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บทท่ี 1  

ความเปนมาของหมูบานน้าํทรัพย 

    ตอนเชาวันนี้ทองฟาและอากาศสดชื่น เสียงนกเล็กๆรองตอนเชาอยางไพเราะ ผูเขียนพรอมดวย
ผอ.วรวิทย กิตติคุณศิริ ผูอํานวยการ กศน.จังหวัดเพชรบุรี ผอ.สุนันทา การะเวกผูอํานวยการ กศน.
อําเภอแกงกระจานและดร.ปาน กิมป ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพี่ครูตอย ผอ.กศน.บางสะพานนอยและ
คณะครูกศน.อําเภอแกงกระจานไดเดินทางไปที่ หมูบานน้ําทรัพยซ่ึงเปนหมูบานที่กอตั้งมามากกวา 
40 ปอยูในอําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี คําวา”น้ําทรัพย”นั้นเปนคําที่เพี้ยนมาจากคําวา “น้ํา
ซับ” ซ่ึงหมายถึงน้ําที่ซึมออกมากจากพื้นดิน จากขอมูลท่ัวไปของสภาพหมูบานพบวา หมูบานน้ํา
ทรัพย ตั้งอยูในระดับความสูงตั้งแต 100-352 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  

 

  ในอดีตกลุมคนที่เขามาอยูที่หมูบานน้ําทรัพยกลุมแรกคือ กลุมของนายพรานที่มาบานซอง ตําบล
วังจันทร จังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงไดแกนายเกตุ นายทับ โละหนองลิ้น นายเสงี่ยม พุมไสว นายวอน นาย
ริด ตอมาไดอพยพออกมาจากจุดเดิม ขึ้นมาอยูบริเวณขอบอาง เนื่องจากมีการสรางอางเก็บน้ําแกง
กระจาน ในอดีตผูคนในหมูบานเดินทางโดยทางเรือ 

http://gotoknow.org/blog/worawit1/248779
http://gotoknow.org/blog/sununthra/384413
http://pet.nfe.go.th/nfe7608/index.php
http://pet.nfe.go.th/nfe7608/index.php
http://gotoknow.org/blog/krutoiting
http://numsup.moobanthai.com/
http://numsup.moobanthai.com/
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ขอมูลของ กศน.แกงกระจาน 

ขอมูลของหมูบานน้ําทรัพย  ในอดีตหมูบานน้ําทรัพยเปนหมูบานเดียวกับหมูบานลําตะเคียน ตอมา
ไดแยกออกมาตั้งเปนหมูบานใหมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 โดยมีผูใหญคนแรกคือผูใหญ
ช้ืน วรรณขํา ปจจุบันมีผูใหญชูชาติ วรรณขําซ่ึงเปนลูกชายของผูใหญช้ืน วรรณขํา เปนผูใหญบาน
บานใหมหมูบานลําตะเคียน ซ่ึงไดแกนายเกตุ นายทับ โละทองลิ้น นายเสงี่ยม พุมไสว นายวอน 
นายริดตั้งแตป 2540 หมูบานน้ําทรัพยมีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แหง แตไมมวีัด ชาวบานจะ
ไปทําบุญและรักษาศีลกันทีว่ัดลําตะเคียนและวดัแมคะเมย 

 

ลุงผูใหญช้ืน วรรณขํา อดีตผูใหญบาน 
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    เมื่อไปถึงหมูบานน้ําทรัพยตอนสายๆอากาศสดชื่นมาก มีลมพัดมาออนๆ ส่ิงที่ตื่นตาตื่นใจแกผู
พบเห็นสิ่งแรกคือ มาลูกผสมรางกายสมบูรณอยูในคอกกับครูฝกสอนขี่มา นอกจากนี้ยังมีชาวบานที่
ใบหนายิ้มแยมรอคอยตอนรับพวกเราอยู กลุมของครูกศน.แกงกระจานที่เดินทางไปลวงหนาไดอยู
ที่ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอแกงกระจานแลว  

       ผูเขียนไดเปดประเด็นเรื่องการถอดบทเรียน ทานผอ.วรวิทย กิตติคุณศิริ ผูอํานวยการ กศน.
จังหวัดเพชรบุรี ไดกลาวชี้แจงวัตถุประสงคของการมาถอดบทเรียนครั้งนี้โดยมี  ครูเสงี่ยม            
สัมพันธารักษและครูเกลากนก ฉ่ํามะนาเปนวิทยากรกระบวนการ(Facilitator)  ผูเขียนใหครูที่เปน
คุณลิขิต(Note taker) ชวยจดประเด็นใหไดรายละเอียดดังนี้ 
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       นายวรวิทย  กิตติคุณศิริ      ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี: กลาวถึงกิจกรรม
ตอเนื่องเมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2553  บานน้ําทรัพยยอนอดีตวาชุมชนบานน้ําทรัพยมีความเปนมา
อยางไร  จนปจจุบันที่ประสบความสําเร็จ  คือ 

1. ชุมชนไดศึกษาเรียนรู  
2. แลกเปล่ียนประสบการณส่ิงที่ไดทําไปแลวไปบอกตอ ๆ กัน  ไดฝกการถายทอดวาที่มาที่

ไปเปนอยางไร  จนไดรับการยอมรับ  
3. เปนประโยชนในเชิงพัฒนาประเทศดวย  การถอดบทเรียนเปนตํารา  1  เร่ืองในการพัฒนา

ประเทศสามารถทําเปนเอกสารที่เปนระบบไดส่ิงเหลานี้ไปใชประโยชน  เห็นการเติมโต
ของชุมชนเปนจุดที่จําทําตอในการพัฒนาใหเกิดความกาวหนา  การถอดบทเรียน  ทุกคน
ไดรูปแบบวาการที่เราจะจัดการศึกษากับชุมชน  โดยเฉพาะผูอํานวยการ  และครู กศน.  

การดําเนินการทําตอเนื่องในวันที่  5  สิงหาคม   2553 

1. รูจักชุมชนมากขึ้น  
2. ชุมชนมีของดี  เชนมีแพทยแผนไทย,  หมอนวด,  ชางไม  ฯลฯ  

คุณยายมะลิ เปยมทอง: ในสมัยกอนยังไมเจริญเดินทางมาทางรถยนต  ถ่ินดั้งเดิมอยูที่บานซอง 
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ลุงใบ โละหนองลิ้น: เขามาอยูที่นี้โดยการจับเปนพื้นราบในอาง  เดินทางมาทางเขาเจา  มาจับจอง
พื้นที่ในสมัยพอ  เดิมพื้นที่เปนปาสัมปทาน  (เมื่อ 47 ป)  ชุดนี้มาพรอมกับการสราง
เขื่อน  พ.ศ.  2505  ยุคแรกยายบานเรือนประมาณ  4 – 5  คร้ัง  มีบานอยู  4  หลังคาเรือน 

              ชุดที่2   มาทําถาน  มาเผาถาน  สมัยกอนปลูกถ่ัวลิสงเพราะเปนที่ราบ  มีตาน้ําออกมาตลอด
บริเวณกระชังปลา  ตอมาไดปลูกขาวโพด  ฝาย  ตอมาเริ่มจับปลาเมื่อประมาณ  20  กวาป  เพราะน้ํา
จะนิ่งตลอดในป  พ.ศ.  2522  น้ําจะแหง    กอนป  16 เดินทางทางเรือ  และมีรถเมลอยู  1  คัน  เปน
รถของนายชางประสาท  

 -การขายของนําใสเรือไปขาย  จะมีละหุง  ฝายไปขาย  เรือท่ีใชเปนเรือท่ีตอข้ึนเอง  เรือมาดและเรือ
ขุดตองซื้อมา 

 -การตอเรือสวนมากทํากันเอง 

 -การเจ็บปวย  ตองไปทางเรือ  ใชวิธีการรักษาทางแผนโบราณ  ยาที่มีอยูประจําบาย  ยาทัมใจ  ยาหัว
สิงห  ถาเกิดกระดูกหักตองมีหมอกระดูกที่วัดเขื่อนเพชร 

 - ไฟฟาเขามาป  พ.ศ.  2532 

 - ถนน รพช.  ป พ.ศ,  2517 

 -  มีรถยนตในป  พ.ศ.  2515 – 2516 

 -   มีโรงเรียน  ป  พ.ศ.  2521  ซ่ึงคายฝกการรบพิเศษกระจานเขาฝกไดเห็นระยะทางหางไกล  ทาน
พันตรีฉลอง   ไดแบบสรางอาคารจากการโดดรมคายฝกรบพิเศษ 

 -   พลเอกอาทิตย  กําลังเอก  มาทําพิธีเปดโรงเรียนในป  พ.ศ.  2522 

 -     เปดสอนในป  พ.ศ.  2522  (โรงเรียนบานน้ําทรัพย)  ครูใหญคนแรกชื่อครูลวน แจงจัด 

-     นักเรียนรุนแรก  ลําบากมาก  ทางถนนลูกรัง  นักเรียนมาทางเรือ  มาสาย 

  ผูเขียนยังมีขอมูลหมูบานน้ําทรัพยมาเขียนใหอานอีกครับ จะพยายามเขียนใหไดทั้งหมด  มีคุณยาย
สองทานนารักมาก ยายเลามาเดินทางมาจากอําเภอสองพี่นองจังหวัดสุพรรณบุรี  
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 ตอนที่เราลงหมูบาน ไดไปดูเร่ืองการเลี้ยงแพะ  พอดีกับชวงที่ปศุสัตวกําลังจะไปสาธิตการผสม
พันธุแพะพอดี  เลยมีโอกาสแวะไปดู  

 



 7

 ในหมูบานทําหมูบานเชิงอนุรักษ มีที่พักแบบ Home stay ดวย สนใจติดตอท่ีผูใหญชูชาติ วรรณขํา
(เบอรติดตอ ๐๘-๙๕๕๐-๐๘๐๙, ๐๓๒-๔๕๙๐๖๒ ๐๘-๙๘๓๗-๒๕๓๕ ) นะครับ หรือเขาไปอาน
เร่ืองหมูบานน้ําทรัพยที่นี่  ใน  website http://numsup.moobanthai.com 

ผูเขียนขอเขียนตอจากบันทึกนี้นะครับ ที่หมูบานน้ําทรัพย อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มี
ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน มีภูมิธรรม และภูมิสังคม จากขอมูลเดิมของชุมชนพบวา 

-ในป  2530  เขาไปประสานเรื่องไฟฟา    ป  2532  ไดใชไฟฟาและไดถนนลูกรัง  2  เสน 

-สมัยกอนมีวัดอยู  5  แหง 

1. โบสถทางน้ํา  
2. เขาเขียว  
3. ชายทาน้ํา  
4. ทางเขาหมูบานดานบน  
5. ที่ปาชุมชน  

  ตอมาหลวงพอมาจากวัดกรุ  ไดชวยเหลือการศึกษาเนนเรื่องการชวยเหลือชาวบาน  ปจจุบันไมมี
วัดแตไปทําบุญที่วัดลําตะเคียน  ในปจจุบันไดดําเนินการสรางวัดโดยเปนวัดสาขาของวัดอรุณ
ราชวรารามจากกรุงเทพมหานคร 

http://numsup.moobanthai.com/
http://gotoknow.org/blog/yahoo/390171
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จุดเปลี่ยนเมื่อมีไฟฟาเขามาในหมูบาน 

  
- เร่ิมขยายพื้นที่ในเชิงปริมาณ  ทําการเกษตรมากขึ้นจากการปลูกขาวโพด  20  กระสอบ  เพิ่ม
เปน  50  กระสอบ  เพิ่มมากขึ้น  ในป  พ.ศ.  2535  เริ่มปลูกเต็มพื้นที่  

