
บทความที่ 1 
บทบาทใหม่ของคนท างานกบัชุมชน 

เขียนโดย ดร.เสรี พงศพ์ิศ 
 

ดู จะเป็นความอหังการพอสมควรถา้วนัน้ียงัมีใครเรียกตวัเองว่า "นกัพฒันา" เพราะถา้ดูจาก 
"ผลลพธ์ั" (output) ที่เกิดจาก "การพฒันา" สามส่ีสิบปีที่ผ่านมา ไม่น่าจะเรียกว่า "การพฒันา" 
แต่เป็น "ความทนัสมยั" ที่ไม่พฒันามากกว่า รวมทั้งปัญหาสารพดั ทั้งเศรษฐกิจสังคม หน้ีสิน บา้น
แตก สังคมเส่ือมสลาย แลว้จะยงัเรียกตวัเองเป็นนกัพฒันาไปอีกหรือจะ เรียกอะไรก็ได ้แต่บทบาท
ของคนท างานกับชุมชนวันน้ีเปลี่ยนไป ไม่ใช่มีความสัมพันธ์แบบ "ผู้ให้-ผู ้รับ" (donor-

recipient) อีกต่อไป แต่เป็น "หุ้นส่วน - ภาคี - พนัธมิตร" (partnership) เป็นคนร่วมมือ
กนัท างาน เก่งกนัคนละอยา่ง ช่วยเสริมเติมกนัให้งานสมบูรณ์ เคารพให้เกียรติกนั 

ไม่ใช่หัวหน้าลูกน้อง แต่เป็นเพ่ือนร่วมงาน ไม่ใช่ผู ้อุปถัมภ์เอื้ออาทร แต่เป็นพ่ีเป็นน้อง มี
เป้าประสงคเ์ดียวกนั คือ ท าให้ชุมชนเขม้แข็ง อยูเ่ยน็เป็นสุข 

           วนัน้ีบทบาทคนท างานกบัชาวบา้นมี 3 อยา่ง คือ 
           ๑. เป็น ผู้เก้ื อกระบวนการ (facilitator) หรือ ผู้อ  านวยความสะดวกให้ เกิด
กระบวนการ หลายคนเรียก "คุณอ านวย" กระบวนการที่ส าคญัที่สุด คือ กระบวนการเรียนรู้ 
           ๒. เป็นผูเ้ช่ือมประสานหรือเร่งปฏิกิริยา (catalyst) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็น
นวตักรรม จากการเช่ือมคน เช่ือมความคิด เช่ือมกิจกรรม เกิดกระบวนการพฒันา เป็น "ช่างเช่ือม" 
           ๓. เป็นผูป้ระสานเครือข่าย (networker) ท าให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างผูค้น กลุ่ม 
องคก์รชุมชน และระหว่างคนหลายอาชีพ ท าให้เกิดเครือข่ายหลากหลายรูปแบบ เกิดประชาสังคม 
หรือกระบวนการทางสังคม เป็น "ผูป้ระสานสิบทิศ" 
           บทบาท ทั้ ง 3 เกิดขึ้ น เพราะวัน น้ี ไม่ได้มี ชุมชนหมู่บ้าน เด่ียวๆ อีก ต่อไป แต่มี 
"ขบวนการ" มี "เครือข่าย" เน้ือหาสาระของการพฒันาจึงเป็นเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ เร่ืองการปรับ
วิธีคิดและการตดัสินใจ เร่ืองระบบการจดัการ  และเร่ืองการพฒันานโยบายทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดบัชาติ            

ใครยงัคิดจะเป็นพระเอกอาสาไปแกปั้ญหาความยากจนให้ชาวบา้น คงตอ้งคิดใหม่ 
แกไ้ขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 14 September 2005 ) 



บทความที่ 2 
การส่ือสารคือการพฒันา 
เขียนโดย ดร.เสรี พงศพ์ิศ 

Communication is Development เป็นช่ือบทน าของหนังสือเล่มหน่ึงที่
เพ่ือนชาวฝร่ังเศสคนหน่ึงเขียนเก่ียวกบั ประสบการณ์การท างานกบัชาวสลมัของเมืองริโอ เดอ จาเน
โร ของบราซิล หนงัสือเล่มน้ีเป็นหนงัสือที่ว่าดว้ย "เครือ ข่าย" หัวขอ้ใหญ่ในการท างานพฒันาวนัน้ี 
และไม่ใช่เพียงแวดวงคนยากคนจนในเมืองในชนบทเท่านั้น แต่เป็น "วฒันธรรมองค์กร" ยุคใหม่ 
เห็นได้ชัด เจนในแวดวงธุรกิจ ซ่ึ งปฏิวัติตัวเอ งใน ช่วง 20 -30 ปีที่ ผ่ านมาด้วยค าหลัก ว่า 
"networking"            

