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เก็บจากเวทีการเรียนรู  

 
ถอดบทเรียน แลวเขียนเรื่องเลา 

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

เขียนจากเวที การจัดการความรู สคร.๕ (คร้ังท่ี ๔) ๑๐-๑๒ กันยายน  ๒๕๕๐  
โรงแรมราชพฤกษ จังหวัดนครราชสีมา  

 
  

ครั้งน้ีเปนเวทคีรั้งสุดทายสําหรับเทอมนี้ของ สคร.๕ ไมแนใจวาจะมีตอในเทอม ๒ เหมือน สคร.๑ 
หรือเปลา แต เอ..ครั้งน้ีแปลกใจมากทําไมผูเขารวมเวทีมาสาย เกาโมงเขาไปแลวยังไมมีใครมาเลยมีแต
ทีมคณะทํางานมาเตรียมการตามปกติ แตพอสักพักก็เร่ิมทะยอยกันมาเรื่อยๆ เฮอ! คอยยังชั่วหนอยนึก
วาจะทิ้งกันตอนสุดทายเสียแลว 
       
 เวลาประมาณ ๙ โมงครึ่ง ไดเวลาก็เปดเวทตีามธรรมเนียมโดยพี่แหมมกลาวเปดเล็กนอยพองาม
ตามสมควร ปกติจะเปนอาจารยไพโรจนเปนผูกลาวเปด แตเที่ยวนีท้านไปประชุมสําคัญเลยไมไดมารวม
เวที จากนั้นผูเขียนชวนคุยเรื่อง “ตลาดนดัความรู สคร.๕” ที่สีดารีสอรท จังหวัดนครนายก  ซ่ึง สคร.จัด
ขึ้น โดยใหผูเขารวมแสดงความรูสึก สิ่งทีไ่ดจากการไปรวมงาน ในวงมีทั้งทีมพ้ืนที่ ทีมคณะทํางาน ผูไป
รวมงานตางกบ็อกวาไดรับประโยชน ไดความรู เห็นการทํางาน ประทับใจ ภูมิใจในรางวัล แมกระทั่ง
ความรูสึกวาเหน่ือย คนทํางานเองก็เห็นวิธีการทํางานของชุมชน การทํางานที่เนนใหชุมชนมีสวนรวม 
ฟงแลวก็นึกถงึตอนที่พวกเราจัดตลาดนัดความรูชุมชน ถึงเหนื่อยแตก็มีความสขุคะเร่ืองนี้เขาใจคะ 
เพราะพวกเราก็ผานมาแลวเหมือนกัน 
  
อุนเครื่องกันกอน 
 
 เม่ือชวนคุยไดสักพัก กอนอ่ืนก็ตองมีการอุนเครื่องกันกอนโดยฝกหายใจ บริหารสมองดวยทาที่
จะตองมีความสัมพันธกันระหวางมือ เคลื่อนไหวทางรางกายเพื่อกระตุนการทํางานของเซลรางกาย 
ไปๆ มาๆ ก็ปาเขาไป ๑๐ โมงครึ่งพอดิบพอดี ถางั้นเชิญเบรคกันกอนคะ 
 

ระหวางเบรคก็มีภาพสวยๆ ฝมือทานอาจารยทรงพลฉายขึ้นที่จอ เปนภาพที่อาจารยถายที่ทะเล
นอย จังหวัดพัทลุงเม่ือปลายเดือนที่แลว แถมดวยภาพถายจากวัดรองขุนเชียงราย ชมแลวก็เกิดความ
สุนทรียทางอารมณเปนอยางดี ทําใหสมองเกิดจินตภาพ สวยงาม ดีเหมือนกัน ดูไปดวยชมฝมือการ
ถายภาพไปดวย เฮอ! ภูมิใจในฝมือจริง จร๊ิง!  
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หัวขอการเรียนรูในคร้ังน้ี 
 
เม่ือพักเบรคเขามา อาจารยทรงพลทานไดบอกกลาววาเวทีการเรียนรูครั้งน้ี จะเรียนอะไรบาง

เวทีครั้งน้ีจะเรียนเนนหนักในเรื่อง 
การถอดบทเรียน 
การเขียน 

 
การถอดบทเรียน 
 เรื่องการถอดบทเรียน อาจารยจะเนนเรื่องการใหปฏิบตัิ โดยครั้งน้ีอาจารยไดนําเรื่อง “งานการ
จัดตลาดนัดความรู สคร.๕” มาเปนโจทยในการถอดบทเรียน  
การถอดบทเรยีนสิ่งที่สําคัญ ๒ สวน คือ 

สวนที่เราเห็นสวนที่เราพบ สิ่งทีเ่ราประทับใจ 
เบื้องหลงัการถายทํา กวาจะมาเปนความประทบัใจ มีวิธีการอยางไร   

 
หลักของการถอดบทเรียน 
 อาจารยใหหลักการถอดบทเรียนครั้งน้ีวา. 

ลองนึกจินตนาการถึงภาพในงานตลาดนดัความรู (มองจากขางนอกเขาไป) หากมองในเชิงระบบ
เราจะเห็นอะไรบาง สิ่งที่ชอบและประทับใจ ซ่ึงของแตละคนเหมือนหรือตางกันได นําความชอบความ
ประทับใจของทุกคนมาตอเปนจ๊ิกซอวจะเห็นวานี่คืองาน 

สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ประทบัใจ เราจะเห็นมันไดเราตองเห็นความละเอียดในการสังเกต การฟง การคิด 
การถาม เม่ือเราเขาไปในงานหากเราเปนคนชางสังเกตเราจะเห็นอะไรเยอะ เราจะมองในสิ่งที่คนอ่ืนมอง
ไมเห็น สวนใหญคนจะเลือกฟงในสิ่งที่ตวัเองสนใจ แตในความเปนจริงมีอะไรมากกวานั้นอีก  เราหยิบมา
หน่ึงเรื่อง เพ่ือนก็มีมุมมองอ่ืนจากบูธเดียวกัน มาชวยกนัเติม  ฟงแลวคิดตอแลวนําไปประยุกตใช  เราไม
สามารถหยิบความสําเร็จรูปไปใช เราตองประยุกตและดัดแปลงเพื่อนําไปใชตอ  เราตองใครครวญและ
วิเคราะหบริบทรอบๆ ตวัเรา 

เม่ือเราดูมาแลว หากเราจะนําไปใชประโยชน เราตองมีการบันทึก การบันทึก เชนการบันทึกเปน
ภาพ ภาพจะกระตุนการมองเปนระบบ สามารถอธิบายความโยงใยได  ดังน้ัน เวลาเราฝกเราตองคิดเชิง
ระบบอยูตลอดเวลา  แตทั้งหลายทั้งปวงอยูที่การเปดใจ หากเปดใจเสร็จเด๋ียวก็เปดตาเอง ใจอยากรู ใจ
เปนตวักําหนด อยากนําไปใช 
 
 เม่ือแบงกลุมแลวเอาภาพจริงขึ้นมาแลวโยงไปถึงนามธรรม  ในเวลาคุย คุยกันเปนรูปธรรมแต
เวลาจด จดเปนนามธรรม 
    
โจยท ในการถอดบทเรียน 
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 “งานตลาดนดัความรูครั้งน้ีมันดีอยางไร ชวยประมวลออกมาใหมากที่สุดเทาที่จะมาก
ได”  (การแบงกลุมใหแบงคละ พ้ืนที่ ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิดความหลากหลายทั้งคนและความคิด...) 
 บรรยากาศในกลุมยอย คุยกันอยางครึกครื้นเชียว แนนอนอยูแลว ก็พ่ึงผานตา ผานมือมาหยกๆ  
แหม! น่ีถาไมไดคุยถอดบทเรียนงานนี้ละก็เสียดายแยเลยนะคะเนี่ย  คุยไดเต็มที่เลยคะ ใหเวลาถงึเที่ยง
เลยคะ   
 
 อาหารกลางวันน้ีน้ีเปนแบบบุฟฟเหมือนทุกครั้งแตครั้งน้ีดูเหมือนวา ภาพรวมที่หองอาหารวันนี้ดู
คนไมเยอะเหมือนคราวที่แลวกต็ักทานกนัแบบสบายๆ ทานกันไปคยุกันไป เม่ือปฏิบัติการเรยีบรอยก็
กลับมาที่หองประชุม  

กอนเปดเวทีการเรียนรูในชวงบาย ผูเขยีนเชิญชวนผูเขารวมเวทีขยบัเขยาพุงกันเล็กนอยเปน
การยอยอาหาร โดยการเตนทาเขยาพุงตามจังหวะดนตรีที่ทางเจาหนาที่เครื่องเสียงของโรงแรมเปนดีเจ
ให เรียกเหงื่อกันพอสมควร 
 
นําเสนอกลุมยอย 
 ใหแตละกลุมยอยนําเสนอผลการพูดคุยแตละกลุม โดยการสงตัวแทนนําเสนอ ซ่ึงพอจะสรุปได
เน้ือหาวา 
 สิ่งที่ประทบัใจในงานตลาดนดัความรู สคร. 

