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บทคัดย่อ
การจัดการความรูเ้ ป็ นการรวบรวมความรูท้ ม่ี อี ยู่ในองค์การ ทัง้ ทีก่ ระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือความรูท้ แ่ี ฝงอยู่
ในตัวบุคคล และที่มอี ยู่ในเอกสารหรือความรูท้ ่ชี ดั แจ้ง นํ ามาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็ นผู้รู้ รวมทัง้ ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้องค์การบรรลุเป้ าหมายตามที่
ได้ตงั ้ ไว้ ด้วยเหตุ ท่ีความรู้แต่ ละประเภทมีท่มี าแตกต่ างกัน จึงต้องการการจัดการและเครื่องมือในการจัดการความรู้
ทีแ่ ตกต่างกันด้วย ขณะทีอ่ งค์การแห่งการเรียนรูเ้ ป็ นองค์การทีส่ มาชิกภายในองค์การได้ขยายความสามารถของตนอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ ในระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ เพื่อสร้างผลลัพธ์ทบ่ี ุคคลต้องการได้อย่างแท้จริง ทัง้ ยังเป็ น
องค์การทีส่ มาชิกซึง่ มีความคิดใหม่ ๆ สามารถแตกแขนงความคิดและได้รบั การยอมรับเอาใจใส่ สิง่ เหล่านี้ช่วยให้องค์การดําเนิน
กิจการได้ดว้ ยดี โดยสมาชิกซึง่ มีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องด้วยวิธกี ารเรียนรูไ้ ปด้วยกันทัวทั
่ ง้ องค์การ
กระนัน้ ความรูด้ งั กล่าวข้างต้น จะไม่มคี ุณค่าอันใด หากไม่มกี ารนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะ
ในบริบ ทของการจัด การชุ มชน ซึ่ง คาดหวังให้ค นในชุ มชนได้มีโ อกาสยกระดับ ตนเองเป็ น ผู้มีปั ญ ญาเชิงปฏิบ ัติ ที่สุด
ก็จกั นําพาชุมชนของตนไปสูก่ ารเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรูต้ ่อไป
คําสําคัญ: การจัดการความรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการชุมชน
ABSTRACT
Knowledge management is compilation of knowledge in the organization including tacit and
explicit knowledge scattering in individuals and in documents that is developed into a system for all
members of the organization to access and use for self-development and to improve their work efficiency
and to help the organization achieve its goals. Because different types of knowledge come from different
sources, knowledge management requires different types of management and different types of
management tools. Furthermore, a learning organization is an organization in which knowledge expands
continuously at individual, groups of individuals, and organizational levels to obtain outcomes individuals
truly desire. Moreover, a learning organization is where members with new ideas can expand their ideas
and be recognized for their ideas which help improve organizational performance as a result of members’
continuous learning, and an approach of learning together throughout the organization.
Nonetheless, the aforementioned knowledge would be worthless without being put into practice
and utilized in the context of community management in which people in the community are expected to
have opportunities to upgrade themselves to being persons with practical wisdom that will eventually lead
their community to being a learning community.
Keywords: Knowledge Management, Learning Community, Community Management

บทนํา

ชุมชนกับการจัดการนัน้ มีมาตัง้ แต่ยุคอดีตและได้
วิวฒ
ั นาการต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั โดยชุมชนได้จดั ระบบ

การจัดการชุมชนทีม่ กี ลไกหรือกลยุทธ์ไว้อย่างแยบยลและ
รอบด้า น ทัง้ ด้า นการปกครองท้อ งถิ่น ด้า นการจัด การ
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ความรู้ ด้านการจัดการทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม ด้านการ
จัดการคลังท้องถิน่ ฯลฯ กล่าวได้ว่า การจัดการชุมชนกับ
แนวคิดความยังยื
่ นนัน้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ทว่า มีมานานแล้ว
โดยสะท้อนผ่านชุดความรูท้ ่เี รียกว่า “ภูมปิ ั ญญาชาวบ้าน”
(พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2556: 100) ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละ
ชุ ม ชน โดยเฉพาะในแง่ ข องรูป แบบและกลไกที่มีค วาม
เฉพาะเจาะจงกับบริบทและเงื่อนไขของชุมชนนัน้ ๆ อีกทัง้
ยังถือว่าภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ เหล่านี้คอื ความรู้ท่สี บื ทอดต่ อ
กั น มาและอาจปรั บ เปลี่ ย นไปตามกาลเวลา เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับการใช้งานในช่วงเวลานัน้ ๆ ทัง้ นี้ ความรูเ้ ป็ น
ข้อมูลและสารสนเทศทีผ่ ่านการประมวลผลให้มคี ุณค่ามาก
ขึน้ ตามลําดับ พร้อมนําไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนหรือ
แก้ปั ญ หาการดํา เนิ น งาน (ทิพ วรรณ หล่ อ สุ ว รรณรัต น์ ,
2550: 228; บุ ญ ดี บุ ญ ญากิจ และ ณัช มน พรกาญจนา
นั น ท์ , 2550: 6; สมนึ ก เอื้อ จิร ะพงษ์ พ ัน ธ์ , 2553: 20)
รวมถึงการนําความรูม้ าสนับสนุ นในการจัดการชุมชน โดย
ทีค่ วามรูเ้ หล่านี้อาจกระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งทีม่ าต่างๆ
และปั จจุบนั อาจมีบางชุดความรู้ท่สี ูญหายไป แต่ ทว่า ก็มี
ชุ ด ความรู้ใ หม่ เ พิ่ม ขึ้น อย่ า งรวดเร็ว เช่ น นี้ การจัด การ
ชุมชนจึงจําเป็ นต้องมีการจัดการความรู้ เนื่องจากการ
จั ด การความรู้ จ ะเป็ นแนวทางการจั ด การชุ ม ชนที่ มี
ความสํ า คัญ ต่ อ การขับ เคลื่ อ นการพัฒ นาชุ ม ชนอย่ า ง
เข้มแข็งบนฐานความรูท้ ม่ี อี ยู่อย่างเป็ นระบบ
นอกจากนี้ ชุ ม ชนยัง ต้ อ งจัด การความรู้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง พร้อมเผชิญกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง ดังที่
เมตต์ เมตต์ ก ารุ ณ์ จิต (2556: 49-50) ยํ้ า ว่ า หากขาด
ความต่อเนื่องแล้ว ย่อมเชื่อได้ว่าความสําเร็จ ความเข้มแข็ง
และความยัง่ ยืน ที่เ คยเกิด ขึ้น จะถู ก ลดคุ ณ ค่ า และเลือ น
หายไปในทีส่ ุด ซึง่ คนถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการขับเคลื่อน
ความยัง่ ยืน ดัง กล่ า ว (พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ. ปยุ ต .โต.),
2551: 174-175) และความรู้ท่มี อี ยู่ของแต่ละคนก็ถือเป็ น
ปั จจัยสําคัญเช่นกัน ยิง่ กว่านัน้ การจัดการความรูท้ น่ี ํามาสู่
การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้แ ละพัฒ นาคนก็ยิ่ง สํา คัญ ต่ อ การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
จา ก ที่ ก ล่ าว ม า ข้ า ง ต้ น สะ ท้ อ นใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญและความจําเป็ นของการจัดการความรู้ทม่ี ตี ่อ
การจัดการชุม ชนอย่ างเห็นได้ช ัด กระนัน้ ก็ตาม ยัง มีข้อ
สงสัยในทางปฏิบตั ิท่วี ่า “แล้วชุมชนสามารถทําสิง่ เหล่านี้
ด้วยตนเองได้หรือไม่ ในระดับมากหรือน้อยเพียงใด” โดย
ในที่น้ี ห มายความถึง เฉพาะการใช้ ค วามรู้ ซึ่ง เป็ นการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ รวมทัง้ การนํ า
ความรู้กลับมาใช้ใหม่อกี ด้วย แม้ว่าการสร้างความรู้ การ
รวบรวมความรู้ และการแบ่งปั นความรู้ จะเป็ นขัน้ ตอนที่
สําคัญในกระบวนการจัดการความรู้ กระนัน้ ก็ตาม การใช้
ความรู้ ใ ห้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บ ั ติ ก ลั บ เป็ นขั น้ ตอนที่ มี
ความสําคัญมากกว่า เนื่องจากความรู้จะไม่มคี ุณค่าอันใด
หากไม่ มีการนํ าไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ ทัง้ ต่ อตนเองและ
ชุมชนอย่างเป็ นรูปธรรม
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวคิดและ
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับการจัด การความรู้ ทัง้ ประเภทของ
ความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ การประยุกต์แนวคิด
และทฤษฎีส่กู ารเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และปั จจัยแห่ง
ความสํ า เร็ จ แม้ ว่ า ความรู้ เ หล่ า นี้ จ ะเปลี่ ย นแปลงอยู่
ตลอดเวลาก็ตาม ทัง้ นี้ เพื่อให้เข้าใจและรู้เท่าทันข้อมูลที่
เปลี่ย นแปลงไปในด้า นวิช าการ นอกจากนี้ ยัง นํ า เสนอ
กรณีศกึ ษาการจัดการความรูข้ องชุมชนทีส่ ะท้อนภาพการ
จัดการความรูใ้ นทางปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ จริงในชุมชน