ความจริง ค าว่า "การ ส่ือสารคือการพฒันา" ก็คือ "เน้ือหา" หรือสาระ แก่นสาร สารัตถะ
ของเครือข่ายนั่นเอง เพราะเครือข่ายคือความเช่ือมโยง การเช่ือมโยงในทางสังคมหมายถึงการไปมา
หาสู่ การติดต่อสัมพนัธ์ ก่อให้เกิดกลุ่ม ชมรม สมาคม องคก์รที่เป็นระบบและมีการจดัการ         

ค าน าของหนงัสือเล่มน้ีเล่าเร่ืองชาวสลมัในเมืองหลวงของบราซิล ประเทศที่วนัน้ีมีพลเมือง 
186 ลา้นคน ส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตเมือง "ชาวเมือง" เพ่ิมจ านวนขึ้นอยากรวดเร็วตลอดมา ปี 1990 
มีอยูร้่อยละ75, ปี 2005 ร้อยละ 84 มีการคาดการณ์ว่า ปี 2030 จะมีคนอาศยัอยู่ในเขตเมืองถึงร้อยละ 
91 มีเพียงร้อยละ 9 ที่อยูใ่นชนบท คนจนเขา้มาอยู่ใน เมืองก็หนีไม่พน้ที่ตอ้งไปแออดัยดัเยียดกนัอยู่
ในสลมั ถิ่นที่ให้ก าเนิดบรรดาอจัฉริยะนกัฟุตบอลของโลกหลายคน คนจนเหล่าน้ีต่างก็ดิ้นรนท ามา
หากิน ปากกดัตีนถีบเพื่อเอาชีวิตรอด ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาไปคบหาสมาคมกบัใคร "หาเงินลูกเดียว" 
เหมือนกบัคนจนที่ไหนๆ มี คนท างานกบัชุมชนเหล่าน้ีที่วิเคราะห์แลว้พบว่า สาเหตุประการหน่ึง
ของความยากจน คือ การที่คนเหล่าน้ีถูกตดัขาดจากกนัโดยสังคมสมยัใหม่ ท าให้ต่างคนต่างอยู ่ต่าง
คนต่างไป ต่างคนต่างท างาน หากคนเหล่าน้ีติดต่อส่ือสารสัมพนัธ์กนั พวกเขาจะได ้"อะไรๆ" อีก
มากมาย ไดค้วามรู้ ไดป้ระสบการณ์ ไดพ้ลงัทางสังคม พลงัทางปัญญา เหล่าน้ีคือ "ทุนทางสังคม" 
อนัย่ิงใหญ่ของคนจน            

ในอดีต ผูค้นอยู่ไดเ้พราะไม่ไดอ้ยู่โดดเด่ียว แต่อยู่เป็นชุมชน วนัน้ีคนน่าจะอยู่รอดได้ถ้า
หากอยู่เป็น "ชุมชน" ชุมชนที่ไม่ได้ขึ้ นอยู่กับพ้ืนที่อย่างเดียว ท าอย่างไรให้พวกเขาไปมาหาสู่ 
ส่ือสารกนั และเป็น "เครือข่าย" เป็นพ่ีเป็นนอ้ง พ่ึงพาอาศยั ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั 

         ประสบการณ์ที่บราซิลและที่ไหนๆ พิสูจน์แล้วว่า "การส่ือสาร คือ การพัฒนา" เพราะ
เช่ือมโยงผูค้นให้แกไ้ขปัญหา พฒันาตนเอง ไม่งอมืองอเทา้ รอรับความช่วยเหลือคนอื่น 



บทความที่ 3 
ท าไมคนไทยจึง "อ่อนแอทางปัญญา"   . 

เสรี พงศพ์ิศ  
 

ศาสตราจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสีพูดเสมอว่า "สังคม ไทยอ่อนแอทางปัญญา มีความรู้
นอ้ย  ใชร้ะบบอ านาจเป็นใหญ่เน่ืองจากขาดความรู้ เช่น ระบบราชการ คือตวัแทนขององคก์รเชิง
อ านาจ มีแต่เนน้กฎหมาย ระเบียบ การส่ังการและการควบคุม ซ่ึงถือว่าเป็นการแกปั้ญหาทีไ่ม่ตรงจุด 
เพราะสังคมไทยปัจจุบนัมีปัญหาที่ซบัซ้อนและยากต่อการแกไ้ขมากขึ้น" ไดพ้ยายามตอบค าถาม
ที่ว่า ท าไมคนไทยจึงอ่อนแอทางปัญญา คิดว่าน่าจะมีสักสามส่ีขอ้ คอื 
            
๑. ถูกครอบง าจากความคิดแบบแยกส่วน ซ่ึงเป็นความคิดของตะวนัตก มาพร้อมกบัวิทยาศาสตร์
และวิชาการต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีวิถีชีวิตของคนยคุใหม่ การจดัการสังคมก็แยกส่วน การเรียนรู้
ในสถาบนัการศึกษาทุกระดบัก็แยกส่วน จนวนัน้ีมีค าฮิตที่สุด คือ "บูรณาการ" "องคร์วม" เพราะทกุ
คนโหยหาการเช่ือมโยง การประสานงาน ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างท า ของใครของมนั 