☺สถานที่ บรรยากาศดีมีนํ้าตก เปนธรรมชาติ อากาศสดใส สงผลใหผูขารวมตืน่ตัวในการ
เรียนรู เปดใจการเรียนรู ทีพั่กดี อาหารดี หองประชุมบรรยากาศดี กวางใหญ พ้ืนที่จัด
นิทรรศการก็เหมาะสมแบงกันเปนโซน ผูเขารวมมีหลากหลายเครือขาย  
☺เครือขายมคีวามพรอมเพรียง มีความรวมมือกันในการจัดงาน เตรียมงาน เครือขายมี
ความคิดสรางสรรคในการจดับูธ มีจิตอาสา 
☺คณะผูจัดงาน มีความกระตือรือลน เปนกําลังใจใหกบัคนทํางาน ตอนรับอยางเปนกันเอง 
มีกระบวนการจัดที่ทําใหผูเขารวมเกิดการเรียนรู ชวยแกปญหายามมีปญหา มีการจัดเตรียม
งาน และการบริหารจัดการที่ดี 
☺  รูปแบบการจัดงาน จัดกิจกรรม ไมเหมือนกับที่อ่ืน มีวัฒนธรรมเขามา (กลองยาว) เปด

เวที มีการแตงตัวแบบพ้ืนบาน บรรยากาศแบบงานวัด 
☺  เน้ือหาในการจัดบูธ มีเน้ือหาที่หลากหลาย 
☺  มีรูปแบบการจัดเวทีเสวนา เชิญผูรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
☺  วิทยากรดี  
☺  ประทับใจการเปดประเด็นของ อบต. วัดดาวสุพรรณบุรี เรื่อง “โมเดลประเทศ” 
☺  การใชสื่อเรื่องตางๆ เชน สื่อที่ทําจากวัตถุดิบ มีการสาธิตการทดลองของจริง สื่อไดตาม

วัตถุประสงค  
☺  เทคนิคการจัดบูธ ดึงความสนใจไดดี 
☺  ผูเขารวมไดเรียนรู จากความรูที่หลากหลาย ไดแลกเปลี่ยนกันอยางลึกซึ้ง 
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จากการจัดงานครั้งน้ี ผูเขารวมไดความรูในเรื่องตางๆ ที่คิดจะนําไปประยุกตใชกบัการทํางานใน

พ้ืนที่ ไดรับเทคนิคการนําเสนอกระบวนการการจัด วิธีการการโยงงานไปสู อบต. ไดโมเดลประเทศของ
วัดดาว   
 

สิ่งที่ควรแกไข 
   การจัดเตรียมคน การแบงหนาที่ การจัดคนไปทําหนาที่แลกเปลี่ยนความรู อาจจะจัด

คนไมตรงกับความสามารถ 
   ไมควรจัดโปรแกรมแนนเกินไป 
   เวลาในการจัดนาจะจัดกอนมิถุนายน (ผลจากเรื่องงบประมาณ) 
   มีเรื่องการประกวดเขามา อาจจะมีเร่ืองขัดแยงกัน (การประกวดกับการแลกเปลี่ยนจะ

ไปดวยกันไดอยางไร) 
 

ทานอาจารยทรงพล ไดกลาวเพิ่มเติมวา 
 
 จากการพูดคุยก็เห็นความคิดเชิงระบบมากขึ้น กลุมการเรียนรูหากไดทําอะไรรวมกันแลวกลับมา 
AAR นํามุมมองตอจิกซอวทําใหเราชัดเจนขึ้น จากการพูดคุยจะเห็นวาการพูดคุยที่ดีจะตองไหลออกมา
เปนธรรมชาต ิไมใชคุยไปเขียนไป คุณอํานวยก็พาคุยไป คุณลิขติอาจแอบบันทึกขาง ๆ การพูดคุยแบบ
ธรรมชาตทิําใหการพูดผอนคลาย หากเรากําหนดโครงสรางจะทําใหคนพูดยาก จะสังเกตไดวาการ
ประชุมที่คอนขางเปนทางการ  ทําใหเราเครียดเพราะถกูบีบไมเปนธรรมชาต ิ
 เม่ือคุยไปแลวคุณอํานวยตองดูวาที่เราคุยไปแลวครอบคลุมหรือยัง ตองบริหารใหครอบคลุมทั้ง
เชิงกวาง เชิงลึกในเวลาที่มีอยู  การเรียนรูแบบผอนคลายทําใหเราคอยๆ ซึมมีเวลาในการยอย ทําให
โอกาสในการประยุกตใชจริงทําไดงาย 

เม่ือเราคุยแลว เรามาจัดระบบจัดโครง หากเราจะนําไปใชประโยชนเราตองกลั่นกรองระหวาง
ขอมูลที่คุยมาทั้งหลายใหเปนตัวแกน เปนหลักที่เปนตวัโครง เราตองสรางโครงและจับหลักใหได  

องคประกอบใหญที่เราจะตองดู พวกเรากําลังจะบอกวา การจัดการจัดตลาดนัดความรูที่ดี หาก
จัดใหดีตองมีหนาตาแบบนี ้เรากําลังกําหนดมาตรฐาน ปฏิบัติไปแลวนําสิ่งที่เราปฏบิัติมาสรางเปนความรู
เราเองไมตองมีใครบอก หากเราสามารถจับหลักได สามารถจับโครงได เราก็สามารถสรางทฤษฏีไดจาก
การปฏิบัตขิองเราและเราสามารถใชหลักอยางม่ันใจ ม่ันใจในการใชในบริบทของเรา 

อยากตอกย้ําวา AAR เปนเรื่องสําคัญ ทําใหเราสามารถสรางหลักของเราได ไมตองกลัวถูกผิด 
เพราะเราสรางเอง 

 
องคประกอบที่สําคัญในการจัดงาน สิ่งที่เราควรพิจารณา คือ 
 
☺   ตัวละครที่เกียวของ สคร. อบต. เจาหนาที่พ้ืนที่ แกนนํา เขามีบทบาทอะไร จึงทําใหงาน น้ี

ออกมาไดดี (เบื้องหลังการถายทํา) 
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☺   สถานที่  
☺   บรรยากาศ รวมถึงการแตงตวั  
☺   เวลา จะใชเวลากีว่ัน  
☺   เน้ือหาและองคความรู สิ่งที่นํามา สินคาเดน มีองคความรูวาดวยเร่ืองอะไร เน้ือหาองค

ความรูมีรูปแบบในการสื่อแบบไหน หากเราดูดีจะเห็นวิธีการมากมาย เกิดเปนความรูใหม 
เรื่องเดิมเลือกสื่อที่นาสนใจได 

☺   ขั้นตอน จังหวะ อะไรจะมีมากนอยแคไหน ชวงไหนอยางไร อะไรจะมากอนหลัง (เหมือนวง
ดนตรี ตองสดคลองใหไปดวยกันได) ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญ แตมักจะถูกมองขาม 
การจัดงานเราตองคิดเชิง concept การจัดงานจะตองบรรลุ concept ๕ อยาง คือ  

 สนุกสนาน  
 ไดแรงบันดาลใจ 
 ไดขอคิด ไดความรู  
 ไดแนวทางปฏิบัต ิ(รูเพ่ือนําไปใช ไมใชรูเพ่ือรู) 
 ไดเพื่อน ไดเครือขาย (ทั้งเพ่ือนในพื้นที ่และเพื่อนตางพื้นที่) 

 เม่ือเราได concept ชัดรูปแบบกิจกรรมกจ็ะตามมา การจัดตลาดนัดความรูไมจําเปนตองเนน
ปริมาณ คนซื้อกับคนขายมาเจอกันตองมีการซื้อขาย ความรูที่กินไดคือความรูที่สามารถนําไปปฏิบัติได 
 หากเราจะไปจัดตลาดนัดความรูที่พ้ืนที่หรืออําเภอ เราตองจับหลักนีไ้ปใช อยาไปจํารูปแบบ นํา 
Concept มาแปลงเปนกิจกรรมไดหลากหลาย การเขียนสิ่งที่เราไปทาํมาทํา AAR และถอดออกมาเปน
คูมือหรือแนวทางการเรียนรู ก็จะเปนประโยชนมาก คนที่มาทําทีหลงัก็มีแนวทางในการทํา และสามารถ
ประยุกตใชใหดีกวาเดิมได   
 
 ดังน้ัน ถอดบทเรียนแลว เขียนออกมาเปนความรู เขยีนออกมาเปนคูมือจึงเปนเรื่องสําคัญ 
 
การถอดบทเรยีน มี ๒ ประเด็น 
 ถอดเพื่อใหรูวาสิ่งทีดี่ (มาตรฐาน) คืออะไร 
 สิ่งดี ทําไดอยางไร 
 
แบงกลุมยอยตามจังหวดั 
 โจทย  

“เราพอใจเรือ่งอะไรในบูธของเราในตลาดนัดความรู และอะไรเปนตัวชีว้ัด” 
 

แนวคําถามที่นาสนใจในการที่เราจะถอดบทเรียน 
๑. แรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจในการทํา การถอดบทเรยีนเพ่ือขยายผล เราตองรูที่มาที่ไปของผล

ที่เกิด  แรงบันดาลใจเปนเรื่องสําคัญทําใหเกิดการตอเน่ืองได 
๒. สิ่งที่อยากใหเกิดไดตามความคาดหวัง อยากเห็นอะไร  สิ่งที่อยากใหเกิด ภาพในฝน คนที่มี

แรงบันดาลใจ ยอมมีภาพในใจ  
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๓. กิจกรรมที่ทาํ คําอธิบายโดยละเอียด 
  ทําอะไร ภายใตเง่ือนไขอะไร เพราะอะไร 
  กับใคร 
  ทําอยางไร 
  ตองใชอะไร 

กิจกรรมที่ทํา ทําอยางไร (การถอดบทเรียนสวนใหญถอดจากโครงการที่สําเร็จ ดังน้ัน
วิธีการจึงเปนเครื่องการันตคีวามสําเร็จ) 

๔.  ผลที่เกิด เกดิความรูใหม ความสามารถใหมที่ไดจากการทํางาน วิธีคิด วิธีมอง วิธีการใหคุณคา
ใหความหมายกับสิ่งรอบตวั ความรูความสามารถที่ได ผลที่เกิดตองถามและคลีใ่หออกมาให
ละเอียดที่สุด 