ว่าด้วยความรู้และการจัดการความรู้

ความรู้ ต ามความหมายในพจนานุ ก รม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง สิง่ ทีส่ งสมมาจาก
ั่
การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทัง้
ความสามารถเชิงปฏิบตั ิและทักษะ (ราชบัณฑิตยสถาน,
2554: 243) ทัง้ นี้ ความรูแ้ ต่ละประเภทมีทม่ี าแตกต่างกัน
จึงต้อ งการการจัด การที่แตกต่ างกันด้วย โดยที่ ณัฐชนา
พวงทอง (2552: 162-163) ประสิทธิชยั พิบูลรัตน์ (2552:
118-119) และ จรินทร์ อาสาทรงธรรม (2553: 105-106)
ได้จํา แนกประเภทของความรู้ออกเป็ น สองประเภท อัน
ได้แ ก่ ความรู้ท่แี ฝงอยู่ในตัวบุ คคล และความรู้ท่ีชดั แจ้ง
ดัง นี้ ความรู้ที่ แ ฝงอยู่ ใ นตัว บุ ค คล (Tacit knowledge)
เป็ นความรูท้ ไ่ี ด้จากประสบการณ์หรือสัญชาติญาณของแต่
ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิง่ ต่างๆ เป็ นความรูท้ ไ่ี ม่
สามารถถ่ ายทอดออกมาเป็ นคําพูดหรือลายลักษณ์อกั ษร
ได้ง่าย ต้องใช้เวลาและต้นทุน โดยเฉพาะทักษะงานฝี มือ
และการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ และความรู้ที่ชัด
แจ้ง (Explicit knowledge) เป็ นความรูท้ ส่ี ามารถรวบรวม
และถ่ ายทอดได้ผ่านวิธีการต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการบันทึก
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี หรือคู่มอื ทัง้ นี้ ยิง่ มีความรูท้ ่ี
แฝงอยู่ ใ นตัว บุ ค คลมากเท่ า ใด การถ่ า ยทอดความรู้ยิ่ง
กระทําได้ยากเท่านัน้ ด้วยเหตุน้ี จึงมักเรียกความรูป้ ระเภท
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นี้ว่ า “ความรู้แบบนามธรรม” ขณะที่ค วามรู้ท่ีช ัดแจ้ง มัก
ถ่ า ยทอดและแบ่ ง ปั น ได้ ง่ า ย จึง เรี ย กว่ า “ความรู้ แ บบ
รูปธรรม”
ขณะที่ ก ารจัด การความรู้ นั ้น เสรี พงศ์ พิ ศ
(2553: 29) อธิบายว่า เป็ นกระบวนการเรียนรูแ้ บบหนึ่งทีม่ ี
การคิดหาวิธนี ําความรูท้ แ่ี ฝงอยู่ในตัวบุคคลทีส่ งสมมานาน
ั่
จากประสบการณ์ ก ารปฏิบ ัติ ใ นแต่ ล ะเรื่ อ ง ให้ อ อกมา
ปรากฏด้วยวิธกี ารสื่อสารต่างๆ เช่น การบอกเล่า การให้
สัมภาษณ์ การแลกเปลีย่ นข้อมูล การบันทึกเป็ นระบบ การ
วิเคราะห์สงั เคราะห์ การนําไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดต่อ
กันไป อันทําให้เกิดการพัฒนาคน งาน องค์กร หรือชุมชน
สรุปได้ว่า ความรูท้ แ่ี ฝงอยู่ในตัวบุคคลและความรู้
ทีช่ ดั แจ้ง เป็ นสิง่ ทีแ่ ยกจากกันไม่ได้และต้องพึง่ พาอาศัยกัน
ซึง่ ความรูเ้ หล่านี้มอี ยู่ในทุกชุมชน โดยการถ่ายทอดสืบต่อ
กันมาจากความรู้ท่ีแฝงอยู่ใ นตัว บุคคลสู่ค วามรู้ท่ชี ัดแจ้ง
กระนัน้ ก็ตาม ความรูท้ แ่ี ฝงอยู่ในตัวบุคคลก็อาจสูญหายไป
พร้อมกับบุคคลนัน้ ๆ หากไม่มกี ารรวบรวมหรือถ่ายทอด
ออกมา อย่ า งไรก็ต าม ในชุ ม ชนหนึ่ ง ๆ อาจมีค วามรู้ ท่ี
หลากหลายและกระจัด กระจายตามแหล่ ง ที่ม าต่ า งกัน
เช่ น นี้ จึ ง ควรมี ก ระบวนการจัด การความรู้ ท่ี เ ป็ นการ
รวบรวมความรูเ้ หล่านี้อย่างเป็ นระบบ เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาชุมชน

กระบวนการจัดการความรู้ ต้ องเป็ นขัน้ ตอนที่
ต่อเนื่ อง

ชุมชนจะบรรลุเป้ าหมายการจัดการความรูไ้ ด้นัน้
จําเป็ นต้องมีกระบวนจัดการความรูท้ ม่ี อี ยู่อย่างเป็ นขัน้ ตอน
ทัง้ ความรู้ท่แี ฝงอยู่ในตัวบุคคลและความรู้ท่ชี ดั แจ้ง ดังที่
พัชรินทร์ สิรสุนทร (2552: 43-44) สมนึก เอื้อจิระพงษ์
พัน ธ์ และ วิช าญ ละเอี ย ด (2558: 44-45) และ อุ ท ัย
ปริญ ญาสุท ธินัน ท์ (2558: 15) อธิบ ายว่ า กระบวนการ
จัดการความรูเ้ ป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งดําเนินการอย่างเป็ นขัน้ ตอนและ
มีความต่อเนื่อง โดยเริม่ จากการสร้างความรู้ การรวบรวม
ความรู้ การแบ่งปั น ความรู้ และการใช้ความรู้ ดังนี้ การ
สร้างความรู้ (Knowledge creation) ความรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ก็
ต่ อเมื่อบุ คคลที่ทํา งานด้ว ยกัน ในกลุ่ม มีความสัมพัน ธ์ก ัน
โดยมีรูปแบบการสร้างความรู้ท่สี ําคัญ อันได้แก่ รูปแบบ
แรก การสร้างปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (Socialization) เป็ น
การสร้างความรู้ท่แี ฝงอยู่ในตัวบุคคลให้เป็ นความรู้ท่แี ฝง
อยู่ ใ นตัว บุ ค คล โดยการแลกเปลี่ย นประสบการณ์ การ