-เปนหนี้สินเรื่องคายา  คาสินเชื่อ  โดยการนํายามาใชกอน  ไดผลผลิตมากแตก็ไมคุมคากัน  มีบาง
คนที่ไมใชยาก็มีเงินเหลือ 

-ขาดการทําบัญชี 

จากการวิเคราะหของชาวบานพบวิธีการทําใหเหลือไมขาดทุนคือ 

  

-ทําดวยกําลังตนเอง  เหลือใหคนอื่นยืมบางบางครั้งก็ไมไดคืน  ปลูกทั้งไมดอก  ไมประแดกได
(สํานวนชาวบานหมายถึงไมที่นํามาเปนอาหารได)  ปลูกมะนาว  ชวงแรกปลูกมะมวง  ทําทุกอยางที่
มี  ตอมาก็ปลูกยางพารา  50  ไร 
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-ในหมูบานน้ําทรัพยมีไมมหาพรหมมากที่สุด  หนาแนนที่สุด  เปนไมมงคล  ปลูกเปนไม
ประดับ  ประโยชนใชทําไมคาน 

  

ผูใหญชูชาติ  วรรณขํา: ไดเห็นจุดเปลี่ยน วิกฤติเสียหายนําส่ิงที่เกิดขึ้นมาคิดวางแผนในการเขามารับ
ตําแหนงใหม ๆ 

1.การออม  แหลงเงินทุน  จนปจจุบันเปนสหกรณที่จดทะเบียนเมื่อป  พ.ศ.  2547 
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บันทึกขอความขอบคุณจากจังหวดัในการแกปญหายาเสพติด 

2.ยาเสพติด  มองเรื่องการพัฒนาคนโดยการถามชาวบานวาจะแกอยางไร  โดยการเปดอกคุยกัน  ได
มีการตั้งกฎระเบียบของหมูบาน  มีการประชาคม  ในป  พ.ศ.  2541  ไดเปนหมูบานเฉลิมพระ
เกียรติ  มีกระบวนการสรางจิตสํานึก  ติดธงทุกครัวเรือนหลังจากการทํากิจกรรม (คําวา หมูบาน
เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด)  หมายความวาไมมียาเสพติดใชไหม   ตอบ  มี  ถารูวาคนใน
หมูบานเสพยาก็จะหาวิธีการแกไข   ผูใหญมีการตรวจตราตลอดเวลา  (ตาสับปะรด)  และให
ความสําคัญในเรื่องปลอดยาเสพติอยางตอเนื่อง  เมื่อป  พ.ศ.  2541  พาชาวบานไปอบรมสาอาสมัคร
ราษฎรพิทักษปา  

  

3. มีอาชีพเสริมของศูนยศิลปะอาชีพ (โครงการปลูกหมอนเล้ียงใหมอันเนื่องมาพระราชดําริของ
บานน้ําทรัพย)  ในป  พ.ศ.  2544  ไดเขาเฝาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ณ  เขาเตา   เปนหมูบาเดียว
ในการถวายพระพร   การดูแลรักษาปา ไมมีไฟไหมตั้งแตป  พ.ศ.  2541  เปนตนมา 
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4.เศรษฐกิจพอเพียง  มีการทําตั้งแตการทําบัญชีครัวเรือน ใครทําบัญชีครบ  100  %  มีรางวัลใหและ
สามารถเก็บหลักฐาน    

 

ดร.ปาน  กิมป: ตั้งคําถามกับผูใหญวาให กศน.ทําอะไรตอ  (การทําบัญชีครัวเรือน)   แนวการ
วิเคราะหรายรับ – รายจาย  ดานไหนควรตัดเมื่อมีเงินเหลือทําอะไรตอ 

ผูใหญชูชาติ  วรรณขํา :  บอกชาวบานวา  ถาเปลี่ยนชีวิตใหเปลี่ยนแปลงตัวเองกอน  ถาใครทําบัญชี
ครอบครัวจะลดดอกเบี้ยเงินกูให  มีการตรวจเครดิต  ตรวจคุณภาพการเงิน  โดยนําบัญชีครอบ
เรือน  โดยใหปจจัยการผลิต  เชน  การเลี้ยงหมู ซ้ือหมูใหและซ้ืออาหารให 

  

-การเปนหนี้เกิดจากการใชเงินผิดวัตถุประสงค  คือเปนประโยชนของตนเอง  และของสหกรณดวย 

-ถาใครคิดนอกกรอบก็จะไดเพิ่มแตตองผานคณะกรรมการเห็นชอบ 

-โครงการปลูกหมอนเล้ียงหยุดเนื่องจากไมมีน้ํา 
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 ดร.ปาน  กิมป: ถามถึงฐานการเรียนรู   9  ฐาน  มีความเปนมาอยางไร 

ผูใหญชูชาติ  วรรณขํา: เปนฐานเรียนรูที่ทําเปนกิจวัตรประจําวัน  คุยกับคนที่ทําจริง ๆ  หันมาดูที่
ตนทุน  ผลผลิต  กําไรอยูที่ตัว 

  การแกปญหายาเสพติด  ผูใหญชูชาติ  วรรณขํา  ไมไดทําคนเดียวแกโดยการเฝาระวัง  ถากลัวจะไม
ทํา  ทําก็จะไมกลัว  โดยชาวบานมีสวนรวม  ผูใหญชูชาติ  วรรณขํา   ดําเนินการเอง  หรือจะให
ตํารวจดําเนินการ  (ใหลูกบานเลือก)  ใชวิธีภายในกอน  ถาตํารวจเขาผูใหญชูชาติ  วรรณขํา   จะพา
ไปเอง 

 

  

นายวรวิทย   กิตติคุณศิริ : 1.คนภายนอกมีสวนเสริมอยางไร   เร่ิมจากการมีวินัยของตนเอง  เลือก
โครงการ  สวนราชการจะมีเร่ืองดวนเดนมา  เชน  กศน.  มีการติดตามอยางตอเนื่อง  ประสบ
ความสําเร็จ  เร่ืองเงื่อนไข เร่ืองมีของแจกมาที่หลัง เงินก็มาที่หลังใชโครงการเปนตัวตั้งไมใชเงิน
เปนตัวตั้ง  เงินมาที่หลัง 

-หนวยพัฒนาการเคลื่อนที่  เขามาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถมาตามไดที่บานน้ําทรัพย  จึงเปน
ที่เดียวเขามาทําได 

-เปนการสรางจิตสํานึก  สรางคานิยมไปดวย  และเอาใจมากอน 
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ดร.ปาน  กิมป : ไดใหผูใหญชูชาติ  วรรณขํา  สะทอนถึงเรื่องตาง ๆ วากําไรอยูที่ตัววาทําแลว ยิ่งฟง
ผูใหญชูชาติ  วรรณขํา  พูด ซาบซึ้งวา แกงกระจาน  ส่ิงสําคัญ  เกียรติยศ  คนรากหญา  อยากจะเขียน
หนังสือวา “ยอดคนรากหญาเมืองเพชร”  ช่ืนชมผูใหญชูชาติ  วรรณขํา  เปนอยางมาก  ฐานเรียนรูที่
คน  กศน.ทําไมใชตั้งฐานแลวอยูกับที่ 

-บัญชีครัวเรือน  ในสํานักงานมีการทําบัญชีครัวเรียนไหม  ถาเราดูละคร  แลวก็ยอนหลับมาดูตัวเอง 

วันนี้ผูอานจะเห็นประเด็นการพูดคุยกับผูใหญชูชาติ เรื่องปญหาของชาวบาน การแกปญหาของ
ชาวบานที่แกปญหาโดยใชคณะกรรมการหมูบาน หนวยราชการมีสวนสนับสนุนโดยไมใชเปนการ
ส่ังใหชาวบานทําแตเปนการทํารวมกับชาวบาน หนวยงานราชการตองทํางานเชิงลุก(ลุกออกจากที่
ทํางาน)  ผูเขียนเองมีความคิดวา คําตอบอยูที่หมูบาน(อยาเพิ่งเชื่อผูเขียนนะครับ อาจไมใชคําตอบที่
ถูกตอง)  

ตอนนี้ผูเขียนอยูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนนะครับ ขอเขียนตอจากบันทึกนี้

  

 

http://gotoknow.org/blog/yahoo/390652
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คําถามจากการวงเสวนา

              ผูใหญชูชาติ  วรรณขํา  จะมองหมูบานน้ําทรัพยในมุมไหน   พัฒนาการของหมูบาน 

-การพัฒนาไปขางหนาไมอยูในความคิดอยางไร   สูงสุดก็การเปนกํานัน  ตองการแยกตําบลออกมา
เปนอีกสวนหนึ่ง   การผลักดันแยกตําบลไมเกิด   ตองยก อบต. เปนเทศบาล  จุดมุงหมาย   ชวยเหลือ
ชาวบาน  แกปญหาของชาวบานน้ําทรัพย  คือวางทิศทางของหมูบานอยากใหชาวบานมีที่ที่อยู
ตลอดไป  และเรื่องแหลงน้ํา มีที่อยูโดยไมขาย มีที่โดยไมตองเสียพื้นที่ไปและไดพื้นที่สีเขียว
กลับมา 

 

ผอ.ขวัญใจ : ถามวาผูใหญชูชาติ  วรรณขํา  เคยทอแทไหม  เคยทอแทเร่ืองยาเสพติด  บางสิ่ง
บางอยางมีเสียงสะทอนออกมา   เรื่องมุงหมายถึงชีวิต  ที่รับรองวาขอมูลไมร่ัว    แตร่ัว     ทั้งเรื่องปา
ไม  และเรื่อง ผูมีอิทธิพล 

ผูใหญชูชาติ  วรรณขํา:ป  พ.ศ.  2548  มีตํารวจ พ.ต.ท.  สมยศ  ฉิมพาลี    แจงขาววาจะมีคนมาทํา
ราย  เรียกไปคุยโดยการเปดใจ 

ป  พ.ศ.  2549 – 2551  โดยรองเรียนเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดิน  ที่อยูในเขตปาสงวน  โดยจับกุมผูบุกรุก
ที่ดิน 
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ในที่ประชุมมีผูถามวา :ทอแททําอยางไร     ไมรายงานเปนลายลักษณอักษร  มีกําลังใจจาก
ชาวบาน  ไมรายงานและชาวบานใหกําลังใจ 

ลุงบุญสง  ใหกําลังใจ  ผูใหญชูชาติ  วรรณขํา  ทําเพื่อชาวบานไมทําเพื่อสวนตัว 

ลุงบุญสงบอกวา: อยูไปเถอะ 
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นายวรวิทย   กิตติคุณศิริ : ไดมอง  คิดบวก  ชีวิตบวก  ถาเจอปญหาเราตองคิดเชิงบวก  คนเราถาคิด
อะไร  บางคนเคยบวชมากอน  เปนผูนํา  ตัวกระตุนอะไรที่ทําใหเกิดทําอยางนี้ 

 

ผูใหญชูชาติ  วรรณขํา : 

1.เห็นความลําบาก  อยากแกไข  และตัดคําวาตองทําไดและมีความตั้งใจสูงอยูแบบพรอมหนาพรอม
ตา   ไดประสานงาน  ชวยพอตลอด  มีความจริงจัง  จริงใจ   ถาเปนแลวไมทํา  ก็ไมตองเปน   ถาเปน
แลวตองทํา  เปนเพื่อบรรลุส่ิงที่ตั้งไว    ส่ิงที่ทําใหประสบความสําเร็จ   คือชาวบาน  เพราะทําคน
เดียวไมได  โดยการเลือกหรือกําหนด 

2. พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพรบรมราชินีนาถ  มีชาวบานชวยกันทําและได
เขาเฝาในหลวง  และพระราชินีนาถ 

3.ไดเปนหมูบานเฉลิมพระเกียรติ 

4.ไดเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  ทําความดีตอในหลวง  ก็เทาที่เขาทําอยู 
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ผูใหญชูชาติ  วรรณขํา: กลาววาตองมี 

1.หลักการ  วิชาการ 

2.งบประมาณ 

3.มีตนแบบ  เชนการทําบัญชีครัวเรือน  เปนสุดยอดของตนแบบ 

4.แรงสนับสนุนเชิงนโยบาย  สนับสนุนจากเบื้องบน  ตัวกําหนดในการออกนโยบายของคนอยูใน
ปามีการจัดงบประมาณลงมา 
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ผูชวยผูใหญบานน้ําทรัพย(เสื้อลาย)มาอบรมเรื่องมะนาว คนเสื้อเขียว คุณสามารถ(หมอมะนาว)

http://gotoknow.org/blog/samart9/354950
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ผูเขียนพาไปกินสเต็กเปนที่ติดใจของชาวบาน ตอไปอาจมีสเต็กปลาบานน้ําทรัพยก็ได ฮาๆ 

ผอ.สุนันทา  การะเวก :  เราตองมีขอมูลชัดเจนของงาน  ก็จะประสบความสําเร็จ  ซ่ึงเปน
ตนแบบ  กศน.  รวมกันในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู  ทําอยางไร  ถาจะมีขอมูล
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หลากหลาย  งบประมาณ  สวนหนึ่งชวยเขามาสงเสริม  เชน  บัญชีการทํางานของครู กศน.  เปน
ลักษณะแบบนี้ก็จะดี   เราพยายามที่จะเก็บเกี่ยวความรูตาง ๆ เหลานี้ 

 

ผู เขียนเองนั้นเห็นความตั้งใจของชุมชนและความพยายามของชุมชนท่ีจะแกปญหาดวย
ตนเอง  ผูเขียนชอบความคิดเห็นของพี่ยุวนุชหรือคุณนายดอกเตอรที่บอกวา 

  

สนับสนุนคะวาคําตอบอยูที่หมูบาน ตองคนหาทุนหลากหลายที่มีอยูในชุมชนของตัวเองใหเจอ คน
นอกเปนเพียงส่ิงสนับสนุน หรือชวยเหนี่ยวนําใหเขาไดคนพบ เห็นปญหา อยากแก และแกที่ตนเอง
กอน 

  

http://gotoknow.org/blog/yahoo/390652?page=1#2162759
http://gotoknow.org/profile/localwisdom
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    ผูเขียนขอบคุณทุกๆๆทานมากครับ ที่เขามาอาน เหลือกระบวนการผลการถอดบทเรียน ของแต
ละกลุม ในวันที่ 4 สิงหาคม 2553 และเรื่องภูมิปญญาในทองถ่ินอีกครับ รออานนะครับ… 
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  ผูที่จะรูปญหาไดดีที่สุดของหมูบานคือ ชาวบานเอง  แตการที่จะใหชาวบานชวยกันระดมความคิด 
การแกปญหา เอาปญหามาเปนบทเรียนเพื่อจะไดแกปญหาที่ใกลเคียงกันตอไปในอนาคตตองมี
หนวยงานราชการไปชวนใหชาวบานคิด ชาวบานจะไดเรียนรู ไดใชปญญาในการแกไขปญหาของ
ชุมชนของตนเอง ขอบคุณครับที่เขามาอาน… 
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  ผูเขียนคิดวาสิ่งที่นาสนใจคือการขี่มา  ที่เห็นในภาพไมใช cowboy นะครับ แตเปนทาน ดร.ปาน 
กิมป ศึกษานิเทศกของ กศน.กําลังฝกขี่มา  ทีห่มูบานน้ําทรัพยใหบริการสอนขี่มาและลองแกงดวย 
ขอบคุณครับที่เขามาอาน... 

ผูเขียนขอเขียนตอจากบันทึกนี้นะครับ  กอนดําเนินการทํากิจกรรมการถอดบทเรียนจากตารางใน
บันทึกนี้ผูเขียนและทีมวิทยากรกระบวนการ(Facilitator) ไดใหชาวบานและครูกศน.อําเภอแก
กระจานเขียนความคาดหวัง(Before Action Review) หรือท่ีเราเรียกกันยอๆวา BAR นั้น ครูและ
ชาวบานเขียนความคาดหวังไวดังนี้ครับ 

ความคาดหวังในวันท่ี  4 สิงหาคม 2553 

ความความคาดหวังของครู กศน. และหมูบานน้ําทรัพย (กลุมที่ 1) 

ครูกศน.อําเภอแกงกระจาน 

1.เปนวิทยากรที่มีคุณภาพ  

-          ภาวะผูนําผูตาม 

-          วิทยากรนันทนาการ 

-          ฝกเทคนิคการพูด 

http://numsup.moobanthai.com/
http://gotoknow.org/blog/yahoo/391507
http://gotoknow.org/blog/yahoo/381319
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2.อยากไดความรู 

-          เร่ือง IT 

-          ปศุสัตว 

-          แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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3..เทคนิคกระบวนการ 

-          การพูดในที่ประชุม 

-          การถายทอดองคความรู 

-          การจัดการความรู 

ชาวบานหมูบานน้ําทรัพย  

1. ความเขมแข็งของหมูบาน  
2. มีความรักความสามัคคี  
3. มีจิตอาสา  
4. วัฒนธรรมและการฟนฟู    เรือพาย   กลองยาว  การกวนกระยาสารท  
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กลุมท่ี 2  

ครูกศน.อําเภอแกงกระจาน 

1. ขั้นตอนการถอดบทเรียน  
2. วิธีการจัดการความรูที่นําไปสูความสําเร็จ  
3. นําความรูที่ไดในกิจกรรมนี้ไปปรับใชในการจัดกิจกรรมชุมชน  
4. เปนวิทยากรกระบวนการในการถอดบทเรียน  

ชาวบานหมูบานน้ําทรัพย 

1. นําความรูของ กศน.ไปใช  
2. การถอดบทเรียนวิชาความรูของแตละคน  
3. ฝกทักษะกระบวนการพูดและทักษะ  
4. ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ  
5. ไดรูถึงปญหาและการแกไขปญหาของแตละเรื่อง  

 

กลุมท่ี 3 

ครูกศน.อําเภอแกงกระจาน 
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1. นําความรูไปจัดทําถอดบทเรียนในชุมชน  
2. นําความรูไปขยายผลใหกับหมูบานอื่น  
3. แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานกับชุมชน  
4. เปนนักจัดการความรู  ในงาน  และชุมชน  

 

ชาวบานหมูบานน้ําทรัพย 

1. การจัดการความรู  ชาวบานทําได พูดได รวบรวมเปนลายลักษณอักษร(เอกสาร)ได  
2. กศน. รวบรวมกิจกรรมใหเปนเปนเรื่องราว  
3. การเรียนรูอยากให กศน.ไปจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับผูสูงอายุ  
4. การประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูล  
5. การถายทอดความรูเร่ืองเกษตรผสมผสาน  
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นอกจากนี้เรายังไดชวยกันวิเคราะหขอมูลเร่ืองมา ของชาวบานที่ตายเนื่องจากใหเด็กนําไปเลี้ยงดวย 
ไดผลการวิเราะหดังนี้ 

สาเหตุการตายของนองใหม(มา) 

  -   การรูเทาไมถึงการณ  ของเด็ก  และของผูใหญ 

  -  ไวใจเด็ก 
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  -   ภูมิตานทานของมา 

  -   มาทองอืด 

  -   ขาดความรู 

  -   ขาดผูเชี่ยวชาญดานการรักษา 

  -   ขาดประสบการณ 

  - ระยะเวลาในการรักษา 

 

  ผูเขียนเองและครู กศน.อําเภอแกงกระจานก็ไดเรียนรูไปพรอมกันกับชาวบานดวย เปนการเรียนรู
ที่มีความสุขมาก ตอนเราคุยกันเรื่องมาตาย ผูใหญเปดใจวา ใครๆก็โทษแตผูใหญเพราะผูใหญให
เด็กนํามาไปเลี้ยง แตลูกบานปลอบผูใหญวา มาตายแตเราไดการเรียนรูเปนบทเรียน…ผูเขียนไดแต
แอบยิ้ม…ในบันทึกลาสุด ชาวบานไปคุยกับผูใหญวา มามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสนแลวไดกินสเต็ก ผูใหญเลยมาเขียนไววา 



 30

 

  

ชูชาติ วรรณขาํ [IP: 118.175.204.245]  
เมื่อ 07 กันยายน 2553 21:45  
#2166220 [ แจงไมเหมาะสม ] 

สวัสดีครับอาจารย เห็นสเต็ก แลว โส นานาผูใหญ ไป ม.เกษตรไดกิน สเต็ก ไป ว.เกษตร กินขาว
กลอง (อยาขําซํ้า เติม) 

 ผูเขียนฮามากเลยครับ  ดูความนารักของผูใหญบานและลูกบานที่ทับถมกันนาดูเลย(พี่ครูเสงี่ยมเลา
วา ชาวบานเลาเรื่องสเต็กมากกวาการอบรม ฮา) ขอบคุณครับที่เขามาอาน… 

   วันที่ทํากิจกรรมผูเขียนใหครูกศน.อําเภอแกงกระจานและชาวบานแบงกลุมและทํางานรวมกัน
เพื่อชวยกันระดมความคิดวาในหมูบานมีแหลงเรียนรูของชุมชนหรือกลุมเกษตรกรแบบไหนบาง 
ตอนแบงกลุมไดเกษตรกรตัวจริง เสียงจริงอยูในแตละกลุมดวย ไดขอมูลดังนี้ 

http://gotoknow.org/blog/yahoo/391507?page=2#2166220
http://gotoknow.org/abuse_reports/new?content_id=2166220&content_type=Comment&page=2&return_url=http%3A%2F%2Fgotoknow.org%2Fblog%2Fyahoo%2F391507&target_id=4025&target_type=User


 31

  

เกษตรผสมผสาน

1. ความเปนมา 

-          เดินตามรอยพอ / รอยอดีต 

-          เปนอาชีพ ปู ยา ตา ยาย 

-          เปน พออยู พอกิน  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

-          เปนเกษตร พึ่งพาธรรมชาติ  ปราศจากสารเคมี 

-          ผูทําหรือผูผลิตปลอดภัย 

2. ความสําคัญ 

-          เปนอาชีพครอบครัว 

-          อยูดี กินดี 

-          เปนรายไดหลักของครอบครัว 

  

3. ผลตอหมูบาน 

-          เปนตนแบบ 

-          ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมหมูบานดีขึ้น 

-          ผูนําไปปฏิบัติ / ประชาชน มีความสุข 

-          ผูปฏิบัติเกิดความภาคภูมิใจ 
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กลุมประมงน้ําจืด

  

1.  ความเปนมา   

       -  เปนอาชีพของประชาชนในชุมชน 

       -  อยูติดกับเขื่อนแกงกระจาน 

       -  ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน คือ  เรือ(ในชุมชนมีชาวบานที่ชนาญการขุดเรือและตอเรือ
ดวย) 

  

2.  ความสําคัญ 

       -  เปนรายไดหลักของคนในชุมชน 

       -  เปนอาชีพเสริม 

       -  เกิดการขยายผลของอาชีพ / การแปรรูป 

  