            
๒. ไม่มีความสามารถในการ "ถอด รหัสภูมิปัญญา" เพราะภูมิปัญญาเป็นอะไรที่ล  ้าลึก ใชเ้คร่ืองมือ
แบบตะวนัตกไปตีค่าภูมิปัญญาถึงไดเ้หลือนิดเดียว ท าให้คนสมยัน้ีดูถูกภูมิปัญญาตนเอง ดูถูกพ่อแม่
ปู่ บ่าตายายเพราะท่านเรียนจบแค่ ป.4 
            
ถา้ ไมม่ีเคร่ืองมือถอดรหัสภูมิปัญญา เราก็เขา้ไมถ่ึงคุณค่าอนัย่ิงใหญ่ของภูมิปัญญา กว่าจะเห็นคุณค่า
ของการแพทยแ์ผนไทยแผนโบราณหมอยาเก่งๆ ก็ตายเกือบหมดแลว้ ยาสมุนไพรก็ถูกเขาเอาไปจด
สิทธิบตัรเกือบหมดแลว้ 
            
๓. ไม่มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ การเรียนคือการท่องจ าความรู้ จึงไม่มี
วฒันธรรมการวิจารณ์ คนไทยจึงรับการวิพากษวิ์จารณ์ไม่ค่อยได ้คิดว่าเป็นการด่า เด็กคิดไม่เหมือน
ผูใ้หญ่ก็ว่าเถียง เด็กดีตอ้งเป็นคนว่านอนสอนง่าย 
            
๔. ไม่สามารถตามทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกได ้ขอ้มูลขา่วสารมาจากสารทิศและรวดเร็วเท่าแสง 
และมากมายจนไม่รู้อะไรเป็นอะไร หลายคนจึงตกขบวนโลกาภิวตัน์ดว้ยความสมคัรใจ ไม่สนใจ

ข่าวสารบา้นเมือง สนใจละครน ้าเน่า เกมปัญญาออ่นมากกว่า



บทความที่ 4 
ผูน้ าชุมชนที่ดี    

เขียนโดย ดร.เสรี พงศพ์ิศ  
ท า งานกบัชาวบา้นมาหลายปี ไดพ้บเห็นผูน้ าชุมชนหลากหลายรูปแบบ สรุปคุณลกัษณะ

ผูน้ าชุมชนที่ดีไวไ้ดห้ลายขอ้ ผูน้ าคนหน่ึงอาจจะไม่มีทกุขอ้ มีบางขอ้ มากนอ้ยต่างกนั 

  

๑. ผูน้ าที่ดี เป็นคนดีมีคุณธรรม มีศรัทธาในศาสนา เช่ือมัน่ในหลกัจริยธรรม      

๒. ผูน้ าที่ดี ท าตวัเป็นแบบอยา่ง ไม่ดีแต่พูดหรือบอกคนอื่นให้ท า      
๓. ผูน้ าที่ดี สร้างความมัน่คงปลอดภยั ท าให้ชุมชนอยูเ่ยน็เป็นสุข     

๔. ผูน้ าที่ดี ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชน คุณภาพชีวิตผูค้นดีขึ้น     
๕. ผูน้ าที่ดี ปรารถนาและพร้อมที่จะเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน     

๖. ผูน้ าที่ดี ปรารถนาและส่งเสริมนวตักรรมหรือการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ       
๗. ผูน้ าที่ดี มองเห็นจุดอ่อนจุดแข็ง ขอ้จ ากดัและศกัยภาพของตวัเองและของชุมชน     

๘. ผูน้ าที่ดี สร้างแรงบนัดาลใจ สร้างขวญัและก าลงัใจให้สมาชิกในชุมชน     

๙. ผูน้ าที่ดี เป็นตวัเช่ือม (catalyst) ที่ดีและผนึกพลงัชุมชนให้เกิดผลเป็นทวีคูณ(synergy) 

๑๐. ผูน้ าที่ดี เคารพในศกัด์ิศรีและให้เกียรติชาวบา้น ไม่ดูถกูผูอ้ื่น 

๑๑. ผูน้ าที่ดี ท าให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และในการตดัสินใจ 
๑๒. ผูน้ าที่ดี สร้างเครือข่ายภายในชุมชนและกบันอกชุมชน เกิดประชาสังคมที่มีพลงั 
๑๓. ผูน้ าที่ดี ด าเนินงานอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้ไมม่ีผลประโยชน์ทบัซ้อน วาระซ่อนเร้น 

๑๔. ผูน้ าที่ดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและพวกพอ้ง 
๑๕. ผูน้ าที่ดี มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง เป็นตวัของตวัเอง มีเหตุมีผล 

๑๖. ผูน้ าที่ดี มีความอดทนต่อการวิพากษวิ์จารณ์ ใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

๑๗. ผูน้ าที่ดี ใชข้อ้มูล ความรู้ และปัญญาในการท างานเพื่อชุมชน 

๑๘. ผูน้ าที่ดี ไม่ใชเ้งินหรืออ านาจอิทธิพลเพื่อชกัน า ครอบง า บงัคบั ขู่เข็ญคนอื่น 