ฝึ ก อบรม และการให้ คํ า แนะนํ า รู ป แบบที ส่ อง การ
ปรับ เปลี่ย นสู่ภ ายนอก (Externalization) เป็ น การสร้า ง
ความรูท้ แ่ี ฝงอยู่ในตัวบุคคลให้เป็ นความรูท้ ช่ี ดั แจ้ง โดยการ
เปรียบเทียบ การอุปมาอุปมัย และการใช้ตวั แบบ ซึ่งช่วย
ทําให้มองเห็นภาพได้ง่ายขึน้ รูปแบบทีส่ าม การผสมผสาน
(Combination) เป็ นการสร้างความรูท้ ช่ี ดั แจ้งให้เป็ นความรู้
ทีช่ ดั แจ้ง โดยการบูรณาการความรูห้ รือสังเคราะห์ความรูท้ ่ี
มีอยู่ ซึ่งช่ว ยทําให้เกิด ความรู้ใหม่ขน้ึ มา และรูปแบบทีส่ ี ่
การปรับเปลี่ย นสู่ภายใน (Internalization) เป็ น การสร้า ง
ความรูท้ ช่ี ดั แจ้งให้เป็ นความรูท้ แ่ี ฝงอยู่ในตัวบุคคล โดยการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั แิ ละการศึกษาจากคู่มอื เอกสาร หรือ
ตํ า รา ซึ่ง ช่ ว ยเพิ่ม พูน ทัก ษะให้สูง ขึ้น (ตารางที่ 1) การ
รวบรวมความรู้ (Knowledge storing) เป็ นการคัดกรอง
และจัดวางความรูใ้ ห้เป็ นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการ
เชื่อมโยงความรูไ้ ปสู่ผทู้ ต่ี ้องการใช้ประโยชน์ การแบ่งปั น
ความรู้ (Knowledge sharing) เป็ น การกระจายความรู้
ออกไปสูผ่ อู้ ่นื โดยการสือ่ สารในรูปแบบต่างๆ ทีส่ ามารถทํา
ได้ และการใช้ ความรู้ (Knowledge utilization) เป็ นการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ รวมทัง้ การนํ า
ความรูก้ ลับมาใช้ใหม่อกี ด้วย
ตารางที่ 1 รูปแบบการสร้างความรู้
ให้เป็ น
สร้างจาก
ความรู้ที่
แฝงอยู่ใน
ตัวบุคคล
ความรู้ที่
ชัดแจ้ง

ความรู้ที่แฝงอยู่
ในตัวบุคคล
การสร้าง
ปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม
การปรับเปลีย่ นสู่
ภายใน

ความรู้ที่ชดั แจ้ง
การปรับเปลีย่ นสู่
ภายนอก
การผสมผสาน

ทีม่ า: Nonaka & Takeuchi (อ้างถึงใน ประสิทธิชยั
พิบลู รัตน์, 2552: 120)

สรุปได้ว่า การสร้างความรู้ การรวบรวมความรู้
และการแบ่ ง ปั น ความรู้ สิ่ง เหล่ า นี้ เ ป็ นขัน้ ตอนที่สํา คัญ
กระนัน้ ก็ตาม การใช้ความรู้ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิกลับ
เป็ นขัน้ ตอนทีม่ คี วามสําคัญมากกว่า เนื่องจากความรูจ้ ะไม่
มีคุณค่าอันใดหากไม่มกี ารนํ าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทัง้ นี้
การจัด การความรู้ท่ีเ ป็ น ระบบนัน้ ไม่ เ พีย งต้อ งทํ า ความ
เข้าใจกับกระบวนการจัดการความรู้ แต่ทว่า ยังจําเป็ นต้อง
อาศัยเครื่องมือทีช่ ่วยให้บรรลุเป้ าหมายด้วย โดยเครื่องมือ
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ในการจัดการความรู้นัน้ มีหลากหลายชนิด ดังจะกล่าวใน
หัวข้อถัดไป

เครื่องมือในการจัดการความรู้ ต้องเลือกใช้ให้เป็ น

เครื่อ งมือเป็ น สิง่ สํา คัญ ที่ใ ช้จ ัดการสิง่ ใดสิง่ หนึ่ ง
การจัดการความรู้กจ็ ําเป็ นต้องใช้เครื่องมือในการจัดการ
ด้วยเช่นกัน ซึง่ บดินทร์ วิจารณ์ (2550: 106-108) วิจารณ์
พานิ ช (2550: 69-91) และ พัช ริน ทร์ สิร สุน ทร (2552:
175-194) อธิ บ ายว่ า เครื่ อ งมื อ ในการถ่ า ยทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้นัน้ จําแนกออกเป็ นสองกลุ่ม อันได้แก่
กลุ่มเครื่องมือที่ช่วยในการเข้าถึงความรู้ ซึ่งเหมาะสําหรับ
ความรู้ท่ชี ดั แจ้ง และกลุ่มเครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอด
ความรู้ ซึง่ เหมาะสําหรับความรูท้ แ่ี ฝงอยู่ในตัวบุคคล ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจจึงขอยกตัวอย่างเครื่องมือในการ
จัด การความรู้ท่ีใ ช้ก ัน อยู่โ ดยทัว่ ไป ดัง นี้ การเล่ า เรื่อ ง
(Story telling) เป็ นการบอกเล่าเรื่องราว ทําให้ผฟู้ ั งเข้าไป
ร่วมอยู่ในความคิด เสมือนเป็ นเรื่องของผู้ฟังเสียเอง การ
เสวนา (Dialogue) เป็ นการปรับฐานความคิดด้วยการฟั ง
จากผูอ้ ่นื ทําให้สมาชิกเห็นภาพทีใ่ กล้เคียงกัน หลังจากนัน้
จึงจัดประชุมหรืออภิปราย ซึ่งทําให้การแก้ไขปั ญหาหรือ
การหาข้อยุตเิ ป็ นไปได้ง่าย การทบทวนหลังการปฏิ บตั ิ
(After action review) เป็ นการอภิปรายเกีย่ วกับเหตุการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ทําให้ทมี และสมาชิกได้เรียนรู้ ทัง้ ความสําเร็จและ
ความล้ ม เหลว การทบทวนก่ อ นการปฏิ บัติ (Before
action review) เป็ นการอภิปรายเพื่อวางแผนร่วมกัน ทํา
ให้สมาชิกแต่ ละคนเข้าใจ ทัง้ ภาพย่อยและภาพใหญ่ ของ
งาน เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer assist) เป็ นการประชุมทีเ่ ชิญ
สมาชิก จากทีม อื่น มาแบ่ ง ปั น ความรู้ใ ห้แ ก่ ทีม ที่ต้อ งการ
ความช่ว ยเหลือ เวที ถ าม-ตอบ (Forum) เป็ นเวทีท่ีเปิ ด
โอกาสให้ได้โยนคําถามเข้าไป เพื่อให้ผู้รู้ท่อี ยู่ร่วมในเวที
ช่ ว ยตอบหรือ ส่ ง ต่ อ ให้ ผู้เ ชี่ย วชาญคนอื่น ช่ ว ยตอบก็ไ ด้
ฐานข้อมูลชุมชน (Databases) เป็ นการจัดเก็บความรู้ท่ี
เกิดขึน้ จากประสบการณ์ขององค์การ เพื่อประโยชน์ในการ
ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น แหล่ ง ผู้ รู้ ใ นชุ ม ชน (Center of
excellence) เป็ นการกําหนดตัวบุคคลซึง่ เป็ นผู้รู้ในชุมชน
หรือการกําหนดให้รู้ว่าจะสามารถติดต่ อสอบถามผู้รู้ได้ท่ี
ไหน อย่างไร การเรียนรู้เป็ นที ม (Team learning) เป็ น
การใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น มาบูรณาการ
เพื่อเสริมแรงกัน ตลาดนัดความรู้ (Knowledge weekend