3.  ผลตอหมูบาน 

       -  เปนแหลงทองเที่ยว / ศึกษาดูงาน 

       -  เปนแหลงเรียนรู 

       -  เกิดโครงการฟนฟูสัตวน้ําหนาบาน  ปลาตะเพียนทองที่กําลังจะสูญพันธุ 

       -  เกิดกฎกติกาในชุมชน  ไมจับสัตวน้ําในฤดูวางไข 

       -  เปนมรดกสงใหลูกหลาน 
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  เพิ่มเติม  :  การแปรรูปปลาเปนปลาสม   ปลารมควัน  

                   ปลายางเกลือ(แคคิดก็หิวขาวแลว ฮา) 

               : การอนุบาลสัตวน้ําหนาบาน  และ จะปลอยปลาลงแกงกระจานตอน 

                 อายุ  2  เดือน 

 

การเลี้ยงแพะ

1. ความเปนมา 

1. เล้ียงไวเพื่อความสวยงาม 
2. เปนคําแนะนําจากปศุสัตวไวเล้ียงเปนอาชีพ 

2. ความสําคัญ 

1. ราคาดี  กิโลกรัมละ  80  บาท 
2. เปนสัตวเศรษฐกิจดี 
3. ราคามีความยุติธรรม 

3. ผลตอหมูบาน 
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1.  ชาวบานมีรายได 
2. เปนทางเลือกในการเลือกอาชีพ 
3. เปนแหลงเรียนรู 

การเลี้ยง 

1. ใชเวลาในการเลี้ยง  5  เดือน 
2. กิโลกรัมละ    80  บาท /ตัว 

ขอดี 

1. บานน้ําทรัพยเปนทําเลที่ดี เหมาะแกการเลี้ยงสัตว 
2. มีหญา  กระถิน  มากอุดมสมบูรณ 
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การเรียนรูเร่ืองการเลี้ยงมา

1. ความเปนมา 

-   เกิดจากการทําแผนชุมชน ที่ทํารวมกับหนวยงานตางๆ เชน  

     กศน. ไฟฟาการผลิต เปนตน 

-   คนหาจุดเดนในหมูบาน คือ หมูบานน้ําทรัพยเปนหมูบานที่ติดกับ 

     อางเก็บน้ํา และสามารถสงเสริมการทองเที่ยวได 

-   มีการคิดตอยอดเปนหมูบาน Style cowboy  ใหมีการสอนขี่มา  

     เพื่อใหนักทองเที่ยวข่ีมาได 

-    ไดงบประมาณกองทุนหมูบาน เพื่อนํามาพัฒนา 
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2. ความสําคัญ  

-         เปนจุดขายเรื่องการทองเที่ยว 

-         ประหยัดพลังงาน เพราะ มาไมไดใชน้ํามันเชื้อเพลิง 

-         สรางกิจกรรมในชุมชน 

-         ปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน ดานความรัก / ความเมตตา 

-         ฝกความรับผิดชอบใหแกคนในชุมชน 

  

3. ผลตอหมูบาน 

-         สงเสริมรายไดใหกับชุมชน 

-         เปนแหลงเรียนรูใหแกชุมชน และประชาชนทั่วไป 

 

ผูใหญชูชาต ิลงมือนําเสนอเอง

http://gotoknow.org/profile/phuyai
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กสิกรรมไรสารพิษ

1. ความเปนมา 

        1. ดานสุขภาพ 

          - เกิดการเจ็บปวยของคนในชุมชน 

          - เกิดอุบัติเหตุทําใหคนในชุมชนเกิดอาการ พิการ 

          - เกิดการสะสมสารพิษ 

          - อายุของคนในชุมชนสั้นลง 

2. ดินเสื่อมคุณภาพ 

          - ดินดาน 

          - ขาดแรธาตุในดิน 

2. ความสําคัญ 
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      1. ลดตนทุนในการผลิต 

      2. ใชวัตถุดิบในชุมชน 

      3. สุขภาพรางกายสมบูรณ 

      4. ดินดีอุดมสมบูรณ 

      5. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  

3.  ผลตอหมูบาน 

     1. เปนศูนยการเรียนชุมชน 

     2. เพิ่มรายดานผลผลิต/ดูงาน 

     3. บริโภคผักปลอดสารพิษ 

     4.ชุมชนพึ่งพาตัวเองได 

      5. ปราชญชาวบาน 
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  จากการถอดบทเรียนจากแตละกลุม ผูเขียนยังพบวายังมีกลุมเกษตรกรกลุมอ่ืนอีกที่นาสนใจ  เชน
ยาสมุนไพรพื้นบาน การเรียนรูจากชาวบานและชุมชนเปนเรื่องที่สนุกและมีความสุข ผูเขียนคิดถึง
ตอนซอนทายรถมอเตอรไซดลุงสง เกษตรกรผูแข็งขันเขาไปในหมูบาน ไดเห็นตนไม ไดรับอากาศ
ดีๆ มีทรัพยากรที่ประเมินคุณคาเปนเงินไมได…เห็นแลวมีความสุข ขอบคุณมากครับที่เขามาอาน… 

ที่ผูเขียนเขียนเรื่องหมูบานน้ําทรัพยคอนขางละเอียดเพราะตองการใหขอมูลการถอดบทเรียนเปน
ขอมูลสารสนเทศ(Information)ของหมูบานในทรัพยเอง ถือวาอยางนอยไปจัดกิจกรรมให
หมูบาน  หมูบานตองไดประโยชนอยางสูงสุดครับ ลองอานดูนะครับ 

  

1.ทานพึงใจกับกิจกรรมวันนี้หรือไม เพราะเหตุใด 

       - พอใจมาก  วิทยากร และผูเขารวมกิจกรรมทุกคนเปดใจ 

       - พึงพอใจเพราะไดแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซ่ึงกันและกัน 

       - พอใจ เพราะมี ผอ.หลายทานมารวมกิจกรรมรวมทั้ง Dr.ปานใหความสําคัญ 

       - กิจกรรมตอตึก 
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       - พอใจ เพราะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของแตละคน 

       - พอใจ เปนกิจกรรมใจที่ไดเรียนรู 

       - พอใจ เพราะเปนกิจกรรมใหมที่ไดเรียนรู 

       - พอใจเพราะเรามีความรูมากขึ้น 

       - พอใจมากไดความรู และสนุกมากกับการอบรม 

       - พอใจ จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน กับการทํางาน 

       - พอใจ เพราะสอนใหรูจักการใหอภัย 

       - พอใจ / สนุกสรางสรรค 

       - พอใจเปนเปนกิจกรรมที่ไมเครียด 

       - พอใจ เพราะไดความรูจากน้ําทรัพย และประสบการณจากคนอื่น ๆ 

       - พอใจ เพราะเปนกิจกรรม ที่นําไปปรับใชในการเรียนการสอน 

       -พอใจ เพราะ เปนกิจกรรมที่ทําใหเราไดเรียนรูอะไรใหม ๆ และทราบถึงประสบการณของ
บุคคลอื่น ที่เราสามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได 

       - พอใจ วิทยากรมีเทคนิคที่ดีในการดําเนินกิจกรรม 

       - พอใจ เพราะไดรับความรูใหม ๆ ในเรื่องของการถอดบทเรียน 

       - พอใจ เพราะไดรับความรูเกี่ยวกับการถอดบทเรียน เพราะปกติไมมีความรูในเรื่องนี้เลย 

       - พอใจมาก ๆ 
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2. ทานพึงใจใจกับสงที่ทานไดเรียนรูวันนี้หรือไม  เพราะเหตุใด 

      - พอใจ ไดแลกเปลี่ยนโดยไมมีเงื่อนไขอะไรมากนัก 

       - พอใจกับการเรียนรูเพราะเปนการเรียนรูจากสิ่งที่ปฏิบัติจริง 

        - พอใจ    

       - พอใจเพราะไดฝกพูด กลาแสดงออก ไดเลาประสบการณตอน เด็กๆ ที่เราประทับใจ 

       - พอใจสามารถนําความรูไปปรับใช 

       - พอใจเพราะนําไปใชกับการทํางานไดจริง 

       - พอใจ 

       - พอใจมากกับอาจารยขจิต 

       - พอใจ   จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน กับการทํางาน 

       - พอใจ เพราะไดรับส่ิงใหมๆ 
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       - พอใจไดความรูในการบริหาร 

       - พอใจ เพราะไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในสิ่งที่เราไมรู 

       - พอใจ  เพราะไดรับความรูเร่ืองการถอดบทเรียน 

       - พอใจเรียนรูเพิ่มขึ้นมาก 

       - พอใจ เพราะไดเรียนรู 

       - พอใจ เพราะสามารถไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดและสามารถเปนแรงบันดาลใจใหเราได
ทําอะไรใหม ๆได 

       - พอใจวิทยากรถายทอดไดดี 

       - พอใจ เพราะสามารถนําความรูไปใชกับงานในปจจุบันได 

       - พอใจ เพราะสามารถนําไปใชในการทํางาน 

       - พอใจ  เรียนรูแลวสนุกดวย 

       - พอใจ ไดเรียนรูและแลกเปลี่ยน 

  

3. ส่ิงใหม ๆที่ทานคิดวาไดเรียนรูในวันนี้มีอะไรบาง 

      - การที่มีหลายกลุมคนรวมแลกเปลี่ยน 

      - การถอดบทเรียนและประสบการณ 

       - แนวทางการจัดการความรู 

       - ความรูเร่ืองกับการถอดบทเรียนของวิทยากรกระบวนการ เร่ืองของมา ,เร่ืองของแพะ 

       - สามารถรูวิธีการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

       - กระบวนการของกิจกรรม 
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       - กลาคิด กลาทํา และกลาแสดงออก 

       - พูดสนุก 

       - วางแผนลวงหนากอนเริ่มงาน 

       - รูจักครู กศน.หลายคน 

       - แนวทางการพัฒนาชุมชนของผูนํา 

       - การทํากิจกรรมรวมกับชุมชน 

       - การเขียน Mind Mapping (แผนผังความคิด) การจับประเด็น หนาที่ของวิทยากรกระบวนการ 
การพูดคุยประสบการณ 

       - วิทยากรกระบวนการ 

      -  นิสัยของบุคคลอื่น ประสบการณใหม ๆ จากบุคคลอื่น กิจกรรมที่นาสนใจ    การเปนวิทยากร
กระบวนการ 

       - การรวมกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชน วิธีการถอดบทเรียน 

       - การถอดบทเรียน การเลี้ยงแพะ ปลา มา   การเปนผูบรรยาย 

       - ไดเรียนรูการทํางานเปนทีม 

       - รูจักสมาชิก  รูแจงในความดีงาม ของความคิด จุดยืนของสมาชิก 

       - การแลกเปลี่ยนความคิด  , กลาแสดงออก 

  

4.  กิจกรรมอะไรที่ทานชอบมากที่สุด 

       - การแลกเปลี่ยนการเลาเรื่อง 

       - การถอดบทเรียนของชุมชน 
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       - ใหแตละแสดงความคิดและนําเสนอ 

       - นั่งบรรยากาศดีแตปวดเขา 

       - ยิงชุบ สนุกสนาน รูแพ รูชนะ 

       - การเลาประสบการณของแตละคนเพื่อนําไปปรับใช 

       - การแบงกลุมเพื่อเสนอความคิดเห็น 

       - นอนพักตอนบาย (เพราะอยูบานไมเคยไดนอน) 