๑๙. ผูน้ าที่ดี มีวิสัยทศัน์ มียทุธศาสตร์ในการด าเนินงาน 

๒๐. ผูน้ าที่ดี คือ ผูม้ีบารมี ที่ชาวบา้นอยากเดินตาม 



บทความที่ 5 
ชุมชนเขม้แข็ง    

เขียนโดย ดร.เสรี พงศพ์ิศ 
 

ชุมชนเขม้แข็งควรมี ๔ กรอบเพ่ือหาเกณฑแ์ละตวัช้ีวดัต่อไปดงัน้ี 

            
๑. ชุมชนเขม้แข็งเพราะเป็นชุมชนเรียนรู้  ชุมชนเช่นน้ีไม่มีวนัอ่อนแอ ไมม่ีวนันัง่รอความช่วยเหลือ
จากรัฐหรือภายนอก แต่จะขวนขวายหาทางแกไ้ขปัญหาดว้ยสติปัญญาของตนเอง 
            
ชุมชน ใดมีความรู้ มีปัญญา แมว่้ามีทรัพยากรนอ้ยก็จะมีมากขึ้นเร่ือยๆ มีเงินนอ้ยก็จะมีเงินมาก 
ตรงกนัขา้ม ชุมชนใดไม่มีความรู้ ไม่มีปัญญา แมว่้ามีทรัพยากรมากก็จะหมด แมม้ีเงินมากก็จะไม่
เหลือและเป็นหน้ี 

            
๒. ชุมชนเขม้แข็งตดัสินใจอยา่งเป็นอิสระ  ไม่ใช่คิดอะไรไม่ออกไปบอกไปถามนกัการเมือง 
ขา้ราชการ พ่อคา้ นกัวิชาการ เอ็นจีโอ ซ่ึงให้ค าแนะน าไดเ้สมอ ดีๆ ทั้งนั้น แต่เมื่อเอาไปท าแลว้เจ๊ง 
คนเสียหายคือชาวบา้น ไม่ใช่คนที่แนะน า 
            
ชาว บา้นตอ้งมีขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจ มีเป้าหมายการพ่ึงตนเองอยา่งมัน่คง ไม่ใช่คิดแต่จะ
รวย มืดบอดไปเพราะความโลภ ไม่เป็นตวัของตวัเอง ใครบอกว่าท าอะไรรวยก็รีบท า 
            
๓. ชุมชนเขม้แข็งจดัการ "ทุน" ของตนเองอยา่งมปีระสิทธิภาพ ทุนซ่ึงไม่ไดห้มายถึงแต่เพียงเงิน แต่
หมายถึงทรัพยากร ความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางสังคมวฒันธรรม และอื่นๆ โดยการคน้หาทุนเหล่านั้น
ให้พบให้มากที่สุด เรียนรู้ว่าจะจดัการอยา่งไรจึงจะพ่ึงตนเองไดอ้ยา่งมัน่คง 
            
๔. ชุมชนเขม้แข็งมีธรรมาภิบาล มีการบริหารจดัการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได ้กระจายอ านาจ 
            
ผูใ้หญ่โชคชยั ลิ้มประดิษฐ์ บา้นหนองกลางดง สามร้อยยอด ประจวบคีรีขนัธ์บอกว่า "การ รวมตวั
กนัต่อเน่ืองเป็นตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของชุมชน ท าให้มัน่ใจว่าเราแกปั้ญหาในหมู่บา้นได ้ที่เกิน
ก าลงัค่อยบอกขา้งนอกมาช่วย พูดง่ายๆ ค าตอบอยูท่ี่หนองกลางดง ไม่ไดอ้ยูท่ี่แหล่งงบประมาณ เงิน
เป็นเร่ืองเล็ก แต่ความรู้สึกมัน่ใจของคนในชุมชนเป็นเร่ืองใหญ่กว่า" 
            
เขาย ้าอีกว่า "ผม ไม่เช่ือว่าคนขา้งนอกจะไปสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนได ้ชุมชนตอ้งสร้างเอง

เหมือนผลึกที่มนัตอ้งเกิดตรงนั้น แลว้ก็โตขึ้นโดยธรรมชาติ"         



บทความที่  6 
 

การเรียนรู้ที่คนอยากเรียน 

เขียนโดย ดร.เสรี พงศพ์ิศ 
 

หลาย ปีที่ผ่านมามีการจดัการฝึกอบรมให้ชาวบา้นในหมู่บา้นต่างๆ คนจดัส่วนใหญ่เป็น
หน่วยงานราชการบา้ง สถาบนัการศึกษาบา้ง องคก์รพฒันาเอกชนบา้ง หลงัๆ น้ีมีการจดัโดย
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ เทศบาลบา้ง อบต. บา้ง อบจ. บา้ง 
            