market) เป็ น เครื่อ งมือ การรวมตัว กัน เป็ น เครือ ข่ า ย ซึ่ง
สิ น ค้ า ในตลาดนั ด ก็ คื อ ความรู้ ชุ ม ชนแนวปฏิ บั ติ
(Community of practice) เป็ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ ก ารปฏิบ ตั ิโ ดยตรง พร้อ มกับ การเกิด มิต ร
ไมตรีระหว่างสมาชิกในองค์การ และการเป็ นเครือข่าย
กับองค์การอื่น (Networking) เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในกรณีท่ี
องค์การทําสิง่ นัน้ ด้วยตนเองได้ยากหรือทําไม่ได้ ซึง่ ช่วยให้
องค์การก้าวไปสูก่ จิ กรรมทีต่ นยังไม่คุน้ เคยได้ง่ายขึน้
อนึ่ ง ในปั จ จุ บ ัน นี้ การสื่อ สารที่ไ ด้ร ับความนิ ย ม
จากกลุ่ ม คนทุ ก วัย นั น่ คื อ การใช้ ง านอิน เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง
เครื่องมือทีน่ ิยมใช้ในการรวบรวมความรูข้ องตนหรือกลุ่มก็
คือ การเขีย นเผยแพร่ ข้อ มู ล และความรู้ผ่ า นเว็บ บล็อ ก
(web blog) ต่ า งๆ เช่ น โกทู โ น (gotoknow) พั น ทิ ป
(pantip) เฟซบุ๊ก (facebook) ฯลฯ ซึง่ เว็บบล็อกในลักษณะ
นี้มอี ยู่จํานวนมากที่ให้บริการพืน้ ทีส่ ร้างความรู้ให้ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานได้ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย และจัดแบ่งกลุ่ม
ได้ตามความสนใจ นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทห่ี น่วยงานหรือชุมชนสามารถสร้างขึน้ มาได้
โดยการใช้เว็บเพจ (web page) ต่างๆ ทีเ่ รียกกันว่า “ระบบ
e-learning”
จะเห็น ได้ว่ า เครื่อ งมือ ในการจัด การความรู้ ท่ี
กล่าวมาข้างต้น ล้วนมีประโยชน์และมีความเฉพาะเจาะจง
กับสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน แต่ทว่า เครื่องมือเหล่านี้ลว้ น
เอือ้ ต่อการสื่อสาร การแลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ด้อย่างกว้างไกล
และบางเครื่องมือยังสะดวกและรวดเร็วในการรวบรวมและ
เผยแพร่ความรูอ้ กี ด้วย ด้วยเหตุน้ี นักจัดการความรูจ้ งึ ต้อง
มีทกั ษะในการเลือ กใช้เครื่อ งมือในการจัดการความรู้ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพและต้องก่อให้เกิดประสิทธิผลในทาง
ปฏิบตั ิ

หนทางสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้

เมื่อ ทํ า ความเข้า ใจกับ แนวคิด และทฤษฎีก าร
จัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ และเครื่องมือใน
การจัดการความรูแ้ ล้ว กระนัน้ ก็ตาม เป้ าหมายสําคัญของ
การจัดการความรูน้ นคื
ั ่ อ การนําแนวคิดและทฤษฎีประยุกต์
สู่การปฏิบตั ิ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนไปสู่การเป็ นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ ซึง่ เป็ นสิง่ สําคัญต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยังยื
่ น
เนื่องจากการเรียนรูข้ องสมาชิกในชุมชนในทุกระดับถือเป็ น
กลไกสําคัญที่ช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาบนพืน้ ฐานแห่ง
การเรียนรู้ ทัง้ นี้ องค์การแห่งการเรียนรู้ถือเป็ นแนวคิดที่
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สามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาชุมชนได้ เนื่องจาก
ชุ ม ชนเป็ น องค์ก ารประเภทหนึ่ ง ดัง ที่ Peter M. Senge
(อ้างถึงใน พยัต วุฒริ งค์, 2557: 31-32) อธิบายว่า วินัย 5
ประการ (The Fifth Discipline) เป็ นแนวคิ ด ในการนํ า
องค์ก ารไปสู่ก ารเป็ น องค์ก ารแห่ ง การเรีย นรู้ อัน ได้แ ก่
บุคคลทีส่ นใจใฝ่ รู้ ตัวแบบความคิด การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม การ
เรียนรูเ้ ป็ นทีม และการคิดเชิงระบบ ดังนี้ บุคคลที่สนใจใฝ่
รู้ (Personal mastery) เป็ นการมุ่งสู่ความเป็ นเลิศและรอบ
รู้ ซึ่งบุคคลจะมุ่งมันพั
่ ฒนาตนเองให้ไปถึงเป้ าหมาย ตัว
แบบความคิ ด (Mental model) เป็ นแบบแผนความคิดที่
สังสมมาจากประสบการณ์
่
จนกลายเป็ นกรอบความคิดของ
แต่ ล ะบุค คล การมี วิ สยั ทัศน์ ร่วม (Shared vision) เป็ น
การสร้างทัศนคติร่วมของบุคคลในองค์การ เพื่อมุ่งมันไปใน
่
ทิศ ทางเดีย วกัน การเรี ย นรู้เ ป็ นที ม (Team learning)
เป็ นการเรียนรู้ร่ว มกันของสมาชิกในลักษณะทีมงาน ซึ่ง
ต้อ งทํา อย่ า งสมํ่า เสมอ และการคิ ด เชิ ง ระบบ (System
thinking) เป็ น ความสามารถของบุ ค คลในการเชื่อ มโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างมีเหตุผล
นอกจากนี้ David A. Gavin และ Michael J.
Marquardt (อ้างถึงใน บดินทร์ วิจารณ์, 2550: 84-89) ยัง
ได้ อ ธิบ ายถึ ง องค์ ก ารแห่ ง การเรีย นรู้ ไ ว้ อ ย่ า งน่ า สนใจ
โดยเฉพาะ David A. Gavin ซึ่งระบุว่า องค์การแห่งการ
เรียนรู้เป็ นองค์การที่มลี กั ษณะในการสร้าง แสวงหา และ
ถ่ายโอนความรู้ ขณะที่ Michael J. Marquardt เน้นยํ้าว่า
องค์การแห่งการเรียนรูเ้ ป็ นองค์การทีม่ บี รรยากาศของการ
เรียนรู้ ทัง้ รายบุคคลและรายกลุ่ม อย่างไรก็ตาม แม้จ ะมี
มุมมองเกีย่ วกับองค์การแห่งการเรียนรูแ้ ตกต่างกันอยู่บา้ ง
กระนัน้ ก็ตาม นิติ รัตนปรีชาเวช (2552: 145-146) และ
สมนึก เอือ้ จิระพงษ์พนั ธ์ และ เพ็ญนภา ประภาวัต (2552:
36-37) อธิ บ ายว่ า สิ่ ง เหล่ า นี้ ต่ า งมี เ ป้ าหมายสุ ด ท้ า ย
เหมือนกัน นัน่ คือ การเรียนรู้ ทัง้ ทีเ่ ป็ นระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม และระดับองค์การ
อนึ่ง เมื่อนํ าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์กบั การ
พัฒนาชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้
โดยตัง้ เป้ า หมายให้เ กิด การเรีย นรู้ใ นชุ มชน ทัง้ ในระดับ
บุคคล โดยเน้นการเรียนรูใ้ นทุกบทบาท ระดับกลุ่ม ซึ่งใน
ชุ ม ชนก็ มี อ ยู่ ห ลายกลุ่ ม ด้ ว ยกั น และระดั บ องค์ ก าร
โดยเฉพาะหน่ วยงานในท้องถิน่ เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ โรงเรียน ฯลฯ ซึ่ง บดินทร์ วิจารณ์ (2550: 221-