๕. ความกาวหนา ความสําเร็จความภาคภูมิใจ 
  สิ่งที่พอใจ 
  อะไรที่บอกเลาคนอื่นได 
  ภารกิจที่ตองทําอะไรตอ คอือะไร 

คําถามของเราทําใหเขาเกดิการเรียนรูทบทวนในสิ่งที่เขามอง 
๖. เสนทางสูความสําเร็จ (ปจจัย เงื่อนไข (ที่พอเพียง)) 
๗. สิ่งที่ไมไดด่ังใจมีอะไรบาง เพราะอะไร แลวแกไขอยางไร 
๘. สิ่งที่ไมไดคาดหวังแตเกิดข้ึน เกิดข้ึนไดเพราะอะไร 
๙. ความคิด ความรู ทักษะทีไ่ด 

 
การทํางานแบบการจัดการความรู เราจะทาํอะไรเราตองถามหาความรูอยูตลอดเวลา การที่จะทํา

ใหสูธงทีว่างไว เราตองมีความสามารถมีความรูอะไรบาง ทําอะไรตองดูวาทําเพื่ออะไร ทําเพื่อใหอะไร
เกิด แตละขั้นตอนการทําเรามีความรูหรือทักษะพอหรือไม หากไมพอเราจะตองไปหาที่ไหน 

 
จากนั้นพักเบรคและดําเนินการเรียนรูในกลุมยอย โดยอาจารยใหเวลาประมาณชัว่โมง แตละ

จังหวัดก็น่ังลอมวงพูดคุยกันอยางตั้งอกตั้งใจ 
หลังจากเหตุการณการพูดคุยในกลุมยอยผานไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแลว ทุกอยางกําลังไปไดดี 

การพูดคุยในกลุมยอยกําลงัออกรสออกชาติเลยทีเดียว ดังน้ันอาจารยจึงตอเวลาใหการพูดคุยออกไปอีก
ไมจํากัด คุยไดเต็มที่เลยพ่ีนอง... 

 
“....เน่ืองจากสิ่งที่เราถอดเปนสิ่งสําคัญ คงตองใชเวลา หากเราเขียนจากสิ่งที่เราถอดก็จะเขียน

เปนเรื่องเลาออกมาได ตอนเราเลาเราอัดเทปไว แลวมาถอดเปนเรื่องเลา ใสรูปแลวทําออกมาเปนเลมได 
ดังน้ัน ผมอยากใหพวกเราใหเวลากบัตรงนี้ลึกๆ...” อาจารยทรงพลกลาว 

 
“ในกระบวนการถอดมีปญหาขอติดขัดอะไรหรือไม”  อาจารยตั้งคําถามเพื่อเปนการถอด

บทเรียนกระบวนการพูดคยุในกลุมยอย 
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ผูเขารวมแสดงความคิดเห็น 

 
“มีหลายพื้นทีไ่มรูจะถอดอยางไร”  
(แยกกันถอด ถอดบทเรียนตัวเองกอน แลวนํามาดูวามันโยงใยกับที่อ่ืนอยางไร เราตองเขียนผงั

ระบบขึ้นมากอน จะเปนตัวชวยกุมภาพรวม เปนเครื่องมือชวยตรึงความคิดเราไว การเขียนผังระบบไม
ตองเนนเรื่องความสวยงาม)  

  
เวลาเราจะเอาสินคาไปขยาย (การโชวสนิคาเฉยๆ กับการขายสินคาตางกัน) สินคา คือ ความรู 

เราคาดหวังวาเราจะขายสนิคาได สินคาจะขายไดเราตองรูวาลูกคาเราเปนใคร ลกูคาตองชัด สินคาของ
เราจะโดนใจเขาหรือไมจะทําใหวิธคีิดของเราคมชัดขึ้น หากเราจะขายเราตองมีขั้นตอนการสื่อสารกับ
ลูกคา เชน โฆษณาประชาสัมพันธ เอกสารโบซัวร แผนพับ เปนขอมูลที่จูงใจใหเขามา 

เม่ือลูกคามาแลว เขาเห็นสนิคาจากบูธตางๆ ซ่ึงเขาอาจจะชื้อหรือไมชื้อก็ได ทั้งน้ีบางทีเขาก็ดูที่
คุณภาพของสินคากอนซื้อ 

การคิดแบบการตลาดทําใหวิธีการทํางานเราเปลี่ยนไป มีวิธีการคิดคนรูปแบบใหมๆ  เกิดขึ้น เชน 
รูปแบบการสือ่สาร (การใหคนแตงตวัเปนยุง) ทําใหไมเกิดความแหงแลงเพราะเกิดนวัตกรรมใหมขึ้น
เรื่อยๆ 

กอนปดเวทีวนัน้ี ไดเปดวงการแลกเปลีย่นเร่ือง “ตลาดนัดความรู” โดยทานอาจารยทรงพลได
เปดใหผูเขารวมถามในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับตลาดนัดความรู ในประเด็นที่ผูเขารวมบางทานยังมีขอไม
เขาใจอยู เอา! เชิญถามคะ แตอยางไรเสยีก็อยาถามเพลินเกินเวลาอาหารเย็นเดอคะ เพ่ือสุขภาพงะ!!!! 

 
การเรียนรูวนัที่สอง 
  
 กอนอ่ืนขออุนเครื่องเผาหัวใหรอนเสียกอนดวยกิจกรรม การเคลื่อนไหวรางกาย จับคูเขียน
ตัวเลข เตรียมสมองดวยเกมจับคูแลวจับอวัยวะกัน อ๋ึย!!! ฟงแลวหวาดเสียว สุดทายก็เอาหลังชนกันลุก
ขึ้น 
 
 เชานี้ทานอาจารยทรงพล เปดการเรียนรูดวยการใหดูหนัง กอนดูหนัง อาจารยตั้งคําถามเปนการ
จัดการความรูกอนทํา 
 “หนังดีในความคิดของทานคืออะไร” 
  “ ตื่นเตน เราใจ พระเอกหลอ ไดแงคิด ตื่นเตน ภาพสวยงาม พอแงแมงอน สมจริงสมจัง 
สื่อถึงความเปนธรรมชาติ ไดสาระ ตลก สนุกสนาน ดูแลวผอนคลาย สะเทือนใจ เกดิจินตนาการ เน้ือหา
เขาใจงาย ใกลตวั เน้ือเรื่องตองกระชับ ทาํเรื่องไดสมจริง ใหขอคิดที่ดี อยูที่อารมณ ฉากงาม นําเสนอแจม 
กระชับ ไมเยิน่เยอ ชอบหนังในจินตนาการ เน้ือเรื่องชวนใหติดตาม...” ก็ตอบกันไปตางๆ นาๆ 
 
อ.ทรงพล 
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 ความชอบของมนุษมีความหลากหลาย มีอารมณมีความรูสึก อะไรที่จะปรับใจ ตรึงตามเปนเรือ่ง
ของอารมณ ซ่ึงตอนนี้เราทาํอะไรมักจะไมนึกถึงอารมณ  เกี่ยวกับเรื่องความงามเปนเรื่องของสุนทรีย 
ความสมจริงสมจังเขาใจงาย บางคนชอบหนังซอนเง่ือน บางคนชอบหนังที่สื่อตรง บางคนชอบหนัง
จินตนาการเหลานี้เปนความหลากหลาย 
 หนังเปนตัวอยางที่ดีของการสื่อสาร สื่อใหผูดูในใจประทับใจ ดังน้ันเวลาเรานําเสนอเราตอง
นําเสนอดวยความคมชัดลกึ ทําอยางไรใหกระแทกอารมณความรูสึก เน้ือหาสาระเปนเรื่องใกลตัว
นําไปใชได ไมเครียด รับไดอยางผอนคลายซึมซับเขาไปในตวัอยางที่ไมรูตัว ซ่ึงเขาเรียกวา “เนียน” ไป
กับวธิีชวีิต เปนเรื่องของความสมดุลที่เปนทั้งศาสตรและศลิป 
 
  
ดูหนังเพื่อถอดบทเรียน 
  

สิ่งที่ไดจากการดูหนังนอกจากความเพลิดเพลินแลว บางคนก็ดูหนังเพราะอยากไดความรู แต
จากการดูหนังเราจะไดแตขอมูลยังไมไดเปนความรู ยงัไปไมถึงขอคิดและบทสรปุ เราตองคิด คิดใหไดคิด
ใหตก เราถึงจะไดบทสรุป ซ่ึงแตละคนจะไดบทสรุปไมเหมือนกันในเรื่องเดียวกัน 

หนังสือทําใหเราสามารถนําไปใชในชีวติประจําวันได “ดูหนังดูละครยอนดูตัว” นําขอคิดบทเรียน
ไปปฏิบตัิเกิดสิ่งดีกับชีวติและงาน ซ่ึงเปนการโยงไปใชปฏิบตัิจริง 

สวนใหญเราดหูนังเราไดแคความเพลิดเพลินเทานั้น เปนเพราะเราไมอยากคิด อยากไดแคความ
สนุก หากจะไดความรูเราเดนิความคิด 
  
 กติกากอนดูหนัง 
 อาจารยใหกติกากอนดูหนัง เพ่ือใหเกิดการดูหนังแบบใหม ไมตกรองเดิม 

ระหวางดู ดูแบบมีวตัถุประสงค ดูแบบมีธง 
 เพลิดเพลิน สนุก 
 ไดความรู 
 ขอคิด บทสรปุ 
 แนวทางปฏิบตั ิ
ดูแลวใหดูวา เราเอาอะไรไปใชประโยชนไดบาง 

ขอใหเปดทักษะ เครื่องมือในการเรียนรู รับรูของเราใหมากที่สุด ขอใหฝกใชบอยๆ “ดูหนังแบบนัก
จัดการความรู” 
 
