒนธรรมประเพณี การศึกษา อาชีพ ...ชาวบานตองการเรียนรูหมดและเชื่อมโยงในวิถีจริง หากเราไมเห็นความ
เชื่อมโยงก็เหมือนสิ่งแปลกแยกที่เราใสเขาไป ชาวบานตองการเรียนรู ความรูที่ทาํใหชาวบานเอาตัวรอดได แกนนํา
ชุมชนตองมีภาวะผูนําที่จะทําใหชุมชนอยูดีมีสุข  การสรางคนพัฒนาคน พัฒนาความรู เราอยากใหคนมีความรู
สรางความรูเพ่ือตอบสนองปญหาได เกิด “สถาบันการจัดการความรูในชุมชน” ความเปนสถาบนัฯ จะตองมีการ
สรางการเรียนรูที่ตอเน่ือง มีผูรับผิดชอบ / ทีมงาน มีปฏิทินการเรียนรู มีผูเรียน นักเรียน มีงบประมาณ มี
กรรมการบริหาร 

 
 ในเรื่องสุขภาพตองสรางการจัดการดานสุขภาพในชุมชน เราตองพัฒนาคนที่ทําเปนลงไป ถาเราสามารถ
ทําให อสม.เปน “นักจัดการความรูดานสุขภาพ” ได ทําใหสถานีอนามัยเปน “ศูนยการเรียนรูดานสุขภาพ” ทําให
เกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง 

หากเรามองวาพันธมิตรของเราอยูที่ อบต.  ทําใหตอบคําถามเขาวานี่คือ สุขภาวะในชุมชน ทําใหคน
สามารถรูเทารูทันปองกันโรคภัยไขเจ็บขึน้มาได อบต. ก็จะเปนหุนสวนที่สําคัญ 
 วิธีทํา ทําเปนตําบลตวัอยาง ยกขึ้นมาเปน Show and Share  
 ชาวบานตองการวิทยากรภายนอกในบางจังหวะ เราควรไปสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพในพื้นที่ 
สรางเครือขาย สรางการตอเน่ือง  
 ทรัพยากร ทนุที่มีอยูในชุมชน มีอยูแตขาดการจัดการ ถึงจัดการก็จัดการในรองเดิม ไมไดเอาพ้ืนที่เปนตวั
ตั้ง ชุมชนมีแตปญหาหลายดาน หากเปรียบชุมชนเปนประเทศก็เหมือนวาประเทศจะลมละลายแลว  
 อาจารยเลาทีม่าของรูปแบบ “ประเทศโมเดล” 
 
แปลงความรูสูแผนงาน  

คงเปนกิจกรรมสุดทายสําหรับการเรียนรูครั้งน้ี อาจารยใหแตละพ้ืนที่คิดแผนงาน โดยเจาของพื้นที่คิดและ
คนอ่ืนๆ ชวยใหมุมมอง กอนเริ่มปฏิบัติการอาจารยไดย้ําถึงวงจร “การแปลงความรูสูการปฏิบตั”ิ ขอใหนําวงจรนี้มา
เปนแนวทางในการคิดแผนงานดวย  

บรรยากาศกลุมยอยคึกคักขึน้มาอีกครั้ง เปนกระบวนการ “แลไปขางหนา” เอา!  ชวยกันมอง ชวยกันแลไป
นะคะ... อนาคตอยูในกํามือของทานแลว 
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 นําเสนอแผนงาน 
 กอนนําเสนอ อาจารยไดแนะนําวา เวลานาํเสนอใหบอกดวยวา  
“ไดขอคิดใหมอะไรจากเวทีการเรียนรูครั้งน้ี ที่นํามาพัฒนาแผนการทํางาน” 
  

จากนั้นแตละพ้ืนที่นําเสนอแผนงาน  
เม่ือนําเสนอแผนงานเสร็จในแตละพ้ืนที่ อาจารยจะตั้งคําตามตอบางประเด็นที่มองวาในแผนงานยังไม

ชัดเจน วัตถปุระสงคในการตั้งคําถามเพื่อใหเกิดการคิดละเอียด การมองละเอียด คนวางแผนตองเปนนักคิดนัก
วางแผนที่ดี คดิอยูบนฐานของความเปนจริง รอบคอบ รัดกุมในการทําแผนงาน  

“กระบวนการขั้นตอนในแผนรัดกุมแลวหรือยัง?”  
“จะทําอะไรกับใครตองวเิคราะหเงื่อนไข ปจจัยที่จําเปนและพอเพียง” 

 แตที่สําคัญในการทํางานรวมกัน “ความเปนทีม” ของคนทํางานเปนเรื่องที่สําคัญมากขอใหคํานึงถึงตรงนี้ 
ควรพบปะพูดคุยกันบอยๆ  
 การสื่อสาร การประชาสัมพันธเรื่องสุขภาพในพื้นที่ ตรงนี้ก็เปนเรื่องสําคัญ ฝากเรือ่งรูปแบบการสื่อสาร...
ทําไดหลายรปูแบบ เปนรปูแบบทีช่าวบานรับไดเร็ว  “เรามีวิธีสรางสื่อที่จะเขาถึงชาวบานไดดีไดอยางไร แต
ละรูปแบบจะมีผลกระทบอยางไร”  
 
สรุป 

กอนปดเวทีการเรียนรู ทานอาจารยสรุปเวทีครั้งน้ีไดเรียนอะไรไปบางตั้งแตวันแรกจนถึงวันสุดทาย โดย
ทบทวนหัวขอการเรียนรูและสรุปสั้นๆ ใหผูเขารวมฟง ซ่ึงโดยสรุปหลักใหญใจความ  “เวทีการเรียนรูครั้งน้ี ให
ความสําคัญกับการนําเรื่องงานที่ทํามาถอดบทเรียน” 

 
“ครั้งหนาเจอกัน  อยาลืม! เอารูปการทํางานมาอวดกันนะครับ...ขอใหทํางานอยางมีความสุขในการทํางาน

นะครับ” เปนประโยคตบทายจากทานอาจารยทรงพล 
 
 จบเวทีการเรยีนรูไปดวยความเรียบรอย ดวยความสุข ไมรูทานอ่ืนจะรูสึกเหมือนผูเขียนหรือเปลา อยาง
นอยทานผูเขารวมนาจะไดความรูอะไรตดิไมติดมือกลับไปบางหลังจากที่แตละทานนําความรูมาเท มาแลกเปลี่ยน 
มารับความรูจากเพื่อน จากวิทยากร หากทุกทานนําสิ่งที่เกิดขึ้นในเวทีการเรียนรูไปคิดตอ นําไปประยุกตใชตอใน
การทํางานในพื้นที่ ก็นาจะเกิดประโยชนในการทํางานไมมากก็นอย แตสิ่งหน่ึงที่ทกุทานนาจะไดกลับไป คือ 
สัมพันธภาพความเปนพ่ีนอง ความสัมพันธที่ดีตอกันตามประสาคนทํางานดานสุขภาพ ผูเขียนก็พลอยไดรับอานิ
สงคไปดวย สาธุ... 
 ไวพบกันคราวหนานะคะ.☺ 
เก็บตก ประโยคเด็ด 

  
 “กุศโลบาย”  คือ อุบายที่เปนกุศล ไมใช “กลอุบาย” เดอคะ โปรดใชอยางระมัดระวงั! 