       - สรางคอนโด 

       - ชอบทุกกกิจกรรม 

       - นอนพักผอน 

       - การแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชน 

       - ชอบทุกกิจกรรม 

       - กิจกรรมตอนบาย ที่อาจารยใหนอน ตื่นมามีคนนวดใหอีก 

       - กิจกรรมเปายิงฉุบ 

       - ทุกกิจกรรม 
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5. กิจกรรมที่ทานไมชอบ 

       - ไมมี 

       - นั่งบรรยากาศดีแตปวดเขา 

       - ไมมี เพราะชอบทุกอยาง 

       - กิจกรรมกลางคืน 

  

6. ทานคิดวาทานไดเรียนรูอะไรไดมากที่สุด 

       -  กระบวนการอบรม 

       - ไดเรียนรูถึงเทคนิควีการ 

       - กระบวนการทํางานเปนกลุม 
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       - เรียนรูการเปนวิทยากรกระบวนการ 

       - กระบวนการของกิจกรรม 

       - คิดวาไดบาง 

       - ไดรูจักวิทยากร เปนแบบอยางที่ ดี 

       - ไดเรียนรูส่ิงที่ดี ๆจากวิทยากร 

       - แลกเปลี่ยนเรียนรู 

       - การทํางานเปนทีม 

       - กระบวนการถอดบทเรียน 

       - การเขียน Mind  Mapping ไดออกความคิดเห็น 

       - การแลกเปลี่ยนประสบการณ 

       - ความเปนกันเองกับผูนําชุมชน 

       - การถอดบทเรียน การทํา  Mind Mapping 

       - การทํางานรวมกันเปนทีม  กระบวนการทอดบทเรียน 

       - รูจักความคิดของแตละคน มีประโยชนมาก 

       -กลาคิด ความสามัคคีในกลุม การแลกเปลี่ยน 

  

7. มีอะไรบางที่ทานสามารถนําเอาไปใชไดบาง 

       - กระบวนการ ,เกม , วิธีการ 

       -  การถอดบทเรียน 
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       -  อยากกลับไปยอรูปภาพเพื่อปรับปรุงเว็บไซด 

       - กรรมการหมูบานกลับไปบรรยายได 

       - เกมกิจกรรม ไปใชในการถอดบทเรียนในชุมชน 

       - กระบวนการจัดกิจกรรม 

       - กระบวนการของการถออดบทเรียน 

       - ไดทุกอยาง เพราะปฏิบัติอยูเปนประจําอยูแลว 

       - ไดขอคิด 

       - การระดมความคิด ความสามัคคี การยอมรับซ่ึงกันและกัน 

        - การสรางความคุนเคยกับชุมชน 

       - ทุกเรื่อง 

      - ภาวะผูนํา การแสดงออก    การเปดใจรับความคิดเห็น 

      -  ภาวะผูนํา การฟง การยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น 

     - วิทยากรกระบวนการ 

     - การถอดบทเรียน การทํา  Mind  Mapping การทํากิจกรรม 

       - กระบวนการถอดบทเรียน การเขียน Mind  Mapping  (แผนผังความคิด) 

      - ทุก ๆ กิจกรรม ทุกๆ ความเห็น 

  

8. ความคิดเห็นอื่นที่ทานอยากพูด 

       -  บรรยากาศการเรียนรูดีมาก 



 49

       - ประทับใจกับความมีมนุษยสัมพันธของคณะวิทยากร ผอ.ทุกทานครับ 

       - ชอบกิจกรรมทุกิจกรรม ไดรับความรู 

       - เปนกิจกรรมที่ดีมาก 

       - ถามีกิจกรรมแบบนี้เราชาวบานทุกคนจะไดมีการแสดงออกและกลาคิดกลาทํา 

       - ครู กศน. นารักทุกคน 

       - อยากใหจัดกิจกรรมบอย ๆ 

       - อุปสรรคการทํางานไมระสบผลสําเร็จ 

       - อยากใหมีการเลนเกมหรือฝกเรื่องการทํางานเปนทีมมาก ๆ 

       - กิจกรรมทุกกิจกรรม สามารถนําไปปรับใชกับชีวิตได 

       - อยากใหมีกิจกรรมนันทนาการจะไดผอนคลายบาง 

       - อยากใหโอกาสแกชุมชน / คนในพื้นที่ไดพูดไดคุย เยอะ ๆ (อะไรก็ไดพูดมาเถอะ) 

       - ขอชมเชย อ.ขจิตและอ.ตอยดวย ชวยสรางบรรยากาศทําใหพวกเราสนุกไดรวมกิจกรรมที่มี
ความหมาย 

       - ขอใหมีโอกาสพบกอนบอย ๆ 

       - ชมเชยพิธีกรเกงมากเลย 

       - ขอเอกสารเพิ่มเติมอีก กลับไปจะนําไปใชและปฏิบัติ 
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  ผูเขียนไมไดใหพี่ครูเสงี่ยมคิดเปนเปอรเซ็นต แตในภาพรวมก็ถือวาชาวบานน้ําทรัพยและครู กศน.
อําเภอแกงกระจาน ไดเรียนรูการเปนวิทยากรกระบวนการและการถอดบทเรียนของชุมชนเอง 
ตอนนี้พี่ครูเสงี่ยมเร่ิมไปถอดบทเรียนกับหมูบานถ้ําเสือแลว ลาสุดนี้ดูเหมือนวาผูใหญชูชาติ แหง
หมูบานน้ําทรัพยจะออกทีวีบอยมาก ถาผูใหญดัง แลวผูเขียนจะไปขอลายเซ็น(ฮา) 

 

  ตอนนี้รอดูภาพผักที่ผูเขียนฝากเมล็ดไปใหชาวบานปลูก ดูวาผักจะงอกงามขนาดไหน จําไดวาลุง
สงปลูกผักเกง  

http://gotoknow.org/blog/krungiems/393963
http://gotoknow.org/profile/phuyai
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  แถมมีทีมผูชวยผูใหญที่มาอบรมมะนาวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวย เขาใจวามะนาวกําลังติด
ลูก ผูใหญวาจะรวยกันใหญแลว ฮา ตอนนี้เหลือขอมูลภูมิปญญาของหมูบานอีกหลายทาน ผูเขียน
อยากไดขอมูลเชิงลึก แถมดวยรูปของทาน สงสัยตองลงไปเก็บขอมูลและถายภาพเอง(หาเรื่องเที่ยว 
ฮา) รออานนะ…  

http://gotoknow.org/blog/phuyai/395305?page=1#2204772
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ภูมิปญญาชาวบาน 

      เมื่ออาทิตยที่แลวผูเขียนเดินทางไปที่หมูบานน้ําทรัพย สองขางทางเปนพื้นที่เกษตรกรรม มี
ตนไมเขียวสด บางพื้นที่จะเปนเนินเขา ทางวนไปวนมาตลอดทาง เมื่อไปถึงศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บานน้ําทรัพยหมูที่ 9 

  

 

  

    ผูเขียนเดินทางออกจากศูนยการเรียนรูไปทางทิศตะวันออกเดินผานที่พักที่เปนรูปเกวียนที่เพิ่ง
สราง ผานไรมะนาวเพื่อไปที่บานลุงชาวบานซึ่งเปนพอผูชวยผูใหญบาน ขางหนาบานเปนภูเขา 
มองเห็นตนไมสีเขียวเขมตัดกับไรมะนาวและตนมะละกอ ผูเขียนพบชายหนุมคนหนึ่งที่คิดวาอายุ
ไมนาเกิน 40 กวาป ใสเสื้อสีขาวใบหนายิ้มแยมตลอดเวลา ออกมาทักทาย 
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        ชายหนุมคนนี้คือ ลุงสมพงษ จันทรเพ็ญ ครูภูมิปญญาชาวบานที่เปนชางไมของหมูบานน้ํา
ทรัพย เลาใหผูเขียนฟงวา มีความรูความสามารถในงานชางไมเพราะแอบเรียนรูจากผูอ่ืนแบบครูพัก
ลักจํามาจากการเปนลูกนองนาชายตอทายรถสิบลอ 
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ไรมะนาวของลุงสมพงษ 

  

         ลุงสมพงษ จันทรเพ็ญรับจางขับรถบรรทุก 4 ป ตอมารับจางขับรถใหเหมืองแรฟูออไรด เมื่อ
แตงงานก็ออกมารับจางขับรถไถอีก 10 ปและมาทําไรมะนาวตอ ปจจุบันอายุ 60 ป (ผูเขียนคิดวา
อายุประมาณ 40 กวาป) ลุงสมพงษ จันทรเพ็ญมาอาศัยที่หมูบานน้ําทรัพยเปนเวลา 21 ปแลว ทานมี
ฝมือในทางชางไมมีความสามารถในการกอสรางบานไม การเขาเดือยไมโดยไมตองใชตะปู บานไม
ที่เปนที่พักรูปเกวียนหลังใตนี้ก็เปนฝมือของลุงสมพงษและชาวบานเชนกัน เมื่อไปดูที่เกวียนที่พัก
จะพบวาฝมือในเชิงชางคอนขางละเอียด 
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        อาคารหกเหลี่ยมที่เปนโรงอาหารของโรงเรียนบานน้ําทรัพยในปจจุบัน สมัยกอนใชเปนอาคาร
เรียนก็เปนฝมือลุงสมพงษในการตอและใชไมสรางผูเขียนเอาภาพมาเพิ่มใหดูครับ 

 

ศาลาหกเหลี่ยมที่เคยเปนโรงเรียนสมัยกอนปจจุบันเปนโรงอาหาร 
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มะละกอของลงุสมพงษ 

  

สนใจขอมูลลุงสมพงษ จันทรเพ็ญที่ครูกศน.อําเภอแกงกระจานเก็บรวบรวมขอมูลมาใหอานดังนี้
ครับ 

ช่ือ    นายสมพงษ                  นามสกุล   จันทรเพ็ญ    

วัน  เดือน  ป  เกิด       พ.ศ.2493      

ปจจุบันอายุ    60  ป 

สถานภาพ   สมรส           
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อาชีพ   เกษตรกรรม (ทําไรมะนาว,กลวย)  /  รับจาง 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว       6  คน  (บุตร  2  คน   หลาน  2  คน) 

ที่อยู   บานเลขที่  183  หมู  9  ตําบล  แกงกระจาน  

         อําเภอ  แกงกระจาน  จังหวัด  เพชรบุรี  

ความรูความสามารถดาน     ชางฝมือ(ชางไม-ชางปูน) 

ส่ิงที่ประสบความสําเร็จ    สามารถนําความรูมาถายทอดใหเพื่อนรวมงานไดจนเปนหัวหนาชาง
แทนได  มีงานรับเหมาจางสรางรีสอรท  

วิธีการถายทอดความรูสูบุคคลอื่น        ถายทอดใหกับลูกนองที่มาทํางานดวย  

ผูเขียนขอเขียนตอจากบันทึกนี้นะครับ หลังจากที่สัมภาษณลุงสมพงษเสร็จ ผูชวยผูใหญบานชื่อ เต็ง 
ก็พาผูเขียนซอนรถมอเตอรไซดไปที่บานของภูมิปญญาชาวบานอีกทานหนึ่งที่ช่ือ นายชอบ สังข
ทอง 

  

  บานที่ผูเขียนไปถึงเปนบานชั้นเดียว รอบๆบานมีลวดที่ช็อตไฟจากหมอแบตเตอรี่ไวสําหรับกัน
แพะหนีออกจากรอบๆบริเวณบานและกันแพะเขาไปในไรผัก มีไรมะละกอที่แมบานของพี่ชอบ
ปลูกเองโดยใชไมจิ้มดินใหเปนรู แลวเอาเมล็ดมะละกอไปใสปลูก มะละกองามมาก 

http://gotoknow.org/blog/yahoo/411210
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    ส่ิงที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งก็คือ การใชพืชสมุนไพรใชสําหรับฉีดไลแมลงเชน ตนหนอนตาย
อยาก ตนวานน้ํา(ใบเหมือนใบเตยแตเมื่อขยี้ใบกลิ่นจะเหมือนดอกสัตตบรรณ) 