ผูน้ าชุมชนหลายคนมี อาชีพเป็นนกัสัมมนา นกัฝึกอบรม งานไหนงานนั้น วนัน้ีใส่เส้ือสี
หน่ึง พรุ่งน้ีอีกสีหน่ึง ตามหน่วยงานที่จดัการสัมมนาหรือฝึกอบรม 

            

เป็น ที่น่าสังเกตว่า ผูน้ าชุมชนจ านวนมาก รวมทั้งชาวบา้นทัว่ไปคุน้เคยกบัการไปงาน
เหล่าน้ีโดยมี "เบี้ยเลี้ ยง" ประเภท "ไปประชุมไดต้งัค ์นัง่ฟังไดเ้งิน" งานไหนไม่มกี็มกัไมอ่ยากไป 

            

คิด แบบน้ีก็ไม่เสียหายและไม่ผิด เพราะชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่มีเงินเดือน บางคนยงัหาเชา้
กินค ่า บางคนรับจา้ง วนัไหนไมไ่ดท้ างานกไ็มม่รีายได ้ถา้จะให้ไปร่วมประชุมสัมมนาแบบไมม่ีเบี้ย
เลี้ยงก็น่าจะเป็นหลงัเลิกงาน ตอนค ่าๆ ถา้เป็นทางภาคใตท้ี่ปลูกยางก็ตอ้งเป็นบ่ายๆ 

            

แต่ ก็มีชาวบา้นที่ไปงานสัมมนาหรือฝึกอบรมเพราะเหตุผลอื่น เช่น ถูกบงัคบั เกรงใจคนจดั 
หรือตอ้งพ่ึงพาอาศยัผูจ้ดั หรือว่าไปเพราะเห็นว่า "คุม้" กบัเวลาท ามาหากินและรายไดท้ี่เสียไป 

            

ประการหลงัน้ีส าคญั และเร่ิมจะเห็นว่ามีมากขึ้นเร่ือยๆ ก่อนน้ีหน่วยงานต่างๆ มกัจะคิดเอง 
ส่ังให้ชาวบา้นมาอบรม เรียนท ากลว้ยฉาบก็ฉาบทั้งต าบล เรียนอะไรก็ตามที่ตนเองคิดว่าชาวบา้น
ตอ้งการ วนัน้ีสถานการณ์เร่ิมเปลี่ยนไป มกีารจดัการเรียนรู้ตามที่ชาวบา้นเรียกร้องมากขึ้นเร่ือยๆ 

            

จาก ประสบการณ์พบว่า ถา้หากมาร่วมงานอบรมแลว้ไดส่ิ้งต่างๆ ต่อไปน้ี ไม่มีเบี้ยเลี้ยงก็
จะมา บางแห่งจ่ายค่ารถเอง เอาขา้วมากินเอง และออกเงินค่าเรียนดว้ยยงัมากนัเพียบ เพราะเรียนแลว้ 
๑) รู้จริง เพราะเรียนดว้ยปฏิบตัิไปดว้ย  ๒) สนุก เป็นธรรมชาติ ไม่แปลกแยกจากชีวิตจริง ๓) ได้
เพื่อน ไดเ้ครือข่าย ๔) ไดกิ้น ไดใ้ช ้(ท าเป็น) ๕) ไดข้าย ไดเ้งิน (จดัการเป็น) 
            

อยา่งการอบรม เร่ืองการแพทยแ์ผนไทย เร่ืองสมุนไพร เร่ืองนวด เรียนสามวนัห้าวนั
ชาวบา้นไม่เคยขาด เพราะเรียนแลว้เอาไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง คนเก่งๆ ก็เอาไปประกอบอาชีพได ้



บทความที่ 7 
ความรู้และสินทรัพย ์(tacit - explicit) 

เขียนโดย ดร.เสรี พงศพ์ิศ 
 

"ความ รู้ฝังลึก" (tacit knowledge) หมายถึงความรู้ที่มีอยูใ่นตวับุคคล ซ่ึงส่ังสมมานาน เป็น
ประสบการณ์ชีวิต เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวิต แต่เป็นความรู้ที่ไม่ไดบ้อกออกมาชดัแจง้ คนทุก
คนมีความรู้น้ีมากนอ้ยต่างกนั บางคนลกึซ้ึงมาก 
            

พ่อแม่ปู่ ยา่ตายาย คนเฒ่าคนแก่ลว้นแต่มีความรู้ดงักล่าว จึงสามารถอยูร่อดมาได ้และเลี้ยงลูกเลี้ยง
หลานให้โตเป็นผูเ้ป็นคน 

            

คน ในปัจจุบนัทัว่ไปต่างก็มีความรู้ความช านาญที่แตกต่างกนัไป พวกเขาไม่ไดบ้อกไดส้อนใคร แต่
สังเกตดูให้ดีก็จะเห็นความรู้ความช านาญนั้น ไมว่่าจะเป็นคนขายขา้วแกง ขายก๋วยเต๋ียว ส้มต า ไก่
ยา่ง ขา้งถนน เขาไดเ้รียนรู้และส่ังสมประสบการณ์จ านวนหน่ึง ท าจนเกิดความช านาญ และอาจมี
ความรู้บางอยา่งที่คนอื่นไม่รู้ เป็น "สูตรเด็ด-เคล็ดลบั" ของแต่ละคน 