ขอเชิญชมไดเลยครับ สคร.๕ ภูมิใจเสนอภาพยนตเรื่อง “เจาชายนอย” 

(เปนเรื่องของเจาชายนอยที่เปนตัวแทนของความไมรู เดินทางออกไปคนหาความรูในโลกตางๆ...เปนเรื่องของ
ปรัชญา เปนเรื่องการเรียนรู สะทอนมุมมองของผูใหญที่สรางกรอบของตัวเอง...ทายที่สุดการแสวงหาของมนุษยจบลงที่
ไหน ในหนังจะสอนเรื่องการสนใจผูอ่ืน วิธีคิด การใหคุณคาและความหมายตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด หรือส่ิงที่อยูรอบๆตัวเราอยูที่
ความลุมลึกของเรา เราจะใชเกณฑอะไร  สุดทายแลวเราจะอยูบนโลกนี้บนหลักคิดหลักยึดอะไรบาง.... เอาเปนวา หาก
อยากจะรูเรื่องราวทั้งหมดโปรดสละเงินเล็กนอยไปซื้อซีดีมาดูจะดีกวาเดอคะ)  
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 บรรยากาศในการดูหนัง ตั้งใจดูกันอยางเอาจริงเอาจัง ดูไปคงนึกถึงโจทยที่อาจารยให เฮอ!  ก็
อยางวาแหละคะ เราเปนนกัจัดการความรูจะทําอะไรก็ตองมีธงมีเปาหมาย ขอใหมีความสุขกับการดู
พรอมกับสรางความรูไปในตัวนะคะ สวนผูเขียนก็จะขอนั่งดูดวยคนคะ สงบ. 
 
เม่ือดูหนังเสร็จใหเขากลุม (กลุมละ ๔ ทาน) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคดิเห็นจากการดูหนัง 

วาไปแลวผูเขยีนเองก็พ่ึงดูหนังเรื่องนี้ครั้งน้ีเปนครั้งแรก พอมองออกวาเปนหนังแนวปรัชญาอะไร
ทํานองนั้น ก็ลองตีความกนัดูวาเปนปรชัญาเรื่องอะไรกันบาง 
 
นําเสนอกลุมยอย 
 แตละกลุมก็นําเสนอกันไปเหมือนกันบางไมเหมือนกันบางตามมุมมองการตีความ แตฟงแลวก็ได
ขอคิดมากมายเลยทเีดียว ฟงแลวรูสึกเพ-ลิดเพ-ลิน (เพลิดเพลิน) 
 
อ.ทรงพล 
 หัวใจสําคัญยงัอยูที่เรื่องการถอดบทเรียน การมีความสามารถในการมอง ทุกสิ่งทุกอยางรอบตัว
เหมือนเดิม แตเราจะมองสิ่งเดิมดวยสายตาใหมไดอยางไร งานก็เหมือนกันหากเรามองแบบเดิมเราก็จะ
เหน่ือยซํ้าซาก หากเรามองดวยสายตาใหมเราก็จะไมเบื่อไมหน่ือย 
 โลกของเด็กคือโลกของจินตนาการที่บรสิุทธิ์ เด็กอยูในวัยที่มีจินตนาการและการเรียนรู ซ่ึงไมได
อยูบนเหตุผล ซ่ึงตางกับผูใหญมีแตเหตุผล  สิ่งที่อยากใหนําไปใชมากที่สุดคือ นําไปใชในเรื่องใกลตวั คือ
การนําไปใชกบัลูกคุยกบัลูก 

แตตอนนี้ขอไปทานอาหารกลางวันกอนนาจะดี 
 

เม่ืออาหารกลางวันเรียบรอยกลับมารวมในหองประชุมชวนคุยเรื่องเลาเขยาตอมฮาจากผูเขารวม 
เอา! ใครมีเรื่องอะไรขําขันกม็าเลากันคะ 

 
จากนั้นอาจารยทรงพล ทบทวนเรื่อง “ตลาดนัดความรู” เพ่ือเช็คความเขาใจกอนนําเสนอกลุม

ยอย 
“สินคา” เราเหมาะสําหรับ “ใคร(ลูกคา)” 
เราตองทําความเขาใจเรื่อง “สินคา” และ “ลูกคา” ของเรา 
สินคา คือ จุดขาย เราตองหาใหเจอวาจุดขายของเราคืออะไร จุดขายตองไปเชื่อมโยงกับผูซ้ือ ผู

ซ้ือเปนใคร สนิคาเราหนาตาเปนอยางไร คุณภาพและประโยชนในการใชสินคาคืออะไร วิธีใชสินคาทํา
อยางไร มีขั้นตอนบอกวธิีใช 

ลูกคา คือ ใคร เราตองรูลูกคาเพราะจะโยงไปถึงการวางสินคา วิธวีางตําแหนงสินคา เราตองรูวา
ลูกคาอยากไดอะไร เราตองดูความสามารถในการซื้อของลูกคาดวย 

 
สินคาของเรา เราถอดบทเรยีนแลวจุดขายของเราชัดหรือไม 
เราทําหนาตาของสินคาดี หรือดึงดูดใจหรือยัง หรือตองปรับปรุงออะไร 
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คุณภาพประโยชน ลูกคาอยากซื้อหรือเปลา    
 
“ลูกคาเราเปนใคร” เราตองคํานึงถึงรสนิยมของลูกคา  
 
ใหแตละกลุมนําเสนอ 
 ขณะที่นําเสนอมีการอัดเทปเอาไว เพ่ือเอาไปถอดบทเรียนเปนเรื่องเลา 
 ขณะที่กลุมหน่ึงนําเสนอ ใหคนที่ฟงทําตวัเหมือนเปนลกูคา ใหจดไวมีสินคาตัวไหนที่โดนใจเรา 
จากนั้นนํามาจัดลําดับแลวเจาะลึกลงในวธิีการทําสินคานั้น (เปนการเรียนรูขามพืน้ที่) 
 การนําเสนอ บางกลุมนําเสนอโดยการใชเทคโนโลยีทันสมัย Power point บางกลุมนําเสนอโดย
ใชฟลิปชารจประกอบ บางกลุมใชการนําเสนอโดยการตั้งวงเสวนา ขณะที่นําเสนอทานอาจารยทรงพลก็
จะชวยชี้แนะเปนจุดๆ เพ่ือใหเกิดความชดัเจนและเปนการเติมเต็ม ผูเขารวมอ่ืนทีน่ั่งฟงก็ฟงอยางตั้งใจ
เพ่ือดูวาสินคา (ความรู) ไหนนาสนใจ เม่ือมีการสนใจก็มีการซักถามรายละเอียดเพื่อจะนําไปประยุกตทํา
ในพ้ืนที่ของตวัเอง ลักษณะการเรียนรูแบบน้ีเปนการนาํงานจริงมาเปนโจทยในการเรียนรู นาจะทําใหเกิด
ความเขาใจไดงายและสามารถเติมเต็มไปกับงานไดพรอมๆกัน 

สวนเนื้อหาใจความในการนาํเสนอก็ถูกบนัทึกเก็บเอาไว ซ่ึงผูเขียนใครจะขอโอกาสนี้หยุดการทํา
หนาที่คุณลิขติ เพ่ือจะไดทาํหนาที่เปนคนฟง (อยางลึกซึ้ง) กับผูเขารวมดวย แวบ!!! 

 
 การนําเสนอใชเวลาถึงเกือบหกโมงเย็น คนนําเสนอก็ตั้งใจคนฟงกต็ั้งใจนําเสนอจนลืมไปวาวนันี้
ชวงค่ําจะมีรายการบันเทิงอีกรายการรออยู  เอา! หกโมงแลวเลิกกอนดีกวาหิวแลวดวย คาราโอเกะก็คง
พรอมแลว เชญิหนุกหนานไดเต็มที่เดอคะ 
 
การเรียนรูวนัที่สาม 
 
 วันนี้เปนการเรียนรูวันสุดทาย หลังอาหารเชา ผูเขารวมก็เริ่มทะยอยกันมาที่หองประชุม เม่ือคืน
ผานภาคบันเทิงไปแลววันน้ีก็ตอดวยการเรียนรู  
 เริ่มตนดวยการชวนพูดคุย ขยับรางกายเตรียมความพรอมเล็กนอย ตอดวยเกม “สมโอ มะนาว”   
 
วันนี้เราจะเรียนสองเรื่อง 
 ทบทวนเรื่อง “การถอดบทเรียน” 
 เรียนเร่ือง การเขียน 
 
อาจารยตั้งโจทยเพ่ือเรียนรูเชิงลึก ในการถอดบทเรียน 
เรียนรูการถอดบทเรียนจาก “การรองเพลง” 
 เรามีตัวชี้วัดอะไร ที่บอกวาเรารองไดดี รองเพลงเพราะ 
 ที่วาดีน้ัน ดีอยางไร  



 11

 เปนคําถามทีอ่าจารยทรงพล ตั้งขึ้นมาเพือ่ใหผูเขารวมคิด (เชิงลึก) เพ่ือเปนการเรยีนรูการถอด
บทเรียนจาก “การรองเพลง” 
 
 ตัวชีว้ัดที่บอกวารองไดดี รองเพลงเพราะ 
(ระดมความคดิเห็นจากวงการเรียนรู ใหแตละคนแสดงความคิดเห็น) 
 “เสียงเพราะ ถูกจังหวะ ผูฟงสนใจ เสียงคลายตนฉบับ ไมครอมจังหวะ เทียบเคียงกับตนฉบับ มี
รูปแบบการรองของตัวเอง สกัดผูฟงใหคลอยตามอารมณเพลง ทาทางที่แสดงออกสอดคลองกับอารมณ
เพลง  มีลีลาประกอบเสียงเพลง  ออกเสียงชัดเจน เน้ือหากับการแสดงออกมีความสัมพันธกัน รองเพลง
ไดตามสมัย คนฟงพึงพอใจ มีคนบอก ใหผูฟงมีสวนรวม เขาถึงอารมณเพลง ทําใหผูฟงคลอยตาม  คนฟง
ฟงไมเบื่อ ถูกเสนอใหรองบอยๆ...”   
 