  

    เมื่อครั้งกอนผูเขียนก็ไดแวะบานพี่ชอบ แตไมมีโอกาสไดคุยกันเพราะมัวแตสนใจ ปศุสัตว กําลัง
ผสมพันธุแพะอยู มินาละครั้งนี้จํานวนแพะกะจากสายตายแลวไมนานอยกวารอยกวาตัว 

  

    ตอนไปถึงบานพี่ชอบ ไมมีคนอยูที่บาน ตองใหผูชวยเต็งตะโกนเรียก ปรากฏวาพี่ชอบ สังขทอง 
ใสเส้ือสีเขียว มีหมวกดวย ทีแรกมองไกลๆเหมือนศิลปนแร็คเก มีหนวดและเคราเล็กนอย เมื่อดู
ใกลๆพี่ชอบเหมือนคนใตมาก แตเมื่อไดคุยกันสําเนียงเพชรบุรีชัดเจน 
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    พี่ชอบเลาใหฟงวามีลูกสองคน เรียนปวช. คนหนึ่ง อีกคนหนึ่งเรียน ปวส. มีความสามารถในการ
เปนหมอดิน ทําน้ําสมุนไพรปราบศัตรูพืช  
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    ตอนนี้กําลังปลูกถ่ัวพู ถ่ัวพูไดราคาดีมาก ไรที่เห็นในภาพดูเหมือนไมมาก เมื่อเร็วๆมานี้เก็บถ่ัวพู
ขาย ไดเงินมาสองหมื่นกวาบาท พี่ชอบบอกผูเขียนวา 

  

วิธีการสังเกตวาพืชชนิดไหน อยูไดไมโดนศัตรูพืชกิน พืชชนิดนั้นก็มีความตานทานสูง จะเอาพืช
ชนิดนั้นมาเปนยาสมุนไพรปราบศัตรูพืชเชนใบสาบเสือ (ดูเหมือนวาบานผูเขียนเรียกวา ใบเสือ
หมอบ เปนชนิดเดียวกัน) 

  

     ตอนที่ผูเขียนไปที่บานพี่ชอบ พี่ชอบกําลังขุดดินเพื่อปลูกถ่ัว ตอนเดินไปตองระวังเพราะวา 
ตรงไหนมีลวดมีสิทธิ์โดนช็อตได(ผูเขียนยังไมอยากเปนหมัน ฮา ) แตพี่ชอบไดเอาไฟออกจากหมอ
แบตเตอรี่แลว ตอนที่ผูเขียนเขาไป 

http://board.dserver.org/s/starmon/00000117.html


 61

 

  

  

   ผูเขียนคิดวา พี่ชอบสามารถอยูไดดวยลําแขงของตัวเอง เทาที่ถามพี่ชอบดู ตอนที่ผูเขียนไปที่
หมูบานน้ําทรัพยราคาแพะกิโลกรัมละ 90 กวาบาท แตพี่ชอบไมขาย ถาขายก็รวยแลว แถมปุยจากขี้
แพะก็ขายได พี่ชอบบอกวาอยูอยางพอเพียงก็มีความสุขแลว... 

  



 62

 

  

สนใจอานขอมูลจากพี่ชอบไดขางลางครับ 

ชื่อ    นายชอบ                นามสกุล   สังขทอง    

วัน  เดือน  ป  เกิด  2  มีนาคม  พ.ศ.2510           

ปจจุบันอายุ    43  ป 

สถานภาพ   สมรส           อาชีพ   เกษตรกรรม (ทําไรมะนาว)   ปศุสัตว(เล้ียงแพะ) 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว       4  คน 

ท่ีอยู   บานเลขที่  186  หมู  9  ตําบล  แกงกระจาน  อําเภอ  แกงกระจาน  จังหวัด  เพชรบุรี 

ความรูความสามารถดาน   เกษตรกรรม (หมอดิน) 
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สิ่งท่ีประสบความสําเร็จ    เปนวิทยากรถายทอดความรูในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอ แกง
กระจาน(บานน้ําทรัพย) 

วิธีการถายทอดความรูสูบุคคลอ่ืน        พูดคุยถายทอดความรูแกเพื่อนบาน   เปนวิทยากรใหความรู
แกผูที่มาเยี่ยมเยียนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอแกงกระจาน(บานน้ําทรัพย) 
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บรรณานุกรม 

การสัมภาษณ 

1.ผูใหญชูชาต ิวรรณขํา จากหมูบานน้ําทรพัย อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

(เบอรติดตอ ๐๘-๙๕๕๐-๐๘๐๙, ๐๓๒-๔๕๙๐๖๒ ๐๘-๙๘๓๗-๒๕๓๕ ) 

  2. นายสมพงษ  จันทรเพ็ญ  หมูบานน้ําทรัพย อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

  3. นายชอบ         สังขทอง    หมูบานน้ําทรัพย อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
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คณะทํางาน 

ที่ปรึกษา 

ผอ.สุนันทา การะเวก 

ผูเขียนเรียบเรยีงและวิทยากรกระบวนการ(Facilitator) 

ดร.ขจิต ฝอยทอง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน 

คณะทํางานผูชวยเก็บขอมูลและผูชวยวิทยากรกระบวนการ(Assistant Facilitator) 

1. ครูสุรีย จันทรปรุง 
2. ครูเสงี่ยม สัมพันธารักษ 
3. ครูสริญญา ทองเสม 
4. ครูเกลากนก ฉ่าํมะนา 
5. ครูนุชจรี เอ ี่ยมสําอางค 
6. ครูปราณี นนทะสุต 
7. ครูพนม เกิดฤทธิ ์
8. ครูขนิษฐา ตรีรัตนปรีชา 
9. ครูวาสนา ตนแจง 
10. ครูเบญจมาศ จันทรนาค 
11. ครูสหภูมิ กุมภคาม 
12. ครูธนาธิป บุตรเพชร 
13. ครูสมศักดิ์ กญุแจนาค 
14. ครูอัจจิมา หวงัเตือย 
15. ครูบุญเสริม จันทรนาค 
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	   วันที่ทำกิจกรรมผู้เขียนให้ครูกศน.อำเภอแก่งกระจานและชาวบ้านแบ่งกลุ่มและทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันระดมความคิดว่าในหมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้ของชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรแบบไหนบ้าง ตอนแบ่งกลุ่มได้เกษตรกรตัวจริง เสียงจริงอยู่ในแต่ละกลุ่มด้วย ได้ข้อมูลดังนี้
	 
	เกษตรผสมผสาน
	1. ความเป็นมา
	-          เดินตามรอยพ่อ / รอยอดีต
	-          เป็นอาชีพ ปู่ ย่า ตา ยาย
	-          เป็น พออยู่ พอกิน  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	-          เป็นเกษตร พึ่งพาธรรมชาติ  ปราศจากสารเคมี
	-          ผู้ทำหรือผู้ผลิตปลอดภัย
	2. ความสำคัญ
	-          เป็นอาชีพครอบครัว
	-          อยู่ดี กินดี
	-          เป็นรายได้หลักของครอบครัว
	 
	3. ผลต่อหมู่บ้าน
	-          เป็นต้นแบบ
	-          ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมหมู่บ้านดีขึ้น
	-          ผู้นำไปปฏิบัติ / ประชาชน มีความสุข
	-          ผู้ปฏิบัติเกิดความภาคภูมิใจ
	 
	 
	 
	กลุ่มประมงน้ำจืด
	 
	1.  ความเป็นมา  
	       -  เป็นอาชีพของประชาชนในชุมชน
	       -  อยู่ติดกับเขื่อนแก่งกระจาน
	       -  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ คือ  เรือ(ในชุมชนมีชาวบ้านที่ชนาญการขุดเรือและต่อเรือด้วย)
	 
	2.  ความสำคัญ
	       -  เป็นรายได้หลักของคนในชุมชน
	       -  เป็นอาชีพเสริม
	       -  เกิดการขยายผลของอาชีพ / การแปรรูป
	 
	3.  ผลต่อหมู่บ้าน
	       -  เป็นแหล่งท่องเที่ยว / ศึกษาดูงาน
	       -  เป็นแหล่งเรียนรู้
	       -  เกิดโครงการฟื้นฟูสัตว์น้ำหน้าบ้าน  ปลาตะเพียนทองที่กำลังจะสูญพันธุ์
	       -  เกิดกฎกติกาในชุมชน  ไม่จับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่
	       -  เป็นมรดกส่งให้ลูกหลาน
	 
	  เพิ่มเติม  :  การแปรรูปปลาเป็นปลาส้ม   ปลารมควัน 
	                   ปลาย่างเกลือ(แค่คิดก็หิวข้าวแล้ว ฮา)
	               : การอนุบาลสัตว์น้ำหน้าบ้าน  และ จะปล่อยปลาลงแก่งกระจานตอน
	                 อายุ  2  เดือน
	 
	การเลี้ยงแพะ
	1. ความเป็นมา
	1. เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงาม
	2. เป็นคำแนะนำจากปศุสัตว์ไว้เลี้ยงเป็นอาชีพ
	2. ความสำคัญ
	1. ราคาดี  กิโลกรัมละ  80  บาท
	2. เป็นสัตว์เศรษฐกิจดี
	3. ราคามีความยุติธรรม
	3. ผลต่อหมู่บ้าน
	1.  ชาวบ้านมีรายได้
	2. เป็นทางเลือกในการเลือกอาชีพ
	3. เป็นแหล่งเรียนรู้
	การเลี้ยง
	1. ใช้เวลาในการเลี้ยง  5  เดือน
	2. กิโลกรัมละ    80  บาท /ตัว
	ข้อดี
	1. บ้านน้ำทรัพย์เป็นทำเลที่ดี เหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์
	2. มีหญ้า  กระถิน  มากอุดมสมบูรณ์
	 
	 
	 
	การเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงม้า
	1. ความเป็นมา
	-   เกิดจากการทำแผนชุมชน ที่ทำร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น 
	     กศน. ไฟฟ้าการผลิต เป็นต้น
	-   ค้นหาจุดเด่นในหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านน้ำทรัพย์เป็นหมู่บ้านที่ติดกับ
	     อ่างเก็บน้ำ และสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้
	-   มีการคิดต่อยอดเป็นหมู่บ้าน Style cowboy  ให้มีการสอนขี่ม้า 
	     เพื่อให้นักท่องเที่ยวขี่ม้าได้
	-    ได้งบประมาณกองทุนหมู่บ้าน เพื่อนำมาพัฒนา
	 
	2. ความสำคัญ 
	-         เป็นจุดขายเรื่องการท่องเที่ยว
	-         ประหยัดพลังงาน เพราะ ม้าไม่ได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
	-         สร้างกิจกรรมในชุมชน
	-         ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน ด้านความรัก / ความเมตตา
	-         ฝึกความรับผิดชอบให้แก่คนในชุมชน
	 
	3. ผลต่อหมู่บ้าน
	-         ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
	-         เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน และประชาชนทั่วไป
	 