225) ได้เสนอว่า การพัฒนาองค์การไปสู่การเป็ นองค์การ
แห่ ง การเรีย นรู้นั น้ จํ า เป็ น ต้ อ งอาศัย การเสวนา ซึ่ง เป็ น
เครื่องมือหนึ่งในการจัดการความรู้ท่จี ะช่วยให้การสื่อสาร
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังเอื้อให้ผู้เข้าร่วมได้
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ กี ว่าการจัดประชุมแบบทัวไป
่ เนื่องจาก
ปั ญหาสําคัญที่ทําให้การสื่อสารขาดประสิทธิภาพคือ การ
ขาดการรับ ฟั ง ที่ดี อาจกล่ า วได้ว่ า ส่ว นใหญ่ แ ล้ว ขณะที่
สนทนามักมีบุคคลอยู่สองประเภทนันคื
่ อ ผูพ้ ดู และผูร้ อทีจ่ ะ
พูด ซึ่งต้องคิดว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้การพูดนัน้ ออกมา
จากใจ ขณะทีก่ ารฟั งก็เป็ นการฟั งอย่างตัง้ ใจและเปิ ดกว้าง
ยอมรับฟั งความคิดซึง่ กันและกัน นอกจากนี้ การเสวนายัง
แตกต่ า งจากการประชุ ม ในอีก ประการหนึ่ ง นัน่ คือ การ
เสวนาไม่ ต้อ งการข้อ ยุ ติ ในทางตรงกัน ข้า ม การเสวนา
ต้ อ งการทํ า ให้เ กิด ความคิด ที่ห ลากหลายและสามารถ
รวบรวมความคิดเหล่านัน้ นําไปสู่การจัดประชุม เพื่อหาข้อ
ยุ ติ ต่ อ ไปได้ เมื่ อ ทุ ก คนมี ค วามเข้ า ใจที่ ต รงกัน ย่ อ ม
ก่อให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ โดยนัยนี้ การ
เสวนาจึงเป็ นเครื่องมือทางเลือกทีท่ าํ ให้ความรูต้ ่างๆ ทีม่ อี ยู่
หลากหลายถู ก นํ า เข้า สู่ก ระบวนการจัด การความรู้แ ละ
สามารถนํ า ความรู้ท่ีไ ด้ไ ปสู่ก ารพัฒ นาชุ ม ชน เพื่อ สร้า ง
ชุมชนแห่งการเรียนรูใ้ นทีส่ ดุ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการความรู้ส่กู ารเป็ น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้นัน้ ต้องให้ความสําคัญกับการเรียนรู้
ของสมาชิกในชุมชน เน้นการสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ่วมกัน เกิดการบูรณาการ
ความรู้ ทัง้ ความรูด้ งั ้ เดิมและความรูใ้ หม่ ดังสะท้อนได้จาก
กรณีศกึ ษาบทเรียนการจัดการความรูข้ องชุมชนบางเหรียง

บทเรียนการจัดการความรู้จากชุมชน บางเหรียง
อําเภอควนเนี ยง จังหวัดสงขลา

บางเหรีย งเป็ น ชุ ม ชนหนึ่ ง ในอํ า เภอควนเนี ย ง
จั ง ห วั ด ส ง ข ล า ซึ่ ง มี ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยชาวบ้านในชุมชนสามารถพึง่ พา
ตนเองได้จากความหลากหลายเหล่านัน้ ทัง้ นี้ การรวบรวม
ความรู้ ท่ีแ ฝงอยู่ ใ นตัว บุ ค คล ซึ่ง กระจัด กระจายอยู่ ก ับ
ชาวบ้านทีด่ าํ เนินกิจกรรมหรือประกอบอาชีพทีห่ ลากหลาย
แตกต่างกันไปในชุมชนมาบันทึกให้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่
เรียกว่า “ความรู้ท่ชี ดั แจ้ง” เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอด
และแบ่งปั นความรู้ได้ง่ายขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถหยิบยกมา
เป็ นบทเรียนในประเด็นการนํ าความรู้ท่มี ีอยู่ในชุมชนซึ่ง
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เป็ นเรื่องใกล้ตวั ไม่ว่าจะเป็ นของกินของใช้ หรือการกินการ
อยู่ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบตั ไิ ด้ ดังนี้
อาหารร้อยอย่าง ดังที่ ธุมาพร เพ็ชรมาลัย และ
คณะ (2558: 264-268) กล่ า วถึง อาหารร้อ ยอย่ า งของ
ชุ ม ชนไว้ ว่ า บ้า นโคกเมือ งเป็ น ชุ ม ชนเกษตรกรรม ซึ่ง
ชาวบ้านมักนํ าอาหารมารับประทานร่วมกัน จนกลายเป็ น
วัฒนธรรมของชุมชน อีกทัง้ ยังเป็ นชุมชนทีพ่ ฒ
ั นาตนเองอยู่
เสมอ โดยยืนยันได้จากรางวัลเกียรติยศทีไ่ ด้รบั จํานวนมาก
จึง มัก มีผู้ม าเยือ นจากภายนอกชุ ม ชน รวมทัง้ มีก ารจัด
กิจกรรมในชุมชนบ่อยครัง้ ทําให้ผนู้ ําชุมชนเล็งเห็นโอกาส
ในการนํ าเสนออัตลักษณ์อาหารร้อยอย่างให้ผู้มาเยือนได้
ลิม้ ลองรสชาติอาหาร โดยระดมปิ่ นโตจากชาวบ้านด้วยการ
ประกาศในทีป่ ระชุมและการประกาศเสียงตามสาย เพื่อให้
อาหารมีความหลากหลายและรสชาติจะได้ถูกปากมากขึน้
ผลิ ตภัณฑ์ผกั กาดดอง ซึง่ พรพิมล รุจริ ะอนันต์
และ คณะ (2558: 282-290) อธิบายถึงผลิตภัณฑ์ผกั กาด
ดองของชุมชนไว้ว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มอี าชีพทําสวนปลูก
ผัก ซึ่งผักสดที่ขายไม่หมดจะนํ ามาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์
ผั ก กาดดองที่ ใ ช้ ป ระกอบอาหารพื้ น บ้ า นปั กษ์ ใ ต้ ไ ด้
หลากหลายประเภท จนเกิดการสังซื
่ อ้ เพื่อนําไปใช้ประกอบ
อาหารในเทศกาลต่ า งๆ ของชุ ม ชน เช่ น นี้ ผลิต ภัณ ฑ์
ผักกาดดองจึงถือเป็ นภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทีช่ ่วยสร้างรายได้
เสริมให้กบั ชาวบ้านได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริมการ
ดําเนินงานในลักษณะของกลุ่มอาชีพ ทําให้ชาวบ้านพึง่ พา
ตนเองได้
เครื่อ งแกงสํา เร็จรูป โดย รจนา หมื่น สา และ
จรัญญา คงเพชร (2558: 298-306) ให้ร ายละเอีย ดของ
เครื่อ งแกงสํา เร็จ รู ป ของชุ ม ชนไว้ว่ า การรวมกลุ่ ม ผลิต
เครื่องแกงเกิดขึน้ จากการทีช่ ุมชนมักจะมีงานต่างๆ ซึง่ ต้อง
ซือ้ เครื่องแกงตามท้องตลาดมาใช้ แต่ทว่า ก็ต้องนํามาปรุง
แต่งรสชาติเพิม่ เติมอยูเ่ สมอ ด้วยเหตุน้ี การผลิตเครื่องแกง
ใช้เองจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม กอปรกับสมาชิก
กลุ่มมีภูมปิ ั ญญาผลิตเครื่องแกง ซึง่ ได้รบั การถ่ายทอดจาก
รุ่นสูร่ ุ่น อีกทัง้ ภายในท้องถิน่ ก็มวี ตั ถุดบิ สําหรับการผลิตอยู่
มาก จึงถือเป็ นการสร้างอาชีพเสริม ให้แก่ชาวบ้านที่ว่า ง
จากการกรีด ยางพารา ผนวกกับการที่ก ลุ่ ม ได้ร ับ รางวัล
เกียรติยศจํานวนมาก จึงต้องการพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าต่อไป