ที่เทมาทั้งหมดลองมาจับหลักที่จะเปนตวัชีว้ารองเพลงไดดี เปนเรื่องอะไรบาง 
 คนที่จะรองเพลงดี หลักคือ (ชวยกันจับหลักในวงการเรยีนรู)  

เสียง จะแตกเสียงไปในเรื่องอะไร 
จังหวะ ที่สอดคลองกับจังหวะดนตรี ตวัโนต  
เน้ือรอง อารมณ  ลีลา การสรางการมีสวนรวมกับผูฟง  

 เม่ือไดมาตรฐาน หรือหลักแลว เม่ือเราไปทาบกับการรองเพลงของเรา เราจะบอกไดวาเรารอง
เพลงไดดีหรือไมดี  หลักเหลานี้เปนหลักที่เราสรางขึ้นมาเอง สรางจากตัวเราเองไมไดไปเรียนทีไ่หน 
 
 
การรองเพลงไดดี มีเหตปุจจัยอะไรทีส่ําคัญ 
 (อาจายใหเวลาใหผูเขารวมไดนึก ไดลําดับความคิด โดยการใหคิดแบบตวัยู) 
 
การคิดแบบตัวย ู

โดยธรรมชาตคินเม่ือรับฟงอะไรก็จะตอบโตทันที ไมหอยแขวนไวกอน ดวนตัดสิน ไมพินิจ
พิจารณาไตรตรองดวยใจทีเ่ปนกลาง มองดวยใจที่ไมเปนกลาง  การไตรตรองพิจารณาทําใหเราไดขอคิด
ใหม มุมมองใหม หากเราอยูในบรรยากาศที่ผอนคลายเราก็จะเกิดการปงแว็ป!  การคิดแบบตวัยเูปนการ
ฝกใหเราออกจากรองความเคยชินไดงายขึ้น 
 การคิดแบบตวัยูคลายเปนเรื่องการทําวิปสสนา  การรับรูสิ่งใหม เราตองเปดใจ ไมดวนตัดสิน ไม
ปฏิบตัิตอบโตไปโดยอัตโนมัติ  การหอยแขวนเปนการคัดทายใหเราออกไปจากรองเดิม ชีวิตประจําวัน
ของเรามีความเรงรีบทําใหเราไมมีโอกาสฟงเสียงจากภายในตวัเรา หากเราคอยๆคดิจะตกผลึกเปน
ความคิดใหม กอตัวขึ้นเปนกระบวนทัศนใหมในกระบวนการคิดของเรา สถาปนาขึน้อยางม่ันคงในตัวเรา 
ทําใหเราเห็นภาพอนาคตใหม ทําใหเราเห็นสิ่งรอบตัวในภาพใหม เห็นมุมมองใหม ทําใหรูสึกวาเรามีแรง
บันดาลใจ ภาพที่เห็นเปนภาพที่สดใส 
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ธรรมชาตขิองการคิดเราคิดแบบแตกแขนง เราตองนํามาจับหลัก จัดหมวดหมูตรึงความคิดให
ออกมานิ่ง  คิดใหมันมากที่สุดเพื่อใหเห็นทุกสิ่งทุกอยางจากนั้นนํามาจับระบบตวัไหนเปนตัวหลกั ตัวไหน
เปนตวัรอง 
   การถอดบทเรียนถอดความรูเราตองปลอยอิสระทางความคิด คิดใหมาก อยาไปใชความจํา ให
อานจากเหตุการณจริง สวนใหญเราจะตอบจากความจํามากกวาความเปนจริงเฉพาะหนา ขอใหอยูกับ
สถานการณจริงและอานจากสถานการณจริงใหมากที่สุด ใหเวลาตรงนี้ใหมากที่สุดแลวคอยไปโยงกับ
ทฤษฏีทีหลัง  
 การรองเพลงเรารองมาจากปญญาปฏิบตั ิเรารองเพลงเกงไดมาจากภาคปฏิบตัิ แตการทํางาน
สวนใหญมาจากภาคทฤษฏเียอะ ทําใหเรากลัว กลวัการเขียน กลวังานวิชาการ เรากลัวเพราะอะไร 
  
เงื่อนใขปจจัยที่จําเปนและเพียงพอที่คิดวาทําใหเรารองเพลงไดดี 
 เปนสิ่งที่ชอบ ชอบศิลปน 
 เชื่อม่ันในตวัเอง รองสบายๆ เกิดจากการฝกซอมบอยๆ 
 การฝกฝน รองคลอไปกับเพ่ือน 
 ครอบครัวเปนศิลปน เปนแรงผลักใหอยากรอง มีเวทีใหแสดงใหรอง 
 มีอารมณอยากรอง ไมใชถูกบังคับใหรอง  
 มีความมั่นใจ 
 ตองถูกบังคบัใหรอง จึงจะรองไดดี 
 ไดแรงบันดาลจากนักรอง  

ขณะที่ที่ผูเขารวมเทความคดิออกมา ก็มีคุณลิขติกิติมศักดิ์(อ.ณรงคศักดิ์) ผูเขารวมจากสุรินทร
มาชวยบันทึกใหและชวยขมวดสรุปใหในวงฟง ขอบคณุนะคะ.  

 
 มีเรื่องที่นาสนใจที่เราจะถอดความรู ไมเฉพาะเรื่องงานเทานั้น หากเราเริ่มถอดบทเรียนจากตวั
เรากอน ตั้งแตเกิดมาเรามีสิ่งดีๆอะไรในตัวบาง หากเราเริ่มตนจากตัวเรา บางครัง้เราถอดตัวเองไมออก
ดังน้ันเราตองมีเพ่ือนมาชวยถอด โดยเพื่อนมาชวยตั้งคําถามจนถึงที่สุดใหไปถึงปจจัยเง่ือนไขที่เพียงพอ  
เวลาจะไปขยายผลเราตองเอาเหตุไปขยายผล เชนเรื่องการรองเพลง เรากําลังถอดรหัสจากคนที่รอง
เพลงเปน 
 ถอดผล ที่ดีน้ันดีอยางไร 
 ถอดเหตุ เหตทุี่ดีน้ันทําไดอยางไร มีเสนทางเดิน อยางไร มันเริ่มตนอยางไร 
 “ปฏิบัต”ิ กับ “ทฏษฏ”ี ตองผสมผสานกันในการใช  เชน ความรูเรื่องสุขภาพมีความรูทางทฤษฏี
มากแตความรูเรื่องภาคปฏิบัติมีนอย การรวมรวมวธิีการเปนเรื่องที่นาสนใจ 

คนที่จะทําอะไรไดสําเร็จไดเพราะ   
ใจชอบ มีอิทธิพลสวนอ่ืนเขามา เชน ญาติพ่ีนองเปนคนรองเพลง ชอบ เริ่มตน ฝกฝน 
 การมีโอกาสไดแสดง สัมผัสผลประโยชนที่เกิดขึ้นมีประโยชยนตอชวีิตและงาน 

เปนเครื่องมือในการเขามวยกับชุมชน ชวีิตประจําวันหากเครียดก็รองเพลงแกเครียด 
ถูกผลักใหทํา ตองเอาตัวรอดสถานการณบีบบังคบั 
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การรองเพลงเปนไมไดเริ่มตนจากทฤษฏี เริ่มตนจากการทํา เริ่มตนจากการชอบ มนุษยเรามี
เมล็ดพันธุแหงการเรียนรูอยูภายใน แตถกูทําลายดวยสิ่งแวดลอมทีอ่ยูรอบๆ ขาง เชน จินตนาการของ
เด็กถูกทําลายโดยผูใหญ ความเปนพอแมลืมความเปนเด็กเอาเหตุผลของตัวเองไปตัดสินลูก โลก
จินตนาการของเด็กถูกทําลายดวยเหตุผลของผูใหญ  

เรื่องถอดบทเรียนและถอดบทเรียนไมใชเรื่องยาก ขอใหฝกจากเรื่องใกลตวั อยากที่เราอยาก
สัมผัส เวลาเราไปประยุกตใชเราเริ่มฝกจากเรื่องใกลตวั เชน กับชาวบานจากลูกนองที่ทํางาน ฝกใหเขา
ถอดตัวเองเสยีกอน เม่ือเขาถอดเขาจะพบตวัเองมากขึ้น พบคุณคาของตัวเองมากขึ้น อยางเชนการถอด
บทเรียนจากการรองเพลงก็ทําใหเราระลึกถึงตวัเองมากขึ้น ภูมิใจในตัวเองมากขึน้ 

การจัดการความรูเราตองเอาดานบวกไปขยายผล  
(อาจารยบรรยายเรื่องการจัดวงการเรียนรู หรือ การจัดตลาดนัดความรูใหที่ประชมุฟงอีกครั้งเพ่ือ

ตอกย้ําความรู) 

 
คําแนะนําในการเตรียมการ “จัดวงการเรียนรู” ดวยหลักการของการจัดการความรู1 
 
ข้ันตอนที่ ๑    การทํา “ความรูเดน”  ของกลุมใหชัดเจน   แบงเปน  ๒ ขั้นตอนยอย 
            

ขั้นตอนที่ ๑.๑   วัตถุประสงค   คือ  การทํา “ความรูเดนของแตละคน”ใหชัดเจน 
             เปนการถอดความรูและบทเรียนจากการปฏิบัติงานของสมาชิกแตละคนในกลุม 