	ผู้ใหญ่ชูชาติ ลงมือนำเสนอเอง
	 
	กสิกรรมไร้สารพิษ
	1. ความเป็นมา
	        1. ด้านสุขภาพ
	          - เกิดการเจ็บป่วยของคนในชุมชน
	          - เกิดอุบัติเหตุทำให้คนในชุมชนเกิดอาการ พิการ
	          - เกิดการสะสมสารพิษ
	          - อายุของคนในชุมชนสั้นลง
	2. ดินเสื่อมคุณภาพ
	          - ดินด้าน
	          - ขาดแร่ธาตุในดิน
	2. ความสำคัญ
	 
	      1. ลดต้นทุนในการผลิต
	      2. ใช้วัตถุดิบในชุมชน
	      3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์
	      4. ดินดีอุดมสมบูรณ์
	      5. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	 

	3.  ผลต่อหมู่บ้าน
	     1. เป็นศูนย์การเรียนชุมชน
	     2. เพิ่มรายด้านผลผลิต/ดูงาน
	     3. บริโภคผักปลอดสารพิษ
	     4.ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้
	      5. ปราชญ์ชาวบ้าน

	 
	  จากการถอดบทเรียนจากแต่ละกลุ่ม ผู้เขียนยังพบว่ายังมีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอื่นอีกที่น่าสนใจ  เช่นยาสมุนไพรพื้นบ้าน การเรียนรู้จากชาวบ้านและชุมชนเป็นเรื่องที่สนุกและมีความสุข ผู้เขียนคิดถึงตอนซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์ลุงส่ง เกษตรกรผู้แข็งขันเข้าไปในหมู่บ้าน ได้เห็นต้นไม้ ได้รับอากาศดีๆ มีทรัพยากรที่ประเมินคุณค่าเป็นเงินไม่ได้…เห็นแล้วมีความสุข ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน…
	ที่ผู้เขียนเขียนเรื่องหมู่บ้านน้ำทรัพย์ค่อนข้างละเอียดเพราะต้องการให้ข้อมูลการถอดบทเรียนเป็นข้อมูลสารสนเทศ(Information)ของหมู่บ้านในทรัพย์เอง ถือว่าอย่างน้อยไปจัดกิจกรรมให้หมู่บ้าน  หมู่บ้านต้องได้ประโยชน์อย่างสูงสุดครับ ลองอ่านดูนะครับ
	 
	1.ท่านพึงใจกับกิจกรรมวันนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด
	       - พอใจมาก  วิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเปิดใจ
	       - พึงพอใจเพราะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
	       - พอใจ เพราะมี ผอ.หลายท่านมาร่วมกิจกรรมรวมทั้ง Dr.ปานให้ความสำคัญ
	       - กิจกรรมต่อตึก
	       - พอใจ เพราะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละคน
	       - พอใจ เป็นกิจกรรมใจที่ได้เรียนรู้
	       - พอใจ เพราะเป็นกิจกรรมใหม่ที่ได้เรียนรู้
	       - พอใจเพราะเรามีความรู้มากขึ้น
	       - พอใจมากได้ความรู้ และสนุกมากกับการอบรม
	       - พอใจ จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กับการทำงาน
	       - พอใจ เพราะสอนให้รู้จักการให้อภัย
	       - พอใจ / สนุกสร้างสรรค์
	       - พอใจเป็นเป็นกิจกรรมที่ไม่เครียด
	       - พอใจ เพราะได้ความรู้จากน้ำทรัพย์ และประสบการณ์จากคนอื่น ๆ
	       - พอใจ เพราะเป็นกิจกรรม ที่นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน
	       -พอใจ เพราะ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ และทราบถึงประสบการณ์ของบุคคลอื่น ที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
	       - พอใจ วิทยากรมีเทคนิคที่ดีในการดำเนินกิจกรรม
	       - พอใจ เพราะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ในเรื่องของการถอดบทเรียน
	       - พอใจ เพราะได้รับความรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียน เพราะปกติไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลย
	       - พอใจมาก ๆ
	 
	 

	2. ท่านพึงใจใจกับส่งที่ท่านได้เรียนรู้วันนี้หรือไม่  เพราะเหตุใด
	      - พอใจ ได้แลกเปลี่ยนโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรมากนัก
	       - พอใจกับการเรียนรู้เพราะเป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริง
	        - พอใจ   
	       - พอใจเพราะได้ฝึกพูด กล้าแสดงออก ได้เล่าประสบการณ์ตอน เด็กๆ ที่เราประทับใจ
	       - พอใจสามารถนำความรู้ไปปรับใช้
	       - พอใจเพราะนำไปใช้กับการทำงานได้จริง
	       - พอใจ
	       - พอใจมากกับอาจารย์ขจิต
	       - พอใจ   จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน กับการทำงาน
	       - พอใจ เพราะได้รับสิ่งใหม่ๆ
	       - พอใจได้ความรู้ในการบริหาร
	       - พอใจ เพราะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในสิ่งที่เราไม่รู้
	       - พอใจ  เพราะได้รับความรู้เรื่องการถอดบทเรียน
	       - พอใจเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาก
	       - พอใจ เพราะได้เรียนรู้
	       - พอใจ เพราะสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ทำอะไรใหม่ ๆได้
	       - พอใจวิทยากรถ่ายทอดได้ดี
	       - พอใจ เพราะสามารถนำความรู้ไปใช้กับงานในปัจจุบันได้
	       - พอใจ เพราะสามารถนำไปใช้ในการทำงาน
	       - พอใจ  เรียนรู้แล้วสนุกด้วย
	       - พอใจ ไดเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
	 

	3. สิ่งใหม่ ๆที่ท่านคิดว่าได้เรียนรู้ในวันนี้มีอะไรบ้าง
	      - การที่มีหลายกลุ่มคนร่วมแลกเปลี่ยน
	      - การถอดบทเรียนและประสบการณ์
	       - แนวทางการจัดการความรู้
	       - ความรู้เรื่องกับการถอดบทเรียนของวิทยากรกระบวนการ เรื่องของม้า ,เรื่องของแพะ
	       - สามารถรู้วิธีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
	       - กระบวนการของกิจกรรม
	       - กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก
	       - พูดสนุก
	       - วางแผนล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน
	       - รู้จักครู กศน.หลายคน
	       - แนวทางการพัฒนาชุมชนของผู้นำ
	       - การทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
	       - การเขียน Mind Mapping (แผนผังความคิด) การจับประเด็น หน้าที่ของวิทยากรกระบวนการ การพูดคุยประสบการณ์
	       - วิทยากรกระบวนการ
	      -  นิสัยของบุคคลอื่น ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากบุคคลอื่น กิจกรรมที่น่าสนใจ    การเป็นวิทยากรกระบวนการ
	       - การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน วิธีการถอดบทเรียน
	       - การถอดบทเรียน การเลี้ยงแพะ ปลา ม้า   การเป็นผู้บรรยาย
	       - ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
	       - รู้จักสมาชิก  รู้แจ้งในความดีงาม ของความคิด จุดยืนของสมาชิก
	       - การแลกเปลี่ยนความคิด  , กล้าแสดงออก
	 

	4.  กิจกรรมอะไรที่ท่านชอบมากที่สุด
	       - การแลกเปลี่ยนการเล่าเรื่อง
	       - การถอดบทเรียนของชุมชน
	       - ให้แต่ละแสดงความคิดและนำเสนอ
	       - นั่งบรรยากาศดีแต่ปวดเข่า
	       - ยิงชุบ สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ
	       - การเล่าประสบการณ์ของแต่ละคนเพื่อนำไปปรับใช้
	       - การแบ่งกลุ่มเพื่อเสนอความคิดเห็น
	       - นอนพักตอนบ่าย (เพราะอยู่บ้านไม่เคยได้นอน)
	       - สร้างคอนโด
	       - ชอบทุกกกิจกรรม
	       - นอนพักผ่อน
	       - การแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน
	       - ชอบทุกกิจกรรม
	       - กิจกรรมตอนบ่าย ที่อาจารย์ให้นอน ตื่นมามีคนนวดให้อีก
	       - กิจกรรมเป่ายิงฉุบ
	       - ทุกกิจกรรม
	 

	5. กิจกรรมที่ท่านไม่ชอบ
	       - ไม่มี
	       - นั่งบรรยากาศดีแต่ปวดเข่า
	       - ไม่มี เพราะชอบทุกอย่าง
	       - กิจกรรมกลางคืน
	 

	6. ท่านคิดวาท่านได้เรียนรู้อะไรได้มากที่สุด
	       -  กระบวนการอบรม
	       - ได้เรียนรู้ถึงเทคนิควีการ
	       - กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม
	       - เรียนรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการ
	       - กระบวนการของกิจกรรม
	       - คิดว่าได้บ้าง
	       - ได้รู้จักวิทยากร เป็นแบบอย่างที่ ดี
	       - ได้เรียนรู้สิ่งที่ดี ๆจากวิทยากร
	       - แลกเปลี่ยนเรียนรู้
	       - การทำงานเป็นทีม
	       - กระบวนการถอดบทเรียน
	       - การเขียน Mind  Mapping ได้ออกความคิดเห็น
	       - การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
	       - ความเป็นกันเองกับผู้นำชุมชน
	       - การถอดบทเรียน การทำ  Mind Mapping
	       - การทำงานร่วมกันเป็นทีม  กระบวนการทอดบทเรียน
	       - รู้จักความคิดของแต่ละคน มีประโยชน์มาก
	       -กล้าคิด ความสามัคคีในกลุ่ม การแลกเปลี่ยน
	 

	7. มีอะไรบ้างที่ท่านสามารถนำเอาไปใช้ได้บ้าง
	       - กระบวนการ ,เกม , วิธีการ
	       -  การถอดบทเรียน
	       -  อยากกลับไปย่อรูปภาพเพื่อปรับปรุงเว็บไซด์
	       - กรรมการหมู่บ้านกลับไปบรรยายได้
	       - เกมกิจกรรม ไปใช้ในการถอดบทเรียนในชุมชน
	       - กระบวนการจัดกิจกรรม
	       - กระบวนการของการถออดบทเรียน
	       - ได้ทุกอย่าง เพราะปฏิบัติอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
	       - ได้ข้อคิด
	       - การระดมความคิด ความสามัคคี การยอมรับซึ่งกันและกัน
	        - การสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน
	       - ทุกเรื่อง
	      - ภาวะผู้นำ การแสดงออก    การเปิดใจรับความคิดเห็น
	      -  ภาวะผู้นำ การฟัง การยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น
	     - วิทยากรกระบวนการ
	     - การถอดบทเรียน การทำ  Mind  Mapping การทำกิจกรรม
	       - กระบวนการถอดบทเรียน การเขียน Mind  Mapping  (แผนผังความคิด)
	      - ทุก ๆ กิจกรรม ทุกๆ ความเห็น
	 

	8. ความคิดเห็นอื่นที่ท่านอยากพูด
	       -  บรรยากาศการเรียนรู้ดีมาก
	       - ประทับใจกับความมีมนุษย์สัมพันธ์ของคณะวิทยากร ผอ.ทุกท่านครับ
	       - ชอบกิจกรรมทุกิจกรรม ได้รับความรู้
	       - เป็นกิจกรรมที่ดีมาก
	       - ถ้ามีกิจกรรมแบบนี้เราชาวบ้านทุกคนจะได้มีการแสดงออกและกล้าคิดกล้าทำ
	       - ครู กศน. น่ารักทุกคน
	       - อยากให้จัดกิจกรรมบ่อย ๆ
	       - อุปสรรคการทำงานไม่ระสบผลสำเร็จ
	       - อยากให้มีการเล่นเกมหรือฝึกเรื่องการทำงานเป็นทีมมาก ๆ
	       - กิจกรรมทุกกิจกรรม สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้
	       - อยากให้มีกิจกรรมนันทนาการจะได้ผ่อนคลายบ้าง
	       - อยากให้โอกาสแก่ชุมชน / คนในพื้นที่ได้พูดได้คุย เยอะ ๆ (อะไรก็ได้พูดมาเถอะ)
	       - ขอชมเชย อ.ขจิตและอ.ต้อยด้วย ช่วยสร้างบรรยากาศทำให้พวกเราสนุกได้ร่วมกิจกรรมที่มีความหมาย
	       - ขอให้มีโอกาสพบก่อนบ่อย ๆ
	       - ชมเชยพิธีกรเก่งมากเลย
	       - ขอเอกสารเพิ่มเติมอีก กลับไปจะนำไปใช้และปฏิบัติ
	 