            

เมื่อ มีการถ่ายทอดให้ปรากฎก็กลายเป็น "ความรู้ชดัแจง้" (explicit knowledge) เกิดเป็น
ระบบความรู้ที่เช่ือมโยงกบัชีวิต กบัความรู้อื่นๆ สามารถเรียนรู้ ส่ือสารกนัและถ่ายทอดไปสู่คนอืน่
ได ้
            

เร่ืองความรู้ สองอยา่งน้ีเห็นพูดกนัพกัหน่ึงแลว้ คงเป็นอีกมิติหน่ึงของเร่ืองความรู้ ทฤษฎีความรู้ 
(Epistemology - ญาณวิทยา) ซ่ึงมีมาตั้งแต่มีปรัชญาเมื่อคนถามว่า คนรู้ไดอ้ยา่งไร ความรู้
เป็นอะไร สัมพนัธ์กบัชีวิตอยา่งไร สัมพนัธ์กบัการมองโลกความเป็นจริงอยา่งไร เป็นตน้ 

            

ทฤษฎีความรู้เป็นหัวใจของทฤษฎีต่างๆ ทางสังคม เป็นฐานคิดเพื่อการอธิบายโลก อธิบายชีวิต ที่มา
ของแนวคิดทฤษฎีของวิชาการต่างๆ 

            

เร่ือง ความรู้ก็เปรียบไดก้บั "สินทรัพย"์(asset) และ "ทุน"(capital) ซ่ึงเรามกัจะคิดถึงแต่
สินทรัพยแ์ละทุนที่เป็นเงิน ซ่ึงคลา้ยกบั "ความรู้ชดัแจง้" ในขณะที่สินทรัพยแ์ละทุนของชุมชน คน
ทอ้งถิ่นมมีากกว่าเงินมากนกั แต่สินทรัพยแ์ละทนุเหล่านั้น "ฝังลึก" 
            

ท า อยา่งไรจะเอาสินทรัพยแ์ละทุนทอ้งถิ่นที่ฝังลกึ (tacit asset - tacit capital) ขึ้นมาให้
ปรากฎชดัแจง้ (explicit asset - explicit capital) 



บทความที่ 8 
สามเหลี่ยมหลกัคิด 

เขียนโดย ดร.เสรี พงศพ์ิศ 
 

ผูค้นปัจจุบนัมกัมองอะไรดีๆ ในชีวิตไม่เห็น ทั้งๆ ที่เป็นอะไรที่ใหญ่โตและชดัเจน เพียง
เพราะมีเส้นผมมาบงัก็มองไม่เห็นภูเขาเสียแลว้            

ที่ จริง ที่มองไม่เห็นอาจเป็นเพราะชีวิตมีหลายมิติ ยงัไม่พูดถึงมิติที่ส่ี สัมผสัที่หก ซ่ึงอาจจะ
ซบัซ้อนเกินไป แต่พูดถึงภาพสามมิติที่คนส่วนใหญ่อาจจะเคยเห็น ถา้เอากระดาษ โปสการ์ดหรือ
อะไรกไ็ดท้ี่มีภาพสามมิติวางบนโต๊ะกไ็ม่มีใครมองเห็นภาพสามมิติ ได ้เห็นแต่กระดาษที่มีภาพ
เดียว ภาพเส้น ลายเหมือนกนัหมด ต่อเมือ่ยกกระดาษ โปสการ์ดนั้นมาชิดที่ปลายจมูก สายตาจอ้ง
รวมที่จุดหน่ึงแลว้ค่อยๆ ขยบักระดาษห่างออกมาก็จะเร่ิมมองเห็นภาพสวยงามมากมายในกระดาษ
นั้น อาจเป็นภาพทุ่งนา ป่า เขา สัตว ์ทิวทศัน์ บา้นเรือน ฯลฯ 

            

ความจริงของชีวิตก็เป็นเช่นนั้น เมื่อเรามองเห็นแต่ "ภาพเดียว" ทุกวนัๆ เราก็เร่ิมเบื่อหน่าย
กบัความจ าเจ ซ ้าซาก 
            

ลองหาวิธีคิดในมิติใหม่ๆ ดูบา้ง คิดนอกกรอบ อาจจะพบอะไรดีๆ มากมาย 
            

ลอง เล่นเกมง่ายๆ กบักลุม่คนที่เขา้ร่วมสัมมนาเร่ืองการคิดมิติใหม่ โดยแบ่งกลุ่มคนเป็น
กลุ่มเล็กๆ ห้าคนสิบคน สุดแลว้แต่ขนาดของที่ประชุม แลว้แจกไมจ้ิ้มฟันให้กลุ่มละ 6 อนั ส่ังว่า ให้
เอาไมจ้ิ้มฟันต่อเป็นสามเหลี่ยมให้ได ้4 สามเหลี่ยมดา้นเท่า ห้ามหักไมจ้ิ้มฟัน 