                      คําถามเพื่อชวยในการสกัดความรูหรือถอดความรูจากการปฏิบัติงานของตนเอง 
(๑)  กิจกรรมที่เราคิดวา เปนกิจกรรมที่ดีที่สุดของเรา  เรามีความสุข ความ

ภาคภูมใิจกับมันคืออะไร 
(๒) อะไรเปนแรงบันดาลใจใหเราทําเรื่องนี้ 
(๓) ตอนที่เร่ิมตนทําครั้งแรก  เราคิดอยากจะเหน็อะไรเกดิขึ้น   ถาสิ่งนั้น
เกิดขึ้น แลวจะดี อยางไร   ดกีับใครบาง 
 (๔) เราทําอะไรลงไปบาง  ทําอะไร  กับใคร  เมื่อไหร   ที่ไหน   อยางไร 
       (ใหคิดเปนรายละเอยีด  ของแตละกิจกรรม) 
 (๕) ผลออกมาเปนอยางไร 
        เมื่อเทียบกับความคาดหวังของเราตั้งแตแรก   เราพอใจแลวหรือยงั 
        ถายังไมพอใจ  เปนเพราะอะไร 
        เราจะทําใหดีขึ้นไดอยางไร 

(๖) สรุปแลว ปจจัย และเงื่อนไข ที่จําเปนและเพยีงพอ ที่จะทําใหงานนี้ดี   ที่สุด คืออะไร 
(๗)โดยรวมแลว   

       ส่ิงที่ “เรา”ไดจากการทํากิจกรรมนี้ มีอะไรบาง 
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      ใจ         :  ความสุข   ความภาคภูมใิจ   กําลังใจ   ความเชื่อมั่น     ความ
ศรัทธา แรงบันดาลใจ  ฯ ล ฯ   ? 

       ความคิด  :  ทําใหเรามีมมุมองใหม  ทศันะคติใหม   วิธีคิดใหม    ฐาน คิด
ใหม ตอตวัเราเอง  คนอื่น  และส่ิงที่อยูรอบตัวเราหรือไม 
อยางไร (เปลี่ยนจากอะไร  ไปสู  อะไร ?) 

      ความรู     :   ขอมูลใหม   ความรูใหมทีไ่ดรับหรือเกิดขึน้ จากการ
ใครครวญของเราคืออะไร 
      ทักษะ      :  เราทําอะไรชาํนิชํานาญขึ้น  เกงขึ้น (สังเกตมากขึ้น  รูจักฟงคน
อ่ืนมากขึ้น    คิดไดกวางขึ้น ลึกขึ้น   เขาใจโลกและชีวิตมากขึ้น  กลาทีจ่ะ
พูดคุย  ซักถามมากขึ้น  นําเสนอเรื่องราวไดดีขึ้น  ทํา....ไดดีขึ้น   รูจักบนัทึก   
ฯ ล ฯ  

ส่ิงที่ “คนอื่น”  ได มีอะไรบาง 
      คนอื่น หมายถึง  คนในครอบครัว     คนในกลุม     คนในชุมชน (ระบุผู
ที่ไดรับผลประโยชน  และประโยชนที่ไดรับใหชัดเจน) 
(๘)  ส่ิงที่เราคดิ เราทําอยูนี้  คิดวาเกีย่วของกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

อยางไร เราเขาใจ  และใหความหมายของคาํวา คุณธรรมอยางไร ใน
ความหมายของเรา 

ทักษะทีจ่ําเปน   การสังเกต   การเก็บรองรอยการทํางานในรูปของการบันทึก  
ภาพเสียง   การคิดวิเคราะหเชื่อมโยง    การคิดเปนระบบ  เปนขั้นเปนตอน  
และสามารถสื่อสารออกมาเปนเรื่องเลาไดอยางมีชีวิต ชีวา  นาสนใจ 

            ตัวชวยทีสํ่าคัญ    คือ  “คุณอํานวย”  “คุณลิขิต”   
 
                          ขั้นตอนที่ ๑.๒ วัตถุประสงค   การทํา “ความรูเดนของกลุม”  ใหชัดเจน 
                                                   (๑)  เปนการแลกเปลี่ยน เรียนรู  เติมเต็ม หมุนเกลยีว ยกระดับ ความรู ความ

เขาใจ 
             (๒) จัดลําดับความสําคัญของ “ความรูเดนของแตละคน” ใหเปน  
                                       “ความรูเดนของกลุม”   

(๓) เตรียมความพรอมใหกับสมาชิกของกลุมที่จะออกไปแลกเปลี่ยน ความรู 
               ตัวอยางคําถามเพื่อชวยในการจดัการความรูของกลุม 
              (๑)   ประเด็นนี้   เร่ืองนี้   เชื่อมโยง กับเรื่อง นั้น  เร่ืองนี้อยางไร 

     เชื่อมโยงในการเปนเหตุ เปน ผล  ซ่ึงกันและกนั 
      เชื่อมโยงในลักษณะของการเทียบเคยีงผลลัพธ และวิธีการ 
      เชื่อมโยงในลักษณะของความสามารถประยุกตนําไปใชประโยชน ใน 

พื้นที่อ่ืน 
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      (๒) วิธีการแบบไหน ทีจ่ะกอใหเกิดผลลัพธที่สงผลกระเทือนมากกวากนั 
      (๓)  วิธีการแบบไหนทีจ่ะกอใหเกดิผลลัพธที่มีความตอเนื่องและยัง่ยืนกวา

กัน 
      (๔)   วิธีการแบบไหนทีจ่ะใชคน เงิน เวลา นอยกวา โดยไดผลลัพธเทากัน 
      (๕)   เมื่อเราไดรับฟง โดยละเอยีด  คดิเทียบเคยีง ทัง้ผลและเหตุ ดวยใจที่

เปน กลางแลว  เราคิดวา  เรานาจะจัดลําดับความสําคัญของ “ความรู
เดนของกลุม” อยางไร 

     (๖)   ตวั “ช้ี”  “วัด”  ความรูเดนของเราคืออะไร     เราจะบอกคนอื่นเขา
อยางไร วากิจกรรมของสมาชิกกลุมเราที่ไดรับการคัดเลอืกแลว  ดี
อยางไร   ดีกับใคร 

     (๗)   ถาจะนําไปขยายผลที่อ่ืน เรามีคําแนะนําอยางไร  
             (หมายถึง  ปจจัย  เงือ่นไข  ที่จําเปนและเพียงพอ ในการนําไปทําให

เกิดผล) 
    (๘)   เตรยีมขอมูล  ที่จะนาํไปประกอบการเลาเรื่อง หรือพูดคุย   เชน    

ช้ินงาน ภาพถาย  ผังความคดิ   โนตยอการจัดลําดับหวัขอการเลา   ฯ 
ล ฯ ของแตละคนฯ ล  ฯ 

 
          ทักษะทีจ่าํเปน    การเลา   การฟงอยางลึกซึ้ง   การคิดเชื่อมโยง     
                                                  

           ตัวชวยที่สําคัญ   “คุณอํานวย”   “คุณลิขิต” 
 

              หมายเหตุ  (๑) ขั้นตอนนี้   “กระบวนการพดูคุย” เปนเรื่องที่สําคัญมาก  
                                                                      การจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ของการพูดคุยจะตอง

เอื้อ ตอการพูดคุยแลกเปลี่ยนเชิงลึก 
              สภาพแวดลอมภายใน  คือ ทักษะการฟงอยางลึกซึ้งของผูฟง 
                      การฟงอยางมีสมาธิ   หอยแขวน  ไมดวน   ตดัสินใจ 
      เปดใจ  คดิใครครวญ  โดยไมเรงสูผลลัพธ 
      ทําใจใหเปนกลาง   เปดโอกาสใหประกายความคิด 

ใหมๆ เกดิขึ้น  เมื่อเกิดขึ้นแลว ใครครวญอยางละเอียด 
                                                                                 จนตกผลึก เปนความคิดใหม ทัศนะใหม มุมมองใหม                                  
                                                   สภาพแวดลอมภายนอก คือ  การสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย  สบาย  ไมถูก

บีบคั้น ดวยเวลา และการถูกตัดสินถูกผิด ขึ้นอยูกับ
สถานที่  ทาทีของการพูดคุยที่เปนกัลยาณมิตรและการ
จัดสรรหรือเลือกเวลาการพดูคุยที่เหมะสม   

            (๒)  ความรูเดนของกลุม อาจจะมีมากกวาหนึ่ง ได 
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(๓)  ในระหวางการพูดคุย  ควรมี “คุณลิขิต”คอยบันทึก ชวย
เขียนฟลิปชารตและจับประเด็นใหกับสมาชิกในกลุม ดวย  
 
 
 

ข้ันตอนที่ ๒    การแลกเปลี่ยนเรียนรู “เชิงลึก”   มี    ๖     ข้ันตอนยอย 
 
             ขั้นตอนที่ ๑     จัดกิจกรรมอุนเครื่อง  สรางความรูสึกของความเปนเพื่อน  เปนคนกันเอง 

ขั้นตอนที่ ๒   ใหแตละกลุม โฆษณา แนะนํา “ความรูเดน”  ของแตละกลุม พอสังเขป  เปน
ใหขอมูลพื้นฐานของแตละกลุม กอนการพดูคุยแลกเปลี่ยน 