	  ผู้เขียนไม่ได้ให้พี่ครูเสงี่ยมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่ในภาพรวมก็ถือว่าชาวบ้านน้ำทรัพย์และครู กศน.อำเภอแก่งกระจาน ได้เรียนรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการและการถอดบทเรียนของชุมชนเอง ตอนนี้พี่ครูเสงี่ยมเริ่มไปถอดบทเรียนกับหมู่บ้านถ้ำเสือแล้ว ล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ชูชาติ แห่งหมู่บ้านน้ำทรัพย์จะออกทีวีบ่อยมาก ถ้าผู้ใหญ่ดัง แล้วผู้เขียนจะไปขอลายเซ็น(ฮ่า)
	 
	  ตอนนี้รอดูภาพผักที่ผู้เขียนฝากเมล็ดไปให้ชาวบ้านปลูก ดูว่าผักจะงอกงามขนาดไหน จำได้ว่าลุงส่งปลูกผักเก่ง 
	 
	 
	  แถมมีทีมผู้ช่วยผู้ใหญ่ที่มาอบรมมะนาวที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย เข้าใจว่ามะนาวกำลังติดลูก ผู้ใหญ่ว่าจะรวยกันใหญ่แล้ว ฮา ตอนนี้เหลือข้อมูลภูมิปัญญาของหมู่บ้านอีกหลายท่าน ผู้เขียนอยากได้ข้อมูลเชิงลึก แถมด้วยรูปของท่าน สงสัยต้องลงไปเก็บข้อมูลและถ่ายภาพเอง(หาเรื่องเที่ยว ฮา) รออ่านนะ… 
	ภูมิปัญญาชาวบ้าน
	      เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผู้เขียนเดินทางไปที่หมู่บ้านน้ำทรัพย์ สองข้างทางเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีต้นไม้เขียวสด บางพื้นที่จะเป็นเนินเขา ทางวนไปวนมาตลอดทาง เมื่อไปถึงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำทรัพย์หมู่ที่ 9
	 
	 
	 
	    ผู้เขียนเดินทางออกจากศูนย์การเรียนรู้ไปทางทิศตะวันออกเดินผ่านที่พักที่เป็นรูปเกวียนที่เพิ่งสร้าง ผ่านไร่มะนาวเพื่อไปที่บ้านลุงชาวบ้านซึ่งเป็นพ่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ข้างหน้าบ้านเป็นภูเขา มองเห็นต้นไม้สีเขียวเข้มตัดกับไร่มะนาวและต้นมะละกอ ผู้เขียนพบชายหนุ่มคนหนึ่งที่คิดว่าอายุไม่น่าเกิน 40 กว่าปี ใส่เสื้อสีขาวใบหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลา ออกมาทักทาย
	 
	 
	 
	        ชายหนุ่มคนนี้คือ ลุงสมพงษ์ จันทร์เพ็ญ ครูภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นช่างไม้ของหมู่บ้านน้ำทรัพย์ เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า มีความรู้ความสามารถในงานช่างไม้เพราะแอบเรียนรู้จากผู้อื่นแบบครูพักลักจำมาจากการเป็นลูกน้องน้าชายต่อท้ายรถสิบล้อ
	 
	 
	 
	ไร่มะนาวของลุงสมพงษ์
	 
	         ลุงสมพงษ์ จันทร์เพ็ญรับจ้างขับรถบรรทุก 4 ปี ต่อมารับจ้างขับรถให้เหมืองแร่ฟูออไรด์ เมื่อแต่งงานก็ออกมารับจ้างขับรถไถอีก 10 ปีและมาทำไร่มะนาวต่อ ปัจจุบันอายุ 60 ปี (ผู้เขียนคิดว่าอายุประมาณ 40 กว่าปี) ลุงสมพงษ์ จันทร์เพ็ญมาอาศัยที่หมู่บ้านน้ำทรัพย์เป็นเวลา 21 ปีแล้ว ท่านมีฝีมือในทางช่างไม้มีความสามารถในการก่อสร้างบ้านไม้ การเข้าเดือยไม้โดยไม่ต้องใช้ตะปู บ้านไม้ที่เป็นที่พักรูปเกวียนหลังใต้นี้ก็เป็นฝีมือของลุงสมพงษ์และชาวบ้านเช่นกัน เมื่อไปดูที่เกวียนที่พักจะพบว่าฝีมือในเชิงช่างค่อนข้างละเอียด
	 
	 
	        อาคารหกเหลี่ยมที่เป็นโรงอาหารของโรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์ในปัจจุบัน สมัยก่อนใช้เป็นอาคารเรียนก็เป็นฝีมือลุงสมพงษ์ในการต่อและใช้ไม้สร้างผู้เขียนเอาภาพมาเพิ่มให้ดูครับ
	 
	ศาลาหกเหลี่ยมที่เคยเป็นโรงเรียนสมัยก่อนปัจจุบันเป็นโรงอาหาร
	 
	 
	มะละกอของลุงสมพงษ์
	 
	สนใจข้อมูลลุงสมพงษ์ จันทร์เพ็ญที่ครูกศน.อำเภอแก่งกระจานเก็บรวบรวมข้อมูลมาให้อ่านดังนี้ครับ
	ชื่อ    นายสมพงษ์                  นามสกุล   จันทร์เพ็ญ   
	วัน  เดือน  ปี  เกิด       พ.ศ.2493     
	ปัจจุบันอายุ    60  ปี
	สถานภาพ   สมรส          
	อาชีพ   เกษตรกรรม (ทำไร่มะนาว,กล้วย)  /  รับจ้าง
	จำนวนสมาชิกในครอบครัว       6  คน  (บุตร  2  คน   หลาน  2  คน)
	ที่อยู่   บ้านเลขที่  183  หมู่  9  ตำบล  แก่งกระจาน 
	         อำเภอ  แก่งกระจาน  จังหวัด  เพชรบุรี 
	ความรู้ความสามารถด้าน     ช่างฝีมือ(ช่างไม้-ช่างปูน)
	สิ่งที่ประสบความสำเร็จ    สามารถนำความรู้มาถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานได้จนเป็นหัวหน้าช่างแทนได้  มีงานรับเหมาจ้างสร้างรีสอร์ท 
	วิธีการถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลอื่น        ถ่ายทอดให้กับลูกน้องที่มาทำงานด้วย 
	ผู้เขียนขอเขียนต่อจากบันทึกนี้นะครับ หลังจากที่สัมภาษณ์ลุงสมพงษ์เสร็จ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อ เต็ง ก็พาผู้เขียนซ้อนรถมอเตอร์ไซด์ไปที่บ้านของภูมิปัญญาชาวบ้านอีกท่านหนึ่งที่ชื่อ นายชอบ สังข์ทอง
	 
	  บ้านที่ผู้เขียนไปถึงเป็นบ้านชั้นเดียว รอบๆบ้านมีลวดที่ช็อตไฟจากหม้อแบตเตอรี่ไว้สำหรับกันแพะหนีออกจากรอบๆบริเวณบ้านและกันแพะเข้าไปในไร่ผัก มีไร่มะละกอที่แม่บ้านของพี่ชอบปลูกเองโดยใช้ไม้จิ้มดินให้เป็นรู แล้วเอาเมล็ดมะละกอไปใส่ปลูก มะละกองามมาก
	 
	 
	    สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การใช้พืชสมุนไพรใช้สำหรับฉีดไล่แมลงเช่น ต้นหนอนตายอยาก ต้นว่านน้ำ(ใบเหมือนใบเตยแต่เมื่อขยี้ใบกลิ่นจะเหมือนดอกสัตตบรรณ)
	 
	    เมื่อครั้งก่อนผู้เขียนก็ได้แวะบ้านพี่ชอบ แต่ไม่มีโอกาสได้คุยกันเพราะมัวแต่สนใจ ปศุสัตว์ กำลังผสมพันธุ์แพะอยู่ มิน่าละครั้งนี้จำนวนแพะกะจากสายตายแล้วไม่น่าน้อยกว่าร้อยกว่าตัว
	 
	    ตอนไปถึงบ้านพี่ชอบ ไม่มีคนอยู่ที่บ้าน ต้องให้ผู้ช่วยเต็งตะโกนเรียก ปรากฏว่าพี่ชอบ สังข์ทอง ใส่เสื้อสีเขียว มีหมวกด้วย ทีแรกมองไกลๆเหมือนศิลปินแร็คเก้ มีหนวดและเคราเล็กน้อย เมื่อดูใกล้ๆพี่ชอบเหมือนคนใต้มาก แต่เมื่อได้คุยกันสำเนียงเพชรบุรีชัดเจน
	 
	 
	    พี่ชอบเล่าให้ฟังว่ามีลูกสองคน เรียนปวช. คนหนึ่ง อีกคนหนึ่งเรียน ปวส. มีความสามารถในการเป็นหมอดิน ทำน้ำสมุนไพรปราบศัตรูพืช 
	 
	 
	    ตอนนี้กำลังปลูกถั่วพู ถั่วพูได้ราคาดีมาก ไร่ที่เห็นในภาพดูเหมือนไม่มาก เมื่อเร็วๆมานี้เก็บถั่วพูขาย ได้เงินมาสองหมื่นกว่าบาท พี่ชอบบอกผู้เขียนว่า
	 
	วิธีการสังเกตว่าพืชชนิดไหน อยู่ได้ไม่โดนศัตรูพืชกิน พืชชนิดนั้นก็มีความต้านทานสูง จะเอาพืชชนิดนั้นมาเป็นยาสมุนไพรปราบศัตรูพืชเช่นใบสาบเสือ (ดูเหมือนว่าบ้านผู้เขียนเรียกว่า ใบเสือหมอบ เป็นชนิดเดียวกัน)
	 
	     ตอนที่ผู้เขียนไปที่บ้านพี่ชอบ พี่ชอบกำลังขุดดินเพื่อปลูกถั่ว ตอนเดินไปต้องระวังเพราะว่า ตรงไหนมีลวดมีสิทธิ์โดนช็อตได้(ผู้เขียนยังไม่อยากเป็นหมัน ฮา ) แต่พี่ชอบได้เอาไฟออกจากหม้อแบตเตอรี่แล้ว ตอนที่ผู้เขียนเข้าไป
	 
	 
	 
	   ผู้เขียนคิดว่า พี่ชอบสามารถอยู่ได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง เท่าที่ถามพี่ชอบดู ตอนที่ผู้เขียนไปที่หมู่บ้านน้ำทรัพย์ราคาแพะกิโลกรัมละ 90 กว่าบาท แต่พี่ชอบไม่ขาย ถ้าขายก็รวยแล้ว แถมปุ๋ยจากขี้แพะก็ขายได้ พี่ชอบบอกว่าอยู่อย่างพอเพียงก็มีความสุขแล้ว...
	 