            

เป็น อะไรที่ยาก ยากเพราะคนคิดในมิติเดียว ปกติจะไม่มกีลุ่มไหนท าได ้นอกจากจะมีผูท้ี่
เคยเล่นเกมน้ีมาก่อน อาจมีขอ้ยกเวน้ในกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ไม่ติดกรอบ มกัจะคิดออก 
            

เฉลยให้ที่น่ีก็ไดส้ าหรับท่านที่ไม่รู้ คือ วิธีเดียวที่จะท าให้ไดส้ามเหลี่ยมดา้นเท่า 4 อนั ให้
เอาไมจ้ิ้มฟัน 3 อนัท าสามเหลี่ยมราบกบัพ้ืน แลว้เอาอีก 3 อนัตั้งสูงเป็นรูปปิรามิดบนสามเหลี่ยม
แรก ก็จะสามเหลี่ยมดา้นเท่า 4 อนั 

            

นกั วิทยาศาสตร์ นกัปรัชญา และนกัต่างๆ คือคนที่มองเร่ืองธรรมดาที่คนธรรมดามองไม่
เห็น  แต่ถา้หากใครๆ หยดุน่ิงๆ ก็อาจจะเห็นอะไรที่ไม่ธรรมดาจากเร่ืองธรรมดาไดเ้ช่นกนั 

            

ชีวิตความเป็นจริงมีหลายมิติ อยา่เพ่ิงถอดใจง่ายๆ   



บทความที่ 9 
ใจมาปัญญาเกิด     เขียนโดย ดร 

เขียนโดย ดร.เสรี พงศพ์ิศ 
 

การท างานกบัชุมชนเป็นเร่ืองยาก ยากเพราะชาวบา้นคุน้เคยกบั "โครงการ" และ "เงิน" พูดจาภาษา
อื่นไม่ค่อยเป็น ซ่ึงโทษชาวบา้นก็คงไม่ถูก เพราะสังคม (รัฐ-รัฐบาล) ท าให้พวกเขาคิดเช่นน้ีมานาน
หลายสิบปี อยูดี่ๆ จะเรียกร้องให้ชาวบา้น "พึ่งตนเอง" คงยาก 

            

ย่ิง วนัน้ีมีโครงการประชานิยมทั้งหลายที่ประดงัเขา้หมู่บา้นก็ย่ิงล าบากมากขึ้น ไปอีก ชาวบา้นบอก
ว่า อยูเ่ฉยๆ ยงัไงๆ ก็ไดโ้ครงการ ไดง้บประมาณ พวกโครงการวิจยั โครงการที่เรียกร้องการเสียสละ
เพื่อส่วนรวมชิดซ้ายไปไดเ้ลย 
            

ส่ีสิบกว่าปีของแผนพฒันาอยา่งเร่งรัดให้ผูค้นรวยเร็วท าให้ใครต่อใครฝันว่า "พรุ่งน้ีรวย" ตลอดมา 
พูดจากภาษาเงนิ ภาษาผลประโยชน์ ไม่มีภาษาอืน่ 

            

แลว้ใครเป็นเทวดาจากไหนจะเขา้ไปหมู่บา้น พูดกบัชาวบา้นคร้ังสองคร้ังแลว้พวกเขาจะเห็นดว้ย
กบั "การ พึ่งตนเอง"  พวกเขาตอ้งการโครงการ ตอ้งการงบประมาณ ไม่ใช่ค าพูด ไม่ใช่ "ความคิด" 
ไม่ใช่ "ปัญญา" ซ่ึงไม่รู้แปลว่าอะไร รู้แต่ว่าตอ้งการอะไรที่ "กินได"้ มากกว่า 
            

แต่อยา่เพ่ิงถอดใจ เพราะ "บวั ส่ีเหล่า" นั้นแมป้ระเภทใตน้ ้าจะมาก พน้น ้าจะนอ้ย แต่ที่ปร่ิมๆ และ
อยากพน้น ้านั้นมีไม่นอ้ย ขอให้ไดสั้กคนสองคนก็เป็นการเร่ิมตน้ที่ดี เพราะไดค้นหน่ึงอีกสิบคน
ตอ้งค่อยๆ ตามมา ร้อยคนพนัคนก็จะคอ่ยๆ เกิด 
            

มองที่ตาชาวบา้น ถา้เห็นประกายแลว้ใช่เลย ใจมาปัญญาเกิดอยา่งแน่นอน 

            

การ ท างานกบัชาวบา้นตอ้งการความอดทนตอ่สภาพของการครอบง า ตอ้งการเคร่ืองมอืและวิธีการ
พิเศษเพื่อช่วยให้พวกเขาหลุดพน้จากการครอบง าดงั กล่าว เหมือนเขม่าที่จบัก้นหมอ้หุงขา้ว ตม้ 
แกง ดว้ยฟืน นานวนัก็จบัหนาเขรอะ เอามือถูคงไม่ออก ตอ้งใชเ้คร่ืองทุ่นแรงพิเศษ 