ขั้นตอนที่ ๓ ใหแตละกลุม  ปรึกษาหารือกนัในกลุม  เพื่อจัดสรรสมาชิกของตนเอง ไปจับคู
กับสมาชิกของกลุมอื่นตามความสนใจของแตละคน  โดยตองบอกบทบาท 
และหนาที่ใหชัดเจน  วา ตอง เอา “สินคาเดน (ความรู)ของเรา”  ไปขายใหคน
อ่ืนใหได   และ  พยายามหาสิ่งดีๆ ของคนอื่นกลับมาดวย  หากตัดสินใจซื้อ 
“สินคา(ความรู) ของเขา” มา  กลับมาในกลุมแลว  จะตองสามารถอธิบาย ให
สมาชิกในกลุมคนอื่นฟงไดวา  ทําไมถึงตดัสินใจซื้อสินคาของเขามา  (สินคา
ของเขาดีอยางไร  ดีกับใคร  จะเอาไปใชในพื้นที่เรา ไดอยางไร    เอาไปใชได
เลย  หรือตอง เอาไปประยกุต ดัดแปลง  และควรจะเอาไปใชกับใคร  

            ขั้นตอนที่ ๔    เลือกจับคู   เพื่อเตรยีมพูดคยุแลกเปลี่ยนความรู 
                         ขั้นตอนที ๕   ใหแตละคูจัดหาที่นั่งพูดคยุใหสบาย เปนกันเอง  ตกลงกันเองวาใครจะเปน ผู

เร่ิมกอนใหแตละคนแนะนําตัวเอง  และเริม่พูดคุยกนัใหเปนธรรมชาติ 
                                                 หมายเหต ุ  ขั้นตอนนี้เปนการพัฒนาทักษะ  ๔    เร่ืองคือ 

(๑) ทักษะการเลาเรื่อง 
(๒) ทักษะการจับประเด็นความรู 
(๓) ทักษะการฟงแลวใหเกิดความรูใหม 
(๔) ทักษะการโยงความรูไปใชประโยชน  ซ่ึงตองคํานึงถึง 

บริบทที่จะนําความรูไปใช 
กุศโลบายที่จะนําความรูไปใช 

                                    ขั้นตอนนี้ควรใหเวลามากพอสมควร   ไมควรเรงรีบ    และควรมีการย้ํา 
เตือนบอยๆ ถึงวิธีการพูดคยุแบบใหม   เพราะคนสวนใหญจะมีความเคยชิน
เดิมอยู มาก  มกัจะตกรองเดมิ  ทําใหกระบวนการจัดการความรูไปเขมแข็ง
เทาที่ควร   ถาอยูในระหวางการฝกทักษะ  ควรจัดใหมีผูสังเกต  หรือคุณ
อํานวยเปนพี่เล้ียงชวยคดัทาย  

  ขั้นตอนที่ ๖  เมื่อคุยเสร็จ  ใหแตละคนสรุป  และบันทึกในสมุดโนตดงันี้ 
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           (๑)   สินคา(กิจกรรม)ของเขาดีอยางไร   ดีกับใคร 
           (๒)  มีขัน้ตอนการ สรางขึ้นมาไดอยางไร 
                                    (๓)   มีขอพึงระวังในการสราง หรือ ทําอยางไร 
           (๔)   เราจะสามารถนําอะไร ไปใชประโยชนไดบาง 
           (๕)   จะไปใชกับใคร  อยางไร  เพื่ออะไร 
           (๖)    การนําไปใชนัน้ ตองเอาไปปรับปรุง  ประยุกตหรือไม อยางไรหมาย
เหตุ   ขั้นตอนนี้เปนการยอยและประมวลความรูที่ไดรับ   ควรใหเวลาพอสมควร  
ขั้นตอนที่ ๓   การโยงความรูไปใชประโยชนจริงในพื้นที่    มี    ๔    ข้ันตอนยอย 
 
             ขั้นตอนที่ ๑   ใหสมาชิกกลับเขาสูกลุมเดิมของตน 

           ขั้นตอนที่ ๒   คุณอํานวย ใหสมาชกิแตละคนเลาเรื่อง ผลจากการที่ไดไปจับคูแลกเปลี่ยนจาก
คนอื่น   เมื่อคนที่ ๑  เลาจบ  คุณอํานวยกระตุนใหสมาชกิในกลุมใหขอคิดเห็น    
มุมมอง เพิ่มเตมิ  โดยเฉพาะโอกาสและความเปนไปไดทีจ่ะนําความรูนัน้ไป
ประยุกตใชในพื้นที่ของเรา (เปนการเติมมุมมองใหกับคนแรกที่นําเสนอ  และ
ใหกับสมาชิกของกลุมทุกคน ที่จดจอกับเรื่องที่กําลังพิจารณา)   เมื่อทกุคนให 
มุมมองแลว  ใหขยับไปคนทีส่อง  ที่สาม   ไปจนครบทุกคน  (ในระหวางการ
พูดคุย  คณุอํานวย ตองรักษาบรรยากาศ ใหเอื้อตอการพดูคุยแลกเปลี่ยนที่
สรางสรรค  สมาชิกตองมีทาทีที่เปนกัลยาณมิตร  เชิญชวนใหมีการตั้งคําถาม
เพื่อใหมกีารขยายมุมมอง   มากกวาคําถามหรือคําพูด ทีเ่ปนการตัดสินถูก  ผิด 

หมายเหตุ    ระหวางการพูดคุย   วงควรมี “คุณลิขิต”  คอยชวยบันทึก  จับประเดน็    
                 ขั้นตอนที่ ๓   คุณอํานวย  เชิญชวนใหสมาชิกสรุป  ประมวล  และจัดลําดบัความสําคัญของสินคา

(ความรู) ที่จะนําไปประยุกตใชในพืน้ที่ของตน 
             ซ่ึงโอกาสในการนําไปประยุกตใชนัน้  อาจเปน 

(๑) เปนการนําไปประยุกตใชในชีวิตและงาน ของสมาชิกแตละคนเอง 
(๒) เปนการนาํไปประยกุตใชในงานของกลุมที่ตองทํารวมกัน 

  ขั้นตอนที่ ๔   จัดทําแผนปฏบิัติการโยงความรูไปใชประโยชนใหชัดเจน 
            ใคร   ควรทําอะไร   กบัใคร   ที่ไหน   เมื่อไหร    อยางไร   ฯ ล ฯ 
 
 “เวลาเราจะเริม่อะไร ใหเริ่มจากเรื่องใกลตัวกอน หากเราเขาใจทําเปนมีทักษะ เม่ือเขามาในตวั
เราแลว มันกจ็ะขยายไปสูงาน เปนการฝกทักษะชีวติ ทําใหครอบครัวและงานดีขึน้ อยาคาดหวังวาจะไป
เปลี่ยนแปลงที่งาน โดยที่ตัวเราไมเปลี่ยน...” 
 อาจารยทิ้งทายกอนไปรับประทานอาหารกลางวัน เชิญหาความสําราญกับอาหารกลางวันคะ 
 
กิจกรรมยามบาย 
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 อุนเครื่องดวยการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงใหแตละทานฝากทาเด็ดประจําตัวใหคิดถึงกัน แต
ละทานก็ใหความรวมมือเปนอยางดีดวยทาทีที่อายบางไมอายบางตามฐานเดิมแตละทาน  

จากนั้นใหจับกลุม ๔ คน เพ่ือทํากิจกรรมฝกการเขียน (เปนกิจกรรมที่นําเขาสูบทเรียนเร่ือง “การ
เขียนเร่ืองเลาเราพลัง”) 
 โจทย  

ใหในกลุมชวยกันเขียนรอยเปนเรื่อง ๑ เรื่อง 
คําขึ้นตนเรื่องคือ “ที่หองแหงหน่ึง” และสุดทายตองจบดวยคําวา “แลวเราก็รักกัน” 
วิธีการ 
ใหเวลาในการเขียน คนละ ๑ นาที เม่ือหมดเวลาหนึ่ง ๑ นาทีใหสงปากกาใหคนอ่ืนตอจนครบ 

โดยเฉลี่ยใหเขียนคนละ ๒ รอบ 
เม่ือเขียนเสรจ็แลวตามกระบวนการ (ทีว่ทิยากรจะคอยบอกเวลาเปนระยะ) ใหในกลุมชวยกัน

อานที่กลุมเขยีนแลวใหชวยกันตั้งชื่อเรื่อง (หามแกไข) 
นําเสนอโดยใหตัวแทนอานเร่ืองที่ชวยกันเขียนใหกลุมอ่ืนฟง 

 กติกา 
 หามมีเสียงพูดคุยขณะที่ทํากิจกรรม ใหใชการมองที่เพ่ือนเขียน และใชการคิด การเขียน 
 อุปกรณ 
 กระดาษฟลิปชารจและปากกาเมจิก 
 
เม่ือกิจกรรมสิ้นสุดลง ทานอาจารยทรงพลไดทํากระบวนการตอ 
“รูสึกอยางไรกับเรื่องทีเ่พื่อนเขียน”  อาจารยทรงพลทานตั้งคําถาม เพ่ือการเรียนรู 
 “รูสึกผอนคลาย ทึ่ง ไดอารมณที่หลากหลายขึ้นอยูกับจินตนาการที่หลากหลาย เห็นการเขียน
หลายรูปแบบทั้งผอนคลายและวชิาการ การเขียนสื่อถงึอารมณของแตละคน เปนขอพิสูจนอยางหนึ่งวา
พวกเราเขยีนกันไดและทําไดดีสามารถรอยเรียงออกมาไดดี การเขียนสื่อออกมาจากความคิดของคน
เขียน คิดอยางไรเขียนออกมาอยางนั้น ในเวลาจํากัดหากเรามีความสนใจในแนวเดียวกัน ในสถานการณ
ที่จํากัดเรารวมกันเปนหนึ่งเราก็สําเร็จ...” ผูเขารวมชวยกันแสดงความคิดเห็น 
 