การเลี้ ย งผึ้ ง หี บ ทั ้ง นี้ ศุ ภ านี วั ช ระ และ
เอกลักษณ์ ลือเดชวุฒไิ กร (2558: 336-342) อธิบายถึงการ
เลี้ยงผึ้งหีบของชุมชนไว้ว่า โดยที่บ้านของนายเจียร ยาง
ทอง มีสภาพแวดล้อมทีป่ ราศจากการใช้สารเคมีในการปลูก
พืช จึงมีผ้งึ เข้ามาวนเวียนและทํารังภายในบ้านอยู่เสมอ
ต่อมาจึงได้คดิ วิธกี ารทํารังให้กบั ผึง้ โดยการนําเศษไม้มาตี
เป็ นหี บ หลัง จากลองผิ ด ลองถู ก อยู่ น านกลายเป็ นว่ า
นอกจากจะเลีย้ งผึ้งเป็ นงานอดิเรกและนํ านํ้ าผึง้ มาบริโภค
ภายในครัวเรือนแล้ว ยังมีรายได้เสริมจากการขายนํ้าผึง้ ใน
ทีส่ ดุ ก็กลายเป็ นแหล่งศึกษาดูงานของชุมชน โดยนัยนี้ การ
เลี้ย งผึ้งในหีบ จึง กลายเป็ น ความรู้ท่มี ีอ ยู่ใ นตัวบุค คล ซึ่ง
ยกระดับไปสู่ความรูแ้ บบปราชญ์ชาวบ้านทีถ่ ่ายทอดให้แก่
ชาวบ้านและผูท้ ส่ี นใจได้เป็ นอย่างดี
การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง ไชยวุฒิ หมัดสมัน
และ ณัฐวุฒิ เยาว์ธานี (2558: 354-363) ให้รายละเอียด
ของการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ของชุมชนไว้ว่า นายตี๋ แซ่ตัง้
เป็ นชาวบ้านรายแรกที่ได้นําหญ้าหวายข้อมาจากจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช เข้ า มาปลู ก ในพื้ น ที่ เพื่ อ เป็ นอาชี พ
ทางเลือกและช่องทางสร้างรายได้ เนื่องจากผลกระทบของ
อุทกภัยในพืน้ ที่ จนเป็ นที่นิยมจากทัง้ ผูเ้ ลีย้ งวัวชนและคน
เลีย้ งม้า จึงเป็ นจุดเริม่ ต้นการเปลีย่ นแปลงอาชีพดัง้ เดิมของ
ชาวบ้านไปสู่การสร้างรายได้จากอาชีพการปลูกหญ้าเลีย้ ง
สัตว์ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทัง้ ยังเป็ นอาชีพที่
ต้องอาศัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทัง้ จําเป็ นต้อง
สร้างพืน้ ทีส่ ําหรับการถ่ายทอดข้อมูลจากผูม้ ปี ระสบการณ์
อันจักทําให้เกิดการเผยแพร่ขอ้ มูล การเรียนรูร้ ่วมกัน และ
การนําความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ
การปลูกมะนาวท่อ โดย จรรยพร เจริญวีระวงศ์
และ คณะ (2558: 377-386) กล่าวถึงการปลูกมะนาวท่อ
ของชุมชนไว้ว่า บ้านโคกเมืองมีพ้นื ที่เป็ นที่ราบลุ่ม จึงมัก
เกิดอุทกภัยเป็ นประจําทุกปี ส่งผลให้พน้ื ทีภ่ าคเกษตรกรรม
ได้รบั ความเสียหาย ซึง่ ชาวบ้านได้ประชุมร่วมกันและเสนอ
แนวทางแก้ไข โดยให้นํามะนาวมาปลูกไว้ในท่อปูนซีเมนต์
เพื่อ ป้ อ งกันความเสียหายจากอุ ทกภัย อีก ทัง้ ยัง ช่ว ยลด
รายจ่ายในภาคครัวเรือนไปพร้อมกัน โดยผลที่ได้รบั จาก
การทดลองนัน้ มะนาวสามารถเจริญเติบโตได้ดี ด้วยเหตุน้ี
ผูน้ ําชุมชนจึงรณรงค์ให้ชาวบ้านปลูกมะนาวเพิม่ ขึน้ รวมทัง้
ให้ค วามรู้ด้า นการควบคุ ม ผลผลิต ตลอดจนส่ง เสริม ให้
ชาวบ้า นสามารถขยายพัน ธุ์มะนาวในเรือ นเพาะชํา ของ
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ตนเอง ในทีส่ ดุ กลายเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้ชุมชนอื่นทีส่ นใจได้
เข้ามาศึกษาดูงาน
การปลูกไผ่แซมยาง ทัง้ นี้ พชรพล พัทสระ และ
คณะ (2558: 396-402) อธิบายถึงการปลูกไผ่แซมยางของ
ชุมชนไว้ว่ า เกิดจากการที่ชาวบ้านที่ทําเกษตรกรรมนัน้
เผชิญกับปั ญหาค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้ จึงได้นําแนวคิดเกษตร
ผสมผสานมาประยุกต์ใช้ในการทําเกษตรกรรมของตนที่
ส่วนใหญ่มกั ปลูกพืชหลักก่อน และระหว่างรอผลผลิตจาก
พืชหลักก็จะปลูกพืชรองที่มีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตสัน้
ต่อมาจึงทดลองปลูกไผ่ท่สี ามารถให้ผลผลิต รวมทัง้ สร้าง
รายได้เสริมจากพืชหลักได้ เช่นนี้ การปลูกไผ่แซมยางจึง
เป็ นแนวทางการแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในชุมชนได้ อีก
ทัง้ ยังทําให้การปลูกไผ่แซมยางกลายเป็ นทางเลือกของการ
ทําเกษตรกรรมทีแ่ พร่หลายในชุมชน
เตาเผาถ่ า นพอเพี ย ง ดัง ที่ อรอนงค์ ขํา พัน ธ์
และ คณะ (2558: 413-423) กล่าวถึงเตาเผาถ่านพอเพียง
ของชุมชนไว้ว่า การศึกษาดูงานของนายวิจติ ร อินทะโร ถือ
เป็ นจุดเริม่ ต้นสําคัญของเตาเผาถ่านพอเพียงบ้านโคกเมือง
ด้วยการถอดบทเรียนการผลิตเตาเผาถ่ านพอเพียง โดย
ผสมผสานภู มิปัญ ญาการเผาถ่ า นแบบดัง้ เดิมกับ ความรู้
สมัยใหม่ จนได้ถ่านไม้บริสุทธิมาใช้
์ เป็ นพลังงานทางเลือก
ในด้านเชื้อเพลิง ซึ่งช่วยลดปริมาณการใช้แก๊สหุงต้มและ
ประหยัด ค่ า ใช้จ่ า ยในครัว เรือ น อีก ทัง้ ยัง เป็ นการสร้า ง
รายได้จ ากการผลิต เตาเผาถ่ า นออกจํา หน่ ายเป็ นอาชีพ
เสริม นอกจากนี้ ยังรับหน้าทีใ่ นการถ่ายทอดความรูเ้ ตาเผา
ถ่านพอเพียงให้แก่คนในชุมชนและผูท้ ส่ี นใจทีเ่ ข้ามาศึกษา
ดูงานอย่างสมํ่าเสมอ
แก๊สชี วภาพ ทัง้ นี้ ชาญาดา กุสุรตั น์ และ คณะ
(2558: 439-443) อธิบายถึงแก๊สชีวภาพของชุมชนไว้ว่า
ผูน้ ํ าชุมชนได้คดิ นโยบายการทําแก๊สชีวภาพ เพื่อช่วยลด
ค่ า ใช้ จ่ า ยในครัว เรื อ น เนื่ อ งจากแก๊ ส หุ ง ต้ ม ที่ ใ ช้ ต าม
บ้า นเรือ นมีร าคาสูง ขึ้น โดยนํ า เสนอโครงการผลิต แก๊ ส
ชี ว ภาพไปยั ง หน่ วยงานภาครั ฐ เพื่ อ ขอสนั บ สนุ น
งบประมาณ เมื่อได้รบั งบประมานสนับสนุนแล้ว ผูน้ ําชุมชน
ก็เชิญวิทยากรเข้ามาให้ความรูก้ บั ชาวบ้านเรื่องการทําแก๊ส
ชีว ภาพ ตลอดจนให้ตัด สิน ใจเข้า ร่ ว มโครงการ ต่ อ เมื่อ
โครงการได้ผลเป็ นทีย่ อมรับแล้ว จึงได้เผยแพร่ความรูก้ าร
ทํ า แก๊ ส ชีว ภาพใช้ ใ นครัว เรือ นไปยัง ชุ ม ชนอื่น ในที่สุ ด