            

ท า งานกบัชาวบา้นตอ้งการความศรัทธาในพลงัของชุมชน เช่ือว่าพวกเขามีศกัยภาพ (ความสามารถ
ที่ยงัไม่พฒันา หรือยงัไม่พฒันาเต็มที)่ ให้โอกาสพวกเขาไดค้ิด ไดป้รับตวั ไดเ้รียนรู้ เหมือนเมล็ด
พืชที่ตอ้งการดินดี แดดดี น ้าดี ปุ๋ ยดี จะไดโ้ตเป็นไมใ้หญ่ 



บทความที่ 10 ลุงมารู้แลว้ 
เขียนโดย ดร.เสรี พงศพ์ิศ 

 

ลุงมาเป็นคนบา้นน ้าหิน อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน เป็นคนเก่งรอบดา้น เป็นช่างตดัผม
ประจ าหมู่บา้น นอกนั้นยงัเป็นช่างไม ้ท าเคร่ืองดนตรี เล่นดนตรีก็เป็น ท าเคร่ืองจกัสานหัตถรรมก็
เก่ง 

วนั หน่ึงลุงมาไดรั้บการคดัเลือกจากกลุม่ฮอมใจ๋ของบา้นน ้าหินให้ไปเรียนวิชาการ ท า
เคร่ืองสีขา้วมือหมุนพร้อมกบัเพื่อนสมาชิกอกีสองคน คือนายเหลี่ยม ซ่ึงเป็นสะล่าใหญ่ (ช่างใหญ่) 
เป็นคนสร้างบา้นสร้างเรือน ท าตูเ้ตียงใหญ่ๆ เก่ง พร้อมกบันานแสน ซ่ึงเป็นช่างนอ้ย มีความใจเยน็
เป็นเลิศ 

            

รถ ยนตร์น าช่างใหญ่ช่างนอ้ยสามคนน้ีไปฝึกอบรมที่ลานหมาไน นครสวรรค ์เมื่อไปถึงลุง
มาก็รีบลงไปก่อนเพ่ือน อยากรู้ว่า เคร่ืองสีขา้วมือหมุนน้ีมนัซบัซ้อนอะไรกนันกัหรือถึงตอ้งมาเรียน
ถึงสอง อาทิตย ์พอเห็นเคร่ืองสีลุงมาก็หากระดาษดินสอมาลอกรูปแบบพร้อมรายละเอียด เสร็จแลว้
ก็บอกว่า แค่น้ีไม่ตอ้งอยูใ่ห้เมื่อย กลบับา้นไปท าเองก็ได ้

            

แต่ คนที่พามาและหน่วยงานที่จดัอบรมไม่ยอม พยายามอธิบายให้ลุงมาและเพื่อนว่า 
อาจจะเห็นว่าง่าย แต่ท าจริงไม่ง่ายหรอก ตอ้งฝึกหัดท าหลายวนั ตอ้งใช้เวลาเพราะมีรายละเอียดมาก 
และนอกนั้นจะไดเ้รียนรู้เร่ืองอื่นๆ อีกหลายอยา่งไปพร้อมกนั 

            

รถกลบัไปโดยไม่รอลุงมาและเพื่อน ซ่ึงแมอ้ยากจะหนีกลบับา้นเองก็ท าไมไ่ด ้เพราะศูนย์
ฝึกอบรมนั้นอยูก่ลางป่าที่ไหนก็ไม่รู้ ไม่มีรถโดยสารว่ิงผ่าน ทั้งสามคนจ าใจอยูท่ี่นัน่ 15 วนั 

            

จบการฝึกอบรม รถมารับสามสหายกลบัเมืองน่าน ลุงมาและเพื่อนแยง่กนัเล่าเร่ืองที่ได้
เรียนรู้ 15 วนั โดยเฉพาะเคร่ืองสีมือหมุนจนรถไปถึงบา้นน ้าหินก็ยงัเล่าไม่จบ เพราะมีรายละเอียด
มากเหลือเกิน ทั้งสามคนช่างต่างก็บอกว่า ถา้ไมอ่ยูก่็คงท าไม่เป็นแน่ๆ เพราะมีความละเอียดอ่อน มี
ความซบัซ้อน เป็นภูมิปัญญาที่พฒันากนัมานานแลว้ จะตอ้งเอาไมอ้ะไร อายเุท่าไร ขนาดไหน ที่
ไหน เอาดินแบบไหนมาท า ท าอยา่งไรจึงจะออกมาลงตวั ไม่ขบไม่ขดั ไม่เสียหาย ขา้วสีออกมาดี 

            

วนัน้ีใครไปดูงานบา้นน ้าหินจะพบลุงมาที่ เล่นซึงให้ฟังอยา่งไพเราะ พร้อมกบัแนะน าว่า 
"ผมช่ือลุงมารู้แลว้" ลุงมาอยากบอกใครต่อใครว่า คนฉลาดคือ "คนที่รู้ว่าตนเองไม่รู้" 

 

 