“เราทํา (เขียน) ไดอยางไร”  
 “ความเชื่อมโยง การประตดิประตอ การมีเปาหมายเดียวกัน บบรยากาศผอนคลาย การไมมี
กรอบทําใหเกดิความคิดมากมาย เพราะศักยภาพของคนทุกคน มีอิสระเพลิดเพลนิจึงเขียนไดงายขึ้น มี
จุดเริ่มตนที่ดี รูธงทําใหทํา (เขียน) อยางสบายใจ เขียนคนเดียวคงจะลําบาก พอมีทีมมีเง่ือนไขเวลาทําให
เกิดความมุงม่ันทําใหสําเร็จ  หากเขียนโดยตั้งใจจะเขยีนไมออก หากบรรยากาศสบายๆจะเขียนออกมา
ได  มีธงชัดเจนจึงไมคิดอะไรมากไมหนักใจ...” ผูเขารวมชวยกันแสดงความคิดเห็น 
 
อาจารยทรงพล ชวยขมวดวา 

ทุกคนมีศักยภาพในตัว เพียงแตเราจะสรางโอกาสใหตัวเอง หรือจะใหคนอ่ืนมาสรางโอกาสใหเรา 
โอกาสคือสถานการณ ศักยภาพมีอยูในตัวแตเราไมมีโอกาสไดใช 
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 เราสะสมอะไรไวในตัวมากมาย สภาวะอารมณ จะชวยใหเราเขียนไดไมเครียดเพราะผอนคลาย 
งานเขียนเปนทักษะ เหมือนเรารองเพลง เพียงแตวาจะเริ่มตนอยางไร สวนใหญจะเริ่มตนงานเขียนดวย
ความเครงเครยีดเปนวิชาการ พอมีกฏเกณฑก็ทําใหเราไมอยากเขียน ที่เราไมเขียนเพราะเรากลัวทําให
เราขาดโอกาส 
 กอนเร่ิมเขียนเราตองมีใจ เห็นคุณคาเห็นประโยชน จนผลักดันเราใหลงมือปฏิบัติ ตัวความอยาก 
(ฉันทะ) ตองแรงพอที่จะผลักเราใหปฏบิตัิ ถาไมแรงพอมันก็จะเปนแคความคิด บอยครั้งที่เราตองเจอกับ
สิ่งที่เราตองทาํแตเราไมชอบ เราตองถอยมาพิจารณาคุณคาและประโยชนของมัน  

 
“ใครเคยเขียนไดอารี่บาง เขียนแลวมปีระโยชนอยางไร” อาจารยตั้งคําถามกบัคนที่เขียน

ไดอารี่ประจํา น่ันแน!!! มีคนเขียนหลายคนเชียว บางคนเขียนตั้งสองเลม (เก็บความลับ กับเขียนบันทึก
เหตุการณของงาน) เอา! เลาใหฟงหนอยคะวาเขียนแลวไดประโยชนอะไรบาง 
  

การเขียนเปนการเตือนความจํา  เขียนบันทึกกิจกรรมประจําวัน การเขียนบันทึกการทํางานทําให
นํามาคิดเพื่อปรับปรุงงานแกไขงานได เขียนบันทึกเรื่องสุขภาพ เหตกุารณที่สําคญั เขียนบันทกึคาใชจาย  
เขียนไมไดตอเน่ืองเขียนเหตุการณที่ประทับใจ มาอานทีหลังแลวรูสกึดีชวยเตือนความจําความรูสึกดีๆ  
เขียนเปนบันทึกการทองเทีย่ว เขียนเปนกิจวัตรประจําวันอยูแลว การเขียนจะเริ่มตนดวยการขึน้ประโยค
ที่วา “ตื่นเชา...” และลงทายคําวา “นอน” ทุกวัน  ไดอารี่จะเปนเพ่ือนที่ดีที่สุด  
  
 การเขียนเปนการลําเลียงความคิด  การเขียนประจําวนัคือการทํางาน AAR ประจําวันของเรา ซ่ึง
มีประโยชนมาก ทําใหเราไดความรู ขอคดิ ไดทบทวน หากเราเขียนไปเร่ือยๆ ทักษะก็จะเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อย  
ในเรื่องที่เขียนในการทํากิจกรรมอานแลวมีอารมณแทรกอยู เปนเรื่องราวที่นาฟง 
 ดังน้ันการเขียนเร่ืองเลา เราพลัง เราไปงานตลาดนัดความรู เราลองเขียน อาจเขียนเหมือนเขียน
จดหมายเลาเรื่องใหลูกฟง แคเปลี่ยนความคิดการเขียนก็จะเปนเรื่องงายสําหรับเรา 
 การเขียน กอนเขียนประเด็นตองชัดวาเราจะเขียนเร่ืองอะไร เขียนไปตามสไตลของแตละคน มัน
ขึ้นอยูกับเราฝกฝนวาเราจะเอาอะไรมาเขียน เชน อาจจะนําเรื่องในเวทีการเรยีนรูครั้งน้ีไปเขียน เขียนให
เพ่ือนฟง เลาใหลูกฟง ยกประเด็นขึ้นมาเขียน 
 
การเขียนเร่ืองเลา เราพลัง 
  

ประโยชนของการเขียนคือการทําความคดิของเราไดชัดเจน เปนระบบ ไดทบทวน ถอดบทเรียน
ในชีวติประจําวันของเรา ใชอางอิง เตือนความจําได แลวแตวาเราจะนําไปใชประโยชนอยางไร 

เราจะเรี่มตนงานเขียนอยางไร 
 ลองฝกจากการเขียนจากเรือ่งที่เราโดนใจประทับใจ เขียนเหมือนจดหมาย แตเรื่องที่จะ

เขียนจะเปนเรื่องเลาเราพลงัได จะตองมีลักษณะอยางไร 
 
“งานเขียนทีดี่จะตองมลีกัษณะอยางไร” ใหผูเขารวมแสดงความคิดเห็น 

มีหัวขอนาสนใจ ภาษาเขาใจงาย มีขมวดมีสรุป อานแลวไมเครียดมีอารมณรวมดวย 
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ภาษางาย อานไปมองเห็นภาพ นึกภาพตาม  
เรื่องกระชับ ภาษาดีสละสลวย 
อานแลวลื่น ไมติดขัด เน้ือเรื่องนาติดตาม มีภาพประกอบบาง 

 เน้ือเรื่องชวนติดตาม ... 
 
 องคประกอบของเรื่องเลาประกอบดวย 

เน้ือหาตองเปนประโยชน  ประโยชนที่เกิดขึ้นกับตวัเอง เรื่องนี้ดีมันเปนประโยชนอยางไร 
ประโยนตอผูอ่ืน เชน เลาเรื่องใหลูกฟง คนฟงเปนใครทําใหเรานึกยอนมาถึงการใชคํา เรื่องนี้เกิดแรง
บันดาลใจอะไร เกิดขอคิดความรูอะไรบาง เรื่องนี้ทําใหไปสูแนวทางปฏิบัติอยางไรบาง  เน้ือหาที่จะดึง
ขึ้นมาอาจจะเยอะ เราตองกลั่นกรองโดยใชประสบการณของตัวเราเอง ทําใหชัดเปนเรื่องที่นาสนใจ การ
เขียนบางครั้งเปนการเลากจิกรรม แตหากเราลองดูดีๆ มันมีอะไรซอนอยูมีประเด็นที่เราโดนใจ หยิบ
ประเด็นที่เราโดนใจเลือกสักหนึ่งประเด็น  
 รูปแบบของการนําเสนอ   

ชื่อเรื่องนาติดตาม วรรคตอน ยอหนา การใชตวัอักษร 
การลําดับเรื่องราว เปนศลิปะ อะไรกอนหลัง แลวแตแนว 

  ภาษา ถอยคําที่ใช เขาใจงาย เราอารมณ  ผอนคลาย (ตองหาคลังคําสะสมไว) 
  การเปดประเด็น เดินเรื่อง ขมวดทาย มีหลายแบบทําใหคนอานมีอารมณคลอยตาม 
 อารมณ สมาธ ิ
 สถานที่ สงบ 
 อุปกรณ พรอม 
 
 
กอนปดเวทีใครจะมีคําถามอะไร 
 “การดํารงเครือขาย สคร. ใหคงอยูตอไปทําอยางไร” 
 “การฝกอบรมเจาหนาที่สาธารณสุข ทําอยางไรใหเขามีสวนรวมและเกดิการเรียนรู” 
 “ในการจัดการความรู การออกแบบกระบวนการเรียนรูจะตองหลากหลายตามกลุมเปาหมาย 
อาจารยวิเคราะหองคประกอบอะไรในการออกแบบกระบวนการเรียนรู” 
 “ขั้นตอนการพัฒนาเครือขายชุมชน จะมีขั้นตอนอยางไรบาง” 
 “การเขียนงานใหเปนผลงาน...” ฟงไมทันคะถามวาอยางไรเหรอคะ 
 
 อาจารยทรงพล ทานตอบคาํถามทุกขออยางละเอียด (ใครอยากฟงตองไปอยูในเวที อิๆๆๆ) 
เด๊ียน! ขอจิบกาแฟกอนเด๋ียวจะไมทันคนอ่ืน เดอคะ! 
 
 จบเวทีการเรยีนรูสําหรับครั้งน้ี ไมรูเม่ือไหรจะไดเจอกันนะพ่ีนอง  ขอบคุณสําหรับทุกอยางที่
เกิดขึ้นระหวางเรา ขอบคุณทีมงานที่ดูแลพวกเราเปนอยางดี ขอบคุณผูเขารวมการเรียนรูที่เปดโอกาสให
พวกเราไดมาแลกเปลีย่นเรียนรู มีความสุขมากๆ เลยคะ รักทุกคน ไวเจอกันในโอกาสหนา สวัสดีคะ.  
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คําคมกอนจาก 

 
              *********************************************** 