กลายเป็ นชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง อีกทัง้ ยัง
เป็ นต้นแบบให้กบั ชุมชนอื่นได้เข้ามาศึกษาดูงานอีกด้วย
ป่ าชายเลน โดย เกวลี จําปาทอง และ นูรตี า้ เจ๊ะ
พงศ์ (2558: 457-465) กล่าวถึงป่ าชายเลนของชุมชนไว้ว่า
เมื่อประมาณ 20 กว่าปี ทผ่ี ่านมา ป่ าชายเลนของชุมชนได้
เปลีย่ นแปลงจนถึงขัน้ วิกฤต เนื่องจากมีการบุกรุกพืน้ ทีป่ ่ า
ชายเลน เพื่อทํา นากุ้ง ที่มีก ารใช้ส ารเคมีร่ว มด้ว ย ทํา ให้
ต้นไม้ลม้ ตายจํานวนมาก จนป่ าชายเลนมีพน้ื ทีล่ ดลง ส่งผล
กระทบต่ อ ชาวประมงขนาดเล็ก เนื่ องจากจับ สัต ว์น้ํ า ได้
น้ อยลงหรือสัต ว์น้ํ าหายากขึ้น จึงเป็ นเหตุ ทําให้ชาวบ้า น
รวมตัวกันเป็ น “กลุ่มอนุรกั ษ์ช่วยกันฟื้ นฟูป่าชายเลน” ด้วย
การปลูก ป่ าเป็ น ประจํา ทุ ก ปี ซึ่ง ช่ ว ยฟื้ นฟู ป่ าชายเลนให้
กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้ถงึ ร้อยละ 60-70 ต่อมาจึงได้
วางแผนขยายพื้น ที่ป่ าชายเลนผืน นี้ ใ ห้เ ต็ม บริเ วณรอบ
ชายฝั ง่ ทะเล ในทีส่ ดุ กลายเป็ นแหล่งเรียนรูแ้ ละศึกษาดูงาน
ของผูท้ ส่ี นใจและหน่วยงานภายนอกอยู่เสมอ
ฟาร์ม ทะเล ซึ่ง ณัฐ ธิด า วิไ ลสวัส ดิ ์ และ คณะ
(2558: 496-504) ได้ให้รายละเอียดของฟาร์มทะเลของ
ชุมชนไว้ว่า บ้านโคกเมืองมีพน้ื ทีท่ างด้านฝั ง่ ตะวันออกติด
กับทะเลสาบสงขลา ซึง่ มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ํา อีก
ทัง้ ชาวบ้านยังทําประมงขนาดเล็กเพื่อยังชีพ แต่ทว่า เมื่อ
ชาวบ้านได้ใช้เวทีชุมชนเพื่อประชุมจัดทําแผนหมู่บา้ นกลับ
พบปั ญหาจับสัตว์น้ําได้น้อยลงและไม่เพียงพอต่อการเลีย้ ง
ครอบครัว จึงได้ร่วมกันหาวิธเี พิม่ พืน้ ทีแ่ หล่งอนุบาลสัตว์น้ํา
โดยประสานงานกับ กรมประมงและขอรับ งบประมาณ
สนับสนุนในการจัดทําฟาร์มทะเล อีกทัง้ ยังจัดทําข้อบัญญัติ
เกีย่ วกับฟาร์มทะเล เพื่อให้มขี อ้ กําหนดในการจัดการพืน้ ที่
ให้สตั ว์น้ําขนาดเล็กมีทอ่ี ยู่อาศัยและขยายพันธุต์ ามฤดูกาล
ช่วยทําให้สตั ว์น้ํ ามีโอกาสเจริญเติบโตต่ อไป ทัง้ นี้ ฟาร์ม
ทะเลยังเป็ นพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงานของชุมชนทีม่ ปี ั ญหาคล้ายกัน
รวมทัง้ นักศึกษาและผูท้ ส่ี นใจทัวไปอี
่ กด้วย
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า การจั ด การความรู้ ด ั ง
กรณีศกึ ษาดังกล่าวข้างต้น เมื่อนํามาวิเคราะห์ตามแนวคิด
และทฤษฎีก ารจัด การความรู้ สะท้อ นให้เ ห็น ถึง ความรู้
ประเภทต่างๆ ทัง้ ความรูท้ แ่ี ฝงอยู่ในตัวบุคคลและความรูท้ ่ี
ชัดแจ้ง กระบวนการจัดการความรูข้ องชุมชน และแนวโน้ม
สู่การเป็ นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทัง้ นี้ ความรู้ท่แี ฝงในตัว
บุ ค คล ไม่ ว่ า จะเป็ น ความรู้ด้า นวัฒ นธรรมชุ ม ชน กรณี
อาหารร้อ ยอย่ า ง ซึ่ง เป็ น การแบ่ ง ปั น อาหารที่แ ฝงอยู่ใ น

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559

8 | บทความวิชาการ

ความทรงจําของผู้นําชุมชน นํ ามาสู่การพัฒนาชุมชน จน
กลายเป็ นความรู้ทางวัฒนธรรมที่รบั รู้กนั อย่างแพร่หลาย
กรณีผลิตภัณฑ์ผกั กาดดอง ซึ่งเป็ นความรู้ท่แี ฝงอยู่ในตัว
บุ ค คลด้า นภู มิปั ญ ญาการถนอมอาหาร กรณี เ ครื่อ งแกง
สํา เร็จ รู ป ซึ่ง เป็ นความรู้ ท่ีแ ฝงอยู่ ใ นตัว บุ ค คลด้ า นภู มิ
ปั ญญาการทําเครื่องแกง หรือกรณีการเลีย้ งผึง้ หีบและกรณี
เตาเผาถ่ านพอเพียง สิง่ เหล่านี้ล้วนเป็ นความรู้ดงั ้ เดิมที่มี
อยู่ใ นชุ ม ชน ยกเว้น บางกรณี เช่ น การปลูก ไผ่ แ ซมยาง
แก๊สชีวภาพ ป่ าชายเลน และฟาร์มทะเล ซึง่ ถือเป็ นความรู้
จากภายนอกชุ ม ชน กระนั น้ ก็ต าม แต่ ล ะกรณี ศึก ษาได้
สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานความรูด้ งั ้ เดิมหรือความรูท้ ่ี
แฝงอยู่ในตัวบุคคล และความรู้ใหม่ห รือความรู้ท่ชี ดั แจ้ง
เข้า ด้ว ยกัน จนกลายเป็ น ความรู้ใ หม่ ใ นชุ ม ชน อีก ทัง้ ยัง
สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดการความรู้ ทัง้ การสร้าง
ความรู้ การรวบรวมความรู้ การแบ่งปั นความรู้ และการใช้
ความรูอ้ กี ด้วย
นอกจากนี้ ยัง แสดงให้เ ห็น ถึง เครื่อ งมือ ในการ
จัด การความรู้ข องชุ ม ชนและแนวโน้ ม การเข้าสู่ก ารเป็ น
ชุ ม ชนแห่ ง การเรีย นรู้ (ตารางที่ 2) อย่ า งไรก็ต าม หาก
วิเ คราะห์ใ นประเด็น แนวโน้ ม สู่ก ารเป็ น ชุ ม ชนแห่ ง การ
เรี ย นรู้ ข องชุ ม ชนบางเหรี ย งนั ้น จะเห็ น ได้ ว่ า มี ค วาม
สอดคล้องตามหลักวินัย 5 ประการ เนื่องจากเมื่อพิจารณา
ในแต่ละกรณีศกึ ษาแล้วพบว่ามีองค์ประกอบทัง้ การมีบุคคล
ทีส่ นใจใฝ่ รู้ การมีตวั แบบความคิดทัง้ จากบุคคลภายในและ
ภายนอกชุมชน การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วมของคนในชุมชน การ
แบ่งปั นความรูส้ ่กู ารเรียนรูเ้ ป็ นทีม และการมีความคิดเชิง
ระบบ (ตารางที่ 3) แต่ทว่า ในประเด็นการสื่อสารในชุมชน
นัน้ หากเลือ กใช้การเสวนาให้บ่อยครัง้ ขึ้น ก็ยิ่งทําให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
ชุมชนได้มากขึน้
สรุปได้ว่า องค์ประกอบต่างๆ ของชุมชนที่กล่าว
มาข้างต้นนัน้ ทําให้ชุมชนบางเหรียงก้าวสู่การเป็ นชุมชน
แห่ ง การเรีย นรู้ท่ีส ามารถขับ เคลื่อ นการพัฒนาชุ มชนได้
อย่างเข้มแข็งและยังยื
่ น อีกทัง้ ยังสามารถเป็ นแบบอย่างทีด่ ี
ในด้านการจัดการความรู้ชุมชนให้แก่ชุมชนอื่นนํ าไปเป็ น
แนวทางพัฒ นาชุ ม ชนของตนได้ ยิ่ง กว่ า นัน้ หากหลาย
ชุมชนให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ในชุมชนอย่าง
จริงจัง และมีชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ พิม่ จํานวนขึน้ ย่อมทํา
ให้สงั คมไทยกลายเป็ นสังคมแห่งการเรียนรูใ้ นทีส่ ดุ

ตารางที่ 2 ชุมชนบางเหรียงกับเครื่องมือในการ
จัดการความรู้
กรณี ศึกษา
อาหารร้อยอย่าง
ผลิตภัณฑ์ผกั กาดดอง
เครือ่ งแกงสําเร็จรูป
การเลีย้ งผึง้ หีบ
การปลูกหญ้าเลีย้ งสัตว์
การปลูกมะนาวท่อ

การปลูกไผ่แซมยาง
เตาเผาถ่านพอเพียง
แก๊สชีวภาพ

ป่ าชายเลน

ฟาร์มทะเล

เครื่องมือในการจัดการ
ความรู้
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-แหล่งผูร้ ใู้ นชุมชน
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-แหล่งผูร้ ใู้ นชุมชน
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-แหล่งผูร้ ใู้ นชุมชน
-การเสวนา
-เวทีถาม-ตอบ
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-แหล่งผูร้ ใู้ นชุมชน
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-แหล่งผูร้ ใู้ นชุมชน
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-เพือ่ นช่วยเพือ่ น
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-ชุมชนแนวปฏิบตั ิ
-ชุมชนแนวปฏิบตั ิ
-การเป็ นเครือข่ายกับ
องค์การอื่น
-การเสวนา
-เวทีถาม-ตอบ
-ชุมชนแนวปฏิบตั ิ

ตารางที่ 3 ชุมชนบางเหรียงกับองค์ประกอบของ
วินยั 5 ประการ
กรณี ศึกษา
อาหารร้อยอย่าง

ผลิตภัณฑ์ผกั กาดดอง

เครือ่ งแกงสําเร็จรูป

การเลีย้ งผึง้ หีบ
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วิ นัย 5 ประการ
-การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-การคิดเชิงระบบ
-การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-การคิดเชิงระบบ
-การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-การคิดเชิงระบบ
-บุคคลทีส่ นใจใฝ่ รู้
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-การคิดเชิงระบบ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
กรณี ศึกษา
การปลูกหญ้าเลีย้ งสัตว์

การปลูกมะนาวท่อ

การปลูกไผ่แซมยาง

เตาเผาถ่านพอเพียง

แก๊สชีวภาพ

ป่ าชายเลน

ฟาร์มทะเล

บทสรุป

กรณี ศึกษา
-บุคคลทีส่ นใจใฝ่ รู้
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-การคิดเชิงระบบ
-บุคคลทีส่ นใจใฝ่ รู้
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-การคิดเชิงระบบ
-บุคคลทีส่ นใจใฝ่ รู้
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-การคิดเชิงระบบ
-บุคคลทีส่ นใจใฝ่ รู้
-ตัวแบบความคิด
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-การคิดเชิงระบบ
-ตัวแบบความคิด
-การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-การคิดเชิงระบบ
-การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-การคิดเชิงระบบ
-การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วม
-การเรียนรูเ้ ป็ นทีม
-การคิดเชิงระบบ

การจัดการความรู้เป็ นการรวบรวมความรู้ท่มี อี ยู่
ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือความรู้ท่ี
แฝงอยู่ใ นตัว บุ ค คลและในเอกสาร หรือ ความรู้ท่ีช ัด แจ้ง
นํามาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถ
เข้าถึงความรูแ้ ละพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทัง้ ปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ช่วยให้องค์การบรรลุเป้ าหมาย
ตามทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ ทัง้ นี้ การจัดการความรูต้ อ้ งดําเนินการอย่าง
เป็ นขัน้ ตอนและต้องมีความต่อเนื่อง โดยเริม่ จากการสร้าง
ความรู้ การรวบรวมความรู้ การแบ่งปั นความรู้ และการใช้
ความรู้ อีก ทัง้ ยัง จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ เ ครื่อ งมือ ในการจัด การ
ความรู้ท่แี ตกต่ างกันตามแต่ กรณีอกี ด้วย ขณะที่องค์การ
แห่งการเรียนรูเ้ ป็ นแนวคิดการพัฒนาองค์การทีเ่ น้นการ
เรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์การ เพื่อให้เกิดการ
ถ่ า ยทอดแลกเปลี่ย นความรู้ ประสบการณ์ และทัก ษะ
ร่วมกัน รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริม่
และการสร้างนวัตกรรม ซึง่ จะทําให้องค์การมีความเข้มแข็ง
พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขันได้เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม ความรู้ดงั กล่าวข้างต้นนัน้ จะไม่มี
คุณค่าอันใด หากไม่มกี ารนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง
ปฏิบ ัติ โดยเฉพาะในบริบ ทของการจัด การชุ ม ชน ซึ่ง
คาดหวังให้คนในชุมชนได้มโี อกาสยกระดับตนเองเป็ นผู้มี
ปั ญญาเชิงปฏิบตั ิ ในทีส่ ุดก็จกั นําพาชุมชนของตนไปสู่การ
เป็ นชุมชนแห่งการเรียนรูต้ ่อไป
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